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O Relatório de Estabilidade Financeira (REF) 
tem por objetivo descrever a evolução recente do Sistema 
Financeiro Nacional (SFN) e o resultado das avaliações 
sobre sua capacidade de suportar os efeitos de eventuais 
crises na economia brasileira, considerando os riscos a que as 
instituições fi nanceiras estão expostas. Com esse relatório, o 
Banco Central do Brasil (BCB) procura contribuir para que a 
sociedade possa formar opinião sobre o grau de estabilidade 
do Sistema Financeiro Brasileiro.

A presente edição tem como referência os dados 
do segundo semestre de 2008 e, em algumas situações, dos 
primeiros meses de 20091. Nesta edição, são destacados 
em um capítulo, denominado Testes de Estresse, os 
procedimentos adotados pela área de supervisão para 
avaliar o nível de resiliência do SFN a eventos econômicos 
e fi nanceiros adversos. Os demais capítulos são: Evolução 
dos Mercados Financeiros; Evolução do Sistema Financeiro 
Nacional; Sistema de Pagamentos Brasileiro; Organização 
do Sistema Financeiro Nacional; Regulação do Sistema 
Financeiro Nacional; e Estudo selecionado.

No primeiro capítulo – Evolução dos Mercados 
Financeiros –, é realizada análise do comportamento recente 
dos principais mercados fi nanceiros mundiais, considerando 
a atual crise fi nanceira internacional e as medidas de solução 
implementadas nas principais economias.

No segundo capítulo – Evolução do Sistema 
Financeiro Nacional – são apresentadas a composição e a 
evolução dos ativos, dos passivos, do patrimônio líquido e 
dos resultados obtidos no período, bem como a análise da 
adequação ao limite de Basileia e ao limite de imobilização 
e da exposição do SFN aos riscos de crédito e de mercado 
a que as instituições estão expostas.

Apresentação

1/ Neste Relatório, foi utilizada a data-base de 31 de dezembro de 2008, tendo como data de corte os dados remetidos armazenados em 2 de março de 
2009. Eventuais divergências em relação à edição anterior e a outras publicações desta Autarquia são decorrentes de substituições de documentos, pelas 
instituições fi nanceiras, no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil (Sisbacen).
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No terceiro capítulo – Testes de Estresse –, são 
descritos os resultados e as metodologias utilizadas pelo 
BC para realizar os testes de estresse, com o objetivo de 
avaliar o grau de resiliência de cada instituição fi nanceira 
para suportar situações adversas, especialmente com respeito 
à solvência e à liquidez, sem comprometer a estabilidade 
do SFN.

O capítulo seguinte – Sistema de Pagamentos 
Brasileiro (SPB) – relata a atuação do BC na promoção da 
segurança, da efi ciência, da integridade e da confi abilidade do 
SPB, bem como na formulação de arranjos de compensação 
e de liquidação necessários ao bom funcionamento 
desse sistema.

No capítulo cinco – Organização do Sistema 
Financeiro Nacional –, são destacados os impactos 
produzidos pelas alterações ocorridas no SFN decorrentes da 
movimentação do conjunto das instituições que o integram, 
resultantes de processos de ingresso e de saída de empresas, 
de transferências de controle acionário, de incorporações, 
de cisões, de mudanças de objeto social ou de liquidações.

No capítulo seis – Regulação do Sistema Financaeiro 
Nacional –, são comentadas as normas pulicadas pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN) e pelo BCB 
para orientar o funcionamento do SFN, bem como para 
corrigir defi ciências causadas pela crise com vistas ao 
reestabelecimento do crédito aos setores produtivos do país. 

No capítulo final – Estudo selecionado –, é 
apresentado o trabalho de pesquisa de autoria de servidores 
do BCB, sob o título “A Recente Onda de Abertura de Capital 
de Bancos no Brasil”, relacionado ao papel da Autarquia na 
condução de políticas monetária e de supervisão do sistema 
fi nanceiro. 

O REF está disponível em PDF no endereço: 
www.bcb.gov.br.
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Sumário executivo

Ao longo do segundo semestre de 2008, diante do 
agravamento da crise fi nanceira internacional, da redução 
das linhas de crédito internacionais e da oferta interna de 
crédito para os setores produtivos do país, bem como das 
incertezas quanto às perdas potenciais a que o Sistema 
Financeiro Nacional (SFN) estava exposto em decorrência 
das previsões de redução da atividade econômica, várias 
iniciativas ocorreram no sentido de manter o nível de 
atividade na economia brasileira e a normalidade do 
sistema fi nanceiro.

Por todo o segundo semestre de 2008, os principais 
mercados de crédito no mundo operaram abaixo dos padrões 
usuais, oferecendo riscos à continuidade de atividades 
econômicas em todo o globo. Embora, ao fi nal de 2008, 
houvesse sinais de estancamento da crise internacional, 
com melhora importante no funcionamento dos mercados 
interbancários de curto prazo nas principais praças 
fi nanceiras do mundo, os desdobramentos da crise ainda 
permaneciam imprevisíveis.

Nesse contexto, os indicadores nacionais refl etiram 
os efeitos da crise fi nanceira internacional sobre a economia 
brasileira, com efeitos negativos sobre o SFN. De se ressaltar, 
entretanto, que os bons níveis dos indicadores apresentados 
no primeiro semestre de 2008 evidenciavam a grande 
capacidade da economia brasileira para enfrentar e superar 
os efeitos negativos advindos da crise internacional, o que 
vem se confi rmando desde o início da crise. A condução 
adequada da política econômica e a atuação tempestiva das 
autoridades nacionais diante das turbulências contribuíram 
para minimizar os seus refl exos no SFN e, por extensão, nos 
setores produtivos do país.

As medidas adotadas pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e pelo Banco Central do Brasil (BCB), 
entre elas os incentivos à aquisição de ativos dos bancos de 
pequeno porte pelos de médio e grande porte e a redução 
dos recolhimentos a título de depósitos compulsórios, 
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contribuíram para aumentar a liquidez do SFN como um todo 
e, desse modo, reestabelecer o crédito aos setores produtivos 
do país. A partir de janeiro de 2009, observa-se que o sistema 
voltou a operar em níveis de liquidez semelhantes aos do 
primeiro semestre de 2008.

Em relação a requerimento de capital, o índice de 
Basileia do SFN apresentou elevação no segundo semestre 
de 2008, de 15,5% para 17,5%, a despeito dos menores 
resultados obtidos no período. Contribuíram para essa 
variação as mudanças normativas, que passaram a vigorar 
no segundo semestre de 2008, e as fusões e aquisições de 
instituições ocorridas no período.

O estoque de operações de crédito manteve sua 
trajetória de crescimento, atingindo 41,4% do Produto 
Interno Bruto (PIB), com aumento da participação das 
instituições fi nanceiras públicas, principalmente ao fi nal 
do período sob análise. As grandes empresas, ante à forte 
redução das linhas externas de crédito que usualmente 
utilizam, aumentaram a sua participação como tomadores 
do crédito interno no decorrer do segundo semestre de 2008.

A inadimplência geral nas operações de crédito 
permaneceu em percentual semelhante à verifi cada em 
períodos anteriores, tendo sido notado crescimento mais 
signifi cativo apenas nas modalidades “cheque especial” 
e “cartão de crédito”. Não obstante essa situação, as 
instituições aumentaram as provisões para fazer face a 
eventuais perdas nas operações de crédito, utilizando-se da 
faculdade normativa instituída pelo CMN ao fi nal de 2008.

Os testes de estresse, realizados para avaliar o 
comportamento das instituições quanto a indicadores de 
capital, mostraram que os bancos brasileiros apresentam 
elevada resistência a variações nos principais fatores de risco 
(crédito, câmbio e juros) e que apenas em situações extremas, 
superiores às variações históricas, algumas instituições se 
tornariam desenquadradas no índice de Basileia. Os testes 
demonstraram também que a liquidez total (LT), durante 
todo o segundo semestre de 2008, esteve em nível acima 
da necessidade do sistema.

Esses mesmos testes, em edições anteriores, 
indicavam que os choques provenientes de oscilações nas 
taxas de câmbio não trariam problemas de capitalização para 
os bancos brasileiros. Essas estimativas foram confi rmadas, 
pois, no segundo semestre, a variação ocorrida na taxa 
de câmbio, da ordem de 60%, não provocou problema 
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a qualquer uma das instituições para cumprimento dos 
requerimentos de capital.

O Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) tem 
funcionado adequadamente, sem registro de atraso no 
período, apesar da volatilidade ocorrida no mercado 
financeiro. Os resultados dos backtests realizados nos 
subsistemas que contam com contraparte central mostraram 
que os riscos incorridos pelas correspondentes entidades 
operadoras foram adequadamente gerenciados.

Durante o período mais agudo da crise fi nanceira 
internacional, não se observaram eventos que acarretassem 
mudança nas estratégias organizacionais das instituições 
financeiras brasileiras. As decisões sobre aquisição, 
associação ou fusão ocorridas no segundo semestre 
decorreram de eventos iniciados antes da crise. Assim, as 
estratégias organizacionais do setor continuaram adstritas 
às perspectivas de redução das taxas de juros no médio e 
no longo prazo, cujos refl exos potenciais sobre as receitas 
com intermediação fi nanceira têm induzido as instituições 
a buscar maior escala operacional, seja por meio de fusões 
ou de aquisições de outras instituições, seja por meio de 
crescimento orgânico.
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1Evolução dos mercados fi nanceiros

1.1 Introdução

O desempenho da economia brasileira no segundo 
semestre de 2008 passou por uma infl exão. No início do 
semestre, a economia mantinha elevado nível de atividade, 
com destaque para a produção de bens de capital. Isso, 
todavia, não era sufi ciente para desvanecer as preocupações 
quanto ao descompasso entre a expansão da oferta em relação 
à da demanda, favorecida pela contínua expansão do nível 
de crédito da renda e do emprego. A consequente elevação 
das expectativas infl acionárias, numa economia resiliente 
ao agravamento da crise fi nanceira internacional, tornou 
necessário maior rigor da política monetária para mantê-las 
na trajetória das metas para a infl ação estabelecidas pelo 
Conselho Monetário Nacional (CMN).

No último trimestre do ano, com o aumento 
das incertezas no cenário internacional e sob o efeito da 
continuada queda no preço das commodities, a trajetória 
do nível de atividade e de produção de bens de capital 
apresentou signifi cativa contração, o que contribuiu para o 
arrefecimento das expectativas infl acionárias. Diante desse 
novo quadro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do 
Banco Central optou pela manutenção da taxa Selic em 
13,75% ao ano (a.a.) até o fi nal de 2008, iniciando, em 
janeiro de 2009, um ciclo de relaxamento monetário, com 
a queda de 1,0 ponto percentual (p.p.) na meta para a taxa 
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic). O 
agravamento da crise fi nanceira internacional refl etiu-se em 
signifi cativo aumento de volatilidade no mercado de juros e 
mais fortemente no mercado de câmbio, com desvalorização 
expressiva do real nos meses de setembro e outubro. Com 
isso, e de forma a melhorar as condições de liquidez no 
mercado de câmbio, o Banco Central do Brasil (BCB), além 
de efetuar vendas de dólares no mercado à vista, voltou a 
realizar operações de swap cambial tradicional.
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O mercado bursátil manteve a tendência de 
desvalorização observada desde maio, espelhando a 
perspectiva de uma recessão global e o agravamento da crise 
no setor fi nanceiro internacional. Os meses de setembro e 
outubro caracterizaram-se por alta volatilidade nos preços 
das ações negociadas na bolsa, culminando com sucessivos 
acionamentos do circuit breaker.

Após a revisão parcial das metas estabelecidas 
no Plano Anual de Financiamento (PAF) 2008 em agosto, 
importante para acomodar a queda da participação dos 
títulos de rentabilidade prefi xada na composição da dívida, 
a Secretaria de Tesouro Nacional (STN) reduziu as emissões 
de títulos para minimizar pressões e excesso de risco de 
mercado, em ambiente de elevada dispersão de taxas.

1.2 Mercados fi nanceiros 
internacionais

1.2.1 Análise dos mercados 
fi nanceiros internacionais

A partir de meados de setembro de 2008, na 
sequência da concordata de um importante banco de 
investimento norte-americano, os mercados fi nanceiros 
internacionais depararam-se com uma forte pressão. O 
dólar norte-americano valorizou-se fortemente frente a 
diversas moedas; importantes índices representativos das 
bolsas de valores de várias economias sofreram perdas 
elevadas; e os spreads de crédito bancário, corporativo e 
soberano atingiram patamares bastante altos, sinalizando 
forte retração do crédito. A volatilidade tanto no mercado 
acionário quanto no mercado de divisas atingiu níveis 
bastante elevados. A intensifi cação da crise fi nanceira levou 
a novas intervenções dos governos e bancos centrais ao redor 
do mundo. A deterioração das perspectivas de crescimento 
econômico nas maiores economias desenvolvidas e os 
efeitos das restrições de crédito internacional sobre os 
países emergentes, em especial os da Europa Central e do 
Leste, intensifi caram a interação negativa entre a atividade 
econômica e o sistema fi nanceiro. As estimativas de perdas 
potenciais do setor fi nanceiro foram revistas para cima, o 
que determinou a persistência das percepções de elevado 
risco sistêmico bancário, produzindo, inclusive, o rearranjo 
e redimensionamento de políticas nacionais voltadas ao 
seu equacionamento.
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A constatação de que as economias dos Estados 
Unidos da América (EUA), da Área do Euro e do Reino 
Unido estavam, de fato, se contraindo e que a duração dessa 
nova fase do ciclo econômico poderia ser maior do que 
anteriormente previsto exigiu, por parte dos bancos centrais 
dessas economias, postura mais agressiva no combate à crise 
do crédito. A implementação de fortes reduções nas taxas 
básicas de juros e a concessão de farto crédito governamental 
para o setor fi nanceiro, aliado ao movimento de fuga para 
qualidade, contribuíram, até o fi nal de 2008, para a redução 
nos rendimentos dos papéis de longo prazo da Alemanha e 
dos Estados Unidos, bem como do Reino Unido, até meados 
de janeiro. A partir de então, o aprofundamento das políticas 
tradicionais de redução dos juros de curto prazo não refl etiu 
na redução dos rendimentos anuais dos títulos de longo prazo 
das mesmas economias, o que levou o Banco da Inglaterra 
(BoE) a efetivamente anunciar a compra direta de papéis do 
Tesouro britânico e o Federal Reserve (Fed) a colocar em 
discussão a prática do mesmo procedimento na ata da reunião 
de janeiro do Federal Open Market Committee (Fomc). Entre 
o fi nal de setembro e 2 de março, os rendimentos anuais dos 
papéis da Alemanha, dos Estados Unidos e do Reino Unido 
foram reduzidos, na ordem, em 99 pontos base (p.b.), 96 p.b. 
e 89 p.b., atingindo 3,03%, 2,86% e 3,56%. No Japão, onde a 
taxa básica de juros já estava próxima a zero – tendo recuado 
de 0,5% a.a. em outubro para 0,1% a.a. em dezembro –, a 
volatilidade nos rendimentos dos títulos de longo prazo foi 
menor, com a taxa anual passando para 1,31% em 2 de março, 
de 1,47% ao fi nal de setembro de 2008. O Banco do Japão 
(BoJ), a exemplo do BoE, também anunciou a compra direta 
de papéis governamentais, objetivando reduzir o diferencial 
de rendimento entre os papéis de longo e de curto prazos. 

A duração e a intensidade da atual crise do crédito 
e seus refl exos na atividade econômica global e nos preços 
das commodities proporcionaram signifi cativa elevação 
do Emerging Market Bond Index Global (Embi Global), 
indicador de risco associado a mercados emergentes, embora 
em proporções bastante inferiores às ocorridas no decorrer 
das crises de 1997 e 1999, cujas origens estavam centradas 
nos próprios mercados emergentes. O Embi Global, que já 
apresentava tendência de alta desde junho de 2007, mudou 
de patamar em outubro de 2008, tendo alcançado, em 24 
daquele mês, a marca de 891 p.b. – maior valor desde outubro 
de 2002 –, ante 442 p.b. registrados no fi nal de setembro. Em 
2 de março de 2009, o Embi Global havia retornado para 693 
p.b. Na mesma data, os indicadores associados a Argentina, 
México, Rússia e Turquia haviam recuado, respectivamente, 
para 1.772 p.b., 458 p.b., 732 p.b. e 583 p.b., ante as máximas 
registradas em 2008, nos meses de outubro e novembro, de 
1965 p.b., 627 p.b., 915 p.b. e 887 p.b. 
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A severa restrição na liquidez segue afetando a 
concessão de crédito corporativo, com os bancos receosos 
em conceder crédito e contaminar ainda mais seus balanços. 
Por outro lado, do ponto de vista da demanda, a expressiva 
contração em curso nas economias do G-3 (EUA, Área do 
Euro e Japão), assim como a também forte desaceleração 
das economias emergentes, já se refl ete em uma demanda 
por crédito mais fraca por parte do segmento corporativo. Na 
Europa, o iTraxx Crossover, que representa o prêmio exigido 
para garantir empréstimos tomados por companhias de alto 
risco, saltou de 580 p.b. em 30 de setembro, para 1.109 p.b. 
em 2 de março, próximo aos 1.117 p.b. observados em 15 de 
dezembro, valor recorde da série. O iTraxx IG, que representa 
o prêmio exigido para companhias classifi cadas como grau 
de investimento, subiu, no mesmo período, de 121 p.b. para 
191 p.b.

O índice Chicago Board Options Exchange (VIX), 
que mede a volatilidade implícita de curto prazo do Standard 
and Poor’s (S&P500), atingiu valores bastante signifi cativos 
ao longo dos últimos meses, refl etindo expressiva elevação 
da aversão ao risco por parte dos investidores. Entre o fi nal 
de setembro e 2 de março, o VIX passou de 39,4 pontos 
para 52,7 pontos, tendo atingido 80,9 pontos, o maior valor 
da série, em 20 de novembro. Ao longo do período, o VIX 
alcançou média de 53,1 pontos, acima do recorde anterior 
da série, 45,7 pontos, registrado na sequência da crise 
proporcionada pelo default da Rússia e pelo colapso do fundo 
Long Term Capital Managemet (LTCM) em outubro de 1998.

Os índices de mercados acionários das economias 
maduras seguiram refl etindo os indicadores adversos da 
economia real bem como a fragilidade do setor fi nanceiro. O 
índice S&P500 dos Estados Unidos atingiu, em 2 de março, 
o menor valor em mais de doze anos, enquanto o índice 
Deutscher Aktienindex (DAX) da Alemanha recuou, na 
mesma data, para o patamar de agosto de 2004 e o Financial 
Times Securities Exchange Index (FTSE 100) do Reino 
Unido, para o patamar de março de 2003. O índice Nikkei 
do Japão segue pouco acima do patamar de 1982. Entre 30 
de setembro e 2 de março, os índices S&P500, DAX, FTSE 
100 e Nikkei recuaram, na ordem, 40%, 36%, 26% e 35%. 

As bolsas de valores das economias emergentes 
também apresentaram recuos expressivos devido aos 
refl exos da crise fi nanceira sobre a atividade econômica 
mundial e, consequentemente, sobre os preços das 
commodities, bem como em razão da liquidação de posições 
de investidores internacionais para cobrir prejuízos em suas 
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operações fi nanceiras no estrangeiro. Entre 30 de setembro 
a 2 de março, os índices Kospi (Coreia do Sul), XU100 
(Turquia), Sensex (Índia) e IPC (México) acumularam, 
respectivamente, perdas de 30%, 34%, 33% e 32%.

O acirramento da crise financeira a partir de 
setembro de 2008 intensifi cou a aversão ao risco e estimulou 
o tradicional movimento de fuga para a qualidade, em que 
os papéis do governo dos Estados Unidos tornam-se os mais 
procurados, favorecendo a moeda daquele país frente ao 
euro e à libra esterlina. O desejo de redução de exposição 
ao risco também estimulou o desmonte de operações de 
carrego, predominantemente financiadas com a moeda 
japonesa, aumentando a demanda pelo iene e provocando 
sua apreciação em relação ao dólar. Entre o fi nal de setembro 
e 2 de março, o dólar apreciou 26,7% frente à libra esterlina 
e 12% frente ao euro; depreciando 8,2% em relação ao iene.

A forte redução das exportações das economias 
emergentes favoreceu a desvalorização de suas moedas em 
relação ao dólar dos Estados Unidos. Adicionalmente, a 
severa escassez de crédito internacional difi cultou a rolagem 
de dívidas, imputando pressão adicional sobre as moedas de 
países com expressiva dívida externa de curto prazo. Entre 
30 de setembro e 2 de março, o dólar apreciou-se 41%, 36%, 
30% e 11%, respectivamente, frente ao rublo (Rússia), à lira 
(Turquia), ao won (Coreia do Sul) e à rúpia (Índia). 

1.2.2 Instituições fi nanceiras

Desde o pedido de concordata do banco de 
investimento norte-americano Lehman Brothers, em meados 
de setembro último, a crise fi nanceira internacional assumiu 
nova dimensão, com contornos mais abrangentes tanto 
geografi camente quanto em termos de fontes de instabilidade 
fi nanceira. Em particular, a forma aguda assumida pela crise 
de liquidez nos Estados Unidos e sua transmissão a outros 
continentes e economias contaram com a participação 
relevante dos fundos mútuos de investimentos (prime money 
market funds).

A incerteza relacionada à liquidez e à solvência do 
sistema fi nanceiro norte-americano estimulou os investidores 
em fundos mútuos de investimentos a solicitarem expressivos 
resgates de cotas, forçando a liquidação antecipada dos 
ativos (majoritariamente instrumentos de dívida de empresas 
e títulos lastreados em ativos) desses fundos. Ainda em 
setembro de 2008, em apenas uma semana, os resgates 
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nesses fundos somaram aproximadamente US$320 bilhões2, 
colocando em risco o fornecimento diário de créditos – da 
ordem de US$2 trilhões – para mercados de instrumentos 
privados, como os de commercial papers e certifi cados de 
depósitos, importantes fontes de liquidez para instituições 
fi nanceiras e não-fi nanceiras, aumentando sensivelmente os 
custos de captação dos bancos norte-americanos, forçando-
os a restringirem as condições para concessão de crédito 
doméstico e internacional.

Em resposta  aos  volumosos  saques ,  os 
administradores de fundos passaram a liquidar posições 
e a reduzir drasticamente os prazos de maturação de seus 
investimentos. Combinado com preocupações com perdas 
potenciais derivadas da percepção de elevação do risco de 
crédito, a estabilidade dos mercados de fundos de curto prazo 
foi severamente afetada, levando a elevações adicionais nos 
custos de captação dos bancos e ao estabelecimento de fortes 
restrições nas condições para concessão de crédito doméstico 
e internacional por parte de bancos norte-americanos. Nesse 
sentido, o prêmio médio dos credit default swap (CDS) de 
cinco importantes bancos dos Estados Unidos, que havia 
atingido o valor recorde de 328 p.b. em 17 de setembro e 
recuado para 230 p.b. no fi nal do mesmo mês, sustentou a 
tendência de alta iniciada em meados de 2007, registrando 
293 p.b. em 2 de março. 

O estresse no sistema financeiro, evidenciado 
pelo aprofundamento das restrições de crédito, levou à 
adoção de medidas extraordinárias, incluindo amplas 
injeções de recursos no mercado fi nanceiro; reduções na 
taxa básica de juros; planos de resgate e recapitalização de 
instituições fi nanceiras; aquisição de operações de grupos 
fi nanceiros; aumento das garantias dos depósitos bancários; 
e implementação de planos de compra de ativos fi nanceiros 
considerados tóxicos. 

A dimensão do deslocamento dos canais de crédito 
nos EUA, o papel dominante do dólar norte-americano 
no comércio, nos investimentos diretos e em transações 
financeiras internacionais e a importância do sistema 
fi nanceiro norte-americano no fornecimento de funding 
em dólar para o mercado interfinanceiro internacional 
promoveram a rápida propagação do choque de liquidez 
dos Estados Unidos para o resto do mundo e ameaçaram 
a viabilidade de instituições fi nanceiras dependentes da 
captação de recursos no atacado.

2/ Vide Global Financial Stability Report, Fundo Monetário Internacional (FMI), outubro de 2008.
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Com a intensa volatilidade e aversão ao risco 
experimentadas pelo mercado fi nanceiro, o Congresso norte-
americano aprovou, no início de outubro, a Lei Emergencial 
de Estabilização Econômica (Emergency Economic 
Stabilization Act – EESA), que inclui o Troubled Asset 
Relief Program (TARP), que permitiu ao Tesouro comprar 
até US$700 bilhões em “ativos tóxicos” de instituições 
fi nanceiras norte-americanas e estrangeiras com operações 
signifi cativas nos Estados Unidos. Sob o amparo do TARP, o 
Tesouro já adquiriu participações no Goldman Sachs Group, 
Morgan Stanley, J.P.Morgan Chase, Citigroup, Bank of 
America, entre outros. 

Também em outubro, visando evitar a disfunção no 
mercado de commercial papers, o Fed, sob apoio fi nanceiro 
do Tesouro, anunciou a criação da Commercial Paper 
Funding Facility (CPFF) para a aquisição de tais papéis. No 
mesmo sentido, o Fed anunciou a criação do Money Market 
Investor Funding Facility (MMIFF), um programa por meio 
do qual passou a dar garantias para compras de certifi cados 
de depósitos e commercial papers emitidos por instituições 
com classifi cação de risco elevada. Ao mesmo tempo, o Fed 
foi autorizado a remunerar os depósitos compulsórios e as 
reservas voluntárias mantidas junto à instituição.

No período mais agudo da crise, a demanda 
por liquidez em dólares cresceu fortemente. Países 
antes relativamente isolados dos efeitos diretos da crise 
fi nanceira, como os de economias emergentes, passaram a 
ser afetados de forma importante. A reversão de linhas de 
crédito internacional resultou em desarticulação abrupta do 
fi nanciamento ao comércio exterior, de fontes importantes 
de fi nanciamento direto para empresas não-fi nanceiras e de 
funding para operações bancárias em mercados domésticos. 
A elevação do grau de incerteza econômica e a percepção da 
deterioração da qualidade dos ativos tornaram as instituições 
ainda mais conservadoras, limitando a liquidez nos mercados 
e restringindo a expansão do crédito.

Com o objetivo de ampliar a oferta de dólares interna 
e offshore, o Fed aumentou para US$900 bilhões, a partir 
de novembro de 2008, o volume de recursos disponíveis 
por meio dos leilões Term Auction Facility (TAF). 
Adicionalmente, durante o 4º trimestre de 2008, o Fed, em 
coordenação com outros bancos centrais, tornou ilimitada a 
oferta de dólares nos acordos de swap com os bancos centrais 
da Europa (BCE), da Inglaterra, da Suíça (BNS) e do Japão, 
além de lançar linhas de swap, a valores fi xos, com os bancos 
centrais de Suécia, Noruega, Dinamarca, Canadá, Austrália, 
Nova Zelândia, Brasil, México, Coreia do Sul e Cingapura.
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Objetivando impulsionar o crédito ao consumidor e 
impulsionar a atividade econômica, no fi nal de novembro, 
o Fed criou a Term Asset-Backed Securities Loan Facility 
(TALF), programa de US$200 bilhões (em seguida, ampliado 
para US$1 trilhão com o Plano de Estabilidade Financeira do 
Tesouro), por meio do qual faria empréstimos non-recourse 
– em caso de default, o credor se limita ao recebimento 
do colateral – para bancos detentores de papéis AAA 
colateralizados por créditos estudantis, para aquisição de 
automóvel, créditos para detentores de pequenos negócios 
e para empréstimos concedidos por cartão de crédito. 

Para dar liquidez ao mercado hipotecário, em 
janeiro, o Fed deu início à compra de títulos lastreados em 
hipotecas (MBS) das agências Fannie Mae, Freddie Mac e 
Ginnie Mae, programa que envolve até US$500 bilhões para 
essa fi nalidade e havia sido anunciado ainda em novembro 
de 2008. Visando recuperar o normal funcionamento dos 
mercados fi nanceiros e garantir a liquidez dos primary 
dealers, o Fed também anunciou, em fevereiro último, 
a dilatação do prazo de todos os programas de apoio à 
liquidez. Previstos para durarem até 30 de abril de 2009, 
o Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual 
Fund Liquidity Facility (AMLF), o CPFF, o MMIFF, o 
Primary Dealer Credit Facility (PDCF) e o Term Securities 
Lending Facility (TSLF) passaram a ter validade até o fi nal 
de outubro de 2009.

As ações políticas e intervenções monetárias 
adotadas para estabilização dos mercados e das instituições 
financeiras aliaram-se a incentivos fiscais, de forma a 
contribuir para a gradual retomada do crescimento. Nesse 
sentido, o Congresso norte-americano aprovou, em fevereiro 
de 2009, um pacote de estímulo à economia no valor de 
US$787,2 bilhões. Ainda em fevereiro, o governo norte-
americano anunciou as diretrizes básicas de um novo Plano 
de Estabilidade Financeira que prevê a criação do Financial 
Stability Trust (FST), um fundo para aportar recursos às 
instituições fi nanceiras que, após um detalhamento das 
condições de balanço e perspectivas para a estabilização da 
atividade emprestadora (teste de estresse), demonstrarem 
necessidade de assistência financeira. Adicionalmente, 
o plano propõe uma ação coordenada entre o Fed, a 
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), o setor 
privado e o Tesouro para o estabelecimento de um Fundo 
de Investimento Público-Privado (bad bank), que deverá 
contar inicialmente com recursos da ordem de US$500 
bilhões, mas que poderá alcançar US$1 trilhão. Por fi m, o 
plano prevê ação conjunta entre o Fed e o Tesouro, visando 
redinamizar o mercado secundário de empréstimos para 
favorecer o consumo e pequenos negócios. Os recursos 
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oferecidos poderão alcançar US$1 trilhão, parte oriunda do 
TARP, ainda que sob a ótica do plano de apoio ao consumo 
e aos pequenos negócios, o TALF.

O governo dos Estados Unidos lançou, também em 
fevereiro, um plano para conter a execução de hipotecas, 
destinando US$75 bilhões em subsídios para ajudar mutuários 
a pagar a dívida imobiliária e US$200 bilhões a mais do 
Tesouro para fi nanciar as agências hipotecárias Fannie Mae 
e Freddie Mac. O plano também incluiu outros incentivos 
a mutuários e aos credores visando evitar a execução das 
hipotecas, entre os quais pagamentos para reduzir o principal 
dos empréstimos e bônus para as agências hipotecárias que 
obtiverem sucesso na reestruturação das dívidas.

Evidenciando a degradação da qualidade do crédito, 
o montante de empréstimos e arrendamentos mercantis 
em atraso nas instituições seguradas pela FDIC aumentou 
US$44,2 bilhões no último trimestre de 2008, sendo 69,4% 
do incremento relativos aos empréstimos imobiliários. No 
fi nal do ano, a porcentagem de operações de crédito em 
atraso estava em 2,93%, o nível mais alto desde o fi nal de 
1992. As baixas contábeis totalizavam US$38 bilhões, sendo 
os empréstimos imobiliários responsáveis por 64,7% das 
contabilizações. O prejuízo líquido da indústria bancária 
segurada pela FDIC fi cou em US$32,1 bilhões no último 
trimestre de 2008, o primeiro prejuízo trimestral desde 
1990, com bancos e instituições de poupança segurados 
provisionando, no trimestre, US$69,4 bilhões para perdas 
de empréstimos e arrendamentos, ante US$32,1 bilhões 
provisionados no último trimestre de 2007. O retorno sobre 
ativos (ROA) trimestral, -0,94%, foi o pior registrado desde 
o segundo trimestre de 1987. Ainda que metade do prejuízo 
do período tenha sido contabilizado por quatro instituições 
financeiras, uma em cada três instituições registraram 
prejuízos líquidos no quarto trimestre. Considerando-se 
todo o ano de 2008, o resultado líquido foi positivo em 
US$10,2 bilhões, consolidando, no entanto, o lucro anual 
mais baixo desde 1989. 

Em função das dificuldades vivenciadas pelo 
sistema fi nanceiro dos Estados Unidos, ao longo do quarto 
trimestre de 2008, 78 instituições seguradas pela FDIC foram 
absorvidas por meio de fusões, doze instituições faliram e 
outras cinco receberem assistência da FDIC. Durante todo o 
ano de 2008, ocorreram 292 fusões, além de 25 falências, o 
maior número registrado desde 1993. Ao fi nal do ano, a lista 
da FDIC contava com 252 bancos comerciais e instituições 
de poupança com problemas, perfazendo ativos totais de 
US$159 bilhões. 
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Destaque-se ainda que, além dos bancos, as 
companhias de seguros também foram fortemente 
impactadas pela exposição de contratos de seguros 
sobre ativos lastreados em hipotecas. Citando o custo 
potencial de uma não-intervenção para a economia 
e para os contribuintes, o governo norte-americano 
anunciou, em setembro de 2008, um plano de resgate à 
seguradora AIG, reestruturado em novembro, que totalizou 
US$152,5 bilhões. Após a seguradora registrar prejuízo de 
US$61,7 bilhões no quarto trimestre, o maior da história 
corporativa dos Estados Unidos, o governo norte-americano 
anunciou, no início de março, nova ajuda àquela seguradora, 
por meio de uma injeção adicional de capital no valor de 
US$30 bilhões em troca de ações preferenciais. Somente 
no continente americano3, desde o início de 2007, bancos 
e corretoras de valores sofreram perdas de US$525 bilhões 
e levantaram US$449 bilhões em capital novo; enquanto 
as seguradoras e as empresas patrocinadas pelo governo 
(da sigla em inglês, GSEs) somaram baixas respectivas 
de US$192 bilhões e US$131 bilhões, tendo levantado 
US$87 bilhões e US$36 bilhões, na mesma ordem, em 
capital novo. 

Mesmo estando sob pressão desde o início de 2007, 
o sistema bancário europeu sofreu rápida deterioração 
de seus indicadores, com riscos de problemas sistêmicos 
majorados e redução de liquidez a partir de meados de 
setembro de 2008, com os acontecimentos subsequentes 
à concordata do Lehman Brothers. O período recente foi 
marcado pela intensa atividade de bancos centrais e demais 
autoridades da região, com o objetivo de evitar o colapso do 
sistema fi nanceiro, devido à alta alavancagem dos bancos e 
à exposição aos diversos instrumentos fi nanceiros derivados 
dos mercados hipotecários. Concomitantemente, houve 
também o agravamento das condições macroeconômicas da 
região, com forte desaceleração do crescimento econômico 
nas principais economias europeias e consequente aumento 
dos riscos associados ao mercado de crédito. 

Dados do BCE mostraram arrefecimento do 
crédito concedido para residentes da Área do Euro no 
último trimestre de 2008 e início deste ano. No primeiro 
trimestre de 2008, a taxa de crescimento anual do crédito 
para residentes do setor privado foi de 12,7%, número que 
sofreu contínua desaceleração até atingir 8,4% no último 
trimestre do ano. Em janeiro deste ano, a mesma taxa 
atingiu 6,1%, sugerindo que as condições de crédito da 
região ainda estavam se deteriorando, refl etindo, além da 

3/ De acordo com dados levantados pela Bloomberg, em 11 de março de 2009.

Baixas contábeis x capital levantado1/

US$ bilhões

Baixas Capital Baixas Capital

contábeis levantado contábeis levantado

Mundo 1231,7 1019,3 312,3 554

   Bancos 884,2 883,6 231,7 480,6

   Seguradoras 216,7 99,3 63,6 59,7

   GSEs 2/ 130,7 36,4 17,0 13,8

Américas 846,8 572,9 222,2 313,3

   Bancos 524,6 449,3 147,4 246,4

   Seguradoras 191,5 87,2 57,8 53,1

   GSEs 2/ 130,7 36,4 17,0 13,8

Europa 354,3 377,1 89,5 196,6

   Bancos 330,6 365,0 83,6 190,1

   Seguradoras 23,7 12,1 5,8 6,6

Ásia 30,6 69,3 0,7 44,2

   Bancos 29,1 69,3 0,7 44,2

   Seguradoras 1,5 0,0 0,0 0

Fonte: Bloomberg

1/ Atualizado em 11 de março de 2009.
2/ Fannie Mae e Freddie Mac.

Acumulado desde 2007 4T08 e 1T09
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diminuição da liquidez no mercado bancário, a deterioração 
das expectativas de consumidores e empresários, com efeitos 
deletérios sobre o consumo e investimento. 

Na Área do Euro e no Reino Unido, a deterioração 
no canal de crédito, provocou a elevação das taxas de juros 
no mercado interbancário, fazendo com que as respectivas 
taxas atingissem seus picos em outubro. Mesmo recuando 
nos meses subsequentes, essas taxas permaneceram em 
patamares mais elevados do que os registrados no período 
anterior. Neste ambiente, os principais objetivos da política 
econômica dos governos europeus passou a ser garantir 
a liquidez do sistema bancário, evitar o risco sistêmico 
proveniente das difi culdades enfrentadas pelos grandes 
bancos e mitigar os efeitos da desaceleração econômica, 
aprofundada no último trimestre de 2008. De fato, segundos 
os dados da Bloomberg, do início de 2007 até os primeiros 
dias de março, os bancos europeus sofreram perdas 
equivalentes a US$331 bilhões, e levantaram, no mesmo 
período, US$365 bilhões em capital novo. 

Para manter o adequado funcionamento dos 
mercados de crédito na Área do Euro, o BCE conduziu 
operações de refi nanciamento em euro e dólar, expandindo 
de forma provisória os tipos de garantias elegíveis para 
as operações de mercado aberto. Além disso, até o fi m de 
2009, uma ampla gama de ativos com classifi cação BBB+ 
passou a ser aceita nas operações de mercado aberto, em 
vez de ativos com classifi cação de risco de pelo menos A-. 
Em dezembro de 2008, em cooperação com outros bancos 
centrais, o BCE também ampliou sua provisão de dólares, 
por intermédio do TAF do Fed, para operações de swap e 
repo até o fi m do primeiro trimestre de 2009, posteriormente 
prorrogada até o fi nal de outubro. 

Segundo o BCE, apesar da melhora nos indicadores 
de liquidez entre os meses de novembro e fevereiro deste ano, 
muitas instituições fi nanceiras da área tiveram difi culdades 
em obter recursos no mercado interbancário, precisando 
recorrer às operações de refi nanciamento ofertadas pelo 
BCE, via Eurosystem. 

Com o agravamento da situação do setor bancário e 
a fragilização dos indicadores econômicos, vários governos 
da Área do Euro estruturaram pacotes de medidas para 
garantir a liquidez e a solvência do sistema bancário. Tais 
medidas abrangeram a recapitalização de diversos bancos, 
incentivos às operações de fusões e aquisições, acesso 
a linhas de crédito criadas pelas autoridades nacionais, 
concessão de garantias a novos instrumentos de dívidas 
lançados pelos bancos e ampliação imediata da garantia dos 
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Fonte: Bloomberg
1/ OIS (Overnight Indexed Swap) é uma transação de swap entre taxas de juros em 
que uma parte concorda em receber/pagar uma taxa fixa para uma outra parte em 
troca de pagar/receber uma taxa flutuante. No caso do Reino Unido, a taxa 
flutuante utilizada é a SONIA (Sterling Overnight Index Average); no caso da Área 
do Euro, a taxa é a EONIA (Euro Overnight Index Average).
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depósitos de €20 mil para €50 mil4. Até meados de março, o 
conjunto das medidas havia custado cerca de €2 trilhões, o 
equivalente a 22,6% do PIB da região5, sendo €215 bilhões 
em injeções diretas de capital junto aos bancos e €1,7 trilhão 
como garantia dada para o lançamento de novas dívidas no 
mercado bancário. 

No Reino Unido, com o agravamento da crise 
financeira em outubro, o governo britânico ampliou o 
Special Liquidity Scheme (SLS), disponibilizando mais 
€200 bilhões em recursos para essas operações. 
Adicionalmente, irrigou os mercados por meio da venda 
de libras esterlinas e dólares norte-americanos garantida 
por colaterais elegíveis dos bancos.

Também no período, o governo britânico persistiu 
em sua estratégia de fornecer aportes de capitais por meio 
da compra de participação acionária nos bancos, estatizando, 
mesmo que temporariamente, total ou parcialmente os ativos 
fi nanceiros de instituições consideradas sistemicamente 
importantes. Estratégia também seguida por vários outros 
países europeus como forma de restaurar a confi ança no 
sistema bancário e evitar a paralisação do mercado de 
crédito. Essa estratégia foi bem delineada pelo BoE em 
seu Banking Act 2009. Nele foi estabelecido o Special 
Resolution Regime (SRR), que, entre outras coisas, 
permitiu às autoridades inglesas transferir parte ou 
total de um banco para comprador privado ou para uma 
subsidiária do Banco da Inglaterra para venda futura 
ou, simplesmente, estatizar temporariamente o banco. 
Adicionalmente, frente às limitações dos instrumentos 
clássicos de política monetária para o enfrentamento da crise 
atual, o BoE formulou também um programa de recompra 
de títulos do governo, que inicialmente deve dispor de 
€75 bilhões para fazer frente às necessidades de maior 
liquidez e capital dos mercados fi nanceiros. O custo total 
estimado das medidas para o Reino Unido, excluindo o 
custo com o SLS, foi de €963 bilhões, sendo o país europeu 
que mais teve perdas com a crise fi nanceira até meados de 
março do corrente ano5. 

No período, aumentou também a percepção de 
risco associada aos bancos de mercados emergentes, em 
especial dos países do leste europeu e das antigas repúblicas 
soviéticas. Isso ocorreu devido à forte desaceleração 
econômica da região, ao alto custo de capital e à deterioração 
na qualidade dos ativos que compõem o portfolio dos bancos. 

4/ A Espanha foi mais além e passou a garantir depósitos até o valor de €100 mil.
5/ Levantamento do banco BNP Paribas.



Maio 2009  |  Relatório de Estabilidade Financeira  |  25

Dados do Banco de Compensações Internacionais 
(BIS) mostram que os países do leste europeu e antigas 
repúblicas soviéticas têm o equivalente a US$1,3 trilhão 
em recursos oriundos de bancos da Europa Ocidental, sendo 
os maiores emprestadores os bancos sediados na Áustria 
(US$246,3 bilhões), na Alemanha (US$182 bilhões), na 
Itália (US$181 bilhões), na França (US$147 bilhões), na 
Bélgica (US$126 bilhões) e na Suécia (US$110 bilhões). 
Tomando-se como base a comparação entre a quantia 
emprestada e o Produto Interno Bruto (PIB) de cada país, 
a Áustria, a Suécia e a Bélgica são os países mais expostos 
àqueles mercados, com o equivalente a, respectivamente, 
55,3%, 21,4% e 23% de seus PIBs em ativos em poder dos 
bancos daquela região. Receios associados a desdobramentos 
futuros dos bancos do leste europeu levaram, em fevereiro 
deste ano, a agência de classifi cação de risco Moody’s a 
rebaixar o rating de bancos austríacos e suecos devido à alta 
exposição desses bancos naqueles mercados. 

O grande número de subsidiárias de bancos das 
economias mais desenvolvidas da Europa atuando nos países 
emergentes do continente aumenta as chances de contágio 
para grandes bancos da Europa ocidental. Três são os fatores 
que explicam. O primeiro deles é o risco aumentado de 
default para tomadores de empréstimos em moeda estrangeira 
que não estejam devidamente protegidos por operações de 
hedge. O segundo é a difi culdade de refi nanciamento de 
operações devido ao encolhimento da liquidez nos mercados 
europeus, em especial para mercados emergentes. Por fi m, o 
descasamento entre ativos e passivos das subsidiárias desses 
bancos frente à desvalorização cambial.

A fragilidade econômica da região tornou necessária 
a obtenção de recursos externos para evitar o aprofundamento 
da crise, em especial devido às restrições associadas aos altos 
défi cits em transações correntes e à acentuada depreciação 
das moedas da região. Nesse sentido, desde o fi nal do 
último trimestre de 2008, o FMI aprovou linhas de crédito 
emergenciais para Hungria (US$15,7 bilhões), Ucrânia 
(US$16,4 bilhões), Bielorússia (US$2,5 bilhões), Letônia 
(US$2,4 bilhões), Armênia (US$0,54 bilhão) e Sérvia 
(US$0,53 bilhão). Parte desses recursos deverá ser utilizada 
na recapitalização do setor bancário e parte em investimentos 
que benefi ciarão o setor real da economia.

Adicionalmente, em fevereiro deste ano, o Banco 
Mundial, o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o 
Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento 
(BERD) lançaram o Joint IFI Action Plan, um plano 
conjunto que disponibilizará €24 bilhões com o objetivo de 
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fortalecer bancos e prover empréstimos para empresas da 
Europa emergente. As três instituições consideraram que, 
para evitar que a região se tornasse foco de nova onda de 
instabilidade nos mercados fi nanceiros, seria necessária 
uma ação coordenada que também envolvesse governos e 
bancos com grandes operações na região. Isso porque, dado 
o tamanho da exposição dos bancos europeus aos mercados 
emergentes da região, aqueles recursos poderão não ser 
sufi cientes para manter os respectivos sistemas fi nanceiros 
adequadamente capitalizados de modo a fazer frente às 
necessidades de liquidez e crédito de que as respectivas 
economias necessitarão ao longo de 2009. 

De fato, relatório do Institute of International 
Finance (IIF) indica que haverá diminuição expressiva 
do fluxo líquido de empréstimos bancários para 
países emergentes em 2009, e que essa restrição será 
particularmente mais severa para os países emergentes 
do continente europeu, incluindo a Rússia. Nesses países, 
depois de o fl uxo líquido de recursos terem atingido um pico 
de US$217 bilhões em 2007 e diminuído para estimados 
US$30 bilhões6 em 2008, a projeção para 2009 aponta saída 
líquida de US$29 bilhões, sendo a Rússia responsável por 
um fl uxo negativo de US$49 bilhões e os demais países da 
região, por um fl uxo positivo de US$22 bilhões.

Na Rússia, o governo também tomou um amplo 
leque de medidas para garantir a liquidez do sistema e evitar 
o colapso de instituições fi nanceiras que pudessem oferecer 
risco sistêmico. Tomadas a partir de setembro do último ano, 
tais medidas incluíram diminuição das reservas bancárias, 
abertura de linhas para empréstimo facilitado sem necessidade 
de colateral, oferta de empréstimos subordinados, operações 
de compra de papéis de baixa liquidez em poder dos bancos 
e redirecionamento de depósitos do governo no banco central 
para bancos privados. Tais medidas representaram gastos da 
ordem de US$130 bilhões. Também foram disponibilizados 
US$40 bilhões para aportes diretos de capital para as 
instituições fi nanceiras. Apesar das medidas, o impacto na 
liberação do canal de crédito foi pequeno, com o fl uxo líquido 
de empréstimos bancários no país tendo sido negativo no 
período de outubro a dezembro, com instituições liquidando 
empréstimos no exterior em vez de aumentar a concessão 
de crédito para residentes. A perspectiva de continuação no 
arrefecimento da atividade econômica e a instabilidade no
mercado de câmbio devem manter o sistema fi nanceiro russo 
sob pressão em 2009. 

6/ Valor estimado pelo IIF para 2008.
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Embora os sistemas bancários da Ásia, sobretudo 
em comparação com seus congêneres estadunidense e 
europeus, ainda gozem de boa saúde fi nanceira – os dados 
da Bloomberg informam que na Ásia os bancos perderam, 
desde o início de 1997, US$29 bilhões e levantaram 
US$69 milhões em capital novo –, o agravamento da 
crise financeira global aumentou a vulnerabilidade 
do sistema financeiro asiático, em função do recuo da 
atividade econômica e da escassez de créditos globais 
que progressivamente afetaram o comércio internacional, 
comprometendo as receitas das empresas exportadoras 
e, consequentemente, o lucro corporativo. Esse cenário 
é particularmente importante para o Japão, em profunda 
recessão, e para a Coreia do Sul, que, além da recessão, 
também enfrenta um esgotamento mais intenso do 
fi nanciamento internacional. 

Com efeito, segundo o BIS, o desenvolvimento 
ainda restrito dos mercados monetários no sudeste da Ásia 
lhes confere algum grau de isolamento neste momento de 
crise. Embora esse não seja o caso do Japão, a exposição de 
seu sistema bancário ao mercado subprime norte-americano 
também é sensivelmente menos importante do que a das 
demais economias maduras. Segundo dados da Financial 
Services Agency (FSA) do Japão, a exposição total das 
instituições japonesas recebedoras de depósitos (grandes 
bancos, bancos regionais e cooperativas fi nanceiras) a papéis 
relacionados aos créditos subprime, além de diminuta, 
declinou de ¥958 bilhões (cerca de US$9 bilhões) em junho 
de 2008 para ¥797 bilhões (aproximadamente US$7,5 bilhões) 
em setembro e para ¥565 bilhões (em torno de US$6,2 bilhões) 
ao fi nal de dezembro de 2008. Nesse sentido, a FSA também 
avalia que os maiores riscos para a estabilidade do sistema 
fi nanceiro local se devem preferencialmente à atual fragilidade 
da atividade econômica.

Em reação à fragilidade econômica que levou 
o Japão a novo episódio recessivo, o governo do país já 
disponibilizou cerca de ¥75 trilhões, dos quais ¥12 trilhões 
em gastos fi scais e cerca de ¥63 trilhões em injeções de 
capital de fundos públicos nos bancos regionais, conforme 
relatório de fevereiro da FSA. Somam-se a essas ações, 
que visam dinamizar o consumo e recapitalizar o sistema 
fi nanceiro, medidas empreendidas pelo BoJ, nesse caso 
com foco no fi nanciamento corporativo e na ampliação 
da estabilidade do mercado fi nanceiro. A esse respeito, 
destacam-se a redução da overnight call rate para 
0,1% a.a., ainda em dezembro de 2008; a retomada da 
política de afrouxamento quantitativo, prática empregada 
entre 2001 e 2006, com o aumento da compra mensal 
direta de bônus do governo (JGB) de ¥1,2 trilhão para 
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¥1,8 trilhão, inclusive títulos de trinta anos, além da compra 
direta de títulos corporativos (rating ≥ A e vencimento ≤ 1 
ano) e ampliação da compra direta de commercial papers; 
a redução da exigência mínima para a aceitação de bônus 
corporativos como colaterais, de A para BBB-. No entanto, 
as medidas tomadas pelo governo japonês não têm sido 
sufi cientes para reverter a previsão de variação negativa do 
PIB em 2% para o ano fi scal de 2009, o que representaria a 
pior variação desde o término da Segunda Guerra mundial. 

Com efeito, o Relatório de Estabilidade Financeira 
do BoJ, publicado em março de 2008, já destacava que a 
crise fi nanceira internacional havia corroído os lucros dos 
bancos, mas que o sistema mantinha razoável estabilidade e 
robustez. Dados mais recentes, apurados pela FSA, indicam 
que os grandes bancos japoneses obtiveram lucro líquido de 
¥0,3 trilhão no semestre terminado em setembro de 2008, 
uma redução de ¥0,5 trilhão em relação ao lucro apurado 
para o mesmo período de 2007, o que se deveu à diminuição 
das receitas com cobrança de taxas, aumentos das despesas, 
redução de valor de ações e deterioração das condições 
de mercado. A situação é ainda mais delicada nos bancos 
regionais para os quais a redução do lucro líquido, no mesmo 
período, foi de 62,8%, em especial devido aos créditos em 
atraso e às baixas contábeis.

Na China, a demanda externa recuou expressivamente, 
o que fez crescer o número de falências e reduzir a absorção 
interna. Por esses motivos, também naquele país, os impactos 
da crise mundial serão sentidos, preferencialmente, por meio 
do canal do comércio. Com efeito, apesar de a exposição 
a produtos de créditos estruturados norte-americanos ter 
aumentado nos últimos trimestres, o grau de alavancagem 
com esses papéis ainda é limitado, haja vista o sistema 
fi nanceiro local ser razoavelmente fechado, circunstâncias 
que tendem a atenuar os efeitos da crise fi nanceira criando 
uma espécie de blindagem ao sistema bancário local. Apesar 
de a bolsa chinesa ter registrado perda de 64,5% entre 
janeiro e novembro de 2008, e de a emissão de bônus no 
mercado interbancário ter recuado 22,7% com relação aos 
onze primeiros meses de 2007, segundo relatório do Banco 
do Povo da China (BPC), de novembro de 2008 o mercado 
fi nanceiro local continuava apresentando comportamento 
estável. Destaque para o valor dos negócios no mercado 
interbancário e no de operações repo, com altas respectivas 
de 54,2% e 22,5%, face aos onze primeiros meses de 2007.

Na Coreia do Sul, o ambiente fi nanceiro segue se 
deteriorando, em especial devido à crescente restrição ao 
fi nanciamento internacional para bancos domésticos. Dados 
constantes do Relatório de Estabilidade Financeira do Banco 
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da Coreia (BoK), publicado em outubro de 2008, já sugeriam 
a progressiva degradação do sistema, ao tempo em que o 
BoK destacava que a situação ao fi nal do primeiro semestre 
daquele ano só não era pior em função da ampla retenção 
de lucros, do aumento da provisão para créditos em atraso 
e da ainda satisfatória qualidade dos ativos. O relatório 
já apontava o expressivo aumento da exposição bancária 
ao setor corporativo, que mais recentemente deve ter se 
intensifi cado em função dos refl exos da forte contração do 
PIB local na inadimplência junto ao setor bancário.

1.3   Mercado fi nanceiro nacional

1.3.1 Análise do mercado fi nanceiro 
 nacional

No início do segundo semestre de 2008, apesar 
da expansão continuada no nível de atividade, o governo 
permanecia atento ao possível descompasso entre o 
crescimento da oferta e o da demanda agregada, esta 
favorecida pela expansão do crédito7. Até aquele momento, 
a economia brasileira mostrava resiliência perante a crise 
financeira internacional. Entretanto, a quebra de um 
grande banco de investimentos norte-americano8 suscitou 
um signifi cativo aumento da incerteza e deterioração das 
perspectivas para o desempenho econômico mundial. Com 
a sucessão de intervenções e de planos econômicos do 
governo de diversos países, disseminou-se a percepção de 
que a crise era muito mais grave do que até então estava 
precifi cado, a aversão ao risco disparou e a propalada tese 
de “descolamento” desfez-se. Efeitos conjuntos de queda 
dos preços das commodities, retração do comércio mundial 
e um movimento negativo da taxa de câmbio, infl uenciado 
pela redução expressiva de liquidez do fl uxo de capitais para 
o país, resultaram em aumento da volatilidade e tendência de 
alta para os índices de risco do Emerging Market Bond Index 
– Brazil (Embi+Brasil) e do Emerging Market Bond Index 
Plus (Embi+). Após a forte alta de outubro9 e novembro, 
os índices apresentaram trajetória de ligeiro declínio, mas 
mantiveram-se com elevada volatilidade.

A consistência da política econômica dos últimos 
anos, laureada pela obtenção da condição de investment 

7/ O crédito como proporção do PIB manteve uma trajetória contínua de crescimento de junho de 2008 a fevereiro de 2009. Em janeiro, o crédito alcançou 
41,7% do PIB, 5 p.p. de alta em relação a junho e 7,5 p.p. em relação a janeiro de 2008.

8/ A intervenção na seguradora AIG também se revelou como um fato marcante devido, sobretudo, à constatação de que a crise não seria restrita às 
instituições fi nanceiras.

9/ Em outubro, o Embi+Brazil e o Embi+ alcançaram 654 e 764 pontos, respectivamente.
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grade10, permitiu a manutenção do risco-país menor do que o 
risco dos demais países emergentes, apesar de o período ter 
sido predominantemente marcado pelo aumento da aversão 
ao risco e pelo processo de desalavancagem fi nanceira nos 
mercados internacionais. A diferença entre o Embi+ e o 
Embi+Brazil, que se mantinha em torno de 20 pontos até a 
obtenção do grau de investimento, chegou a 60 pontos e, no 
momento mais instável da crise, teve um rápido e consistente 
crescimento, consolidando-se em valores superiores a 
200 pontos11.

A despeito da signifi cativa desvalorização do real 
frente ao dólar, o efeito da redução dos preços internacionais 
do barril de petróleo12 foi mais forte e traduziu-se em 
acentuada queda de suas cotações em reais, quando alcançou 
US$31,41, em 22 de dezembro. O preço do barril de petróleo 
fechou o ano cotado a US$44,6, redução de 68% no semestre 
e de 56% no trimestre, e seguiu com preços relativamente 
voláteis próximos a US$40,00. Desde o último reajuste no 
mercado interno em maio de 2008, a cotação de fechamento 
do barril de petróleo tipo Brent em reais caiu cerca de 44%. 
A desaceleração dos preços gerou defasagens no preço da 
gasolina e dos demais derivados, favorecendo a queda das 
expectativas infl acionárias e, consequentemente, das taxas 
de juros para 2009.

No segundo semestre de 2008, o mercado de juros 
apresentou expressivo aumento de volatilidade e mudança 
de tendência nas taxas de juros. Até o fi nal de setembro, 
as taxas longas apresentaram períodos de queda ou de 
estabilidade, enquanto as taxas de curto prazo seguiram a 
trajetória ascendente da taxa Selic, refl etindo ainda o aperto 
monetário iniciado em abril de 2008 e intensifi cado em 
julho. A partir de então, o agravamento da crise fi nanceira 
internacional, acompanhado pelos crescentes efeitos no lado 
real da economia e as expectativas a respeito das decisões 
do Copom, provocam um período de forte oscilação nas 
taxas iniciado em outubro, acompanhado de uma inversão 
na tendência, que passa a ser de queda nas taxas, a partir de 
novembro. A mudança na trajetória da meta da taxa Selic e 
a queda da utilização da capacidade instalada para valores 
inferiores às médias anuais recentes criaram um ambiente 
que proporcionou a queda acentuada das taxas de juros 
longas, médias e curtas, tornando-as inferiores à meta da 
taxa Selic.

10/ Pelas agências Moody’s, em 30 de abril, e Fitch, em 29 de maio.
11/ O risco relativo, dado pela razão entre o índice Embi+ e o índice Embi+Brazil, também sinaliza uma melhor percepção do país. O Embi+Brazil fi cou, na 

maior parte do ano, 20% a 30% abaixo do risco relativo dos demais países emergentes. No fi nal do ano, essa diferença atingiu 61%.
12/ Causada pela redução da demanda e pelo movimento seguinte de desmonte de posições em mercados futuros. Como consequência, observou-se uma 

trajetória quase contínua de queda do preço.
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No início do semestre, as taxas de juros de curto 
prazo permaneciam com a tendência de elevação iniciada 
em abril, em resposta a um cenário externo desfavorável 
e a pressões infl acionárias domésticas, favorecidas pela 
elevada utilização da capacidade instalada. Após dois 
aumentos sucessivos de 0,5 p.p. na meta para a taxa Selic, 
na reunião de 23 de julho, o Copom decidiu elevá-la em 
0,75 p.p., para 13% a.a., ainda em resposta às pressões da 
demanda, que se refl etiu numa primeira queda das taxas de 
médio e longo prazo. Seguiu-se aumento na meta da taxa 
Selic de igual magnitude na reunião de início de setembro. 
Em meados do mês, a concordata do Lehman Brothers, 
a aquisição do Merrill Lynch pelo Bank of America e a 
intervenção do governo norte-americano na seguradora 
AIG impactaram negativamente diversos mercados. Como 
consequência, a parte longa da curva de juros volta a subir 
fortemente até o dia 18 daquele mês, resultado da redução 
de posições vendidas no mercado futuro de juros nos prazos 
intermediário e longo13. Posteriormente, as expressivas 
quedas nos preços das commodities e a intensifi cação no 
ritmo de aperto monetário, com a perspectiva de um ciclo 
de ajuste mais curto, promoveram uma nova redução nas 
taxas de juros de médio e longo prazo e na inclinação da 
curva de juros, que manteve declividade negativa até meados 
de setembro.

Em outubro, as taxas de juros futuros voltaram 
a registrar elevação acentuada no mercado doméstico, 
principalmente as de prazo mais longo, intensificada 
pelo efeito da forte desvalorização do real frente ao 
dólar. Esse efeito foi provocado pela crise de confi ança 
na saúde fi nanceira de instituições bancárias nos EUA e 
na Europa e pelo temor de risco sistêmico. O receio de 
forte desaceleração da economia mundial transpôs a crise 
fi nanceira para a economia real, afetando o mercado de 
commodities. Assim, a aversão ao risco estimulou uma 
redução generalizada de posições alavancadas em diversos 
mercados, ocasionando fortes perdas nas bolsas de valores 
internacionais e apreciação do dólar. Em decorrência desse 
cenário, a desvalorização acentuada do real imprimiu 
pressão adicional sobre as taxas de juros domésticas, de 
modo que as taxas de juros de dois e três anos e seus spreads 
com relação à Selic atingiram, em 24 de outubro, o ponto 
de máximo nos últimos dois anos.

Ao longo de setembro e outubro de 2008, o Banco 
Central tomou medidas para ampliar a liquidez do sistema 
financeiro doméstico, diante da restrição de liquidez 

13/ No dia seguinte, essas taxas recuaram após o anúncio do plano norte-americano de aquisição de ativos hipotecários das instituições fi nanceiras.
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internacional: adiamento do cronograma de implementação 
do compulsório sobre depósitos interfi nanceiros captados 
de sociedades de arrendamento mercantil; ampliação da 
dedução no cálculo do compulsório sobre depósitos a prazo 
e da exigibilidade adicional sobre depósitos a prazo, à vista 
e de poupança; redução da alíquota do compulsório sobre 
depósitos à vista e da exigibilidade adicional sobre depósitos 
a prazo e à vista; liberação do compulsório sobre depósitos a 
prazo para compra de carteiras de crédito e de outros ativos. 

Não obstante a atuação da autoridade monetária 
para a normalização das operações de crédito, ocorreram 
fortes oscilações nas taxas de juros futuros, refl etindo a 
instabilidade no período anterior à reunião do Copom de 
29 de outubro. Após a decisão do Copom em manter a meta 
da taxa Selic em 13,75% a.a., fruto de uma reavaliação 
da trajetória de infl ação futura, que passa a incorporar 
expectativas de desaquecimento da economia brasileira 
para 2009, fi rma-se tendência de queda nas taxas de juros. 
A partir de 3 de novembro, a curva de juros deslocou-se 
para baixo continuamente, infl uenciada, principalmente, 
pela divulgação de índices de infl ação corrente inferiores às 
estimativas de mercado, pela desaceleração das expectativas 
inflacionárias, pelos sinais de declínio da atividade 
econômica e pelo recuo nas projeções de crescimento do 
PIB. De fato, o desaquecimento da economia começa a se 
refl etir na queda da utilização da capacidade instalada, que, 
em novembro, atinge um valor dessazonalizado de 81,06%, 
2 p.p. inferior às médias dos dez primeiros meses do ano. 

Após a reunião do Copom de dezembro 2008, 
as taxas mantêm a trajetória de queda. Especifi camente, 
o mercado já teria incorporado, em 11 de dezembro14, 
expectativa de queda da taxa de juros para a reunião do 
Copom de 21 de janeiro de 2009, quando foi fi xada em 
12,75% a.a. Esse comportamento das taxas de juros refl ete 
as expectativas do mercado em relação ao desaquecimento 
da economia e a consequente reação do Banco Central 
em relação às metas da taxa Selic. De fato, em dezembro 
e janeiro, o índice de utilização da capacidade instalada 
persiste em queda, chegando a 78,07% (dessazonalizado), 
e o PIB do último trimestre do ano apresentou uma queda  
de 3,6%, com provável carry-over para o primeiro trimestre 
de 2009. Entretanto, o crescimento do PIB em 2008 foi de 
5,1%, resultado do expressivo crescimento nos três primeiros 
trimestres do ano, diferentemente do registrado na maioria 
das economias mundiais.

14/ Nesse dia, a percepção de que o início do ciclo de afrouxamento monetário estaria próximo atingiu os contratos vizinhos a jan/10, que teve redução 
de 11bps.

Taxas de juros selecionadas
% a.a.

Data 1 dia 3 meses 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos

3/3/08 11,18 11,19 11,43 11,86 12,41 12,44

4/7/08 12,17 12,81 13,49 14,72 15,67 15,69

6/8/08 12,92 13,32 13,93 14,51 14,44 14,03

18/9/08 13,66 14,00 14,47 15,06 15,30 15,35

24/10/08 13,66 14,52 15,30 16,38 17,41 17,85

30/12/08 13,66 13,03 12,69 12,17 12,19 12,29

22/1/09 12,65 12,23 11,56 11,06 11,13 11,21

10/2/09 12,66 12,02 11,44 11,14 11,64 12,02

2/3/09 12,66 11,41 10,90 10,67 10,98 11,23

Fontes: BM&FBovespa e Bacen
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O forte nervosismo em face da sucessão de notícias 
acerca da crise no mercado imobiliário e dos seus efeitos 
sobre as instituições fi nanceiras norte-americanas se refl etiu 
no comportamento observado na volatilidade das taxas 
de juros, que passou de um patamar de 2% a.a. para 4% 
a.a., em meados de setembro. A percepção por parte dos 
agentes de uma nova deterioração do cenário externo por 
recrudescimento da expectativa de desaceleração mundial, 
as expectativas em relação às decisões do Copom, as 
incertezas sobre os efeitos da crise sobre o mercado interno e 
o fortalecimento do dólar frente a outras moedas acarretaram 
outra forte alteração de patamar em outubro, de 4% a.a. 
para 10% a.a. para os prazos mais longos. A partir do fi nal 
de outubro, a tendência é de queda da volatilidade para 
patamares equivalentes ao do início da crise, mas ainda 
superiores ao do primeiro semestre do ano15.

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna 
(IGP-DI) apresentou uma leve aceleração no segundo semestre, 
acumulando alta de 1,70% no período de julho de 2008 a 
fevereiro de 2009. Em 2008, a infl ação medida pelo IGP-DI 
foi de 9,11%, 2,80 p.p. abaixo da acumulada sob esse mesmo 
critério até setembro, refl etindo a queda na margem do Índice 
de Preços por Atacado – Disponibilidade Interna (IPA-DI). 
Em relação ao IPA-DI, chama atenção a queda de preço dos 
produtos agrícolas que recuou de 15,88% no acumulado em doze 
meses fi ndos em setembro contra 1,67% fi ndos em dezembro. 
O comportamento do preço internacional das commodities 
contribuiu para esse movimento. Nos dois primeiros meses 
de 2009, o IGP-DI manteve a trajetória de queda, com o 
acumulado de doze meses chegando a 7,5% a.a. em fevereiro.

A inflação medida pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de julho de 2008 
a fevereiro de 2009 foi de 3,23%, ante 3,39% no mesmo 
período do ano anterior. Fruto do desaquecimento da 
economia brasileira evidenciado na redução da capacidade 
instalada e nas expectativas dos agentes, o IPCA acumulado 
apresenta uma trajetória descendente desde dezembro. 
Embora os preços ao consumidor tenham desacelerado, os 
preços monitorados mantiveram uma tendência de alta em 
todo o período. De fato, desde o início de 2008, o IPCA 
acumulado em doze meses manteve-se acima do centro da 
meta de infl ação16 de 4,5%, encerrando o ano em 5,9%17. 

15/ Cabe observar que ocorre um repique da volatilidade de longo prazo no início de fevereiro, principalmente provocado pela divulgação do défi cit da balança 
comercial de US$518 milhões em janeiro, sendo esse o primeiro resultado negativo mensal desde março de 2001.

16/ As Resoluções nº 3.378, de 29 de junho de 2006, nº 3.463, de 26 de junho de 2007, e nº 3.584, de 01 de julho de 2008, do Conselho Monetário Nacional, 
fi xaram, respectivamente, as metas de infl ação para 2008 e 2009 e 2010 em 4,5% e os intervalos de tolerância em 2,0 p.p. abaixo e acima da meta.

17/ Do mesmo modo, o IPCA esperado manteve-se acima do centro da meta de infl ação, apresentando uma tendência de convergência para o centro da meta 
a partir de meados de novembro, em resposta às reações de política monetária do Banco Central.
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O repique infl acionário de outubro não afetou as 
medidas de núcleo que apresentaram trajetória descendente 
até o fi m do ano. Entretanto, em janeiro e fevereiro desse 
ano, as médias das medidas de núcleo voltaram a apresentar 
crescimento. No acumulado em 2009, a variação do IPCA 
foi de 1,03%, enquanto a da média das medidas de núcleo 
foi de 0,86%. O arrefecimento do IPCA ainda contrasta com 
o seu elevado índice de difusão, que apresentou uma média 
no período julho de 2008 a fevereiro de 2009 de 62,01%, 
indicando uma relativa persistência da disseminação do 
processo infl acionário.

O comportamento da taxa de câmbio em 2008 pode 
ser sintetizado por uma apreciação signifi cativa do real 
em relação ao dólar norte-americano até o fi nal de julho, 
quando a tese do “descolamento” ainda prevalecia, e a 
posterior recuperação do dólar a partir de agosto, refl exo do 
agravamento da crise e consequente aumento da incerteza. 
Em setembro, com o objetivo de reduzir a volatilidade e 
melhorar as condições de liquidez no mercado de câmbio, 
o Banco Central suspendeu os leilões de compra de dólar, 
característicos do período anterior, e iniciou um ciclo de 
realizações de leilões de venda de dólar à vista com recompra 
futura. A partir de outubro, com o aumento da demanda 
por instrumentos de hedge no mercado de derivativos, o 
Banco Central voltou a realizar operações de swap cambial 
tradicional, instrumento no qual assume posição passiva em 
variação cambial mais um cupom de juros e ativa em taxa 
de juros doméstica (DI) – no denominado swap cambial 
reverso, o Banco Central assumia posição ativa em variação 
cambial mais cupom de juros e passiva em DI.

A desvalorização cambial do último trimestre de 
2008 fez com que o real estivesse entre as moedas que mais 
se desvalorizaram no mundo frente ao dólar norte-americano. 
A demanda de dólares por empresas que buscaram diminuir 
suas posições vendidas em derivativos cambiais foi fator 
relevante para esse comportamento. Outros fatores que 
sobressaltaram a pressão no mercado de câmbio decorrem do 
impacto da crise na economia brasileira, dentre os quais se 
destacam: a retração acentuada do crédito externo; a venda 
de ativos no país, sobretudo na bolsa de valores, por parte 
de investidores estrangeiros que objetivaram a cobertura 
de prejuízos em outros mercados; e a busca por ativos mais 
seguros, como os títulos do Tesouro norte-americano.

A intensifi cação da volatilidade do dólar no mercado 
internacional culminou com a continuidade do movimento 
de apreciação principalmente em relação às moedas de 
economias emergentes. Nesse contexto, o BCB adotou um 
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conjunto de instrumentos importantes. Por meio de duas 
medidas provisórias18, foi conferida à autoridade monetária 
a prerrogativa de prover liquidez em moeda estrangeira às 
instituições bancárias nacionais e realizar swap de moedas 
com bancos centrais de outros países. Para a correção 
das distorções de liquidez, uma série de medidas foram 
implementadas, como as intervenções no mercado à vista, 
a abertura de linhas de crédito a exportação19 e o acordo de 
swaps de moedas com o Fed. Com isso, a taxa de câmbio 
consolidou-se em novo patamar, em torno de 2,32R$/US$, 
no primeiro bimestre de 2009, o que equivale a cerca de 
40% superior ao patamar anterior, registrado em agosto 
de 2008. Após alcançar a cotação máxima de 2,51R$/US$ 
na primeira semana de dezembro, justifi cada pela forte 
demanda de fi m de ano, a moeda norte-americana recuou, 
não obstante a elevada volatilidade observada no período 
seguinte. No primeiro dia útil de março de 2009, o dólar 
atingiu a cotação de 2,45R$/US$, com desvalorização 
de aproximadamente 6% em relação ao preço de 31 de 
dezembro de 2008. Frente ao euro, a cotação do real atingiu 
3,08R$/EUR, após ter alcançado máxima de 3,45R$/EUR 
em meados de dezembro. Entretanto, comparado ao dólar, 
a desvalorização do real, no início de março, em relação ao 
euro foi em média 20% menor em relação a agosto de 2008.  

O saldo em câmbio contratado total dos últimos 
doze meses terminados em fevereiro de 2009 foi de 
US$ 4,05 bilhões negativos, impactado pela conta fi nanceira 
de janeiro e fevereiro. O saldo líquido comercial que estava 
negativo em janeiro alterou-se para US$1,76 bilhão positivo, 
impactado sobretudo pela redução de 25% das importações 
em relação ao mês anterior. Em relação aos investimentos 
estrangeiros diretos, em janeiro de 2009 houve redução de 
60% em relação a igual mês de 2008; fevereiro, todavia, já 
mostrava uma reversão do quadro. Assim, o acumulado do 
bimestre alcançou um crescimento de 17% em relação ao 
mesmo bimestre de 2008. 

O fl uxo cambial no acumulado de doze meses, 
encerrado em fevereiro, foi negativo. Apesar das 
intervenções do Banco Central no mercado de câmbio, as 
reservas internacionais, no conceito liquidez internacional, 
permaneceram todo o tempo com valores próximos a 
US$200 bilhões. Em 2 de março de 2009, a posição era de 

18/ Medida Provisória nº 442, de 6 de outubro de 2008, e Medida Provisória nº 443, de 21 de outubro de 2008, respectivamente.
19/ Pela Resolução nº 3.624, o Banco Central do Brasil pode determinar que os recursos em moeda estrangeira providos às instituições fi nanceiras sejam 

direcionados, no todo ou em parte, para operações de comércio exterior.
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US$199,8 bilhões20, uma redução de apenas 0,5% em relação 
a 31 de dezembro de 2008 e de apenas 4,2% em relação ao 
agravamento da crise, quando o Banco Central anunciou o 
retorno às ações de venda de dólares no mercado cambial, 
em 18 de setembro.

1.3.2 Mercado de ativos

O desempenho dos indicadores econômicos e 
fi nanceiros nacionais foi infl uenciado pelo agravamento da 
crise fi nanceira internacional. O mercado de derivativos de 
taxa de juros apresentou redução no número e nos prazos 
de vencimentos dos contratos negociados, refl etindo uma 
postura mais cautelosa dos agentes de mercado, que, diante 
da piora do cenário externo, buscaram reduzir a exposição 
ao risco. O mercado acionário brasileiro seguiu a tendência 
de desvalorização das principais bolsas internacionais, 
apresentando elevada volatilidade, particularmente nos 
meses de setembro e outubro, quando o circuit breaker 
foi acionado sucessivamente. Em agosto, diante da maior 
incerteza e do aumento na dispersão de taxas de juros, a 
STN revisou o PAF 2008, diminuindo as emissões de títulos 
de rendimento pré-fi xado para reduzir as pressões sobre 
o prêmio de risco exigido pelos investidores. A despeito 
desses esforços, com a elevação da volatilidade das taxas 
de juros em setembro e outubro, observou-se redução no 
prazo médio de emissão de títulos e aumento no montante 
com vencimento em doze meses.

Entre julho de 2008 e fevereiro de 2009, foram 
negociados no mercado futuro de juros na Bolsa de 
Valores, Mercados e Futuros (BM&FBOVESPA) 91,4 
milhões de contratos, uma redução de 27,7% em relação 
ao mesmo período do ano anterior. Observou-se migração 
dos negócios para contratos com prazos inferiores a dois 
anos, principalmente para os de prazos intermediários com 
vencimento entre seis meses e dois anos. Na comparação 
com os oito meses findos em fevereiro de 2008, a 
participação relativa dos contratos com prazo superior a 
dois anos diminuiu 15,4 p.p., para 15,1% do volume médio 
diário, enquanto a participação dos contratos com prazo 
entre seis meses e dois anos cresceu 9,6 p.p., para 50,6%.

20/ A posição em reservas pelo conceito de caixa era de US$188,2 bilhões. Essa posição exclui os estoques de linhas com recompra e as operações de 
empréstimos no exterior, realizadas a partir de setembro. De janeiro a setembro de 2008, as reservas internacionais aumentaram US$20 bilhões, totalizando 
US$207 bilhões no conceito de liquidez internacional, e mantiveram-se nesse patamar ao fi nal do ano, enquanto, no conceito de caixa, caíram para 
US$194 bilhões em dezembro.
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Os contratos mais longos, entretanto, vinham 
aumentando sua participação gradualmente de fevereiro21 
a setembro de 2008, quando o agravamento da crise 
internacional contribuiu para o encurtamento do horizonte 
das aplicações. A elevada participação relativa dos contratos 
mais curtos ainda refl ete postura mais cautelosa dos agentes 
de mercado, que, diante do agravamento do cenário externo, 
buscaram reduzir a exposição. Além disso, o novo cenário 
induziu os agentes de mercado a preverem mudanças na 
política monetária a ser adotada pelo Banco Central no curto 
prazo, o que refl etiu em reposicionamento nos contratos de 
DI de prazos curtos. De julho de 2008 a fevereiro de 200922, 
os contratos futuros com vencimento em janeiro de 2009 e 
em janeiro de 2010 permaneceram como os mais negociados 
e concentraram 16,1% e 40,9%, respectivamente, da 
quantidade média diária de contratos negociados. 

No mercado futuro de dólar, o número de contratos 
negociados entre julho de 2008 e fevereiro de 2009 totalizou 
49,7 milhões, com uma queda de 18,2% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. O mês de dezembro 
apresentou média diária de 185 mil contratos negociados, 
a menor desde julho de 2006, quando a média atingiu 172 
mil contratos. Com a forte desvalorização do real ocorrida 
a partir de agosto, os investidores não-residentes (INR), que 
até então mantinham posição vendida, passaram a assumir 
posições compradas cada vez maiores até novembro de 
2008, quando foi registrada a média de US$13,0 bilhões, 
reduzindo-as em fevereiro de 2009 para US$7,3 bilhões. 
A contrapartida foi dada, principalmente, pelas pessoas 
jurídicas fi nanceiras (PJF), que alcançaram a média de 
US$20,6 bilhões de posição vendida em outubro, com recuo 
para US$14,4 bilhões em fevereiro de 2009.

O comportamento do mercado acionário brasileiro 
ao longo de 2008 apresenta dois períodos bem distintos: o 
de expressivas altas até maio23, impulsionadas pelo bom 
desempenho da economia brasileira e pela obtenção do 
grau de investimento; e o de trajetória de queda, refl exo do 
declínio acentuado dos preços do barril de petróleo e das 
commodities, a partir de julho, e do agravamento da crise 
fi nanceira internacional com o pedido de concordata do 
Lehman Brothers em meados de setembro. O consequente 
aumento de incerteza e a deterioração das perspectivas 
para o desempenho econômico global resultou em forte 

21/ Em fevereiro de 2008, houve a reclassifi cação do contrato que vence em janeiro de 2010 para médio prazo e isso acarretou elevação na participação dos 
contratos de prazo inferior a dois anos. Naquele momento, não se observou a migração para contratos com vencimentos em prazos maiores.

22/ Após a extinção no dia primeiro do contrato futuro com vencimento em janeiro de 2009, o contrato com vencimento em janeiro de 2012 é o segundo 
mais negociado, com 12,30% da quantidade média diária no período de julho de 2008 a fevereiro de 2009. 

23/ Em 20 de maio, o Ibovespa atingiu o recorde de 73.517 pontos, valorização de 15,1% no ano.
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volatilidade e acentuada desvalorização no mercado 
acionário brasileiro até 27 de outubro, quando atingiu 
29.43524 pontos, queda de 60,0% frente ao recorde de alta 
registrado apenas cinco meses antes, de 40,6% no mês. O 
circuit breaker25 chegou a ser acionado em 29 de setembro 
e em outubro, nos dias 6 (duas vezes), 10 e 27.

A partir de novembro, o Índice Bovespa (Ibovespa) 
manteve-se em torno de 38 mil pontos, mas com alta 
volatilidade em função das incertezas em relação à duração 
da crise econômica internacional. No entanto, com a 
desvalorização do real perante o dólar norte-americano, 
a perda em dólar alcançou 14,2% em quatro meses. Nos 
oito meses a partir de julho de 2008, o Ibovespa acumulou 
perdas de 44,3% em termos nominais e de 63,5% em dólar, 
fechando em 36.235 pontos em 2 de março. Nesse período, 
o índice MSCI EM26 registrou queda menor, de 56,3%, 
enquanto no 1º semestre de 2008 o mercado acionário 
brasileiro havia apresentado valorização de 12,9% em 
dólar e o índice dos emergentes, queda de 12,7%27. O fl uxo 
líquido de recursos dos investidores estrangeiros no mercado 
acionário brasileiro manteve-se negativo durante todo o 
2o semestre de 2008, totalizando R$18,0 bilhões28, e no 
bimestre seguinte essa saída reduziu-se a R$102 milhões29.

Em 2008, foram realizados 367 registros de 
ofertas públicas primárias no mercado de títulos e valores 
mobiliários, totalizando R$129,1 bilhões, dos quais 
R$37,5 bilhões em debêntures, R$32,1 bilhões em ações 
e R$25,9 bilhões em notas promissórias, observando-se 
queda abrupta nas emissões a partir de agosto. A média 
mensal de ofertas foi de R$14,2 bilhões de janeiro a julho, 
caindo 58% de agosto a dezembro, para R$5,9 bilhões. A 
diminuição das emissões privadas resulta da deterioração 
da situação econômica global no segundo semestre de 
2008. O volume fi nanceiro total das ofertas primárias de 
julho de 2008 a fevereiro de 2009 caiu 53,6% contra o 
mesmo período fi ndo em fevereiro de 2008, com redução de 
93,2% no volume de ofertas de debêntures. Nesse período, 
apenas as emissões de ações registraram aumento, de 14%, 
alcançando R$19,9 bilhões, 97,7% dos quais referentes às 
emissões da Companhia Vale do Rio Doce, em julho.

24/ Representa o menor nível desde 29/10/2005.
25/ O circuit breaker é o procedimento que interrompe o pregão por trinta minutos quando o Ibovespa apresenta oscilação superior a 10% na mesma sessão.
26/ O índice MSCI EM representa o comportamento das bolsas dos países emergentes medido pelo Morgan Stanley.
27/ Entre 31 de dezembro de 2007 e 2 de março de 2008, a perda acumulada em dólar na bolsa brasileira foi de 58,83%, enquanto o índice MSCI EM caiu 

61,86¨%.
28/ Representa aumento de 103,7% na saída de recursos dos investidores estrangeiros do mercado acionário brasileiro na comparação com o segundo semestre 

de 2007. 
29/ Em fevereiro de 2009, registrou-se entrada líquida de R$544 milhões de recursos de investidores estrangeiros no mercado acionário brasileiro.

28

36

44

52

60

68

76

Jan 
2008

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan 
2009

Fev

Pontos (mil)

Índice Bovespa

Fonte: BM&FBovespa



Maio 2009  |  Relatório de Estabilidade Financeira  |  39

As turbulências no mercado internacional tiveram 
impacto no gerenciamento da dívida pública mobiliária 
federal interna (DPMFi), a despeito do bom desempenho 
da economia brasileira nos primeiros três trimestres do ano. 
O superávit primário do setor público consolidado totalizou 
R$118,0 bilhões (4,07% do PIB) em 2008, superando em 
0,27 p.p. a meta estabelecida para o ano e em 16,2% o 
registrado no ano anterior. Esse resultado já considera o 
aporte de R$14,2 bilhões em títulos do Tesouro Nacional 
ao Fundo Soberano do Brasil (FSB) que foi contabilizado 
como despesa primária30, o que torna mais evidente o esforço 
fi scal realizado31. 

A despeito da diretriz estabelecida no PAF 2008, 
de substituição gradual dos títulos remunerados pela taxa 
Selic e pela variação cambial por outros com rentabilidade 
pré-fi xada ou vinculada a índices de preços, em agosto, 
o Tesouro Nacional (TN) anunciou a revisão de três das 
oito metas estabelecidas naquele documento32. A queda na 
parcela de títulos de remuneração pré-fi xada na DPMFi 
vinha causando preocupações, uma vez que um eventual 
aumento do volume nas ofertas de títulos pré-fi xados no 
segundo semestre, com o objetivo de alcançar a meta 
inicialmente estabelecida, poderia levar à exigência de 
prêmios mais altos nos leilões desses títulos. A decisão do 
Tesouro Nacional buscou evitar que fl utuações de curto 
prazo, decorrentes do aprofundamento da instabilidade 
no cenário internacional e seus efeitos sobre o mercado 
financeiro doméstico, causassem impactos nos custos 
de fi nanciamento da dívida e introduzissem ainda mais 
incerteza em um contexto de volatilidades elevadas.

A DPMFi cresceu apenas 3,3% ao longo de 2008, 
totalizando R$1.265 bilhões em dezembro. O saldo das 
operações compromissadas realizadas pelo Banco Central, 
entretanto, subiu acentuadamente, encerrando o ano em 
cerca de R$300 bilhões. Além do serviço da DPMFi pelo 
Tesouro Nacional, não integralmente compensado por 
superávit fi scal, contribuíram para o aumento no saldo 
das operações compromissadas o acúmulo de reservas 
internacionais e, a partir de setembro, a liberação de 

30/ O valor destinado ao FSB equivale a 0,50% do PIB. Como o Congresso Nacional não aprovou a tempo a dotação orçamentária para o FSB, o governo 
editou uma medida provisória em dezembro autorizando o repasse do dinheiro por meio de títulos públicos ao FSB para ser aplicado no Fundo Fiscal de 
Investimento e Integralização (FFIE).

31/ O défi cit nominal do setor público consolidado acumulado em 2008 foi de R$44,3 bilhões (1,53% do PIB), 1,30 p.p. do PIB inferior ao registrado no 
ano anterior. No acumulado em doze meses em janeiro de 2009, o défi cit nominal alcançou R$59,1 bilhões (2,02% do PIB) e o superávit primário, 
R$104,6 bilhões (3,58% do PIB).

32/ PAF 2008 e Relatório da Dívida 2008, ambos da Secretaria do Tesouro Nacional. Revisões do PAF 2008: a) limites do estoque da DPMFi: de R$1,48-
1,54 trilhão para R$1,36-1,42 trilhão; b) composição da dívida de rentabilidade pré-fi xada: de 35-40% para 29-32%; e c) da dívida remunerada pela taxa 
Selic: de 25-30% para 31-34%.
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depósitos compulsórios, adotada para evitar problemas de 
liquidez no sistema bancário e estimular a normalização das 
operações de crédito. Ao fi nal de janeiro de 2009, o saldo 
das operações compromissadas aumentou R$81 bilhões, 
enquanto o saldo da DPMFi reduzia-se em R$44 bilhões. 
Movimento de menor intensidade e em sentido contrário 
ocorreu em fevereiro, quando o saldo da DPMFi foi de 
R$1.247 bilhões, o mesmo do fi nal do primeiro semestre 
de 2008.

O Banco Central e o Tesouro Nacional adotaram 
uma série de medidas para preservar o bom funcionamento 
do mercado fi nanceiro nacional, algumas com refl exos sobre 
a composição e o prazo médio da DPMFi. As operações de 
swap tradicional realizadas pelo Banco Central a partir de 
outubro, em que este fi ca passivo em câmbio e ativo em 
DI33, resultaram, no último trimestre de 2008, na reversão 
da posição líquida em câmbio de ativa para passiva, com 
aumento de 5,6 p.p. da participação da exposição cambial 
na DPMFi e redução de 5,4 p.p. na participação dos títulos 
indexados à taxa Selic. No segundo semestre, a elevada 
volatilidade no mercado externo contribuiu para o aumento 
da dispersão e do nível das taxas dos títulos pré-fi xados. 
Após a queda de 4 p.p. na participação desses títulos em 
julho, para 31%, e com os novos limites definidos na 
revisão do PAF 2008, o Tesouro Nacional reduziu suas 
emissões para minimizar pressões e excesso de risco de 
mercado, mantendo a participação dos títulos de rendimento 
pré-fi xado em 32% no último quadrimestre. A trajetória 
declinante de sua participação na DPMFi foi retomada já no 
primeiro bimestre de 2009, com redução de 4 p.p. adicionais. 
Os títulos remunerados pela taxa Selic e os indexados a 
índice de preços compensaram essa queda. Em janeiro de 
2009, a participação dos títulos indexados a índice de preços 
na DPMFi ultrapassou a dos pré-fi xados34.

O prazo médio de emissão dos títulos pelo Tesouro, 
que apresentara trajetória crescente desde novembro de 
2007, culminando em 54,6 meses em julho de 2008, recuou 
acentuadamente com o agravamento da crise fi nanceira e 
encerrou o ano em 34,4 meses. Após o aumento de 6,5 meses 
em janeiro, encerrou o 1o bimestre de 2009 em 37,0 meses35. 

33/ Para efeito de ajuste da DPMFi, não obstante o swap ser uma permuta entre câmbio e DI, o saldo de seus contratos será somado à dívida cambial e abatido 
da parcela com rentabilidade atrelada à taxa Selic, caso o Banco Central apresente posição líquida passiva em câmbio, e vice-versa, no caso de posição 
líquida passiva em DI.

34/ Em julho de 2008, houve um resgate líquido de R$66,7 bilhões de títulos de rentabilidade pré-fi xada e, em janeiro de 2009, de R$70,6 bilhões.
35/ O alongamento do prazo médio do estoque da parcela pré-fi xada e o aumento da participação dos títulos remunerados pela taxa Selic e dos atrelados a 

índice de preços contribuíram para ampliar o prazo médio da DPMFi, que entre junho de 2008 e fevereiro de 2009 passou de 39,1 para 40,5 meses.

Dívida pública mobiliária federal interna1/

Exposição por tipo de rentabilidade
R$ bilhões

Discrimi- 2007 2008 2009

nação Dez Jun Ago Out Dez Fev

Prefixados 457 434 385 386 407 354

% 37 35 31 32 32 28

Taxa Selic 449 466 487 441 425 455

% 37 37 40 36 34 36

Índice de preços 322 348 356 365 371 377

% 26 28 29 30 29 30

Câmbio -28 -25 -26 16 41 41

% -2 -2 -2 1 3 3

Outros 26 26 21 18 20 20

% 2 2 2 1 2 2

Total 1225 1247 1223 1226 1265 1247

Mercado Aberto 166 233 278 298 300 366

% 12 16 19 20 19 23

Total 1391 1480 1502 1524 1565 1614
Fonte:  Bacen

1/ Inclui swap cambial do Banco Central do Brasil.
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Essa redução36 denota a atuação do Tesouro Nacional 
no sentido de não pressionar o mercado em momentos 
marcados por extrema aversão ao risco. Analogamente, o 
vencimento em doze meses da dívida total, que caíra 6 p.p. 
em 2007 e, ao longo de 2008, até julho, outros 5 p.p., para 
25%, apresentou reversão a partir de setembro, subindo a 
27% em dezembro e a 30% no primeiro bimestre de 2009. 
As operações de troca de títulos promovidas pelo Tesouro 
Nacional constituíram-se em importante instrumento de 
gestão da DPMFi no período, ao contribuírem para a 
liquidez e para evitar maior concentração de vencimentos 
no curto prazo. As recompras de títulos com prazo de 
vencimento remanescente inferior a um ano totalizaram 
R$22,5 bilhões entre julho de 2008 e fevereiro de 2009, 
enquanto as emissões de títulos de prazo superior a um ano 
vinculadas às operações de troca totalizaram R$31,6 bilhões 
no mesmo período37.

Na administração da liquidez bancária, o Banco 
Central realizou, com frequência diária, operações 
compromissadas de curtíssimo prazo38 e, semanalmente, 
operações compromissadas longas, com prazos de cinco 
e de sete meses. Entre julho de 2008 e fevereiro de 2009, 
os volumes fi nanceiros das operações de cinco e de sete 
meses totalizaram, respectivamente, R$28,2 bilhões e 
R$32,2 bilhões39. Em fevereiro, do saldo total dessas 
operações, as de sete meses respondiam por 62%.

De julho a setembro de 2008, o Banco Central 
realizou leilões de swap cambial reverso, que corresponderam 
a US$3,3 bilhões, com o objetivo de efetuar a rolagem 
dos vencimentos ocorridos no período. Entre outubro de 
2008 e fevereiro de 2009, a fi m de atender à demanda por 
instrumentos hedge no mercado de derivativos, o Banco 
Central negociou contratos de swap cambial tradicional 
equivalentes a US$63,1 bilhões40. Com as ofertas de swap 
cambial tradicional a partir de outubro de 2008, a exposição 
cambial do Banco Central nesse instrumento tornou-se 
passiva já no fi nal daquele mês, e somou US$11,3 bilhões 
em fevereiro de 2009. Assim, considerando-se as operações 

36/ Em novembro, o prazo médio de emissão de títulos pré-fi xados caiu para 9,3 meses e o dos indexados à taxa Selic, para 28,6 meses, infl uenciados pela 
instabilidade do cenário externo. O prazo médio dos títulos indexados a índice de preço, entretanto, aumentou substancialmente, compensando parcialmente 
a redução no prazo dos demais.

37/ As emissões de títulos de prazo superior a um ano vinculadas às operações de troca foram assim distribuídas: R$2,6 bilhões em Letras do Tesouro Nacional 
(LTN), R$9,7 bilhões em Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e R$19,3 bilhões em Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B).

38/ Apenas operações de curtíssimo prazo (até treze dias corridos) tiveram periodicidade diária. Quanto às operações de curto prazo, elas ocorreram somente 
em alguns dias (1º, 9, 24 e 30/7; 6, 13, 20 e 27/8; 11, 15, 22 e 29/9; 1º, 6, 30 e 31/10; 7/11; 11 e 17/12; 2, 7 e 22/1; 2, 9 e 16/2) desse período.

39/ Tais valores expressam o resultado dos leilões realizados de julho de 2008 a fevereiro de 2009 e não dos leilões liquidados nesse período.
40/ Num primeiro momento (até setembro de 2008), sua posição ativa em câmbio nesse instrumento permaneceu praticamente inalterada e com um resultado 

um pouco inferior (entre 96% e 97%) ao de junho de 2008 (US$23,4 bilhões).
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de swap, a parcela da DPMFi exposta à variação cambial 
também deixou de ser credora em outubro de 2008.

1.4 Conclusão

Os riscos para a estabil idade f inanceira 
intensifi caram-se desde setembro de 2008. A degradação 
adicional das perspectivas de crescimento econômico nas 
maiores economias desenvolvidas e os efeitos das restrições 
de crédito internacional sobre países emergentes, em especial 
os da Europa Central e do Leste, intensifi caram a interação 
negativa entre a atividade econômica e o sistema fi nanceiro. 
As estimativas de perdas potenciais do setor fi nanceiro foram 
revistas para cima, o que determinou a persistência das 
percepções de elevado risco sistêmico bancário, produzindo, 
inclusive, o rearranjo e o redimensionamento de políticas 
nacionais voltadas ao seu equacionamento. 

Embora a aguda falta de liquidez nos principais 
centros fi nanceiros internacionais entre meados de setembro 
e outubro tenha apresentado alguma acomodação, com 
melhorias importantes no funcionamento de mercados 
específicos, entre os quais os mercados interbancários 
de curto prazo nos Estados Unidos e nos países do oeste 
europeu, os mercados de crédito ainda operam distantes 
de seus padrões usuais e permanecem oferecendo riscos à 
atividade econômica global. Os desdobramentos da crise 
ainda permanecem incertos. 

A evolução dos indicadores do mercado fi nanceiro 
nacional foi infl uenciada pela crise fi nanceira internacional. 
As taxas de juros domésticas apresentaram alta volatilidade, 
principalmente nos meses de setembro e outubro e, a partir 
de então, trajetória descendente, reagindo aos sinais de 
contração do nível da atividade econômica. Esse novo 
cenário colaborou para a desaceleração das expectativas 
infl acionárias e permitiu ao Copom iniciar, em janeiro de 
2009, um ciclo de relaxamento monetário com a queda de 
1,0 p.p. na meta para a taxa básica. A redução de liquidez 
no mercado internacional observada a partir de setembro 
refletiu-se no mercado de câmbio, em depreciação 
expressiva do real frente ao dólar norte-americano até o 
início de dezembro, oscilando, desde então, em torno do 
novo patamar alcançado.

No primeiro semestre de 2008, a economia brasileira 
apresentou crescimento robusto, sustentada pela gradativa 
expansão do nível de crédito, que, aliado à austeridade 
das políticas fi scal e monetária e ao alto nível das reservas 
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internacionais, conferiu-lhe maior resiliência frente à crise 
fi nanceira internacional. No início do segundo semestre, os 
elevados níveis de utilização de capacidade instalada e as 
expectativas infl acionárias acima da meta para a infl ação 
concorreram para que o Banco Central conferisse maior 
rigor à política monetária. No entanto, ao longo do semestre, 
o signifi cativo aumento da incerteza e a deterioração das 
perspectivas para o desempenho econômico mundial, 
com consequente queda dos preços das commodities e da 
retração do comércio mundial, imprimiram tendência de 
alta ao risco-país e de queda ao Índice Bovespa. O mercado 
acionário brasileiro seguiu a desvalorização das principais 
bolsas internacionais e apresentou elevada volatilidade. 
A instabilidade internacional levou à necessidade de se 
compatibilizar as metas estabelecidas no PAF 2008 à nova 
realidade, de forma a evitar que fl utuações de curto prazo 
trouxessem impactos nos custos de fi nanciamento da DPMFi. 
A condução responsável da política econômica, a atuação 
tempestiva das autoridades nacionais diante das turbulências 
no cenário financeiro internacional e sua manifesta 
disposição de prontamente adotar as medidas necessárias 
para conter os efeitos da crise externa sobre a economia 
brasileira têm contribuído para minimizar os efeitos da crise 
fi nanceira internacional sobre o país.
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2Evolução do Sistema Financeiro Nacional

2.1 Introdução

A implementação de novas normas relativas ao 
cálculo do requerimento de capital nos moldes de Basileia 
II, a intensifi cação dos efeitos da crise internacional na 
economia brasileira e as medidas adotadas pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) e pelo Banco Central do Brasil 
(BCB) para minimizar esses efeitos foram os fatos marcantes 
no segundo semestre de 2008 que afetaram o Sistema 
Financeiro Nacional (SFN).

Outro evento que também produziu grande impacto 
no sistema fi nanceiro foram as incorporações de instituições 
fi nanceiras ocorridas no semestre.

O período foi marcado por mudanças signifi cativas 
na composição do lucro das instituições financeiras, 
principalmente em decorrência do aumento das provisões 
nas operações de crédito, da variação na taxa de câmbio e 
da ativação de crédito tributário. Também foi observada 
redução na margem de lucro das instituições.

A crise internacional provocou drástica redução 
das linhas de crédito externas para o país, o que causou 
rápida depreciação no valor do real e redução das operações 
de crédito oriundas do sistema fi nanceiro, e concentração 
da liquidez nos bancos públicos e nos bancos de grande 
porte, com redução da liquidez nas instituições de pequeno 
porte. O CMN e o BCB prontamente adotaram medidas 
com a fi nalidade de reestabelecer as linhas de crédito para 
o comércio exterior do país e de recompor a liquidez das 
instituições de pequeno porte, com vistas ao retorno das 
operações de crédito aos setores produtivos do país.

No que diz respeito às operações de crédito, 
as instituições aumentaram suas provisões, apesar de 
os indicadores apurados em dezembro de 2008 não 
evidenciarem que a crise afetou o grau de adimplemento 
dessas operações. O aumento de provisão reflete a 
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preocupação das instituições com respeito às possíveis 
consequências da crise na economia real. A Resolução 
nº 3.674, de 2008, veio permitir que o excesso de provisão 
em relação ao montante mínimo regulamentar seja 
adicionado ao nível I do Patrimônio de Referência (PR).

Apesar da redução no período, a rentabilidade do 
SFN manteve-se em patamar elevado.

2.2  Estrutura patrimonial

Esta seção tem, como foco, a análise da estrutura 
patrimonial e da formação de resultados dos consolidados 
bancários I e II41. A análise abrange a situação econômico-
fi nanceira e os fatos relevantes ou atípicos que impactaram 
o desempenho do sistema fi nanceiro no segundo semestre de 
2008. Quando pertinentes, são realizadas comparações entre 
os grupos de instituições bancárias segmentadas por porte 
(grande, médio, pequeno e micro) ou por tipo de controle 
(público, privado e estrangeiro).

2.2.1 Capital

O índice de Basileia do segmento bancário, uma das 
principais métricas de capitalização, apresentou elevação no 
segundo semestre de 2008, de 15,5% para 17,5%, a despeito 
da volatilidade de preços e da redução nos resultados no 
período. Contribuíram para essa variação as mudanças 
normativas ocorridas no segundo semestre, que afetaram 
a comparabilidade desse indicador com os indicadores 
referentes a datas-base anteriores. Dessa forma, a elevação 
ocorrida não pode ser tomada a priori como uma melhora na 
capitalização das instituições, sendo necessária a análise das 
origens das variações do PR e do Patrimônio de Referência 
Exigido (PRE) no período.

No segundo semestre de 2008, passaram a produzir 
efeitos as normas para cálculo do requerimento de capital nos 
moldes de Basileia II, as quais, além de refi nar a metodologia 
de cálculo das parcelas já existentes, introduziram novas 
parcelas de forma a tornar mais abrangente a cobertura de 
capital para os riscos a que as instituições estão expostas. 
Ademais, em dezembro de 2008, foram publicadas 
duas normas que introduziram as provisões adicionais e 
alteraram o tratamento dos créditos tributários decorrentes 

41/ Vide Box “Conceitos e Metodologias – Geral”.
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de diferenças temporárias, com impactos no cálculo tanto 
do PR quanto do PRE.

Assim, para avaliar se houve ou não melhora da 
situação de capitalização das instituições no período, foi 
realizado exercício no qual se buscou ajustar o índice 
de Basileia de forma a eliminar os impactos das novas 
normas. Assim, foi recalculado o índice para dezembro de 
2008, para comparação com o observado em junho42 do 
mesmo ano. A conclusão é que houve redução no índice de 
capitalização das instituições fi nanceiras, muito embora, 
na média, ainda se encontrem em situação bem superior 
ao mínimo de 11% estabelecidos nas normas brasileiras, 
superior ao mínimo de 8% recomendado pelo Comitê de 
Basileia para Supervisão Bancária.

O PR apresentou forte elevação, de 19,5%, no 
segundo semestre de 2008, apesar do baixo resultado 
comparativamente ao dos últimos semestres. A edição da 
Resolução nº 3.655, de 2008, que alterou o tratamento dos 
créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias 
para fi ns de cálculo do PR, e da Resolução nº 3.674, de 2008, 
que permitiu que as instituições adicionem ao nível I do PR 
o excesso de provisão em relação ao mínimo regulamentar, 
e principalmente a contabilização de ágio em uma operação 
de incorporação ocorrida no período foram as principais 
causas desse crescimento.

Um dos efeitos da edição da Resolução nº 3.655, 
de 2008, foi a alteração da base de cálculo utilizada para 
determinar o excesso de créditos tributários a serem 
excluídos do nível I do PR43. Como consequência, o excesso 
foi reduzido de R$6,9 bilhões para quase zero, sendo os 
bancos públicos os mais impactados por essa medida.

A Resolução nº 3.674, de 2008, por sua vez, 
permitiu que a provisão constituída acima do mínimo 
regulamentar fosse adicionada integralmente ao nível I do 
PR. Nesse caso, o excesso de provisão serve para absorver 
perdas não esperadas, sendo adequada a sua inclusão 
no patrimônio de referência. A maioria dos bancos de 
grande porte utilizou essa prerrogativa e, como resultado, 
o impacto foi o aumento de R$12,7 bilhões no nível I do 
PR. Registre-se que, até novembro, o excesso de provisão 
em relação ao mínimo era de R$6,3 bilhões, enquanto, em 
dezembro, mês da publicação da Resolução nº 3.674, de 

42/ A escolha pelo ajuste do índice de dezembro e não o de junho foi feita em função de a abertura dos dados em junho ser insufi ciente para adequá-lo à 
realidade existente após a implementação de Basileia II.

43/ Estima-se, com base nas notas explicativas de setembro de 2008 dos dez maiores bancos, que os créditos tributários decorrentes de diferença temporária 
sejam responsáveis por aproximadamente 80% do total de créditos tributários. 

Provisão adicional
Consolidados bancários I e II

R$ bilhões

Discriminação 2008

Jun Nov Dez

Provisão contabilizada  54,4   62,2   72,5  

Provisão mínima Res. nº 2.682/1999  48,4   55,8   59,2  

Provisão adicional  6,1   6,3   13,3  

Valor adicionado ao Nível I do PR ... ...  12,7  

Evolução do crédito tributário
Consolidados bancários I e II

R$ bilhões

Discriminação 2008

Jun Dez

Estoque de Crédito Tributário  62,9   88,9  

Excesso de Crédito Tributário

   s/ Res. nº 3.655/2008  6,3   6,9  

Excesso de Crédito Tributário

   c/ Res. nº 3.655/2008 ...  0,0  

14,0 

15,0 

16,0 

17,0 

18,0 

19,0 

0

70

140

210

280

350

Dez
2006

Jun
2007

Dez
2007

Jun
2008

Dez
2008

%R$ bilhões

PR, PRE e Índice de Basiléia

PR1 PR2 PRE Índice de Basiléia

2 3 3
11

8

6

8

6 6 5

6

4 4 5

5

2 46
0%

7%

14%

21%

28%

35%

<11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >25

Relevância do 
Ativo

Distribuição de Frequência para o Índice de 
Basiléia
Ponderada pela relevância do ativo

Índice de Basiléia

Os valores sobre as barras referem-se ao número de IFs com Índice de Basiléia 
pertencente àquele intervalo



48  |  Relatório de Estabilidade Financeira  |  Maio 2009

2008, esse montante atingiu R$13,3 bilhões. Essa cifra 
evidencia que a Resolução nº 3.674, de 2008, cumpriu o 
objetivo de reforçar a situação econômica das instituições, 
para que possam enfrentar eventual aumento das perdas nas 
operações de crédito.

Além dessas alterações normativas, produziu 
imporante impacto no sistema fi nanceiro o registro do ágio 
de uma operação de incorporação de instituições ocorrida no 
segundo semestre, o qual elevou o PR do segmento bancário 
em aproximadamente R$26 bilhões44.

Verifica-se, portanto, que parte significativa 
da elevação do patrimônio de referência decorreu da 
contabilização de ativos não usuais de baixa liquidez, como 
os créditos tributários e o ágio apurado na incorporação de 
instituições. Os resultados do período contribuíram com 
R$19,7 bilhões, o equivalente a 38% do aumento do PR.

O PRE apresentou fraco crescimento entre junho 
e dezembro de 2008, 5,9%, apesar da introdução de novos 
fatores de risco no cálculo do requerimento de capital, 
do incremento das operações de crédito e do aumento da 
volatilidade dos preços dos ativos na taxa de juros observada 
no segundo semestre. Por outro lado, limitou o crescimento 
o conjunto das normas de Basileia II, que alteraram o fator 
de ponderação de risco dos créditos tributários decorrentes 
de diferença temporária, e a redução da exposição aos 
riscos cambial e de taxa de juros pré-fi xados promovida 
pelas instituições.

A introdução de novas parcelas para fatores de risco 
antes não contemplados no cálculo do requerimento de 
capital permitiu que houvesse refi namento da metodologia 
de apuração das parcelas já existentes. Nesse sentido, a 
métrica de requerimento de capital defi nida no âmbito de 
Basileia II (o PEPR), que substituiu as existentes para o risco 
de crédito, apresenta algumas modifi cações em relação às 
medidas anteriores. De se mencionar, em especial, a nova 
forma de cálculo do requerimento de capital que atribui 
menores fatores de ponderação de risco às operações de 
crédito que apresentem alguns requisitos relacionados à 
contraparte, ao prazo, à diversifi cação e às garantias. Assim, 
para os meses de julho a dezembro, a comparação das duas 
métricas demonstra um PEPR aproximadamente 10% inferior 
à antiga medida estabelecida nos moldes de Basileia I.

44/ Trata-se da operação de incorporação do Banco ABN AMRO Real pelo Banco Santander. Para mais detalhes sobre a operação, vide nota 
explicativa “2. Reestruturação Societária” das Informações Financeiras Trimestrais – IFT do Banco Santander para o 3º trimestre, disponível no site 
https://www3.bcb.gov.br/iftimagem/.
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Essa diferença já incorpora a mudança introduzida 
pela Circular nº 3.425, de 2008, que reduziu o fator de 
ponderação de risco dos créditos tributários decorrentes 
de diferenças temporárias, de 300% para 100%. Com base 
em aproximações para o montante desse tipo de crédito 
tributário, estima-se que a referida alteração normativa 
tenha produzido redução no PEPR de algo próximo de 
R$15,6 bilhões, o equivalente a 8,5% do PEPR.

Contribuiu ainda para a redução do crescimento 
do PRE a queda do requerimento de capital para o risco 
de mercado nas operações sujeitas à variação cambial e 
à variação de taxas de juros pré-fi xadas. No período, o 
requerimento de capital para o risco de variação das taxas 
de câmbio caiu 60,3%, o equivalente a R$6 bilhões, apesar 
da desvalorização cambial de 47% ocorrida no período e da 
estabilidade, em US$9 bilhões, do valor líquido da exposição 
vendida das instituições ao longo semestre.

Essa aparente contradição é explicada por uma 
melhor utilização das prerrogativas e dos condicionantes 
da Circular nº 3.389, de 2008, por parte das instituições. 
Verifica-se elevação na quantidade de instituições que 
passaram a utilizar a prerrogativa regulamentar de deduzir 
a parcela constituída como over hedge da posição vendida.

A posição vendida assumida como hedge dos 
investimentos no exterior é frequentemente superior ao valor 
do próprio investimento, tendo-se em conta a incidência 
de impostos sobre o resultado da operação no país. Dessa 
forma, as instituições acabam por apresentar aparente 
descasamento entre suas posições compradas e vendidas, 
ocasionando requerimento de capital relevante para tais 
operações. Por esse motivo, a Circular nº 3.389, de 2008, nos 
mesmos termos da Resolução nº 3.367, de 2007, permite que 
o valor do over hedge seja deduzido para efeito de cálculo 
da exposição regulamentar. Dessa forma, entre junho e 
dezembro de 2008, observa-se elevação de R$10 bilhões no 
montante declarado pelas instituições fi nanceiras como over 
hedge e a consequente redução do requerimento de capital.

Em relação à parcela de requerimento de capital 
para fazer face aos riscos de variação de taxas pré-fi xadas, 
verifi cou-se redução de 76,5% entre junho e dezembro 
de 2008, sendo que parte signifi cativa dessa diminuição 
ocorre logo no primeiro mês. Nesse caso, a redução pode 
ser atribuída ao fato de que as operações classifi cadas fora 
da carteira de negociação, que também compunham o 
cálculo da antiga medida de requerimento de capital (PJUR), 
não integram atualmente o cálculo da parcela para juros 
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pré-fi xados (PJUR1), afetando apenas o montante do PR 
apurado para cobertura do risco da taxa de juros nas 
operações não classifi cadas na carteira de negociação, o 
qual não faz parte do PRE. A exclusão dessas operações da 
base de cálculo do requerimento de capital da parcela de 
risco de variação de taxas pré-fi xadas teve, como resultado, 
expressiva redução na exposição líquida para a grande 
maioria dos vértices e, consequentemente, do requerimento 
de capital45.

Ademais, entre julho e dezembro de 2008, apesar 
do aumento na volatilidade média das taxas de juros, 
observa-se mais uma redução acentuada dessa parcela, 
ocasionada sobretudo por redução da exposição líquida. No 
período em questão, as exposições compradas apresentaram 
crescimento inferior ao das posições vendidas e, dessa 
forma, o hiato que era de R$201 bilhões em julho passou 
para R$142 bilhões em dezembro.

Além da modifi cação na forma de apuração das 
parcelas de requerimento de capital já existentes, novos 
fatores de risco a que as instituições fi nanceiras estão 
expostas foram incorporados ao cálculo da exigência de 
capital. No que se refere ao risco de mercado, passaram 
a ser consideradas as parcelas de requerimento de capital 
para os riscos de variação dos cupons de moedas, de índice 
de preço e de taxa de juros, além das parcelas relativas aos 
riscos inerentes às operações com ações e com mercadorias. 
Adicionalmente, o risco operacional também passou a 
ser contemplado no cálculo do requerimento de capital, 
contudo, de forma gradual. Para a data-base de dezembro 
de 2008, por exemplo, sobre sua base de cálculo é aplicado 
o fator de 20%, o qual aumentará progressivamente a cada 
semestre, até atingir 100% em janeiro de 2010.

Inicialmente, o impacto da introdução das novas 
parcelas de requerimento de capital não foi signifi cativo. 
Em dezembro, o somatório dessas parcelas totalizava apenas 
R$7,4 bilhões, 3,7% do PRE, sendo a parcela de risco 
operacional (POPR) responsável por R$3,5 bilhões. Esse 
resultado, contudo, não refl ete todo o potencial de impacto 
da introdução da parcela de risco operacional. Dessa forma, 
se essa parcela fosse considerada por seu valor integral, 
o POPR atingiria R$18 bilhões e se tornaria maior que o 
somatório de todas as parcelas de risco de mercado.

45/ A metodologia de apuração utilizada até jun/2008 estabelecida na Circular nº 2.972, de2000, não previa vértices mais longos que 756 dias, de modo que 
exposições de prazos maiores eram alocadas nesse vértice com base em uma regra de proporcionalidade.
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Numa análise da evolução do PR e do PRE no 
segundo semestre de 2008, fi ca evidente que a melhora 
observada no índice de Basileia não constitui indicativo 
de aumento na capitalização das instituições. Dessa 
forma, realiza-se, a título de exercício, estimativa do que 
teria ocorrido com o índice de Basileia, acaso fossem 
reproduzidas, em dezembro/2008, as mesmas condições 
existentes em junho/2008. Registre-se que o que se busca 
com esse exercício não é determinar um valor absoluto do 
índice de Basileia que refl ita adequadamente a situação de 
capitalização das instituições, mas sim verifi car como foi a 
variação relativa no período.

Em primeiro lugar, como foi demonstrado, 
alterações normativas relacionadas ao tratamento do 
crédito tributário e do excesso de provisão tiveram 
impactos relevantes tanto sobre o PR quanto sobre o 
PRE. Adicionalmente, verifi cou-se redução da parcela de 
requerimento de capital para risco de crédito em virtude 
das alterações introduzidas por Basileia II. Em junho de 
2008, as novas parcelas de risco de mercado e a parcela 
de risco operacional não eram consideradas no cálculo de 
requerimento de capital. Além disso, a parcela relativa ao 
risco de variação das taxas de juros pré-fi xadas contemplava 
tanto as operações classifi cadas na carteira de negociação 
quando aquelas fora dela.

Dessa forma, realizando todos esses ajustes46, 
obtém-se um indicador mais comparável àquele de junho 
de 2008, portanto, mais adequado à análise da evolução da 
situação de capitalização dos bancos. Nesse caso, o novo 
índice de Basileia cairia para 14,9%, inferior aos 15,5% 
de junho de 2008.

Como visto, o período em questão foi marcado 
por várias alterações normativas que afetaram o cálculo 
do índice de Basileia, prejudicando sua comparabilidade 
ao longo do tempo. Após a eliminação dos efeitos dessas 
modifi cações, o que se observa é uma redução do índice, 
porém para níveis ainda confortáveis quando comparado ao 
mínimo exigido no país, 11%, e mais ainda se comparado 
ao mínimo de 8% estabelecido pelo Comitê de Basileia.

46/ A estimativa do requerimento de capital para o risco de variação das taxas de juros pré-fi xadas foi realizada utilizando-se a metodologia prevista na 
Circular nº 3.361, de 2007, aplicada ao somatório das exposições alocadas em cada um dos vértices para as carteiras trading e banking.
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2.2.2 Ativos

No segundo semestre, o ativo total cresceu em ritmo 
mais forte que no primeiro, ou seja 11,5% no primeiro contra 
14,7% no segundo, o que indica aumento da inserção do 
sistema bancário na economia brasileira. A relação ativo 
total sobre o Produto Interno Bruto (PIB) subiu de 85,5% em 
junho de 2008 para 92,4% em dezembro de 2008. Contudo, 
alguns fatores que levaram ao aumento dos ativos totais do 
sistema bancário estão vinculados a eventos específi cos 
e não necessariamente representam efetivo aumento da 
bancarização do país.

Em primeiro lugar, destaca-se o crescimento dos 
ativos referenciados em moeda estrangeira47, em razão 
da signifi cativa desvalorização cambial ocorrida no 2º 
semestre de 2008 (47%). Em termos absolutos, o ativo 
total do sistema bancário cresceu, em função desse fator, 
o equivalente a R$288,3 bilhões, equivalendo a 84% do 
aumento, R$344,0 bilhões, nos ativos no 2º semestre.

Em segundo lugar, vê-se que parte desse crescimento 
dos ativos decorre de transferências de recursos de Fundos 
de Investimento Financeiros (FIFs) para Certifi cados de 
Depósitos Bancários (CDBs).

Finalmente, como eventos que foram também 
responsáveis por razoável parte do crescimento dos ativos 
no semestre, mas que não signifi cam aumento da inserção 
do sistema fi nanceiro na economia, vale ressaltar o registro 
de ágios de incorporação (R$26,2 bilhões) e a ativação de 
créditos tributários no valor total de R$26,4 bilhões.

A participação dos cinco maiores bancos no ativo 
total do sistema cresceu de 58,6% em junho de 2008 para 
74,6% em dezembro de 2008, principalmente em razão da 
incorporação do ABN pelo Santander e da fusão do Itaú com 
o Unibanco. Entretanto, quando se elimina o efeito desses 
eventos,48 a concentração do consolidado bancário I e II, 
medida pela participação dos cinco maiores no total dos 
ativos, passou de 69,7% em junho para 74,6% em dezembro 
de 2008, o que demonstra que, independentemente de 
incorporações ou de fusões, o sistema bancário ficou 
mais concentrado.

47/ Estimativa com base nas informações prestadas pelas instituições bancárias no Documento Diário de Riscos (Circular nº 3.399, Carta-Circular nº 3.331). 
48/ Considerou-se para a análise da evolução da participação dos cinco e dez maiores, as Instituições Bancárias que ocupavam essas posições no ranking 

dos “50 Maiores” (disponível no sítio do Banco Central do Brasil). Como exemplo, o grupo das 5 maiores é composto por Itaú Unibanco, BB, Bradesco, 
Santander e CEF, sendo que, para datas-bases anteriores a dezembro de 2008, os números de Itaú e Santander contemplam Unibanco e ABN, respectivamente 
(para fi ns de consistência). 
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O ativo permanente apresentou elevação de 
80,8% no segundo semestre de 2008 em decorrência de 
vários fatores, em especial os seguintes: 1) elevação das 
participações em coligadas e em controladas, principalmente 
não fi nanceiras no país, com aumento de R$10,5 bilhões, 
dos quais R$8,4 bilhões referem-se a aumento de 
investimento do Itaú-Unibanco na ItaúBank Comércio 
e Participações Ltda.49; 2) a contabilização de ágios de 
incorporação, notadamente o do Santander; e 3) criação do 
Grupo de Intangíveis do Permanente, com transferência de 
aproximadamente R$13,3 bilhões, na maior parte referentes 
a valores pagos pelas instituições fi nanceiras em transações 
de compras dos direitos sobre folhas de pagamento, que 
antes estavam registrados como despesas antecipadas e 
passam a constar do Permanente.

Esses dois primeiros eventos impactaram de forma 
relevante o índice de imobilização, destinado a medir a 
quantidade do ativo imobilizado em relação ao capital 
da instituição, o qual passou de 22,5% em junho de 2008 
para 30,7% em dezembro de 2008. Ressalte-se que, por 
força da Resolução nº 3.642, de 2008, os registros no ativo 
permanente referentes a intangíveis – item 3 do parágrafo 
anterior – feitos até 30 de junho de 2009 não impactam o 
limite de imobilização.

As aplicações interfi nanceiras de liquidez evoluíram 
37,3% no segundo semestre de 2008, ante 15,8% no primeiro 
semestre do mesmo ano. Essa elevação deve-se em parte 
ao aumento das aplicações em Depósitos Interfi nanceiros 
(DIs), provavelmente em razão dos efeitos da Circular 
nº 3.417, de 2008, que incluiu os DIs de instituições 
não ligadas na relação das aplicações consideradas para 
fi ns de recolhimento compulsório no BCB. O aumento 
das aplicações interfi nanceiras também traz o impacto 
do crescimento das aplicações em moedas estrangeiras, 
que também passaram a ser consideradas para fins de 
cumprimento da exigência em recolhimentos compulsórios, 
e foram afetadas pela variação cambial. Finalmente, 
destaca-se o crescimento das aplicações em operações 
compromissadas, em grande parte realizadas com o BCB50.

Como provável refl exo das medidas de liberação 
de depósitos compulsórios para aquisição de ativos dos 
pequenos bancos, é possível observar a migração de 
operações de crédito desses bancos para os de porte médio e 
grande, por meio de cessões de crédito. No segundo semestre 

49/ Nota Explicativa 13 – Investimentos, Informações Financeiras Trimestrais de dezembro de 2008 do Banco Itaú.
50/ Conforme Nota para Imprensa – Mercado Aberto – Dezembro de 2008.
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de 2008, foram realizados R$17,7 bilhões de cessões ante 
a R$10,7 bilhões no primeiro. Dessa forma, o total de 
operações de créditos dos bancos de micro e pequeno porte 
cresceu apenas 2,1% nesse período. Já nos bancos grandes 
e médios, o crédito cresceu 16,1%, parte em virtude das 
cessões oriundas dos micro e pequenos bancos, mas também 
em função do crescimento da demanda por crédito no país 
pelas grandes empresas, que tiveram redução nas linhas de 
crédito no exterior.

Os títulos e os valores mobiliários (TVMs), após 
ligeira queda no primeiro semestre de 2008, retomaram a 
um tímido crescimento, de 5,7%, no segundo semestre, 
alavancado principalmente pelos títulos privados, com 
elevação de 14,0% ante 4,8% nos títulos públicos e 1,5% 
nos títulos no exterior. Em consequência, a participação dos 
títulos privados no total dos títulos e valores mobiliários 
cresceu de 12,4% para 13,4%, mantendo tendência de 
redução da exposição ao risco dos papéis de governos 
(risco soberano).

Em relação à composição dos TVMs por tipo, o 
principal aumento ocorreu nos títulos livres, R$40,9 bilhões, 
elevando sua participação no total, de 51,2% para 56,2%, 
efeito atribuído à aquisição de títulos com recursos 
provenientes da liberação de depósitos compulsórios em 
espécie. O montante em títulos vinculados ao BCB, para 
cumprimento das exigências de recolhimentos compulsórios, 
aumentou em R$15,1 bilhões, provavelmente como 
resultado da alteração promovida por meio da Circular 
nº 3.419, de 2008, que determinou que a exigibilidade 
adicional, até então cumprida com recursos em espécie 
remunerados pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia (Selic), passasse a ocorrer mediante vinculação de 
títulos públicos federais. Os títulos vinculados a operações 
compromissadas reduziram-se em R$46,0 bilhões, refl etindo 
a menor utilização dessa forma de captação, parcialmente 
substituída pelos DIs. O montante dos títulos vinculados 
à prestação de garantias cresceu R$20,1 bilhões em razão 
de aumento de chamadas de margens na Bolsa de Valores, 
Mercadorias e Futuros (BM&F).

Por fim, houve crescimento do montante dos 
instrumentos fi nanceiros derivativos, em 59,0%, atingindo 
R$57,5 bilhões em dezembro de 2008, principalmente em 
razão da desvalorização cambial.10,0
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Evolução dos Ativos
R$ bilhões

Discriminação 2008 Variação

Jun Dez

Valor % Valor % %

Ativo Total 2 341   100  2 685   100   15  

Apl. Interf. de Liquidez  183   8   251   9   37  

  Apl. em Op. Compromissadas  122   5   142   5   17  

  Aplicações em Dep. Interf.  43   2   80   3   85  

  Outras  18   1   28   1   60  

Titulos e Valores Mobiliarios  503   21   532   20   6  

  Livres  258   11   299   11   16  

  Vinc. a Op. Comprom.  145   6   99   4  - 32  

  Res. Comp. em Títulos  45   2   60   2   33  

  Vinc. prest. de garantias  41   2   61   2   49  

  Outras  14   1   13   0  - 10  

Instr. Fin. Derivativos  36   2   57   2   59  

Relações interfinanceiras  199   8   117   4  - 41  

Operações de Crédito  804   34   890   33   11  

Relações interfinanceiras  199   8   117   4  - 41  

Ativo Permanente  64   3   116   4   81  

  Part. em Colig. e Contr. no País  40   2   51   2   26  

  Ágios de Incorporação  7   0   32   1   334  

  Intangível  0   0   13   0   0  

  Outras  17   1   21   1   24  

Outros ativos  552   24   723   27   31  

  Carteira de Câmbio  166   7   229   9   38  

  Dep. Compuls. e Recolh. Obrig.  150   6   87   3  - 42  

  Outras  237   10   407   15   72  
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2.2.3 Exigibilidades

O passivo exigível cresceu 15,3% no segundo 
semestre de 2008, ante 10,2% no primeiro semestre, com 
refl exo sobre a alavancagem do sistema fi nanceiro, que 
atingiu seu nível mais elevado desde 2003, 10,7 vezes. 
Entretanto, a alavancagem do consolidado bancário 
brasileiro continua abaixo da média internacional51.

Esse crescimento do passivo exigível reflete, 
sobretudo, o aumento de 31,1% nos depósitos a prazo, 
em decorrência de maior rentabilidade desses papéis, em 
comparação com os fundos de investimento e a caderneta 
de poupança. Os fundos de investimento decresceram 7,0% 
no segundo semestre de 2008, enquanto os depósitos de 
poupança cresceram 9,5%. A elevação da rentabilidade dos 
depósitos a prazo decorreu principalmente da necessidade 
de atração de recursos para compensar a redução de outras 
fontes de liquidez, notadamente as linhas externas de crédito. 
Houve também refl exo nas taxas de remuneração, tendo 
em conta o alongamento do prazo de vencimento desses 
depósitos, de 850 dias corridos em junho de 2008 para 905 
em dezembro de 2008.

O montante dos depósitos a prazo nos bancos de 
pequeno porte decresceu em 18,8% no segundo semestre 
de 2008, revelando migração dessas captações para os 
bancos médios e de grande porte. Esses obtiveram aumento 
de 37,2%, não só em razão dessa migração, mas também 
em razão da entrada de recursos oriundos dos fundos 
de investimento. Isso é atribuído à desconfiança dos 
investidores nas instituições de menor porte em momentos 
de crise fi nanceira, quando tendem a buscar as instituições 
de grande porte como forma de garantir o retorno futuro de 
seus investimentos.

Em relação ao montante dos depósitos interfi nanceiros, 
houve aumento de R$22,1 bilhões. Os depósitos de poupança, 
por sua vez, cresceram R$23,5 bilhões. Os depósitos à 
vista cresceram R$20,9 bilhões, dos quais R$15,1 bilhões 
de pessoas jurídicas, R$4,0 bilhões de pessoas físicas e 
R$1,7 bilhões de governo.

As obrigações por operações compromissadas 
reduziram-se em R$69,4 bilhões, refletindo a redução 
de R$39,2 bilhões em títulos de emissão própria e de 
R$42,4 bilhões em títulos públicos federais. Esse resultado 

51/ Ver quadros de comparativos internacionais nas páginas 60 a 62.

Evolução dos Passivos
R$ bilhões

Discriminação 2008 Variação

Jun Dez

Valor % Valor % %

Circulante e Ex. L. Prazo 2 343   100  2 664   100   14  

Depósitos  983   42  1 214   46   24  

  Dep. a vista  135   6   156   6   15  

  Dep. de poupança  248   11   271   10   9  

  Dep. Interfinanceiros  43   2   65   2   51  

  Dep. a prazo  524   22   686   26   31  

  Outras  32   1   35   1   7  

Obrig. por Op. Comprom.  532   23   467   18  - 12  

  Debentures  5   0   17   1   246  

  Tít. de emissão própria  153   7   114   4  - 26  

  Outras  374   16   336   13  - 10  

Ac. cambiais, LI, LH e deb.  45   2   62   2   40  

  Letras de Crédito Imob.  0   0   11   0   0  

  Letras de Cr. Agronegócio  0   0   11   0   0  

  TVM no exterior  25   1   31   1   23  

  Outras  20   1   10   0  - 48  

Relações interfinanceiras  22   1   1   0  - 94  

Obr. por empr. e repasses  202   9   249   9   23  

  Empréstimos no exterior  77   3   102   4   32  

  Repasses no exterior  10   0   12   0   22  

  Outras  115   5   134   5   17  

Instr. fin. derivativos  44   2   62   2   41  

Outras obrigações  517   22   609   23   18  

  Carteira de Câmbio  143   6   185   7   29  

  Fiscais e previdenciárias  63   3   74   3   18  

  Credores div. no país  47   2   56   2   20  

  Dív. subord. eleg. a capital  66   3   75   3   13  

  Outras  199   8   220   8   11  
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decorre da maior utilização do DI como forma de captação, 
em detrimento das operações compromissadas.

Devido à desvalorização cambial, a carteira de 
câmbio cresceu R$42,9 bilhões. Pelo mesmo motivo, 
houve também aumento nos empréstimos do exterior, de 
33,8%, e nos repasses do exterior, de 22,4%, totalizando 
R$28,3 bilhões, 10,1% do crescimento do passivo exigível. 
Além disso, houve aumento nas aplicações em instrumentos 
fi nanceiros derivativos, R$18,0 bilhões, e em títulos e 
valores mobiliários no exterior, R$5,7 bilhões.

2.2.4 Resultados

Apesar da boa rentabilidade do sistema bancário 
no 1º semestre, o nível de 2008 é menor do que o dos anos 
anteriores, em razão dos fracos resultados do 2º semestre. 
Contudo, a despeito dessa queda, seu nível ainda permanece 
robusto, principalmente se levarmos em conta que o sistema 
atravessou um período de grande turbulência. 

Ocorreram eventos extraordinários no semestre 
que reforçam a necessidade de avaliar, não só o patamar 
de lucros, mas também sua composição. Com esse 
objetivo, nas versões passadas deste relatório, focava-se a 
rentabilidade da atividade de intermediação fi nanceira, que 
vinha apresentando leve queda até o 1º semestre de 2008, 
mas ainda se mantendo acima de 5% ao ano (a.a.). No 2º 
semestre, contudo, a rentabildade da intermediação caiu 
signifi cativamente, o que levou o número de 2008 a 2,7% a.a.

Essa queda deve ser relativizada devido a alguns 
eventos no segundo semestre que distorcem o real 
patamar de rentabilidade anual recorrente da atividade 
de intermediação: a maior constituição de provisões, 
principalmente em dezembro, por força da Resolução 
nº 3.674, de 2008, e o resultado cambial negativo ocasionado 
pela signifi cativa desvalorização cambial sobre as posições 
de over hedge52.

Com o objetivo de tentar estimar qual teria sido 
o resultado recorrente de intermediação, eliminando-se 
esses eventos, desfazem-se os efeitos das perdas cambiais 
decorrentes do over hedge, de R$9,6 bilhões53, e a provisão 
adicional constituída no 2º semestre, de R$7,2 bilhões. 

52/ Sobre over hedge, ver item Capital (p. 46).
53/ Trata-se apenas de uma aproximação, tendo em vista existirem impactos da desvalorização cambial em outras rubricas e que são indissociáveis de 

lançamentos de natureza distinta. Com base na abertura feita em Notas Explicativas de algumas Instituições Financeiras, a tendência é que, caso o efeito 
atípico da variação cambial fosse desconsiderado integralmente da rentabilidade da intermediação, esse valor seria ainda um pouco maior.

Reconciliação entre os resultados operacionais
1º e 2º semestres de 2008

R$ bilhões

Resultado operacional 1º sem. 2008  28,1  

Resultado operacional 2º sem. 2008 - 15,0  

Variação res. oper. entre o 1º e 2º sem de 2008 - 43,1  

Variação explicada por:

Amortização de ágio da associação Itaú Unibanco - 18,3  

Provisão adicional existente em 30/06/08 - 6,0  

Provisão adicional existente em 31/12/08 - 13,1  

Provisão adicional constituída no 2º Sem. - 7,2  

Resultado cambial estimado no 1º sem  1,1  

Resultado cambial estimado no 2º sem - 7,9  

Variação res. cambial entre o 1º e 2º sem de 2008 - 8,9  

Receitas de serviços - 21,8  

  (-) Despesas administrativas no 1º sem de 2008

Receitas de serviços - 26,6  

  (-) Despesas administrativas no 2º sem de 2008

Variação do diferencial entre o 1º e 2º sem de 2008 - 4,8  

Outros - 4,0  
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Com efeito, o resultado de intermediação do ano passaria 
de R$81,6 bilhões para R$98,4 bilhões, resultando em 
retorno sobre a intermediação de 4,7% a.a., inferior aos 5,1% 
a.a. de 2007, compatível com a séria histórica verifi cada 
no Brasil, mas ainda assim alto quando comparado 
internacionalmente54.

Ampliando um pouco mais o foco e passando 
a analisar não somente o resultado de intermediação 
fi nanceira, mas também o resultado operacional como um 
todo, observa-se queda do 1º para o 2º semestre de 2008. 
Por meio da conciliação entre os resultados operacionais 
dos dois semestres, nota-se que, além do aumento da 
provisão adicional e do impacto cambial55, há outros fatores 
relevantes que merecem destaque, quais sejam: 1) aumento 
na diferença entre despesas administrativas e receitas de 
serviços; 2) amortização integral do ágio criado pela fusão 
Itaú-Unibanco; e 3) ganho atuarial líquido do Banco do 
Brasil (BB) decorrente de ajustes das provisões técnicas 
da Previ e da Cassi56. 

Além da despesa gerada pela amortização integral 
do ágio no valor de R$18,3 bilhões, a fusão Itaú-Unibanco 
trouxe outros impactos relevantes sobre o resultado do 
segundo semestre. Essa operação proporcionou expressivo 
aumento do resultado não operacional, por meio do resultado 
de participações societárias (equivalência patrimonial) 
de aproximadamente R$18,0 bilhões57. Adicionalmente, 
houve ativação de crédito tributário decorrente da não-
dedutibilidade da despesa gerada pela amortização 
integral desse ágio, que impactou o Lucro Líquido (LL), 
pela redução das despesas com Imposto de Renda (IR) e 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor 
de R$7,3 bilhões.

A ativação de crédito tributário contribuiu 
signifi cativamente para o LL de R$18,8 bilhões no 2º 
semestre, uma vez que, de uma despesa total com IR e 
CSLL de R$4,6 bilhões do 1º semestre, passa-se para uma 
“receita” total de R$15,1 bilhões no 2º semestre. No 2º 
semestre, a ativação somou R$26,1 bilhões e teve como 
principais causas as provisões para amortização de ágio de 
incorporação, as provisões para crédito e o resultado cambial 
com over hedge.

54/ Vide Comparativo Internacional.
55/ Estimativa feita com base no acúmulo da multiplicação das variações cambiais diárias pelas exposições cambiais efetivas totais (e não só referente ao 

over hedge – como foi feito no cálculo que buscava recompor o resultado de intermediação recorrente) de cada IF.
56/ Conforme Fato Relevante divulgado ao mercado em 23/1/2009, com justifi cativa na Deliberação CVM nº 371, de 2001, e na Resolução nº 26, do CGPC.
57/ Conforme Nota Explicativa 13.j das Demonstrações Financeiras publicadas (data-base dezembro de 2008).

Reconciliação entre os lucros líquidos 
1º e 2º semestres de 2008

Resultado operacional 1º sem. 2008  28,1  

Resultado operacional 2º sem. 2008 - 15,0  

Var. do resultado operacional entre o 1º e 2º sem de 2008 - 43,1  

Resultado não operacional no 1º sem de 2008  2,9  

Resultado não operacional no 2º sem de 2008  18,8  

Var. do res. não operacional entre o 1º e 2º sem de 2008  15,8  

Imposto de Renda e Contribuição Social no 1º sem de 2008 - 4,6  

Imposto de Renda e Contribuição Social no 2º sem de 2008  15,1  

Variação do IR e CS entre o 1º e o 2º semestres de 2008  19,7  

Lucro líquido do 1º semestre de 2008  26,4  

Lucro líquido do 2º semestre de 2008  18,8  

Var. do lucro líquido entre o 1º e o 2º semestres de 2008 - 7,6  

Origem do crédito tributário
Estimativas para o 2º semestre de 2008

R$ bilhões

Discriminação

Resultado cambial do Over Hedge  3,8  

Despesas de provisão até:  13,0  

  Nov/2008  7,8  

  Dez/2008  5,2  

 Amortização de ágio  7,3  

 Demais  1,9  

 Total  26,1  
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Além da tendência de queda nas margens de 
intermediação, o ano de 2008 parece ter sido um divisor de 
águas no que tange aos ganhos com serviços, notadamente 
com tarifas, sendo essa queda uma provável consequência 
da edição da Resolução nº 3.518, de 2007, que implementou 
nova disciplina na cobrança de tarifas pelas instituições 
fi nanceiras.

Com base em uma proxy do valor arrecadado 
com tarifas58, percebe-se uma clara tendência de alta até 
dezembro de 2007, quando ocorreu a edição da Resolução 
nº 3.518, de 2008, e, a partir daí, uma tendência de queda.

Essa mesma visão pode ser obtida de outras duas 
formas. Primeiro, por meio da análise da participação das 
receitas de serviços nas receitas operacionais ajustadas59, 
que em 2008 apresentou seu pior desempenho, em razão de 
expressivo crescimento das demais receitas operacionais, 
além de um decréscimo absoluto nas receitas de serviços 
do ano. Segundo, por meio da comparação entre receitas de 
serviços e despesas administrativas, visto que esse indicador 
apresenta, em 2008, a inversão de sua tendência histórica.

Ainda com foco no resultado operacional, porém 
com vistas à verifi cação do possível impacto da redução da 
taxa básica de juros sobre o resultado de 2009, estima-se a 
variação dos chamados ganhos com fl oating60. Aplicando-se 
a diferença entre a taxa Selic média de 2008 (12,48%) e a 
taxa Selic média esperada para 200961 (10,06%) sobre essa 
estimativa de recursos cuja remuneração é, pelo menos, a taxa 
básica de juros, teríamos uma redução de aproximadamente 
R$4 bilhões no lucro de 2009. Registre-se, contudo, que, caso 
essa redução efetivamente ocorra, ela poderá trazer também 
mudanças na estrutura patrimonial, nos níveis de spread ou 
mesmo no comportamento do cliente bancário, que poderão 
compensar ou minimizar essa perda.

58/ Utilizamos o somatório das contas "Rendas de Outros Serviços", "Rendas de Tarifas – Pessoa Física" e "Rendas de Tarifas – Pessoa Jurídica" de forma a 
permitir que a análise retroaja a períodos anteriores à criação das contas de receitas de tarifas. Além disso, existe a possibilidade de que algumas instituições 
tenham utilizado durante o 2º semestre a conta "Rendas de Outros Serviços" para registrar receitas de tarifas e, dessa forma, ao utilizar apenas as contas 
específi cas para rendas de tarifas, pode-se deixar de fora parte dessa receitas. A desvantagem, por outro lado, é que, provavelmente, rendas de serviços 
que não são receitas de tarifas estão sendo incluídas na análise. 

59/ No cálculo desse indicador, em vez das receitas brutas de câmbio, derivativos e brokerage, utilizaram-se seus resultados líquidos (compensados das 
respectivas despesas), visando dar maior estabilidade ao valor da receita operacional. Tendo em vista que, no 2º semestre de 2008, houve alta volatilidade 
e desvalorização cambial, tanto as receitas quanto as despesas de câmbio e de derivativos foram bastante elevadas, e considerá-las sem ajuste signifi caria 
reduzir artifi cialmente a importância das receitas de serviços na geração de resultados. Entretanto, vale dizer que mesmo após tais ajustes, não é possível 
eliminar totalmente os efeitos da atípica valorização cambial ocorrida sobre as receitas.

60/ Considerando-se o somatório das operações ativas e passivas não-remuneradas, o resultado que normalmente se obtém é um passivo líquido. Pode-se, 
dessa forma, tratar esse montante como uma captação virtualmente sem custos para a instituição e que pode ser aplicada em uma remuneração, pelo 
menos, igual à da taxa básica de juros.

61/ Conforme Relatório Focus de 27/3/2009.
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Além dos eventos já mencionados, outros fatos 
foram relevantes para a determinação do LL de 2008. Por 
meio da decomposição do resultado do sistema bancário, 
observa-se a relevância das principais receitas e despesas, 
em conjunto com a evolução de cada item em relação ao 
resultado de 2007, no qual se destacam:

1) a importância das receitas de crédito, que 
continuam crescendo na mesma proporção 
da carteira;

2) o forte crescimento das despesas de provisão para 
créditos de liquidação duvidosa; 

3) o crescimento das rendas de TVM e de 
Aplicações Compulsórias, ainda que pouco 
menos que a carteira de títulos, incluídas 
operações com derivativos, principalmente 
em razão do resultado negativo desses últimos 
(-R$6,3 bilhões em 2008 ante R$2,8 bilhões em 
2007). Vale ressaltar também, como subitem 
desse componente, os ajustes na marcação 
a mercado, que proporcionaram ganhos de 
R$1,2 bilhões em 2008 ante a perda de R$3,2 
bilhões em 2007;

4) o aumento nas despesas de depósitos, 
acompanhando principalmente o crescimento 
dessas captações, e também das taxas médias de 
captação praticadas, principalmente durante o 
2º semestre;

5) o aumento nas despesas com empréstimos e 
repasses, notadamente os referentes às linhas 
externas, principalmente devido à desvalorização 
cambial;

6) o crescimento das receitas e das despesas com 
câmbio, também em função da desvalorização 
cambial;

7) o maior resultado de participações, também 
devido ao impacto da desvalorização cambial 
na equivalência patrimonial dos investimentos 
no exterior;

8) a estagnação das receitas de serviços, tanto 
pela nova normatização sobre tarifas, quanto 
pelo desaquecimento do mercado de capitais, 
o que gerou um menor volume de receitas 
de administração de recursos de terceiros, 
de comissões na colocação de títulos e de 
assessoramento (i.e. fusões e aquisições); 

9) a redução da taxa anual de crescimento 
das despesas administrativas, o que reforça 
sua tendência de queda de longo prazo 
proporcionalmente aos ativos totais. Essa 

Operações bancárias sem remuneração
Sensíveis á variação na taxa de juros (não spread )

Discriminação 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(+) Depósitos não remunerados

      76,8   85,6   99,3   123,2   174,4   159,6  

(+) Relações interfinanceiras passivo

 2,3   1,1   1,8   0,8   0,4   0,0  

(-) Relações interfinanceiras ativo

    - 0,1  - 0,1   0,0   0,0  - 1,1  - 0,2  

(-) Reservas compulsórias sem remuneração

- 31,7  - 38,9  - 43,7  - 49,2  - 61,2  - 34,0  

(-) Despesas antecipadas

- 2,5  - 2,9  - 5,6  - 8,9  - 20,5  - 12,7  

(+) PLA

 107,3   121,5   136,1   165,3   207,3   250,0  

(-) Créditos tributários

- 32,0  - 30,8  - 29,6  - 35,3  - 49,8  - 88,9  

(-) Outros valores e bens

- 2,2  - 2,0  - 2,0  - 2,2  - 2,2  - 2,2  

(-) Permanente

- 37,8  - 41,1  - 45,8  - 55,5  - 57,6  - 116,0  

Total  80,1   92,4   110,3   138,3   189,7   155,5  
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relação aproximava-se de 7% em 200162 e 
passou de 5,1% em 2007 para 4,1% em 2008. 
Entretanto, vale ressaltar que, em princípio63, ela 
ainda permanece relativamente alta em termos 
internacionais;

10) o crescimento do resultado não operacional, em 
função do já comentado ganho de equivalência 
patrimonial decorrente da transação de fusão 
entre Itaú e Unibanco; 

11) a significativa inversão das despesas de 
-R$9 bilhões em 2007 com impostos e 
contribuições, que passaram a ser “receitas” 
de R$10 bilhões em 2008 (R$5 bilhões no 1º 
semestre e R$15 bilhões no 2º), em razão das 
ativações de créditos tributários.

Utilizando uma abordagem distinta, por meio da 
decomposição do retorno sobre o patrimônio, é possível 
observar uma queda signifi cativa da margem de lucro em 
razão de uma combinação de fatores, a saber:

1) o Índice de Efi ciência Operacional (RSO/RSIF), 
que vinha se mantendo próximo a 40% há anos, 
caiu significativamente, principalmente em 
razão da amortização do ágio decorrente da 
fusão entre Itaú e Unibanco;

2) a Margem de Intermediação Financeira 
(RSIF/RCIF), que também vinha mantendo 
leve tendência de ascenção sobre um patamar 
relativamente bem defi nido (superior aos 45%), 
também caiu signifi cativamente em decorrência 
das perdas cambiais decorrentes do over hedge, 
R$9,6 bilhões, e a provisão adicional constituída 
no 2º semestre, R$7,2 bilhões;

3) os dois componentes acima teriam levado a 
uma queda ainda maior na margem de lucro 
antes de impostos, se não fosse a contribuição 
positiva do ganho com equivalência patrimonial 
decorrente da fusão Itaú e Unibanco, conforme 
pode ser observado pelo impacto no resultado não 
operacional (LAIR/RSO) de 125,0% para 260,6%.

A margem de lucro é apenas um dos fatores que 
determinam o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (RSPL). 
Além dela, respondeu signifi cativamente pela elevação 
do RSPL a contribuição positiva do Impacto Tributário 
(LL/LAIR) de 2008, o que signifi ca que, pela primeira vez, 

62/ Vide quadro comparativo internacional.
63/ Não é possível ser categórico na comparação internacional, em função da possibilidade da diferenças de registro e mensuração contábeis entre países.

Evolução da decomposição da margem de lucro

Discriminação 2004 2005 2006 2007 2008

1 – Impacto do resultado não operacional

  (LAIR/RSO) 102,1% 100,8% 102,7% 125,0% 260,6%

2 – Índice de eficiência operacional

  (RSO/RSIF) 38,1% 44,6% 40,3% 41,3% 16,5%

3 – Margem de Intermediação financeira

  (RSIF/RcIF) 45,2% 45,0% 46,5% 48,0% 28,4%

4 – Participação das receitas de intermediação financeira

  (RcIF/RCO_A) 62,3% 62,0% 60,0% 54,0% 51,9%

Margem de lucro (LAIR/RCO_A)
(1)x(2)x(3)x(4) 10,9% 12,5% 11,5% 13,4% 6,4%

RSO = Resultado operacional LAIR = Lucro antes do imposto de renda

RSIF = Resultado de intermediação financeira RCO_A = Receita operacional ajustada

RcIF = Receita de intermediação financeira

Evolução dos fatores (decomposição do RSPL)

Discriminação 2004 2005 2006 2007 2008

1 – Impacto tributário e de participação 

  (LL/LAIR) 77,5% 74,5% 85,4% 84,2% 129,8%

2 – Margem de lucro antes do imposto 

  (LAIR/RCO_A) 10,9% 12,5% 11,5% 13,4% 6,4%

3 – Rentabilidade operacional por risco de ativos 

  (RCO_A/APR_A) 33,3% 33,6% 30,6% 27,8% 31,2%

4 – Índice de risco dos ativos

  (APR_A/AT) 64,4% 66,8% 67,2% 70,7% 65,9%

5 – Alavancagem financeira 

  (AT/PL) 9,7 10,1 10,2 10,1 10,7

RSPL = (LL/PL)

(1)x(2)x(3)x(4)x(5) 17,6% 21,2% 20,6% 22,4% 18,3%

LL = Lucro líquido LAIR = Lucro antes do imposto de renda

AT = Ativo total APR_A = Ativos ponderados pelo risco (ajustado)

PL = Patrimônio líquido RCO_A = Receita operacional ajustada

RSPL = Retorno sobre o Patrimônio Líquido
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o Lucro Líquido passou a ser superior ao lucro antes do 
Imposto de Renda e da Contribuição Social, demonstrando 
a importância da ativação de créditos tributários na 
composição da rentabilidade no ano. 

Subsidiariamente, pode-se ver ainda, por essa 
abordagem, que em 2008 o índice de risco dos ativos 
(APR/AT) inverteu no 2º semestre de 2008 a tendência de 
alta que vigorou nos últimos anos. Isso deve-se às alterações 
normativas que passaram a vigorar a partir de julho e que 
introduziram Basileia II no Sistema Financeiro Nacional. A 
redução desse indicador é, em princípio, considerada positiva 
do ponto de vista da estabilidade fi nanceira, pois sinaliza que 
as instituições estão assumindo posições menos arriscadas 
e, assim, se tornando menos vulneráveis a situações de 
instabilidade. Entretanto, é preciso lembrar que há uma 
alteração conceitual nessa série, uma vez que os critérios 
de cálculo do “risco dos ativos” (APR) são diferentes entre 
2008 e os demais anos.

Há também mudança no comportamento da 
Rentabilidade Operacional pelo Risco dos Ativos 
(RCO*/APR), que vinha apresentando tendência de queda 
até o 1º semestre de 2008. Essas reduções indicavam que a 
maior assunção de riscos nos ativos não eram correspondidas 
por uma proporcional geração de receitas. A partir do 2º 
semestre, há uma melhoria nesse indicador em razão da nova 
metodologia de cálculo do risco dos ativos, como citado no 
parágrafo anterior.

Como visto, o segundo semestre de 2008 foi 
marcado por expressivas alterações na composição do 
lucro das instituições fi nanceiras. O resultado operacional, 
o qual costumava ser o principal formador dos resultados 
dos bancos, mostrou-se negativo em razão principalmente 
de maiores despesas de provisão, da amortização integral do 
ágio gerado pela fusão Itaú e Unibanco e do resultado cambial 
negativo. Em contrapartida, o resultado não-operacional 
apresentou signifi cativa elevação em decorrência, sobretudo 
do ganho de equivalência patrimonial decorrente da fusão 
Itaú e Unibanco. Por fi m, a ativação de créditos tributários foi 
superior à despesa com IR e CSLL, dando origem, portanto, 
a uma “receita” líquida, que foi determinante na formação do 
lucro do período. Combinando todos esses resultados, o que 
se observou foi uma alteração na composição dos resultados, 
bem como redução da rentabilidade dos bancos, mas para 
um nível ainda elevado, quando se leva em consideração a 
grande turbulência enfrentada no período e mais ainda se 
ela é comparada internacionalmente.

Índice de Basiléia
%

País 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Argentina 14,5 14 15,3 16,8 16,8 16,8

Austrália 10,0 10,4 10,4 10,4 10,2 10,5

Brasil1/ 19,0 18,5 17,4 17,8 17,3 17,5

Chile 14,1 13,6 13,0 12,5 12,2 12,4

México 14,4 14,1 14,5 16,3 16,0 16,0

Espanha 12,6 12,3 12,2 11,9 11,4 nd

Canadá 13,4 13,3 12,9 12,5 12,1 12,3

África do Sul 12,4 14,0 12,7 12,3 12,8 nd

Fonte: Global Financial Stability Report  – FMI
1/ Fonte: Bacen

Concentração
Participação dos 5 maiores bancos no total de ativos

%

País 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Argentina 61,3 59,5 40,1 nd nd nd

Austrália 70,6 69,3 75,7 nd nd nd

Brasil1/ 62,6 60,7 59,2 59,9 60,1 74,6

Canadá 81,1 79,7 81,6 nd nd nd

Chile 71,4 69,9 69,6 nd nd nd

Espanha 45,4 43,5 44,6 nd nd nd

México 82,0 80,4 79,6 nd nd nd

Fonte: Bankscope
1/ Fonte: Bacen.

Créditos em atraso sobre carteira total
%

País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Último

disponível

Argentina 17,7 10,7 5,2 3,4 2,9 2,8 Mai

Austrália1/ 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 Mar

Brasil2/ 3,9 3,0 3,5 3,7 3,2 3,4 Jun

Chile 1,6 1,2 0,9 0,8 0,8 0,9 Mai

México 2,8 2,2 1,8 2,1 2,5 2,1 Mar

Espanha 1,0 0,8 0,8 0,7 0,9 1,1 Abr

Canadá 1,2 0,7 0,5 0,4 0,4 0,9 Mar

África do Sul 2,4 1,8 1,5 1,1 1,2 Dez

1/ Os créditos em atraso excluem operações cobertas por garantias.

2/ Fonte: Bacen.
Fonte: Global Financial Stability Report  – FMI

Alavancagem

País 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Argentina 8,4 8,47 7,75 7,46 7,63 7,94

Australia1/ 19,2 19,6 19,2 20,4 21,7 24,4

Brazil2/ 10,1 9,7 10,1 10,2 10,1 10,7

Chile 13,7 14,3 14,5 14,7 14,9 14,1

México 10,0 9,8 8,7 7,6 6,9 7,1

Espanha 12,3 11,8 13,0 13,9 14,3 14,5

Canadá 21,3 22,7 22,7 17,5 18,2 18,9

África do Sul 12,5 12,2 12,7 12,7 12,7 nd

1/ Capital nível 1 / Ativos totais.
2/ Fonte: Bacen.
Fonte: Global Financial Stability Report  – FMI
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Provisões sobre créditos em atraso
%

País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Último

disponível

Argentina 79,2 102,9 124,5 129,9 129,6 122,3 Mai

Austrália 131,8 182,9 203,0 202,5 183,7 128,6 Mar

Brasil1/ 179,3 201,6 176,6 171,4 175,3 185,5 Dez

Chile 130,9 165,5 177,6 198,5 210,4 187,5 Mai

México 167,1 201,8 232,1 207,4 169,2 184,0 Mar

Espanha 231,5 289,0 235,7 255,1 204,8 144,1 Abr

Canadá 43,5 47,7 49,3 55,3 42,1 36,7 Mar

África do Sul 54,2 61,3 64,3 Dez

1/ Fonte: Bacen.

Fonte: Global Financial Stability Report  – FMI

Retorno sobre patrimônio líquido
% a.a.

País 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Argentina -22,7 -4,2 7 14,3 9 14,1

Austrália1/ 24,2 16,0 14,7 16,8 18,1 nd

Brasil2/ 15,8 17,6 21,2 20,6 22,4 18,3

Chile 16,7 16,7 17,9 18,6 16,2 15,7

México 3,0 16,1 17,2 24,4 26,2 19,9

Espanha 13,2 14,1 16,9 19,9 19,9 nd

Canadá 14,7 16,7 14,9 20,9 16,1 6,3

África do Sul 11,6 16,2 15,2 18,3 18,1 nd

1/ Lucro bruto.
2/ Fonte: Bacen.
Fonte: Global Financial Stability Report  – FMI

Retorno sobre ativos
% a.a. 

País 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Argentina -3,0 -0,5 0,9 1,9 1,5 1,7

Austrália1/ 1,6 1,1 1,0 1,0 1,0

Brasil2/ 1,6 1,9 2,2 2,1 2,4 1,9

Chile 1,3 1,2 1,3 1,3 1,1 1,1

México 3,0 1,6 1,8 2,7 3,1 2,8

Espanha 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1

Canadá 0,7 0,8 0,7 1,0 0,9 0,3

África do Sul 0,8 1,3 1,2 1,4 1,4

1/ Lucro bruto.
2/ Fonte: Bacen.
Fonte: Global Financial Stability Report  – FMI

Resultado de intermediação sobre ativos médios 
dos 10 maiores bancos

% a.a. 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Argentina 5,4 0,7 1,7 3,1

Austrália 2,0 2,0 1,9 1,8

Brasil1/ 4,7 6,3 6,4 6,1 5,7 5,1 2,7

Canadá 2,4 2,3 2,2 2,0

Chile 5,6 3,1 4,1 4,2

Espanha 2,4 2,4 2,1 1,5

México 6,1 5,3 5,7 7,0

Fonte: Bankscope
1/ Fonte: Bacen.

Despesas administrativas sobre ativo total
médio dos 10 maiores bancos

% a.a. 

País 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Argentina nd nd nd nd nd

Austrália 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6

Brasil1/ 6,9 6,1 6,0 6,1 5,8 5,5 5,1 4,1

Chile 3,0 3,0 2,7 2,7 2,7

México 4,7 4,8 4,6 4,3 4,6

Espanha 1,7 1,7 1,6 1,4 1,1

Canadá 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6

Fonte: Bankscope
1/ Fonte: Bacen.
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2.3  Fundo Garantidor de Crédito64

Embora o volume de créditos garantidos pelo FGC 
tenha se elevado no último semestre (em junho de 2008, o 
montante de créditos garantidos era de R$310,6 bilhões, 
e de R$355,9 bilhões em dezembro de 2008) em relação 
ao total de créditos objetos de garantia pelo FGC, houve 
redução, passando de 37,79% do total em junho de 2008 para 
35,48% em dezembro de 2008, em decorrência do aumento 
das captações de grandes clientes em CDB, cobertas pelo 
FGC somente até o limite de R$60.000,00. O volume total 
de depósitos em produtos fi nanceiros, objeto de garantia 
pelo FGC, era de R$1 trilhão, com maior concentração 
em depósitos à vista, em depósitos de poupança e em 
certifi cados de depósitos bancários, equivalentes a 98,8% 
do sistema.

2.4  Riscos

2.4.1  Crédito

Neste tópico, serão tratadas todas as operações 
do SFN concedidas no país, segmentadas pelos sistemas 
bancário65 (consolidado bancário I, bancário II, bancário 
III e bancário IV) e não-bancário, com destaque para os 
consolidados bancários I e II, em razão da relevância 
desses segmentos no total dos créditos no SFN (89%). Esse 
agrupamento é mais amplo do que o utilizado até este ponto 
do capítulo, e tem como principal fonte de análise os dados 
do Sistema de Informações de Crédito do BCB (SCR)66, o 
que pode resultar em alguma divergência entre os números 
apresentados.

Tomando-se apenas os créditos concedidos no 
Brasil, o sistema bancário manteve, no fi nal do segundo 
semestre de 2008, participação de 99,2% das operações 
de crédito consolidadas no SFN, enquanto o sistema 
não-bancário respondeu pelo 0,8% restante.

Diante de uma maior atuação dos bancos públicos 
no intuito de conter os efeitos da crise financeira 
internacional, intensifi cados no Brasil ao fi nal do terceiro 
trimestre de 2008, verifi cou-se redução na participação de 
bancos privados nacionais e de bancos estrangeiros no total 
dos créditos do sistema bancário ao fi nal do semestre. A 

64/ Vide boxe “Conceitos e Metodologias – Fundo Garantidor de Crédito”.
65/ Vide boxe “Conceitos e Metodologias – Geral”.
66/ Vide boxe “Conceitos e Metodologias – Operações de Crédito”.
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Fundo Garantidor de Crédito – FGC
Dezembro de 2008

Faixa de valor Números de  % R$ milhões %

clientes

 0,01 5 000,00 128.197.947   90,1  54 321 5,4

5 000,01 10 000,00 5.345.573       3,8  37 736 3,8

10 000,01 15 000,00 2.394.145       1,7  29 156 2,9

15 000,01 20 000,00 1.353.125       1,0  23 379 2,3

20 000,01 25 000,00 912.096          0,6  20 328 2,0

25 000,01 30 000,00 623.249          0,4  17 044 1,7

30 000,01 35 000,00 479.565          0,3  15 507 1,5

35 000,01 40 000,00 355.080          0,2  13 274 1,3

40 000,01 45 000,00 293.085          0,2  12 418 1,2

45 000,01 50 000,00 231.096          0,2  10 955 1,1

50 000,01 60 000,00 374.323          0,3  20 439 2,0

Acima 60 000,00 1.688.665       1,2  748 468 74,6

Total 142 247 949 100,0 1 003 027 100,0
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representatividade do consolidado bancário I reduziu-se de 
86,4% em junho de 2008 para 85,4% do total dos créditos 
do sistema bancário em dezembro. Em contrapartida, o 
consolidado bancário IV, liderado pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), teve 
a sua participação elevada de 8,3% para 9,2% no mesmo 
período. Os percentuais de participação dos consolidados 
bancário II e III mantiveram-se estáveis, em 3,6% e em 
1,8%, respectivamente.

Ao final de dezembro de 2008, o estoque 
de operações de crédito67 concedidas no país somou 
R$1.237 bilhões, representando evolução de 14,5% em 
relação ao estoque de junho, variação similar à verifi cada 
no primeiro semestre de 2008 (14,1%), mas abaixo da 
observada no mesmo período do ano anterior (17,2%). 
Como participação do PIB, o montante de crédito no SFN 
atingiu 41,4%, ante 36,7% em junho e 34,6% há doze 
meses. Quando excluídos os recursos concedidos para os 
intermediários fi nanceiros68, esses percentuais se reduzem 
para 41,0%, 36,3% e 34,2%, respectivamente. 

O estoque de operações de crédito concedidas pelas 
agências e pelas subsidiárias no exterior de instituições 
financeiras brasileiras totalizou R$72,8 bilhões em 
dezembro, variação de 53% em relação ao saldo de 
junho de 2008 (R$47,6 bilhões), elevando o montante 
consolidado dos créditos no SFN de R$1.128,5 bilhões para 
R$1.310 bilhões. Os créditos concedidos no exterior não 
serão tratados neste tópico do capítulo.

Devem ser considerados, no entanto, os efeitos 
contábeis decorrentes da desvalorização cambial, ocorrida 
no semestre, sobre o crescimento do estoque dos créditos 
concedidos tanto no exterior quanto das operações de 
crédito concedidas no país referenciadas em moeda 
estrangeira. Esse último totalizava, em dezembro de 2008, 
R$126,7 bilhões, ou 10,2% do total dos créditos domésticos. 

Estudo realizado para estimar o impacto da variação 
cambial sobre as operações de crédito referenciadas 
em moeda estrangeira concedidas no país evidenciou 
que a correção cambial dessas operações representou 
24,5% (R$38,3 bilhões) do total do acréscimo do 
estoque de crédito no SFN no segundo semestre de 2008 
(R$156,7 bilhões). Sob o aspecto do controle de capital 
das instituições fi nanceiras, vale destacar o avanço da 

67/ Vide boxe “Conceitos e Metodologias – Operações de Crédito”.
68/ Vide boxe “Conceitos e Metodologias – Operações de Crédito”.

Operações de crédito – País e exterior
Dezembro de 2008

R$ milhões

Discriminação Operações Operações Operações Intermediários

de crédito concedidas concedidas financeiros

consolidadas no exterior no País

Total do SFN    1 310 156  72 832     1 237 324  12 966  

  Bancário    1 300 786  72 832     1 227 954  12 565  

   Consolidado

     bancário I 1120 917  72 832  1048 085  11 397  

        públicos 345 831  15 150  330 681   595  

        privados

          nacionais 542 000  46 076  495 925  8 910  

        estrangeiros 233 086  11 606  221 480  1 892  

      bancário II 44 491   0  44 491  1 168  

      bancário III 21 896   0  21 896   0  

      bancário IV 113 482   0  113 482   0  

  Não-bancário 9 370   0  9 370   401  
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participação do segmento público no total dos créditos 
do SFN. Somando-se a participação dos bancos públicos 
do consolidado bancário I à do consolidado bancário IV, 
pode-se notar, no semestre, um sensível avanço da 
participação dos recursos concedidos por instituições 
públicas, de 34,0% (montante de R$367,3 bilhões) para 
35,9% (montante de R$444,2 bilhões) no total dos créditos 
do sistema financeiro. Os bancos privados nacionais 
do consolidado bancário I foram os que mais perderam 
representatividade, de 41,7% para 40,1% do total do 
SFN, seguidos pelos bancos estrangeiros, com redução da 
participação de 18,3% para 17,9% no mesmo período.

Verificou-se, no segundo semestre de 2008, 
expressivo aumento no nível de concentração nas dez 
maiores carteiras de crédito do consolidado bancário I e 
II, de 81,0% em junho para 84,9% ao fi nal de dezembro. 
A consolidação das aquisições ocorridas no segmento 
privado nacional (Itaú e Unibanco) e estrangeiro (Santander 
e ABN Amro) e, consequentemente, a entrada de duas 
outras instituições no grupo das dez maiores carteiras de 
crédito explicam esse aumento. Saliente-se que, se fossem 
consideradas as aquisições feitas pelo conglomerado Banco 
do Brasil ao fi nal de dezembro de 2008 (Nossa Caixa e 
metade do Banco Votorantim), o índice de concentração 
atingiria 85,9%.

Os bancos privados nacionais mantiveram a maior 
participação no grupo das dez maiores carteiras de crédito, 
com 46,9% do total, seguidos pelos bancos públicos, 
respondendo por 32,8%, e os estrangeiros, por 20,3%. Em 
junho de 2008, essas participações eram, respectivamente, 
de 49,0%, 31,4% e 19,6%. 

Com base nas informações registradas no SCR, 
a carteira ativa69 de crédito tomado por pessoas jurídicas 
cresceu 18,8% no semestre, para R$706,7 bilhões, ante 
16,7% no período anterior, passando a representar 57,1% do 
total do SFN. Em ritmo menor de crescimento no segundo 
semestre (9,2%), a carteira ativa das pessoas físicas alcançou 
R$530,4 bilhões em dezembro, ante R$485,9 em junho de 
2008. A participação desses clientes recuou de 45,2% para 
42,9% do total dos créditos do SFN. Em termos percentuais 
de crescimento, foi o resultado mais fraco do segmento de 
pessoas físicas nos últimos quatro anos.

69/ Saldo das operações de crédito registradas no SCR (considera somente operações concedidas no país e não inclui coobrigação, prejuízo e nem operação 
de crédito cedida para fora do SFN).

Maiores conglomerados/instituições financeiras
Participação no crédito do consolidado bancário I e II

%

Discriminação 2007 2008

Jun Dez Jun Dez

10 maiores 81,1 81,2 81,0  84,9  

20 maiores 89,5 89,4 89,2  91,1  

50 maiores 97,5 97,5 97,5  98,0  
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Do acréscimo total do estoque de crédito no 
SFN entre junho e dezembro de 2008, no montante de 
R$156,7 bilhões, o segmento empresarial respondeu 
por 71,4%, ou o montante de R$111,8 bilhões. Deve-se 
ressaltar, no entanto, que boa parte desse acréscimo decorreu 
dos efeitos da variação do câmbio no período. Seguindo 
o exemplo do ocorrido nos últimos dois semestres, os 
empréstimos para capital de giro responderam por parte 
expressiva (35,6%) do acréscimo do crédito a pessoas 
jurídicas no segundo semestre de 2008, cujo estoque atingiu 
R$168,4 bilhões em dezembro, ante R$128,7 bilhões em 
junho de 2008.

Outras duas modalidades de crédito que contribuíram 
fortemente para o aumento do crédito no segmento de 
pessoa jurídica foram os financiamentos concedidos 
diretamente pelo BNDES, que passaram de R$82,4 bilhões, 
em junho de 2008, para R$106,6 bilhões, em dezembro, 
e os fi nanciamentos à exportação, cujo saldo evoluiu de 
R$50,8 bilhões para R$66,3 bilhões no mesmo período. 
Diferentemente do capital de giro, essas duas linhas de 
crédito foram influenciadas pela variação cambial no 
semestre analisado.

Com relação aos clientes pessoas físicas, registra-se 
maior expansão das operações de crédito desse segmento 
até o fi nal do terceiro trimestre, notadamente na modalidade 
arrendamento fi nanceiro voltada para a aquisição de veículos, 
cujo saldo da carteira ativa passou de R$61,6 bilhões para 
R$73,8 bilhões (evolução de 20,0% de julho a setembro), 
encerrando o semestre com saldo de R$78,0 bilhões 
(evolução de 10,6% no último trimestre do ano).

Os fi nanciamentos imobiliários – SFH destoaram 
desse comportamento, com crescimento bastante uniforme 
ao longo do semestre, em média, de 3,5% ao mês. Cabe 
registrar, ainda em relação aos fi nanciamentos imobiliários, 
a maior expansão da modalidade nos últimos anos, com 
elevação de 20,6% de seu saldo no segundo semestre de 
2008, de R$49,8 bilhões para R$60,1 bilhões. O aumento 
do estoque dessa linha de crédito na fase mais aguda da 
crise fi nanceira internacional esteve associado ao período 
de entrega das chaves dos empreendimentos lançados na 
retomada do crescimento imobiliário, ocorrido há cerda 
de dois anos. A concessão de fi nanciamento imobiliário 
continuou forte em janeiro de 2009, última data-base 
disponível até o fechamento deste relatório.

A análise da distribuição das operações de crédito 
no SFN por faixa de valores evidenciou avanço de 4,4 p.p. 

Operações de crédito para pessoa jurídica – SFN
Principais modalidades de crédito

R$ milhões

Modalidade de crédito 2007 2008

Jun Dez Jun Dez

Pessoa jurídica – Total 435.615 519.064 595.016 706.823 

Conta garantida 40.617   38.279   43.487   48.098   

Capital de giro 71.560   101.473 128.701 168.440 

Desconto títulos e cheques 21.662   23.063   23.045   26.261   

Vendor e compror 16.187   21.584   17.328   18.431   

Financiamento de veículos 15.628   17.909   20.458   20.685   

Financiamento de projetos 24.979   29.230   32.406   38.557   

BNDES (financ. direto) 65.855   76.642   82.443   106.632 

Arrendamento financeiro 20.328   25.537   31.446   36.549   

Imobiliário 4.415     5.394     6.411     9.171     

Rural e agroindustrial 23.726   28.178   37.720   38.329   

Comércio exterior 43.911   51.316   59.349   76.271   

Demais tipos de créditos 86.748   100.460 112.221 119.399 

Operações de crédito para pessoa física – SFN
Principais modalidades de crédito

R$ milhões

Modalidade de crédito 2007 2008

Jun Dez Jun Dez

Pessoa física – Total 372.843 427.817 485.445 530.273 

Cheque especial 16.566   15.242   18.058   18.370   

Crédito consignado 57.028   64.841   72.401   79.262   

Crédito não-consignado 37.953   40.313   44.973   47.770   

Cartão de crédito rotativo 12.716   14.724   18.738   18.495   

Financiamento de veículos 68.187   77.766   77.950   75.548   

Arrendamento financeiro 24.942   41.047   61.459   77.358   

Imobiliário 38.613   43.644   49.801   60.060   

Rural e agroindustrial 62.360   66.908   72.391   78.495   

Outros tipos de créditos 54.479   63.333   69.675   74.914   
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da faixa acima de R$10 milhões no segundo semestre de 
2008, abrangendo 44,2% do total dos créditos destinados às 
pessoas jurídicas, ante queda da participação dos intervalos 
de R$100 mil a R$10 milhões, de 43,2% para 39,8%, e 
abaixo de R$100 mil, de 17% para 16,1%. Esse movimento 
esteve associado à concessão de recursos para atender à 
demanda de grandes tomadores que ou tiveram suas linhas 
internacionais de crédito interrompidas ou necessitaram de 
caixa para saldar despesas fi nanceiras advindas de operações 
com derivativos.

No segmento de pessoas físicas, verifi cou-se, no 
segundo semestre de 2008, evolução na faixa de valores 
acima de R$50 mil, de 20,5% para 21,9%, refl etindo o 
desempenho positivo do crédito imobiliário no período. 
A participação das operações de crédito até R$5 mil 
manteve-se em queda, passando de 29,7% para 28,3%. 
Desde junho de 2005, essa faixa perde importância relativa 
no total dos créditos concedidos a pessoas físicas, o que 
evidencia uma melhora na qualidade da carteira desse 
segmento, uma vez que as operações de crédito acima de 
R$5 mil estão geralmente associadas à garantia.

Sob a ótica da segmentação bancária, fi ca patente 
o avanço da participação das operações na faixa de valores 
acima de R$10 milhões entre junho e dezembro de 2008, 
com destaque para os consolidados bancário I e II, cuja 
participação dessa faixa evoluiu de 16,5% para 19,4% do 
total dos créditos do segmento. No consolidado bancário 
IV, com forte presença do BNDES, 86,2% dos seus créditos 
concentraram-se na faixa acima de R$10 milhões, ante 
85,3% no semestre anterior. Esse comportamento reforça a 
ideia de que o crescimento do crédito no segundo semestre 
de 2008 esteve associado ao aumento da concessão de 
crédito para empresas de grande porte.

O prazo médio70 das operações de crédito no SFN 
teve comportamento diferente em função do tipo de tomador 
e da modalidade de crédito, com redução para a maioria das 
modalidades voltadas às pessoas físicas, exceto crédito rural 
e agroindustrial, e elevação para algumas linhas do segmento 
de pessoa jurídica.

Destaque-se, no segmento de pessoas físicas, a 
diminuição do prazo médio dos fi nanciamentos imobiliários, 
de 214 para 206 meses, do arrendamento fi nanceiro, de 51 
para 47 meses, e dos empréstimos pessoais não consignados, 
de 31 para 27 meses. Em relação ao segmento de pessoas 

70/ Vide boxe “Conceitos e Metodologias – Operações de Crédito”.
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Operações de crédito por faixa de valor – SFN
%

Faixas (R$) Consolidado  Não-

bancário I e II bancário III bancário IV bancário

2008 2008 2008 2008

Jun Dez Jun Dez Jun Dez Jun Dez

Pessoa física 48,5  46,7  80,4  79,4  1,4  1,3  47,4  46,3  

    Até 5 mil 14,8  13,7  18,1  16,3  0,1  0,1  23,0  22,5  

    De 5 a 20 mil 13,8  13,1  22,7  21,8  0,2  0,2  6,6  6,7  

    De 20 a 50 mil 10,2  10,0  15,8  15,8  0,2  0,2  3,7  4,3  

    De 50 a 100 mil 4,3  4,3  9,7  9,7  0,2  0,1  3,8  3,6  

    De 100 a 200 mil 2,6  2,6  7,0  8,0  0,3  0,2  4,7  4,0  

    Acima de 200 mil 2,7  2,9  7,0  7,7  0,6  0,5  5,6  5,2  

Pessoa jurídica 51,5  53,3  19,6  20,6  98,6  98,7  52,6  53,7  

    Até 100 mil 10,2  10,1  10,5  10,9  0,1  0,1  4,5  4,6  

    De 100 mil a 1 milhão 10,6  10,4  6,2  6,6  1,5  1,3  24,0  23,7  

    De 1 a 5 milhões 9,5  9,0  2,4  2,6  5,4  5,1  12,4  12,2  

    De 5 a 10 milhões 4,7  4,4  0,2  0,3  6,3  6,0  3,7  3,3  

    De 10 a 50 milhões 9,1  9,9  0,3  0,2  29,8  29,5  4,7  3,7  

    Acima de 50 milhões 7,4  9,5  0,0  0,0  55,6  56,7  3,5  6,3  

Operações de crédito por faixa de valor
Consolidado bancário I e II por controle acionário

%

Faixas (R$) Público Privado

nacional estrangeiro

2008 2008 2008

Jun Dez Jun Dez Jun Dez

Pessoa física 54,4  52,7  44,2  42,6  49,8  47,2  

    Até 5 mil 14,1  12,9  14,4  13,5  16,6  15,1  

    De 5 a 20 mil 13,2  12,5  14,3  13,6  13,7  12,9  

    De 20 a 50 mil 11,9  11,5  9,3  9,2  10,1  9,8  

    De 50 a 100 mil 7,2  7,5  2,8  2,7  3,7  3,5  

    De 100 a 200 mil 4,0  4,2  1,8  1,8  2,4  2,3  

    Acima de 200 mil 4,0  4,1  1,6  1,8  3,4  3,6  

Pessoa jurídica 45,6  47,3  55,8  57,4  50,2  52,8  

    Até 100 mil 12,5  12,4  9,1  8,9  9,5  9,4  

    De 100 mil a 1 milhão 7,0  6,6  12,3  12,1  11,6  12,0  

    De 1 a 5  milhões 5,9  5,8  11,3  10,4  10,4  10,3  

    De 5 a 10 milhões 2,7  2,8  5,5  4,9  5,4  5,2  

    De 10 a 50 milhões 6,1  6,6  10,9  11,9  9,3  10,3  

    Acima de 50 milhões 11,3  13,2  6,7  9,2  4,0  5,6  



68  |  Relatório de Estabilidade Financeira  |  Maio 2009

jurídicas, assinala-se o aumento do prazo médio das 
modalidades de fi nanciamento de projeto e de fi nanciamento 
rural e agroindustrial, de 47 para 50 meses, e de 10 para 
13 meses, respectivamente, e a diminuição do prazo dos 
contratos de fi nanciamentos destinado à importação, de 8 
para 6 meses.

O número de clientes identificados71 no SCR 
cresceu 8% entre junho e dezembro de 2008, evidenciando 
desaceleração em relação aos dois últimos semestres, cuja 
expansão havia atingido 10% e 12%, respectivamente. 
Os clientes pessoas físicas continuaram a responder por 
91% do total de clientes identifi cados no SCR, embora 
correspondente por 37,7% do estoque das operações de 
crédito identifi cadas.

Operações baixadas como prejuízo

O estoque de operações de crédito baixadas 
para prejuízo no SFN nos últimos 48 meses alcançou 
R$69,4 bilhões ao final de dezembro, representando 
aumento de 12,7% em relação ao saldo de junho de 2008, 
crescimento superior ao dos dois últimos semestres, de 
9,0% no primeiro semestre de 2008 e de 2,2% no segundo 
semestre de 2007.

A despeito desse aumento, o montante de prejuízo 
correspondeu a 5,6% do total dos créditos do SFN ao 
fi nal de dezembro, percentual similar ao do semestre 
passado (5,7%), e abaixo do observado em dezembro de 
2007 (6,3%). Por ter estoque de crédito mais elevado, 
os bancos privados nacionais do consolidado bancário I 
responderam pela maior parte dos prejuízos acumulados 
no SFN (40,8%) em dezembro de 2008, seguidos dos 
bancos públicos (30,8%) e dos estrangeiros (23,1%) do 
mesmo consolidado. 

Em dezembro de 2008, a menor relação entre 
os prejuízos lançados até 48 meses e o estoque ativo de 
crédito ocorreu nos bancos do consolidado bancário II, de 
apenas 1,3%, contra 6,3% no bancário I. A forte presença 
de bancos de montadoras no consolidado bancário II 
ajuda a explicar o baixo percentual de crédito lançado 
para prejuízo. No consolidado bancário III, formado 
exclusivamente por cooperativas, a relação prejuízo versus 
carteira ativa atingiu 3,6%, um pouco superior à observada 

71/ Clientes registrados no SCR, cuja responsabilidade total (carteira de crédito ativa + coobrigações + prejuízo) em uma instituição fi nanceira é igual ou 
superior a R$5 mil.

Prazo médio das operações de crédito
Concessões no mês (por safra)

meses

Modalidade de crédito 2007 2008

Jun Dez Jun Dez

Pessoa física

Crédito consignado em folha 44      50      51      50      

Crédito não-consignado 24      29      31      27      

Financiamento de veículos 39      42      41      40      

Arrendamento financeiro 51      54      51      47      

Imobiliário 183    215    214    206    

Rural e agroindustrial 25      31      22      32      

Pessoa jurídica

Conta garantida 5        3        3        2        

Capital de giro 12      14      13      13      

Financiamento de projetos 54      54      47      50      

Rural e agroindustrial 11      15      10      13      

Exportação 4        4        4        4        

Importação 11      12      8        6        

Clientes indentificados – SFN
Em milhares

Devedores 2007 2008

Jun Dez Jun Dez

Total do SFN 14 863 16 611 18 332 19 807

  Pessoas físicas 13 523 15 147 16 759 18 120

  Pessoas jurídicas 1 341 1 464 1 573 1 687

Créditos baixados como prejuízo – SFN
R$ milhões

Discriminação Prejuízo baixado Prejuízo baixado de

até 12 meses 13 a 48 meses

2008 2008

Jun Dez Jun Dez

Total do SFN 25 980  29 533  35 589  39 860  

  Bancário

    Consolidado

      bancário I 24 564  27 840  33 618  37 859  

        Bancos

          públicos 7 788  7 783  12 249  13 568  

          privados

            nacionais 10 567  12 469  13 868  15 839  

          estrangeiros 6 209  7 588  7 502  8 453  

      bancário II  563   690   589   574  

      bancário III  316   322   428   457  

      bancário IV  410   235  3 169  3 165  

  Não-bancário  536   682   954   970  

Participação1/ 2,4% 2,4% 3,3% 3,2%

1/ Créditos baixados para prejuízo sobre o total da carteira de crédito do SFN.
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no bancário IV, de 3,0%. Infl uenciados pelas sociedades 
de crédito e fi nanciamento e investimento (SCFI), que 
atuam em segmento de maior risco, o consolidado 
não-bancário apresentou taxa de prejuízo acumulado da 
ordem de 17,6%. 

Coobrigações

O estoque de coobrigações por garantias prestadas72 
pelas instituições fi nanceiras cresceu 21,2% no segundo 
semestre de 2008, de R$131,8 bilhões para R$159,7 bilhões. 
Somando-se as coobrigações assumidas pelos bancos por 
cessão de crédito73, o montante atingiria R$184,6 bilhões.

Tanto as coobrigações por garantias prestadas 
quanto as assumidas por cessão de crédito encontram-
se concentradas nas instituições privadas nacionais do 
consolidado bancário, com participação de 51% e 88%, 
respectivamente, em dezembro de 2008. Os bancos 
estrangeiros e os públicos desse mesmo consolidado 
responderam por 24,7% e 22,7%, respectivamente, do total 
das coobrigações por garantias prestadas no SFN.

Cessão de crédito

Com a restrição do mercado de crédito internacional, 
associada às difi culdades de captação de recursos no país 
a partir de setembro de 2008, as instituições fi nanceiras 
de menor porte se viram obrigadas a se desfazer de parte 
de seus créditos como alternativa para a continuidade de 
seus negócios.

Nesse contexto, o estoque de operações cedidas no 
segundo semestre de 2008 cresceu 41,3%, ou R$14,0 bilhões 
em termos nominais, passando de R$35,9 bilhões, em junho, 
para R$50,1 bilhões ao fi nal de dezembro. Ressalta-se que 
nesse número não constam as transferências defi nitivas de 
operações de crédito para empresas não fi nanceiras que 
não integrem o grupo fi nanceiro da instituição cedente, 
não obrigadas a enviar informações para o SCR. A título de 
exemplo, registra-se volume próximo de R$3,5 bilhões de 
créditos transferido ao FGC ao fi nal do segundo semestre 
por bancos de pequeno e médio porte.

72/ Garantias prestadas (avais e fi anças) a pessoas físicas, jurídicas fi nanceiras e não-fi nanceiras; coobrigações com fundos constitucionais e outras coobrigações.
73/ Coobrigação assumida em cessão, securitização de crédito ou negociação de certifi cados ou cédulas de crédito bancário para pessoa jurídica fi nanceira e 

para outras pessoas jurídicas não fi nanceiras.

Coobrigações – SFN
R$ milhões

Discriminação Coobrigação por Coobrigação por

garantias prestadas cessão de crédito

2008 2008

Jun Dez Jun Dez

Total do SFN 131 779  159 698  20 997  24 866  

  Bancário

    Consolidado

      bancário I 129 397  157 203  18 810  22 660  

        Bancos

          públicos 23 043  36 246   655   259  

          privados

            nacionais 69 752  81 544  17 441  21 789  

          estrangeiros 36 602  39 413   713   612  

      bancário II  906  1 070   630   691  

      bancário III 1 458  1 407   11   16  

      bancário IV  89   84   9   10  

  Não-bancário  18   18  1 547  1 498  

Participação1/ 12,2% 12,9% 1,9% 2,0%

1/ Coobrigações sobre o total da carteira de crédito do SFN.

Cessões de crédito registradas no SCR – SFN
R$ milhões

Discriminação 2007 2008

Jun Dez Jun Dez

Cessão com coobrigação p/: 15 765  18 151  21 293  28 705  

    instituição financeira 14 914  17 435  19 798  26 412  

    securitizadora  152   105   342   401  

    FIDC 1/  699   610  1 153  1 893  

Cessão sem coobrigação p/: 15 588  12 607  14 648  22 065  

    instituição financeira 8 740  5 783  5 145  11 618  

    securitizadora (ligada) 6 847  6 824  9 503  10 447  

1/ Fundo de investimento em direitos creditórios.
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Do total dos créditos cedidos no semestre com 
coobrigação para outra instituição financeira, 79%, 
equivalente a R$6,6 bilhões, eram classifi cados no nível “A” 
e 18% no “AA”. Do montante transferido sem coobrigação 
para outros bancos, 58% eram classifi cados no nível “A”, 
28% no “C” e 9% no “AA”.

Os empréstimos consignados em folha de pagamento 
revelaram-se uma das modalidades de crédito mais negociada 
nas cessões com coobrigação, respondendo por um terço das 
operações cedidas pelas instituições fi nanceiras no segundo 
semestre de 2008. Entre os créditos transferidos sem 
coobrigação para outra instituição fi nanceira, as operações de 
arrendamento fi nanceiro concedidas às pessoas físicas para 
a aquisição de veículos responderam pela quase totalidade 
(94%) das transações.

Maiores devedores do SFN

Em decorrência da expansão das operações de 
crédito no segmento corporate, a participação da carteira 
ativa dos mil maiores devedores em relação ao total das 
operações de crédito no SFN passou de 26,2% para 28,2% 
entre junho e dezembro de 2008.

O saldo das operações de crédito dos mil maiores 
devedores atingiu R$348,7 bilhões ao fi nal de dezembro, 
representando uma variação de 23,3% em comparação 
ao valor de junho de 2008 (R$282,9bilhões), bem acima 
do crescimento do estoque de crédito no SFN (14,5%). 
Assinale-se um aumento mais acentuado dessas operações 
nos bancos públicos, de 29%, tanto no consolidado bancário 
I quanto no bancário IV. Juntos, os bancos públicos detêm 
metade dos créditos dos mil maiores devedores do SFN.

A provisão mínima requerida nos termos da 
regulamentação (Resolução nº 2.682, de 1999) para as 
operações de crédito contratadas com os mil maiores 
devedores do SFN manteve-se quase que estável, com 
aumento de apenas 0,1% no período, passando de 1,1% em 
junho de 2008 para 1,2% em dezembro.

Distribuição por setor de atividade 
econômica (cnae)

Tomando-se como base a classifi cação do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para os 
setores de atividade econômica (cnae 2.0), infere-se que o 
setor da indústria de transformação, com carteira ativa de 

Participação dos maiores devedores no SFN
%

Devedores 2008

Jun Dez

Carteira1/ Dívida2/ Prov.3/ Carteira1/ Dívida2/ Prov.3/

1.000 maiores  26,2   27,1   1,1   28,2   28,7   1,2  

1º - 10º maior  3,2   3,3   0,1   4,0   4,1   0,2  

11º - 50º maior  4,8   5,2   0,3   5,3   5,4   0,3  

51º - 100º maior  3,6   3,7   0,3   3,8   3,8   0,4  

101º - 200º maior  4,2   4,6   1,5   4,3   4,4   1,5  

201º - 500º maior  5,7   5,9   1,7   6,0   6,4   2,0  

501º - 1.000º maior  4,6   4,5   2,1   4,8   4,7   2,7  

1/ Carteira de crédito ativa.
2/ Responsabilidade total (carteira ativa + coobrigações + prejuízo).  
3/ Provisão mínima requerida (carteira ativa).

Maiores devedores – SFN
Por segmentos de bancos

R$ bilhões

Segmentos 2008 2008

Jun Dez

Carteira1/ Dívida2/ Prov3/ Carteira1/ Dívida2/ Prov3/

1.000 maiores 282,9    345,6 1,1  348,7    420,8 1,2    

  Bancário

    Consolidado

      bancário I 199,5    262,0 0,9  242,4    314,4 0,9    

        Bancos

          públicos 57,3      62,6   1,2  73,9      80,6   1,2    

          privados

          nacionais 101,4    141,2 0,8  117,5    164,9 1,1    

          estrangeiros 40,7      58,1   1,0  51,0      68,9   1,4    

      bancário II 3,8        3,8     1,1  3,7        3,7     2,2    

      bancário III 0,1        0,1     0,6  0,1        0,2     0,9    

      bancário IV 78,4      78,5   1,5  101,0    101,1 1,4    

  Não-bancário 1,1        1,1     0,6  1,5        1,5     0,7    

1/ Carteira ativa.
2/ Responsabilidade total (carteira ativa + coobrigações + prejuízo).
3/ Provisão média % (carteira ativa).
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R$246,5 bilhões ao fi nal de dezembro de 2008, detinha 35% 
do estoque de crédito concedido à pessoa jurídica, seguido 
pelo de comércio e reparação de veículos automotores e 
motocicletas, com carteira de crédito de R$138,1 bilhões, 
e participação de 19,5% no total das operações com 
pessoas jurídicas.

Na indústria de transformação, as operações de 
crédito para as atividades referentes à fabricação de coque 
e de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis 
apresentaram o maior crescimento, com elevação de 54% na 
carteira de crédito ativa no semestre, de R$12,3 bilhões em 
junho de 2008, para R$19,0 bilhões ao fi nal de dezembro.

Outras atividades da indústria de transformação 
tiveram forte demanda de crédito, com destaque para o de 
abate e produção de derivados de carne, com crescimento 
de 40% da carteira de crédito, de R$15,3 bilhões para 
R$21,4 bilhões, e o de fabricação e refi no de açúcar, com 
expansão de 30%, de R$15,8 bilhões para R$20,5 bilhões.

Assinala-se, no semestre, variação expressiva 
(37%) na carteira ativa do setor de construção de edifícios, 
de R$23,5 bilhões para R$30, bilhões, bem como dos 
setores de telecomunicações (24%), de R$18,5 bilhões para 
R$23,0 bilhões, e de geração, transmissão e distribuição 
de energia (18%), de R$38,2 bilhões para R$45,1 bilhões.

À exceção do setor de comércio de veículos 
automotores, cuja provisão para o total de créditos elevou-se de 
2,4% para 4,5% no segundo semestre de 2008, não se observou 
aumento signifi cativo no montante de provisão regulamentar 
mínima nos demais segmentos de atividade econômica.

Classifi cações de risco das operações 
de crédito74

A distribuição das operações de créditos no SFN, 
de acordo com a classifi cação de risco atribuída pelas 
instituições fi nanceiras, revela que, ao fi nal de dezembro 
de 2008, 92% das operações de crédito encontravam-se 
classifi cadas em níveis de menor risco, com 24% no nível AA 
e 68,1% distribuídas entre os níveis de A a C, evidenciando 
pouca movimentação em relação aos percentuais de junho 
de 2008, quando esses eram, respectivamente, 25,3% e 
67,1%. Em decorrência dessa movimentação, a provisão 
regulamentar mínima contabilizada pelas instituições 

74/ Vide boxe “Conceitos e Metodologias – Operações de Créditos”.

Distribuição do crédito por setor de atividade econômica
Devedores pessoas jurídicas – Dezembro de 2008

R$ bilhões

Discriminação Carteira1/ Dívida2/ Prov3/

Total 706,8 903,6 1,3

Indústria de transformação  246,5  303,4  2,5

  Fabricação de produtos químicos  24,4  31,5  1,4

  Fabricação e refino de açúcar  20,5  22,1  2,2

  Abate e produção de derivados de carne  21,4  23,6  1,9
  Fabricação de coque, de produtos derivados

   do petróleo e de biocombustíveis  19,0  20,6  1,4
  Fabricação de celulose, papel  e produtos de papel  14,5  17,1  1,6
Comércio, reparação de veículos

automotores e motocicletas  138,1  161,6  4,6

  Com. varejista de produtos novos não espe-

  cificados anteriormente e de prod. usados  17,0  19,5  4,1
  Comércio de veículos automotores  14,9  16,9  4,5
  Comércio varejista não-especializado  16,4  20,5  2,7
Transporte, armazenagem e correio  53,4  59,8  2,9

  Transporte rodoviário de carga  21,8  22,8  3,2

  Transporte rodoviário de passageiros  10,6  11,4  2,0

  Armazenamento e ativ. aux. de transportes  8,0  9,5  2,4

Eletricidade e gás  47,7  61,1  0,8

  Geração, transmissão e distrib. de energia  45,1  57,3  1,3

Construção  38,1  48,0  2,6

  Construção de edifícios  22,2  25,6  2,9

  Obras de infraestrutura  12,1  18,2  1,5

Atividades financeiras, de seguros e
serviços relacionados  27,0  77,5  1,3

  Atividade de serviços financeiros  24,0  71,2  1,3

Informação e comunicação  28,8  42,0  0,9

  Telecomunicações  23,0  34,7  0,3

Ativ. adm. e serv. complementares  18,8  21,4  4,2

Adm. pública, defesa e segur.  social  13,1  13,1  3,2

Indústrias extrativas  12,3  17,7  0,7

  Extração de minerais metálicos  9,9  13,0  0,1

Agricultura, pecuária, produção
florestal, pesca e aquicultura  10,3  11,8  5,1

  Agricultura, pecuária e serv. relacionados  8,7  9,8  5,1

Saúde humana e serviços sociais  7,2  7,8  4,0

Ativ. profissionais, cientif. e técnicas  7,4  9,4  4,1

Educação  4,6  5,1  3,9

Outras atividades de serviços  4,4  4,8  4,5

Alojamento e alimentação  5,1  5,8  6,7

Água, esgoto, atividade de gestão
de resíduo e descontaminação  4,9  5,3  2,5

Atividades imobiliárias  4,2  5,9  1,7

Artes, cultura, esporte e recreação  1,2  1,4  7,2

Serviços e domésticos  0,0  0,0  6,3

Organismos internacionais e outras
instituições extraterritorias  0,0  0,0  0,6

Não idenficados / não classificados  33,9  40,6  1,0

1/ Carteira ativa. 
2/ Responsabilidade total (carteira ativa + coobrigações + prejuízo).
3/ Provisão média em % (carteira ativa).
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fi nanceiras elevou-se de 4,8% em junho de 2008 para 5,3%, 
em dezembro.

Inadimplência

Em função do período que leva uma operação de 
crédito a se tornar inadimplente, noventa dias de atraso em 
uma de suas parcelas, o indicador de inadimplência das 
operações de crédito do SFN não refl etiu ainda os possíveis 
efeitos da crise fi nanceira internacional, tendo encerrado 
2008 em 3,5%, ante 3,4% no semestre anterior. Estudo 
realizado com períodos menores de atraso, trinta e sessenta 
dias, sugere uma tendência de aceleração da inadimplência 
nos próximos meses.

Cabe registrar o aumento da inadimplência no 
segmento privado nacional do consolidado bancário 
I, de 3,7%, ao final de junho de 2008, para 4,2% em 
dezembro último. Devido a sua relevância no SFN, o 
comportamento desse segmento é tido como uma referência 
para a análise do risco de crédito do sistema fi nanceiro 
nacional. Em contrapartida, os bancos públicos desse 
consolidado apresentaram signifi cativa redução no nível de 
inadimplência, de 3,2% para 2,9%, em igual período. Vale 
ressaltar, no entanto, que o maior crescimento do crédito 
nesse segmento contribuiu para tal redução, uma vez que as 
novas operações normalmente são classifi cadas nos níveis 
menores de risco.

Com relação às modalidades de crédito, registre-se 
um aumento substancial na inadimplência das operações 
voltadas para o consumo não-específi co por parte das 
pessoas físicas, principalmente cartão de crédito e cheque 
especial, que se elevaram de 23,9% para 30,9%, e de 
11,2% para 14%, respectivamente, no semestre. Essas 
operações, juntas, responderam por 7% do total dos créditos 
tomados por pessoas físicas. No segmento de pessoas 
jurídicas, notou-se leve alta da inadimplência em algumas 
modalidades de operações voltadas para fi nanciamento de 
capital de giro para as empresas, em especial o da conta 
garantida, com elevação de 2,4% para 3,0% no período.

Classificação dos créditos – SFN
%

Nível de risco 2007 2008

Jun Dez Jun Dez

AA 24,8      25,1      25,3      24,0      

A 39,8      40,6      40,2      39,9      

B 17,5      17,6      18,0      19,2      

C 9,2        8,7        8,9        9,0        

D 2,5        2,4        2,5        2,6        

E 1,3        1,3        1,1        1,1        

F 0,9        0,7        0,8        0,8        

G 0,7        0,6        0,6        0,6        

H 3,2        2,9        2,7        3,0        

Total 100,0    100,0    100,0    100,0    

Inadimplência/operações de crédito
Principais modalidades de crédito – Pessoa física 

%

Modalidade de crédito 2007 2008

Jun Dez Jun Dez

Pessoa física – Total 6,3       6,1      6,2        6,6       

Cheque especial 11,2     12,6    11,2      14,0     

Crédito consignado em folha 2,8       2,8      2,8        3,4       

Crédito não-consignado 9,4       9,7      8,8        9,6       

Cartão de crédito rotativo 24,2     23,9    23,9      30,7     

Financiamento de veículos 4,2       4,2      5,1        5,8       

Arrendamento financeiro 3,1       3,1      3,4        3,9       

Imobiliário 4,0       2,9      2,8        2,2       

Rural e agroindustrial 2,4       2,5      3,2        2,7       

Outros tipos de crédito 11,8     11,0    10,4      10,6     

Inadimplência versus  provisão constituída1/

%

Discriminação 2008

Jun Dez

Inadim- Provisão Inadim- Provisão

plência constituída plência constituída

Total do SFN 3,4       5,3          3,5         6,1           

  Bancário

    Consolidado

      bancário I 3,7       5,6          3,9         6,6           

          públicos 3,2       6,8          2,9         7,0           

          privados

            nacionais 3,7       5,2          4,2         6,8           

          estrangeiros 4,5       5,0          4,9         5,7           

      bancário II 2,7       4,0          2,5         4,1           

      bancário III 2,0       4,4          1,8         4,3           

      bancário IV 0,1       2,2          0,1         2,0           

  Não-bancário 7,4       8,5          6,8         7,8           

1/ Comparação entre o percentual de inadimplência e o percentual de provisão
    constituída sobre o total das operações de crédito.
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Provisão

Preocupadas com um possível aumento da 
inadimplência nos próximos meses e aproveitando-se dos 
estímulos da Resolução nº 3.674, de 2008, as instituições 
financeiras reforçaram suas provisões, cujo montante 
atingido foi de R$75,8 bilhões ao fi nal de dezembro de 
2008, superando em 32,4% o saldo constituído no semestre 
anterior (R$57,3 bilhões).

Destaca-se o comportamento dos bancos privados 
nacionais, integrantes do consolidado bancário I, que 
elevaram signifi cativamente o montante de provisões ao fi nal 
do segundo semestre, de 5,2% (R$23,4 bilhões) para 6,9% 
(R$34,4 bilhões) do total de seus créditos, comportamento 
seguido pelos bancos estrangeiros, em menor intensidade, 
com elevação do percentual provisionado de 5,0% 
(R$9,9 bilhões) para 5,7% (R$12,7 bilhões).

Provisão constituída/provisão mínima

A relação entre as provisões constituídas pelas 
instituições financeiras e as provisões regulamentares 
mínimas evidencia que, ao fi nal de dezembro de 2008, o total 
constituído pelos bancos excedia em 15% ao total exigido, 
ante 11,3% em junho de 2008. Destaque-se o comportamento 
dos bancos privados nacionais do consolidado bancário I, 
que, por conta dos fatores retromencionados, detinham, ao 
fi nal do segundo semestre, montante de provisões 45,8% 
acima do montante mínimo exigido.

Provisão constituída versus  provisão mínima1/

%

Discriminação 2008

Jun Dez

Provisão Provisão

constituída mínima2/ constituída mínima2/

Total do SFN 5,3           4,8         6,1           5,0        

  Bancário

    Consolidado

      bancário I 5,6           5,1         6,6           5,4        

        Bancos

          públicos 6,8           6,5         7,0           6,3        

          privados

            nacionais 5,2           4,2         6,8           4,8        

          estrangeiros 5,0           5,0         5,7           5,5        

      bancário II 4,0           3,7         4,1           4,0        

      bancário III 4,4           4,1         4,3           3,9        

      bancário IV 2,2           2,1         2,0           2,0        

  Não-bancário 8,5           8,1         7,8           7,1        

1/ Comparação entre o percentual de provisão constituída e o percentual de
    provisão mínima sobre o total das operações de crédito.
2/ Conforme classificação dos créditos (Res.nº 2.682/1999-Bacen).

Inadimplência/operações de crédito
Principais modalidades de crédito – Pessoa jurídica

%

Modalidade de crédito 2007 2008

Jun Dez Jun Dez

Pessoa jurídica – Total 1,7     1,3       1,2     1,3     

Conta garantida 3,2     2,7       2,4     3,0     

Capital de giro 1,7     1,6       1,4     1,6     

Desconto de títulos e cheques 3,3     2,4       2,1     1,8     

Vendor e compror 0,2     0,1       0,2     0,1     

Financiamento de veículos 2,2     1,9       1,5     1,9     

Financiamento de projetos 0,8     0,5       0,5     0,4     

BNDES (financ. direto) 0,2     0,1       0,0     0,1     

Arrendamento financeiro 1,4     1,1       1,1     1,3     

Imobiliário 1,5     0,9       0,9     0,7     

Rural e agroindustrial 1,3     1,0       0,9     1,0     

Exportação 0,4     0,2       0,3     0,6     

Impotação 0,1     0,1       0,2     0,3     

Outros tipos de créditos 0,8     0,4       0,3     0,6     
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Matriz de Migração de Classifi cação de Crédito

A Matriz de Migração de Classificação de Crédito evidencia as movimentações ocorridas nas 
classifi cações das operações de créditos identifi cados – créditos de devedores cujas dívidas em uma determinada 
instituição fi nanceira sejam iguais ou superiores a R$5 mil – informados ao SCR. A matriz possibilita análise da 
variação no nível de risco das operações no período de doze meses e permite a avaliação do grau de consistência 
das classifi cações das operações de crédito feitas pelas instituições fi nanceiras e, consequentemente, seus 
respectivos modelos internos de classifi cação.

A matriz é constituída por valor migrado, levando-se em conta o valor da operação consolidado 
por devedor, para comparação do valor da data-base inicial com o da data-base fi nal. Assim, os percentuais 
apresentados em cada nível de risco, na horizontal, representam o valor que migrou de um nível de risco para 
outro. Os percentuais em negrito, apresentados na diagonal, representam os valores remanescentes nos respectivos 
níveis de risco originais.

Matriz de Migração de Classificação de Crédito

Em percentual

Risco 2008 Total R$ milhões

Dezembro Carteira

ativa

AA A B C D E F G H Prejuízo Reduções1/
Dez/2007

Dez/2007 AA 61,8     16,3     4,4       1,0      0,5      0,2     0,2     0,1      0,1     0,1        15,3                 32,2  270 105  

A 9,2       50,1     14,1     3,9      2,0      0,8     0,5     0,6      0,7     0,2        18,0                 36,1  303 410  

B 3,3       22,1     40,2     9,1      4,5      1,5     1,1     1,3      1,0     0,6        15,4                 17,3  145 623  

C 1,9       10,9     19,1     28,0    9,0      2,8     2,5     2,3      2,7     2,9        17,8                 6,2  52 353  

D 1,2       8,6       9,2       10,3    22,3    7,3     3,4     4,4      4,4     9,8        19,1                 3,0  24 786  

E 7,1       5,5       2,5       9,4      12,8    14,4   6,1     4,5      5,0     16,2      16,5                 1,7  14 408  

F 0,6       3,1       3,4       2,0      6,2      8,1     14,7   7,7      7,9     26,9      19,4                 1,0  8 124  

G 0,3       1,7       1,0       0,9      1,6      2,2     4,1     18,4    12,0   39,1      18,7                 1,0  8 729  

H 0,1       1,5       0,5       0,6      0,6      0,8     1,1     1,7      41,1   32,9      19,2                 1,5  12 325  

Total 24,1     28,3     15,0     5,6      3,2      1,4     1,0     1,1      1,6     2,1        16,7                 100,0  

R$ Carteira

milhões ativa 202 306 237 340 126 055 46 699 26 514 11 421 8 375 9 341 13 773 17 465 140 575 839 8642/

Dez/2008

1/  Representadas pelas liquidações de operações, alienações e cessões de crédito. 
2/  Esse total contempla somente as operações de crédito identificadas, cujos devedores apresentam responsabilidade total superior a R$5 mil.
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Movimentações nas classificações e discrepância de provisionamento
%

Período Mantidos no nível Movimentados para níveis Provisão Discre-

Remanescentes Reduções Acima Abaixo Prejuízo inicial final pância

2006 2007 49,1 18,0 14,7 16,0 2,2 4,6 6,2 1,6
Dez Dez

2007 2008 50,2 17,3 13,2 17,1 2,2 4,4 6,1 1,7
Jun Jun

2007 2008 48,5 16,7 11,7 21,0 2,1 4,0 6,2 2,2
Dez Dez

A análise da matriz de migração mostrou que, dos créditos identifi cáveis no Sistema de Informações de 
Crédito do Banco Central (SCR) em dezembro de 2007, no montante de R$ 839,9 bilhões, equivalente a 89% do 
Sistema Financeiro Nacional (SFN), 48,5% não sofreram mudança de nível de risco até o fi nal de dezembro 
de 2008. As movimentações entre os níveis de risco indicaram também que 11,7% dos créditos diminuíram 
de nível de risco, enquanto 21,0% migraram para níveis de risco mais elevados e 2,1% foram baixados como 
prejuízo. As reduções (liquidações e transferências) atingiram 16,7% no período.

Como normalmente ocorre, os créditos classifi cados nos níveis E, F e G, que representaram 3,7% da 
amostra, foram os que mais se deterioraram no período em termos relativos, com migração de seus montantes 
iniciais para níveis de maior risco, inclusive prejuízo, respectivamente, de 31,8%, 42,5% e 51,1%. Os créditos 
classifi cados nos níveis G e H responderam pelas maiores baixas para prejuízo, de 39% e 33%, respectivamente, 
dos seus saldos iniciais.

Em termos nominais, os créditos classifi cados nos níveis AA e A apresentaram os maiores montantes 
de migração no período. Dos créditos originalmente classifi cados no nível AA, 22,9% (R$61,8 bilhões) foram 
rebaixados de nível, dos quais 71% (R$44 bilhões) migraram para o nível A. Em relação aos créditos do nível 
A, 9% (R$27,9 bilhões) melhoraram de classifi cação, enquanto 22,8% (R$69,2 bilhões) migraram para níveis 
de maior risco, notadamente para o nível B (R$42,8 bilhões).

Em resultado da análise da matriz, pode-se inferir uma deterioração natural das operações de crédito no 
período avaliado, refl etida pela discrepância de 2,2 pontos percentuais (p.p.) entre a provisão mínima requerida 
inicialmente (4,0%) e a apurada ao fi nal de dezembro de 2008 (6,2%). Registra-se um aumento de discrepância 
entre a provisão inicial e a fi nal frente aos indicadores de períodos anteriores, evidenciando elevação no risco 
não contemplada nos sistemas de classifi cação de crédito das instituições fi nanceiras.
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2.4.2  Exposição em moedas 
estrangeiras e ouro

Neste item, o universo de análise está limitado às 
instituições obrigadas a enviar dados diários da exposição 
cambial ao BCB, pertencentes aos consolidados bancários 
I e II. Essas instituições representam 88,7% do Ativo Total 
do SFN, em 31 de dezembro de 2008. Das 128 instituições 
que forneceram informações ao BCB acerca de exposições 
cambiais, nos termos da Circular nº 3.399, de 2008, 113 
pertenciam ao consolidado bancário I e II, universo de 
análise que representa 99,4% em média da exposição líquida 
do sistema. Desse conjunto, 58 pertenciam ao segmento 
de controle privado nacional, 45 ao segmento de controle 
estrangeiro e 10 ao segmento de controle público.

A evolução da exposição cambial na cesta de 
moedas75 é apresentada, a seguir, para o período de julho 
de 2007 a fevereiro de 2009, concentrando os comentários 
no segundo semestre de 2008. Os dados foram tratados de 
maneira agregada e por segmento.

Os dados apresentados são relativos ao último dia 
útil de cada mês, exceto para as cotações das moedas em 
que a base é diária.

Os pontos de destaque do período foram:

a) estabilidade da exposição cambial líquida vendida da ordem 
de US$9,5 bilhões ao longo do segundo semestre; e

b) aumento da concentração das exposições líquidas, 
principalmente em razão das fusões de instituições 
ocorridas.

2.4.2.1 Exposição líquida na cesta 
de moedas

A exposição líquida na cesta de moedas permaneceu 
vendida durante todo o semestre, no valor médio de 
US$9,5 bilhões. A representação de cada moeda da cesta na 
exposição líquida manteve o comportamento dos períodos 
anteriores. O dólar norte-americano continuou como a 
moeda de maior representação líquida na cesta, com 93,8% 
de média no semestre, com aumento de 2,3 p.p. em relação 
ao semestre anterior. Nessa moeda, a exposição líquida 
vendida foi em média de US$9,4 bilhões, entre julho 

75/ Vide boxe “Conceitos e Metodologias – Exposição Cambial”, na página 93.
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e dezembro de 2008, contra US$9,3 bilhões, entre janeiro 
e junho de 2008.

Ao longo do segundo semestre, verificou-se 
manutenção das exposições líquidas vendidas nos mesmos 
patamares do primeiro semestre. 

2.4.2.2 Volume de posições 
compradas e vendidas na 
cesta de moedas

O segundo semestre de 2008 foi caracterizado pelo 
aumento no volume das posições, chegando ao ápice em 
outubro. Naquele mês, a soma das posições brutas atingiu 
US$519 bilhões vendida e US$510 bilhões comprada. Em 
janeiro de 2009, os volumes das posições compradas e 
vendidas retornaram aos patamares de julho de 2008.

2.4.2.3 Exposição líquida das moedas 
da cesta

Não houve alteração signifi cativa na composição 
da cesta de moedas. Ao fi nal do semestre, o dólar continuou 
sendo a moeda de maior representação nas exposições, com 
89%, seguido do euro, com 10,7%. As demais moedas, iene, 
libra, franco e ouro, foram de pouca representatividade 
na cesta.

No fi m do período, o volume de exposição líquida 
vendida em dólares fi cou em US$8,9 bilhões. Já o volume 
em euro variou de uma exposição líquida comprada de 
US$198 milhões para uma exposição líquida vendida de 
US$1,1 bilhão. As demais moedas da cesta, libra, iene, 
franco suiço e ouro, fi nalizaram o segundo semestre de 
2008 com pouca expressividade entre as moedas da cesta.

2.4.2.4 Exposição líquida na cesta 
por segmento

Como ocorreu no último semestre de 2007, os 
segmentos dos bancos estrangeiros e dos bancos públicos 
mantiveram a exposição líquida próxima a zero, oscilando 
pouco no semestre. Enquanto o segmento dos bancos 
privados nacionais manteve exposição líquida vendida, 
sendo o principal responsável pela exposição líquida no 
âmbito do sistema fi nanceiro. 

1,50

1,90

2,30

2,70

3,10

3,50

Mai
2007

Jul Set Nov Jan
2008

Abr Jun Ago Out Dez Fev
2009

R$/US$
R$/EUR

Cotação do dólar e do euro

R$/US$ R$/Euro

250

310

370

430

490

550

Jul
2007

Set Nov Jan
2008

Mar Mai Jul Set Nov Jan
2009

US$ bilhões

Volume das posições na cesta

Vendidas Compradas

0

20

40

60

80

100

Jul
2007

Set Nov Jan
2008

Mar Mai Jul Set Nov Jan
2009

%

Composição da cesta – Módulo das 
exposições líquidas

Dólar Euro Iene

Libra Ouro Franco

 

-14

-11

-8

-5

-2

1

Jul
2007

Set Nov Jan
2008

Mar Mai Jul Set Nov Jan
2009

US$ bilhões 

Exposição líquida – Moedas da cesta

Dólar Euro Iene

Libra Ouro Franco



78  |  Relatório de Estabilidade Financeira  |  Maio 2009

No segundo semestre de 2008, o segmento de bancos 
privados nacionais apresentou média de exposição líquida 
vendida na cesta de US$7,9 bilhões, semelhante à média de 
US$7,8 bilhões do semestre anterior.

O saldo liquidamente vendido do segmento de 
bancos privados nacionais esteve associado sobretudo 
ao over-hedge dos investimentos em agências e em 
subsidiárias e em participações de capital no exterior, que, 
em dezembro de 2008, representava 92% da exposição 
líquida vendida desse segmento. O over hedge consiste nos 
valores necessários para proporcionar a efetiva proteção das 
participações em investimentos no exterior, incluindo-se os 
efeitos fi scais. 

Concentração do SFN

Em dezembro de 2008, 38 instituições apresentaram 
exposição líquida comprada, 54 apresentaram exposição 
líquida vendida e 21 apresentaram exposição líquida neutra. 

A exposição líquida vendida, tal como ocorrido nos 
períodos anteriores, é concentrada em poucas instituições 
do segmento de bancos privados nacionais.

Os volumes mais elevados das exposições líquidas 
compradas também ocorrem em poucas instituições. No 
segundo semestre de 2008, elevou-se a concentração em 
instituições com exposições líquidas vendidas.

2.5 Conclusão

O índice de Basileia apresentou elevação no segundo 
semestre de 2008, de 15,5% para 17,5%, a despeito do 
cenário de maior volatilidade de preços e dos menores 
resultados no período. Tiveram grande impacto sobre essa 
variação as mudanças normativas ocorridas no segundo 
semestre, a volatilidade cambial e as fusões de instituições 
e as aquisições ocorridas no período.

Entre as medidas adotadas pelo Conselho Monetário 
Nacional e pelo BCB para combater os efeitos da crise 
fi nanceira internacional, foram criados incentivos para 
aquisição de ativos dos bancos de pequeno porte pelos 
de médio e de grande porte. Assim, o total de operações 
de créditos dos bancos de pequeno porte cresceu apenas 
2,1% nesse período, enquanto nos bancos médios e grandes 
cresceu 16,1%.
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A rentabilidade do sistema bancário caiu no segundo 
semestre em relação ao primeiro, porém mantendo-se ainda 
em patamar elevado. Destaca-se, todavia, a importância do 
reconhecimento contábil de créditos tributários na formação 
do lucro líquido do semestre.

O estoque de operações de crédito cresceu 14,5% 
em relação a junho de 2008, atingindo 41,4% do PIB. Como 
consequência da crise fi nanceira global e como medida de 
solução implementada pelo governo, ressalta-se o aumento, 
de 34% para 35,9%, da participação das instituições 
fi nanceiras públicas no total das operações de crédito do 
sistema fi nanceiro.

Houve aumento na participação das operações de 
crédito de valores superiores a R$10 milhões, 4,4 p.p., 
no total das operações do sistema, ante queda nas faixas 
de menor valor. Esse aumento decorre, basicamente, da 
expansão da demanda por crédito pelos grandes tomadores, 
em razão da crise global, os quais, até então, utilizavam 
linhas externas de crédito ou de necessidade de recursos 
para saldar compromissos fi nanceiros no exterior.

O indicador de inadimplência teve pequeno 
acréscimo no semestre, de 3,4% para 3,5%. O aumento de 
inadimplência mais signifi cativo ocorreu nas operações 
voltadas para fi nancimento do consumo não-específi co por 
parte das pessoas físicas, principalmente nas modalidades 
cartão de crédito e cheque especial, que se elevaram, 
respectivamente, de 23,9% para 30,9%, e de 11,2% para 14%.

O montante de provisão sobre a carteira de crédito 
aumentou 7 p.p. em relação ao semestre anterior, passando 
de 5,3% para 6,1%.Esse crescimento está associado à 
expectativa das instituições de aumento da inadimplência e ao 
incentivo para constituição de provisão adicional instituído 
por meio da Resolução nº 3.674, de 2008. A provisão 
constituída excedeu em 15% a provisão mínima exigida. 
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Conceitos e Metodologias – Geral

Conceitos

a) Cosif: Plano contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

b) Sistema Financeiro Nacional: para a fi nalidade, restrito às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil – exceto administradoras de consórcios – agrupadas ou não em conglomerados.

c) Sistema bancário: compreende os conglomerados bancários e as instituições bancárias independentes, na 
forma abaixo defi nida.

d) Sistema não-bancário: compreende as Sociedades de Arrendamento Mercantil, as Sociedades Corretoras de 
Títulos e Valores Mobiliários, as Sociedades de Crédito Financiamento e Investimento, os conglomerados 
fi nanceiros, as Sociedades de Crédito Imobiliário e as Associações de Poupança e Empréstimo, as Sociedades 
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários e as Companhias Hipotecárias.

e) Instituições bancárias independentes I: instituições fi nanceiras do tipo banco comercial, banco múltiplo com 
carteira comercial ou caixa econômica que não integrem conglomerado, remetendo os documentos 4010 e 
4016 do Cosif. 

f) Instituições bancárias independentes II: instituições fi nanceiras do tipo banco múltiplo sem carteira comercial 
e banco de investimento que não integrem conglomerado. 

g) Instituições bancárias independentes IV: instituições fi nanceiras do tipo banco de desenvolvimento que não 
integrem conglomerado. 

h) Instituições não-bancárias independentes: demais instituições fi nanceiras, exceto aquelas qualifi cadas como 
instituições bancárias independentes I, II ou IV e cooperativas de crédito. 

i) Conglomerado bancário: conjunto de instituições fi nanceiras que consolidam seus demonstrativos fi nanceiros, 
utilizando os documentos 4040 e 4046 do Cosif. 

j) Conglomerado bancário I: conglomerado em cuja composição se verifi ca pelo menos uma instituição do 
tipo banco comercial ou banco múltiplo com carteira comercial.

k) Conglomerado bancário II: conglomerado em cuja composição não se verifi cam instituições do tipo banco 
comercial e banco múltiplo com carteira comercial, mas que conta com pelo menos uma instituição do tipo 
banco múltiplo sem carteira comercial e banco de investimento.
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l) Conglomerado não-bancário: conglomerado de instituições fi nanceiras que não se enquadram nos conceitos 
de conglomerado bancário I ou II.

m) Consolidado do SFN: corresponde à agregação de todos os documentos considerados. Não deve ser confundido 
ou comparado com outras estatísticas publicadas pelo Banco Central do Brasil (BCB), as quais consideram 
as informações de cada instituição nos diversos segmentos do SFN.

n) Consolidado bancário I: aglutinado das posições contábeis das instituições bancárias do tipo conglomerado 
bancário I e instituições bancárias independentes I.

o) Consolidado bancário II: aglutinado das posições contábeis das instituições bancárias do tipo conglomerado 
bancário II e instituições bancárias independentes II. 

p) Consolidado bancário III: aglutinado das posições contábeis das cooperativas de crédito. 

q) Consolidado bancário IV: aglutinado das posições contábeis das instituições bancárias do tipo instituições 
bancárias independentes IV. 

r)  Consolidado não-bancário: aglutinado das posições contábeis dos conglomerados não-bancários e instituições 
fi nanceiras não-bancárias independentes. 

s) Tipo de controle: identifi ca a origem do controle de capital dos conglomerados bancários ou das instituições 
bancárias independentes. Subdivide-se na seguinte segmentação de bancos:

 1. públicos; 
 2. privados nacionais;
 3. estrangeiros.

t) Retorno sobre o Patrimônio Líquido (RSPL): indicador que relaciona o lucro do período com o patrimônio 
líquido da empresa e cujo conceito foi aprimorado nos anos 30, quando executivos da Du Pont Company 
surgiram com um modelo que atualmente tem sido denominado Identidade de Du Pont ou Sistema Du 
Pont. Em termos gerais, a Identidade de Du Pont é um desmembramento do cálculo do RSPL e consiste 
na decomposição do indicador em fatores, com a fi nalidade de identifi car os principais componentes que 
explicam sua variação. Dessa forma, é possível avaliar se a evolução do RSPL das empresas ao longo do 
tempo teve origem em fatores positivos, dentre os quais se destaca o crescimento da margem de lucro e do 
giro do ativo, ou se esteve puramente associada à elevação excessiva de endividamento e alavancagem, cuja 
conotação, em termos de risco, pode ser considerada negativa em certas circunstâncias.

u) Ativos de baixa liquidez: são ativos que não estão relacionados com as atividades-fi m da instituição. Para 
fi ns de análise, foram considerados os Créditos Tributários, Créditos Fiscais, Devedores por Depósitos 
em Garantia, Créditos Vinculados não Usuais, Ativos não Usuais Diversos e Ativo Permanente. Créditos 
Vinculados não Usuais: Integrados por Créditos Vinculados não Usuais as rubricas de SFH – Bônus – 
Adquirentes Finais – DL 2164/84, SFH – Cotas do Fundo de Estabilização, SFH – Depósitos no Fahbre; 
SFH – FGTS a Ressarcir, SFH – Fundo de Compensação de Variações Salariais, SFH – Transferência de 
Depósitos de Poupança, e Crédito Rural – Proagro a Receber; excluídos Créditos Vinculados – Fahbre, 
Créditos Vinculados – FGTS, Créditos Vinculados – Proagro, Créditos Vinculados – SFH. Ativos não 
Usuais Diversos: São formados por Outros Créditos – Valores Específi cos, Outros Valores e Bens, Títulos e 
Créditos a Receber – Sem Característica de Concessão de Crédito e Outros Créditos – Diversos; excluídos 
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Adiantamentos por Conta de Imobilizações, Créditos Decorrentes de Contratos de Exportação, Créditos 
Tributários de Impostos e Contribuições, Depósitos para Aquisição de Telefones, Devedores por Compra 
de Valores e Bens, Devedores por Depósitos em Garantia, Impostos e Contribuições a Compensar, Imposto 
de Renda a Recuperar, Opções por Incentivos Fiscais, Direitos a Receber de Operações de Venda ou de 
Transferência de Ativos Financeiros, Prêmio ou Desconto em Operações de Venda ou de Transferência de 
Ativos Financeiros, Provisão para Títulos sem Característica de Concessão de Crédito e Títulos e Créditos 
a Receber.

v) Ativo Permanente: todas as referências neste trabalho dizem respeito ao Ativo Permanente para Índice de 
Imobilização.

x) Custo dos Passivos Onerosos = Despesas de Intermediação Financeira / Passivos Onerosos. Esses últimos, 
por sua vez, são os recursos de terceiros que geram despesa para a instituição fi nanceira. Integram os Passivos 
Onerosos os Depósitos Remunerados, Obrigações por Operações Compromissadas, Recursos de Aceites 
Cambiais/LH/LI/Debêntures/Títulos no Exterior/TDE, Redesconto Bacen, Obrigações por Empréstimos 
Repasses e Fundos Financeiros e de Desenvolvimento, Operações de Câmbio com Características de 
Captação, Contratos por Assunção de Obrigações, Carteira de Câmbio – Passivo, Negociação e Intermediação 
de Valores – Passivo e Derivativo – Passivo, Derivativo – Passivo, Dívidas Subordinadas e Centralização 
Financeira – Passivo (Cooperativas).

y) Receita Operacional Ajustada (RCO_A) =
 + 7.1.0.00.00-8 Receitas Operacionais
 - Mínimo entre 7.1.3.00.00-7 e Abs (8.1.4.00.00-7)
  7.1.3.00.00-7 Rendas de Câmbio
  8.1.4.00.00-7 (-) Despesas de Câmbio
 - Mínimo entre 7.1.4.10.20-3 e Abs (8.1.1.50.20-9 )
  7.1.4.10.20-3 Rendas de Aplic. Em Operações Compromissadas – Posição Financiada
  8.1.1.50.20-9 (-) Despesas de Operações Compromissadas – Carteira de Terceiros
 - Mínimo entre (7.1.5.80.00-9 + 7.1.9.90.26-6) e Abs (8.1.5.50.00-5 + 8.1.8.30.26-8) 
  7.1.5.80.00-9 Rendas em Operações com Derivativos
  7.1.9.90.26-6 Reversão de Provisões Operacionais – Derivativos de Crédito
  8.1.5.50.00-5 (-) Despesas em Operações com Derivativos
  8.1.8.30.26-8 (-) Despesas de provisões Operacionais – Derivativos de Crédito

z) Ativos Ponderados pelo Risco Ajustado (APR_A) equivale ao PLE / 0,11 até junho/2008 e ao PRE / 0,11 
após essa data.

aa) Patrimônio de Referência (PR): utilizado para fi ns de cálculo do índice de Basileia, ver boxe “Conceitos e 
Metodologias – Índice de Basileia”.

bb) PRimob: defi nido como sendo o PR utilizado para fi ns de cálculo do Índice de Imobilização, conforme letra 
“d” das Metodologias a seguir, subitem I.

cc) Alavancagem = Ativo Total sobre o Patrimônio Líquido.

dd) Ativo Total: Ativo Total menos intermediação, defi nido pelo somatório das contas: 1.0.0.00.00-7 – Circulante 
e Realizável a Longo Prazo e 2.0.0.00.00-4 – Permanente; excluída a conta 1.2.1.20.00-2 – Revendas a 
Liquidar – Posição Financiada.
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Metodologias

a) As análises são desenvolvidas com base em dados contábeis remetidos mensalmente pelas instituições ao 
Banco Central do Brasil. Quando o demonstrantivo fi nanceiro relativo à data-base sob análise não estava 
disponível, utilizou-se o imediatamente anterior. 

b) Os valores apresentados nos textos e nas tabelas estão arredondados; contudo, suas variações percentuais 
refl etem os números originais, considerando todas as casas decimais.

c) O Limite de Imobilização indica o percentual de comprometimento do PRimob em relação ao Ativo 
Permanente. O limite máximo permitido é de 50%.

d) Para obtenção do Índice de Imobilização, utiliza-se a seguinte fórmula:

 Índice de Imobilização = Ativo Permanente / PRImob * 100
 
 I. Para cálculo do PRimob:

 PR
 (-) Títulos Patrimoniais de Bolsas de Valores
 (-) Títulos Patrimoniais de Bolsas de Mercadorias e de Futuros
 (-) Títulos Patrimoniais da Cetip
 (-) Ações e Cotas de Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas
  (-) Provisão para Perdas em Ações e Cotas de Empresas de Liquidação e Custódia Vinculadas a Bolsas
 (-) Títulos Patrimoniais – Outros*
 (-) Ágios na Aquisição de Títulos Patrimoniais*
 (=) PRimob.

 II. Para cálculo do Ativo Permanente:

 Permanente
 (-) Imobilizado de Arrendamento
 (-) Perdas em Arrendamento a Amortizar
 (-) (-) Amortização Acumulada do Diferido – Perdas em Arrendamento a Amortizar
 (-) Ativos Diferidos
 (-) Participacoes em Coligadas e Controladas – Autorizadas Funcionar p/Bacen – MEP
 (-) Participacoes em Coligadas e Controladas – Autorizadas Funcionar p/Bacen
 (-)  (-) Provisao p/Perdas Socied Coligadas/Controlada – Autorizadas Funcionar p/Bacen
 (-) Participações De Cooperativas – Partic.Em Coop.Cent.De Crédito
 (-) Participações De Cooperativas – Part.Em I.F.Cont.Coop.Crédito
 (-) Títulos Patrimoniais de Bolsas de Valores
 (-) Títulos Patrimoniais de Bolsas de Mercadorias e de Futuros
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* Como a “Provisão para Perdas em Títulos Patrimoniais” refere-se a todas as rubricas de títulos patrimoniais, bem como de ágios, determinou-se 
que só será considerada nos cálculos do PRimob e do Ativo Permanente – Imobilizado quando seu valor absoluto ultrapassar a soma das rubricas 
“Títulos Patrimoniais – Outros” e “Ágios na Aquisição de Títulos Patrimoniais”. Nesses casos, o valor da provisão a ser considerado fi ca limitado 
ao montante que ultrapassar o somatório do saldo de “Títulos Patrimoniais – Outros” com o saldo de “Ágios na Aquisição de Títulos Patrimoniais”.

 (-) Títulos Patrimoniais da Cetip
 (-) Ações e Cotas de Empresas de Liquidação e Custódia Vinculada a Bolsas
  (-) Provisão para Perdas em Ações e Cotas de Empresas de Liquidação e Custódia Vinculada a Bolsas
  (-) Provisão para Perdas em Títulos Patrimoniais*
 (-) Títulos Patrimoniais – Outros*
 (-) Ágios na Aquisição de Títulos Patrimoniais*
 (=) Ativo Permanente para Índice de Imobilização.
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Houve signifi cativas mudanças nos conceitos e principalmente na metodologia de cálculo do índice de 
Basileia a partir de 1/7/2008, quando a Resolução nº 3.490, de 2007, passou a produzir efeitos. Além dessas, 
outra alteração relevante se refere à forma de apuração dos novos dados. Anteriormente, o Banco Central, com 
base em informações provenientes dos balanços e balancetes, determinava tanto o patrimônio de referência 
quanto o requerimento de capital das instituições e, consequentemente, seu índice de Basileia. Atualmente, cabe 
às próprias instituições a realização dos cálculos dessas grandezas e seu envio ao Banco Central por meio do 
Demonstrativo de Limites Operacionais – DLO. A conformidade dessas informações é aferida a posteriori nas 
inspeções diretas nas instituições. 

A seguir, serão descritas as duas formas de cálculo do índice de Basileia, aquela em vigor até a data-
base de junho/08 e a que passou a vigorar a partir da data-base de julho de 2008.

Conceitos (em vigor até a data-base de junho de 2008)

a) Índice de Basileia: conceito defi nido pelo Comitê de Basileia para Supervisão Bancária, que recomenda a 
relação mínima de 8% entre o PR e o total dos ativos ponderados pelo risco. No Brasil, a relação mínima 
exigida, entre dezembro de 2002 e junho de 2008, era de 11% para as cooperativas centrais e cooperativas 
singulares fi liadas a cooperativas centrais, 15% para as demais cooperativas, 30% para agências de fomento 
e 11% para as demais instituições fi nanceiras.

b) Patrimônio de Referência (PR): medida de capital regulamentar utilizada para fi ns da verifi cação do 
cumprimento dos limites operacionais das instituições fi nanceiras e das demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil. Nos termos da Resolução nº 3.444, de 28 de fevereiro de 2007, o 
Patrimônio de Referência é composto basicamente pelo somatório do capital de nível I e do capital de nível 
II, com as deduções previstas naquele instrumento normativo, além das alterações implementadas pelas 
Resoluções nº 3.655, de 17 de dezembro de 2008, e nº 3.674, de 30 de dezembro de 2008.

c) Patrimônio Líquido Exigido (PLE): calculado em função dos riscos de crédito e de mercado (cambial e 
juros pré-fi xados) e de operações de swap. Representa o valor mínimo exigido para o PR, com o objetivo 
de suportar os riscos existentes na estrutura patrimonial.

Metodologias (em vigor até a data-base de junho de 2008)

a) O índice de Basileia tinha por base os dados contábeis do conglomerados ou das instituições fi nanceiras 
individuais, sendo considerados os demonstrativos de conglomerados bancários e fi nanceiros, quando esses 

Conceitos e Metodologias – Índice de Basileia
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eram optantes por apuração consolidada. Para os conglomerados não optantes, os índices eram calculados 
para cada instituição, como se fossem independentes.

b) O PLE era calculado utilizando-se os dados registrados pelas instituições fi nanceiras em contas patrimoniais 
e de compensação referentes a requerimentos de capital para Ativos Ponderados pelo Risco (APR), Risco 
de Crédito de Swap, Risco de Exposição Cambial e Taxa de Juros. De maneira simplifi cada, a fórmula do 
PLE é descrita como segue: 

 PLE = F • (Ativos Ponderados pelo Risco) + Risco de Crédito de Swap + Risco de Exposição Cambial + 
Risco de Taxa de Juros.

 Fator F = fator aplicável aos ativos ponderados pelo risco, estipulado em 0,11 para as cooperativas centrais e 
cooperativas singulares fi liadas a cooperativas centrais; 0,15 para as demais cooperativas; 0,30 para agências 
de fomento; e 0,11 para as demais instituições fi nanceiras.

c) Ativos Ponderados pelo Risco = total das rubricas do Ativo Circulante e do Realizável a Longo Prazo 
multiplicado pelos fatores de risco correspondentes + Ativo Permanente multiplicado pelo fator de risco 
correspondente + Coobrigações e Riscos em Garantias Prestadas multiplicados pelos fatores de risco 
correspondentes.

d) Requerimento de Capital para Risco de Crédito de Swap = , onde:

 F’ = fator aplicável ao risco de crédito das operações de swap, igual a 0,20 (vinte centésimos);
 n1 = 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.

e) Requerimento de Capital para Risco de Taxa de câmbio = , onde:

 F’’ = fator aplicável às operações com ouro e com ativos e passivos referenciados em variação cambial, 

incluídas as realizadas nos mercados de derivativos, igual a 0,5;

 n2 = número de posições líquidas em cada moeda e em ouro;

  = somatório dos valores absolutos das posições líquidas em cada moeda e em ouro;

 k = 0,05 (cinco centésimos) para  / PR menor ou igual a 0,05 (cinco centésimos);

 k = 0 para  / PR maior que 0,05 (cinco centésimos).

f) Requerimento de Capital para Risco de Taxa de Juro = , onde:

 n3 = número de parcelas representativas do valor de PLE para a cobertura do risco de mercado de taxa de 
juros em determinada moeda/base de remuneração;

 ECi = parcela representativa do valor de PLE para a cobertura de risco de mercado de taxa de juros em 
determinada moeda/base de remuneração.

g) Índice de Basileia = 
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Conceitos (em vigor a partir da data-base de julho de 2008)

a) Índice de Basileia: conceito internacional defi nido pelo Comitê de Basileia que recomenda a relação mínima 
de 8% entre o PR e o PRE. No Brasil, a relação mínima exigida é dada pelo fator F, de acordo com a 
Resolução nº 3.490, de 29 de agosto de 2007, e a Circular nº 3.360, de 12 de setembro de 2007, devendo ser 
observados os valores de 0,11 (onze centésimos) para instituições fi nanceiras e para as demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, exceto as cooperativas de crédito não fi liadas e as 
cooperativas centrais de crédito; e 0,15 (quinze centésimos) para as cooperativas de crédito singulares não 
fi liadas a cooperativas centrais de crédito. Caso as cooperativas singulares de crédito utilizarem a faculdade 
prevista no art. 2°, § 4°, da Resolução nº 3.490, de 2007, deverão adicionar 0,02 (dois centésimos) ao fator 
F. O cálculo do índice de Basileia é realizado de acordo com a seguinte fórmula:

  PR*100 / (PRE/fator F)

b) Patrimônio de Referência (PR): medida de capital regulamentar utilizada para verifi cação do cumprimento 
dos limites operacionais das instituições fi nanceiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil. Nos termos da Resolução nº 3.444, de 28 de fevereiro de 2007, o Patrimônio de 
Referência é composto basicamente pelo somatório do capital de nível I e do capital de nível II, com as 
deduções previstas naquele instrumento normativo, além das alterações implementadas pelas Resoluções 
nº 3.655, de 17 de dezembro de 2008, e nº 3.674, de 30 de dezembro de 2008.

c) Patrimônio de Referência Exigido (PRE): patrimônio exigido das instituições fi nanceiras, decorrente dos 
riscos a que estão expostas, em função das atividades por elas desenvolvidas. É calculado de acordo com a 
regulamentação em vigor, alcançando os registros nas contas ativas, passivas e de compensação. Atualmente, 
é defi nido pela Resolução nº 3.490, de 29 de agosto de 2007, e suas regulamentações posteriores. O PRE é 
calculado a partir da soma das parcelas de patrimônio exigido para a cobertura das exposições aos vários riscos

d) Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO): documento instituído pela Circular nº 3398, de 23 de julho 
de 2008, que tem por objetivo apresentar as informações referentes aos detalhamentos do cálculo dos limites 
monitorados pelo Banco Central do Brasil, na data-base de apuração. As informações são remetidas pelas 
próprias instituições e constituem a base para a elaboração do Relatório Limites Operacionais. A consistência 
dessas informações é aferida por ocasião das inspeções nas instituições. 

e) RBAN: exigência de capital para exposições sujeitas ao risco de taxas de juros das operações não classifi cadas 
na carteira de negociação, ou seja, das operações classifi cadas na carteira banking, conforme defi nido na 
Resolução nº 3.464, de 26 de junho de 2007 (artigo 3° da Resolução nº 3.490, de 2007).

f) Margem ou Insufi ciência de Capital: a margem do PR em relação ao PRE é apurada pela diferença entre o 
valor total do PR e a soma do valor do PRE e do RBAN , ou seja, Margem = PR – PRE – RBAN. Conforme 
artigo 2º da Resolução nº 3.490, de 2007, o valor do PR deve ser superior ao valor do PRE, ou seja, a margem 
deve ser sempre positiva. Se a margem for negativa, a instituição apresenta insufi ciência de capital. 

Metodologias (em vigor a partir da data-base de julho de 2008)

a) O índice de Basileia e os seus termos são calculados pela própria instituição integrante do SFN e encaminhados 
ao Banco Central por meio do DLO. Para as instituições integrantes de conglomerado fi nanceiro e 
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do consolidado econômico-fi nanceiro, o índice deve ser calculado de forma consolidada, tanto para o 
conglomerado fi nanceiro quanto para o consolidado econômico-fi nanceiro.

b) O PRE é calculado a partir da soma das parcelas de patrimônio exigido para a cobertura das exposições aos 
vários riscos, conforme a seguinte fórmula (Resolução nº 3.490, de 29 de agosto de 2007): 

 PRE = PEPR + PCAM + PJUR + PCOM + PACS + POPR + AdicBC, onde:

  PEPR – exposições ponderadas pelo nível de risco a elas atribuídos (Circular nº 3.360, de 12 de setembro
 de 2007);

  PCAM – exposições em ouro, moeda estrangeira e em operações sujeitas à variação cambial 
  (Circular nº 3.389, de 25 de junho de 2008);

  PJUR – operações sujeitas à variação das taxas de juros;

   PJUR = PJUR1 + PJUR2 + PJUR3 + PJUR4, onde:

   PJUR1 – exposições sujeitas à variação de taxas de juros prefi xadas denominadas em
   Real (Circular nº 3.361, de 12 de setembro de 2007);

   PJUR2 – exposições sujeitas à variação das taxas dos cupons de moedas estrangeiras (Circular
   nº 3.362, de 12 de setembro de 2007);

   PJUR3 – exposições sujeitas à variação das taxas de cupons de índices de preços (Circular 
  nº 3.363, de 12 de setembro de 2007);

   PJUR3 – exposições sujeitas à variação das taxas dos cupons de taxa de juros (Circular nº 3.364,  
  de 12 de setembro de 2007);

 PCOM – operações sujeitas à variação do preço das mercadorias – commodities (Circular nº 3.368, de 12 
de setembro de 2007);

 PACS – operações sujeitas à variação do preço de ações (Circular nº 3.366, de 12 de setembro de 2007); e

 POPR – patrimônio exigido para cobertura do risco operacional (Circular nº 3.383, de 30 de abril de 2008).

 AdicBC é o adicional ao valor do PRE da instituição, que o Banco Central do Brasil poderá determinar 
eventualmente, a seu critério (artigo 5º, inciso II, da Resolução nº 3.490, de 29 de agosto de 2007).
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O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) é uma entidade privada, sem fi ns lucrativos, criada pela Resolução 
nº 2.197, de 31 de agosto de 1995, do Conselho Monetário Nacional (CMN), para administrar mecanismo de 
proteção aos depositantes, em caso de insolvência da instituição depositária dos recursos. Atualmente, é regido 
pelas Resoluções nº 3.251 e nº 3.400, de 16 de dezembro de 2004 e 6 de setembro de 2006, respectivamente, e 
pelas demais normas publicadas pelo Banco Central do Brasil. 

O sistema de proteção do FGC abrange os bancos múltiplos, os bancos comerciais, os bancos de 
investimento, os bancos de desenvolvimento, a Caixa Econômica Federal (CEF), as sociedades de crédito, 
fi nanciamento e investimento, as sociedades de crédito imobiliário, as companhias hipotecárias e as associações 
de poupança e empréstimo que detenham créditos relativos a depósitos à vista, em contas correntes de depósitos 
de investimento, em contas de depósitos não movimentáveis por cheque destinadas ao registro de pagamento 
de salários, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, em contas de poupança ou a prazo, bem como 
efetuem aceites em letras de câmbio e captem recursos mediante a emissão e a colocação de letras imobiliárias, 
de letras hipotecárias e de letras de crédito imobiliário. 

O valor máximo de garantia do FGC é R$60 mil, correspondentes à soma dos créditos de cada credor 
identifi cado pelo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) contra 
as instituições fi nanceiras pertencentes ao mesmo conglomerado fi nanceiro. 

O custeio da garantia prestada pelo FGC dá-se por meio de recursos provenientes de contribuições 
ordinárias das instituições associadas, de taxas de serviços decorrentes da emissão de cheques sem fundo, de 
recuperações de direitos creditórios nas quais o FGC houver se sub-rogado em virtude de pagamento de dívidas 
de instituições associadas, relativas a créditos garantidos, bem como do resultado líquido dos serviços prestados 
pelo FGC e do rendimento de aplicação de seus recursos. 

Atualmente, a contribuição mensal ordinária das instituições associadas corresponde a 0,0125% (cento 
e vinte e cinco décimos de milésimo por cento) do montante dos saldos das contas objeto de garantia. 

Conceitos e Metodologias – Fundo Garantidor de Crédito
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Operações de crédito

Conceitos

a) SCR: o Sistema de Informação de Crédito é o principal instrumento utilizado pela Área de Fiscalização 
do Banco Central para acompanhar a qualidade das carteiras de crédito das instituições fi nanceiras. Nesse 
sentido, é uma ferramenta imprescindível para garantir a estabilidade do Sistema Financeiro Nacional e para 
prevenir crises fi nanceiras. É o maior cadastro brasileiro de informações positivas, contendo dados sobre o 
comportamento dos clientes no que se refere às suas obrigações contraídas no âmbito do sistema fi nanceiro. 
Esses dados são compartilhados com as instituições fi nanceiras, mediante autorização específi ca dos tomadores 
para acesso a seus dados, para fi ns de contratação de novas operações de crédito, contribuindo esse sistema 
para diminuir a inadimplência e para melhorar a gestão do risco de crédito. Atualmente, são armazenadas 
no banco de dados do SCR, de forma individualizada, as operações dos clientes com responsabilidade total 
igual ou superior a R$5 mil, a vencer e vencidas, e os valores referentes às fi anças e aos avais prestados pelas 
instituições fi nanceiras a seus clientes. As operações abaixo desse valor são informadas de forma agregada. 

b) Classifi cação de risco de crédito: avaliação realizada pelas instituições fi nanceiras sobre a qualidade de suas 
operações de crédito, contemplando os aspectos estabelecidos pela Resolução nº 2.682, de 1999, do Conselho 
Monetário Nacional (CMN), realizada com base em critérios consistentes e verifi cáveis, em ordem crescente 
de risco, nos seguinte níveis: AA; A; B; C; D; E; F; G; e H.

c) Provisão mínima: provisão calculada segundo os parâmetros mínimos defi nidos no art. 6 da Resolução 
nº 2.682, de 22 de dezembro de 1999.

d) Inadimplência: conceito de acordo com o padrão internacional do non-performance loans, em que se 
consideram os créditos vencidos há mais de noventa dias.

e) Provisão constituída: é o estoque de provisão constante nas demonstrações contáveis das instituições 
fi nanceiras.

f) Intermediários fi nanceiros: regularmente defi nidos como empresas do setor público ou do setor privado que 
executam atividades de intermediação fi nanceira. Por possuírem características de repasse interfi nanceiro, 
os créditos concedidos para empresas desse segmento não são considerados em outros documentos do 
Banco Central.

g) Prazo médio de concessão: duração em dias das operações de crédito concedidas no mês ponderado pela 
quantidade de operações concedidas no mês.

Conceitos e Metodologias – Operações de Crédito
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Metodologias

a) Os montantes das operações de crédito do SFN foram apurados com base nos documentos (balancetes e 
dados do Sistema de Informações de Crédito do BC) aglutinados segundo as instituições integrantes de 
conglomerados fi nanceiros e, também, com base nos documentos das instituições fi nanceiras independentes.

b) O volume de crédito efetivamente concedido pelo SFN aos agentes econômicos abrange as operações de 
crédito ativas contabilizadas nos balanços das instituições fi nanceiras, inclusive as operações de crédito 
concedidas para as empresas integrantes do segmento intermediários fi nanceiros (conforme defi nido em 
Conceitos – item “f”). Excetuam-se desse montante os recursos concedidos por agências e subsidiárias no 
exterior de instituições fi nanceiras sediadas no Brasil, bem como as operações de crédito das instituições 
fi nanceiras em liquidação ordinária ou extrajudicial.

c) O cálculo do índice de inadimplência é feito a partir das informações do SCR, documentos 3020 (dados 
individualizados de operações de crédito) e 3030 (dados agregados de operações de crédito), sendo considerada 
inadimplente a totalidade das operações de crédito ativas nesse sistema que apresentem parcela(s) vencida(s) 
há mais de noventa dias. Para a obtenção de tal indicador, utiliza-se a seguinte fórmula:

Observações:

1) O valor das operações de crédito ativas no SCR é igual ao somatório de todas as parcelas vencidas e a vencer, 
tanto para as operações inadimplentes (numerador), quanto para o total das operações de crédito ativas no 
SCR (denominador).

2) Como as operações de valor inferior a R$5 mil reais de um mesmo cliente estão consolidadas por características 
comuns (natureza, modalidade, classifi cação de risco, tipo de cliente etc.), impossibilitando a identifi cação 
do cliente e da operação, adotou-se um critério diferente no cálculo para essas operações para contornar 
essa limitação. Foram consideradas inadimplentes todas as operações com classifi cação de risco maior ou 
igual a “E”, para os devedores com responsabilidade total inferior a R$5 mil, admitindo-se por aproximação 
a classifi cação de risco somente por atraso, tendo em conta que: (a) o nível de risco “E” é a classifi cação 
mínima a ser atribuída às operações com parcela em atraso entre 91 e 120 dias (art. 4º, inciso I, da Res. 
nº 2.682, de 1999); e (b) as operações de crédito contratadas com cliente cuja responsabilidade total seja de 
valor inferior a R$50 mil podem ter sua classifi cação revista de forma automática unicamente em função 
dos atrasos consignados (art. 5º da Res. nº 2.682, de 1999).

d) O cálculo do prazo médio de concessão das operações de crédito é feito a partir de informações do SCR, 
documento 3020 (dados individualizados de risco de crédito). Somente as operações contratadas em 
determinado mês são aplicadas ao cálculo do prazo médio de concessão. Para a obtenção de tal indicador, 
utiliza-se a seguinte fórmula:



92  |  Relatório de Estabilidade Financeira  |  Maio 2009

Exposição cambial

A exposição cambial, segundo as normas em vigor, é defi nida como o valor líquido resultante das 
posições detidas em ativos e passivos referenciados em variação cambial e ouro, assumidos pelas instituições 
fi nanceiras e pelas suas empresas controladas direta e indiretamente, aí incluídas as posições nos mercados de 
derivativos e no próprio mercado de câmbio. A exposição cambial é apurada em cada moeda separadamente e 
convertida em reais.

Os mercados de derivativos incluem posições em futuros, termos, opções, swaps e commodities em 
que o valor do contrato está sujeito às oscilações da cotação de moedas estrangeiras ou do ouro. Para esses 
instrumentos, a determinação de ativo e de passivo não é bem defi nida, sendo necessário o seu acompanhamento 
por documento extracontábil.

O mercado de câmbio é o ambiente no qual são negociadas as próprias moedas estrangeiras, cujas 
cotações irão balizar os demais itens a elas referenciados. As instituições atuantes são autorizadas a operar pelo 
Banco Central do Brasil e obedecem a limites específi cos desse mercado, que não são objeto deste capítulo. 
A compra e a venda de moeda estrangeira demandam o registro contábil em rubricas específi cas do Plano 
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), que também são consideradas no cálculo da 
exposição cambial.

Defi nições

Exposição comprada: a soma dos ativos que aumentam seu valor em moeda nacional e das posições 
passivas em instrumentos fi nanceiros derivativos que diminuem seu valor em moeda nacional, em função de 
uma desvalorização do valor da moeda nacional em relação à moeda estrangeira em que referenciados.

Exposição vendida: a soma dos ativos que aumentam seu valor em moeda nacional e das posições 
passivas em instrumentos fi nanceiros derivativos que diminuem seu valor em moeda nacional, em função de uma 
desvalorização do valor da moeda nacional em relação à moeda estrangeira em que referenciados (defi nições: 
Circular nº 3.389, de 2008).

A exposição cambial da instituição é obtida por meio do somatório, em módulo, da exposição cambial 
em cada moeda:

Exposição cambial =  onde “i” = moeda.

Conceitos e Metodologias – Exposição Cambial
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A Circular nº 3.217, de 23 de dezembro de 2003, depois substituída pela Circular nº 3.229, de 25 de 
março de 2004, instituiu o conceito de “cesta de moedas” e permitiu a compensação de posições contrárias em 
dólar dos Estados Unidos, euro, libra esterlina, iene, franco suíço e ouro, no lugar da soma dos módulos de 
cada uma. A Circular nº 3.367, de 17 de setembro de 2007, substituída pela Circular nº 3.389, de 25 de junho 
de 2008, defi niu a obrigatoriedade de considerar a “cesta de moedas” no cálculo da exposição cambial.

De acordo com as normas vigentes, a parcela de capital estrangeiro que compõe o PR das instituições 
fi nanceiras pode ser considerada, mediante solicitação ao Banco Central do Brasil, como posição vendida 
no cálculo de sua exposição cambial, sendo denominada Patrimônio Líquido Vendido (PLiVe). Porém, essa 
disposição não foi considerada no presente Relatório, visto que o objetivo é demonstrar a real exposição das 
instituições, defi nida como exposição líquida, calculada por meio da seguinte fórmula:

Exposição líquida = 

Cálculo da representação das exposições líquidas das moedas na cesta

O cálculo da representação, na cesta, de cada uma das moedas integrantes é feito utilizando-se o seu 
módulo, a fi m de se evitarem distorções, conforme a seguir apresentado.

Módulo da exposição líquida de cada moeda da cesta /  Módulo das exposições líquidas das moedas 
da cesta.

Por meio dessa fórmula, é obtida a representação diária da exposição líquida de cada moeda integrante 
da cesta, base para a média fi nal do período.
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3Testes de estresse

3.1 Introdução

Testes de estresse são aplicados regularmente pela 
supervisão para avaliar a resiliência de cada instituição em 
suportar situações extremas sem comprometer a estabilidade 
do sistema fi nanceiro.

O Banco Central do Brasil (BCB) realiza 
regularmente testes de estresse com o objetivo de verifi car 
se as instituições possuem níveis adequados de capital para 
suportar perdas potenciais em situações extremas, porém 
possíveis de acontecer em momentos de crises. A partir 
desta edição do "Relatório de Estabilidade Financeira" 
(REF), o BCB passa também a publicar informações sobre a 
capacidade das instituições fi nanceiras de suportar situações 
de estresse de liquidez.

3.2 Testes de estresse de capital

Os testes de estresse de capital visam avaliar a 
solvência de cada instituição após a aplicação de cenários 
construídos das mais diversas formas. Nessa seção, 
são apresentados os resultados relativos aos cenários 
relacionados a risco de crédito, de taxa de juros e cambial.

Outros riscos existentes, notadamente os relacionados 
a risco de variação no preço das ações e das mercadorias, não 
são apresentados devido à baixa representatividade sistêmica 
da exposição líquida a esses fatores de risco (1,1% do 
Patrimônio de Referência (PR), em 31 de dezembro de 2008).

3.2.1 Descrição do teste de estresse

A metodologia dos testes de estresse foi atualizada 
em razão das alterações nas normas relativas ao requerimento 
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de capital (introdução de Basileia II) e dos novos documentos 
de informações instituídos pelo BCB76.

Foram realizadas duas análises distintas, de cenários 
e de sensibilidade, com o objetivo de verifi car o impacto da 
oscilação nas taxas de juros e de câmbio (risco de mercado) 
e de rebaixamento nas classifi cações de risco das operações 
de crédito (risco de crédito) sobre o índice de Basileia (IB). 

A análise de cenários é realizada por meio da 
aplicação de cenários de estresse dos fatores de risco 
considerados sobre as posições das instituições fi nanceiras. 
Os cenários de estresse foram compostos pelas seguintes 
simulações: a) aumento no risco de crédito; b) aumento e 
redução nas taxas de juros; c) aumento e redução na taxa 
de câmbio; e d) aumento combinado nas taxas de juros, de 
câmbio e risco de crédito.

A análise de sensibilidade tem por objetivo avaliar o 
efeito isolado sobre o IB de eventuais variações incrementais 
no nível de provisão mínima, e de oscilações nas taxas de 
juros e de câmbio. 

Por apresentar intervalos de variação e não depender 
de cenários previamente estabelecidos, a análise de 
sensibilidade permite aos analistas ou investidores avaliar a 
resiliência do sistema de acordo com seus próprios cenários 
de deterioração das variáveis econômico-fi nanceiras. Em 
geral, os modelos buscam prever, a partir do movimento 
de algumas variáveis macroeconômicas, o comportamento 
de outras variáveis como taxa de juros, de câmbio ou de 
inadimplência77, por exemplo. Entretanto, a construção 
desses modelos difere de analista para analista, devido às 
técnicas utilizadas e aos objetivos pretendidos. Assim, a 
análise de sensibilidade torna-se uma ferramenta importante, 
pois permite que cada um avalie como o sistema reagirá a 
previsão por ele estabelecida, desde que a variação estimada 
esteja contida nos intervalos apresentados.

Os testes foram realizados com base nas exposições 
de dezembro de 2008. Em todos os choques aplicados nos 
fatores de risco, foram calculados os possíveis impactos sobre 
o patrimônio líquido e sobre o IB, avaliando-se a situação 
de solvência das instituições e de enquadramento no limite 
de capital exigido. Não foram feitas considerações sobre o 
risco de liquidez das instituições ou sobre o impacto dos 
cenários de estresse sobre a liquidez do sistema fi nanceiro.

76/ Vide boxe “Conceitos e Metodologias – Testes de Estresse de Capital”.
77/ A taxa de inadimplência pode ser considerada uma proxy do percentual aprovisionado das operações das crédito.
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3.2.2 Universo analisado 

Os testes de estresse foram aplicados sobre as 
posições detidas pelas instituições e conglomerados 
fi nanceiros integrantes dos consolidados bancários I e II, 
tomando por base os balancetes, os demonstrativos de limite 
operacional (DLO), os demonstrativos de risco de mercado 
(DRM) e os demonstrativos diários de acompanhamento 
das parcelas de requerimento de capital e dos limites 
operacionais (DDR), para a data-base de dezembro de 2008, 
remetidos por aquelas instituições. 

As 114 instituições selecionadas possuíam, em 
dezembro de 2008, PR de R$309,8 bilhões e Patrimônio de 
Referência Exigido (PRE) de R$191,9 bilhões, com índice 
de Basileia de 17,8%. Essas instituições detinham 96% dos 
Ativos Totais Ajustados (ATA) dos consolidados bancários 
I e II. Naquela data-base, somente uma instituição, que 
detinha 0,03% do ATA do universo analisado, apresentou 
índice inferior ao mínimo regulamentar de 11%.

3.2.3 Análise de cenários

Os cenários contemplaram possíveis choques nos 
fatores de risco de mercado e de crédito, aplicados sobre as 
exposições e com os parâmetros relativos a 31 de dezembro 
de 2008. Para taxa de câmbio78, por exemplo, que era de 
R$2,34 na data-base, foram analisados cenários com valores 
de R$3,44 e R$2,06, constituindo os cenários de alta e de 
baixa, respectivamente. As taxas de juros (juros pré-fi xados, 
cupons de moedas estrangeiras, cupons de índices de preços 
e cupons de taxas de juros) foram estressadas com base nas 
maiores variações históricas das estruturas a termo de taxas 
de juros, conforme a metodologia79. O Gráfi co “Cenários 
de curva de juros pré-fi xados”, por exemplo, apresenta a 
estrutura temporal em um cenário de estresse de alta e de 
baixa das taxas de juros pré-fi xadas, que representa cerca de 
70% da exposição líquida aos fatores de risco de taxas de 
juros (vide Tabela “Exposição líquida a taxas de juros). Para 
o risco de crédito, as classifi cações de risco das operações 
de crédito foram rebaixadas em dois níveis em relação às 
classifi cações iniciais.

78/ Fechamento da Ptax de venda, divulgada pelo Banco Central do Brasil.
79/ Descrita no boxe “Conceitos e Metodologias – Testes de Estresse de Capital”.
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Vértice

Teste de estresse – Situação inicial
Dezembro – 2008
Consolidados bancários I e II

R$ bilhões
Discriminação Quantida- Índice de PR PRE

de de IFs Basileia

(%)

Estrangeiros  45   20,5   84,6   45,3  

Privados 

   nacionais  60   16,9   151,2   98,5  

Públicos  9   16,9   74,0   48,1  

Total  114   17,8   309,8   191,9  

Exposição líquida a taxas de juros
Dezembro – 2008

R$ bilhões

Discriminação Carteira1/ Carteira2/ Descrição3/ Valor da %  do 

parcela4/ PRE

Taxas

  pré-fixadas 389,0  115,8  PJUR1 1,9  1,0  

  de cupons

    de moeda

      estrangeira -13,8  -4,7  PJUR2 1,3  0,7  

  de cupons

    de índices 

      de preços 51,3  23,0  PJUR3 1,3  0,6  

  de cupons

    de taxas de

      juros -115,6  -0,9  PJUR4 0,0  0,1  

1/ Não classificada para negociação.
2/ Classificada para negociação.
3/ Da parcela de capital referente à carteira classificada para negociação.
4/ Requerimento de capital para a parcela correspondente.
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3.2.3.1 Aumento do risco de crédito

A análise mostra que um eventual aumento no risco 
de crédito reduziria o IB das instituições em 2,8 pontos 
percentuais (p.p.) (de 17,8% para 15,0%), em razão da 
redução de 17,8% no PR (R$55,3 bilhões) e de 2,4% no 
PRE (R$4,7 bilhões). O incremento nas provisões seria 
de R$83,7 bilhões, mas é parcialmente absorvido pelas 
provisões constituídas acima do mínimo regulamentar. A 
variação negativa do PRE, por sua vez, decorre da redução 
das exposições pelo reconhecimento de novas provisões.

Nesse cenário, o IB permaneceria acima de 11%. 
Nenhuma instituição ficaria insolvente, embora doze 
instituições fi cassem desenquadradas, as quais detêm 5,2% 
do ATA no universo analisado80.

3.2.3.2 Aumento/redução das taxas 
de juros

A análise mostra que um eventual aumento nas 
taxas de juros reduziria o IB das instituições em 4,2 p.p. (de 
17,8% para 13,6%), em razão da redução de 13,5% no PR 
(R$41,7 bilhões) e do aumento de 12,9% no PRE (R$24,8 
bilhões). A redução nas taxas de juros, por sua vez, reduziria 
o IB em 2,1 p.p. (de 17,8% para 15,7%), em face do aumento 
de 12,7% no PR (R$39,2 bilhões), e aumento de 27,6% do 
PRE (R$52,9 bilhões). Tanto o aumento quanto a diminuição 
na taxa de juros aumentam o PRE, pois afetam a volatilidade, 
variável chave na metodologia de cálculo de requerimento 
de capital adotada. A variação do PR, por sua vez, refl ete o 
fato de que, no conjunto das taxas de juros, o sistema está 
liquidamente comprado. 

A variação no PRE decorre principalmente da 
parcela para o risco de taxas de juros pré-fi xadas (PJUR1), 
devido à representatividade de sua exposição e ao fato de 
seu requerimento ser calculado com base num modelo mais 
sensível a variações da volatilidade do que o utilizado para 
o cálculo do requerimento das demais parcelas.

Num cenário de aumento nas taxas de juros, apenas 
uma instituição fi caria insolvente, com participação de 0,1% 
no ATA do universo analisado. Ademais, 31 instituições 
fi cariam desenquadradas, as quais detêm 39,0% do ATA. 
No cenário de redução nas taxas de juros, nenhuma 
instituição fi caria insolvente e treze instituições fi cariam 

80/ Vide boxe “Conceitos e Metodologias – Testes de Estresse de Capital” para a metodologia de cálculo de instituições desenquadradas ou insolventes.

Aumento/redução das taxas de juros
Dezembro – 2008
Consolidados bancários I e II

%
Discriminação Índice de Basileia Relevância (ATA)

Original Estressado Desen- Insolventes

quadrados

Alta

  Estrangeiros  20,5   14,1   6,4   0,1  

  Privados 

    nacionais  16,9   13,0   18,6  -

  Públicos  16,9   14,4   14,1  -

  Total  17,8   13,6   39,0   0,1  

Baixa

  Estrangeiros  20,5   14,5   2,0  -

  Privados 

    nacionais  16,9   15,3   3,1  -

  Públicos  16,9   18,3   0,7  -

  Total  17,8   15,7   5,7  -

Aumento do risco de crédito
Dezembro – 2008
Consolidados bancários I e II

%
Discriminação Índice de Basileia Relevância (ATA)

Original Estressado Desen- Insolventes

quadrados

Estrangeiros  20,5   18,8   5,1  -

Privados 

   nacionais  16,9   14,2   0,1  -

Públicos  16,9   12,9  - -

Total  17,8   15,0   5,2  -
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desenquadradas, o que representa 5,7% das instituições em 
termos de relevância do ATA. 

3.2.3.3 Aumento/redução da taxa de 
câmbio

A análise mostra que um eventual aumento da 
taxa de câmbio reduziria o IB das instituições em 0,6 p.p. 
(de 17,8% para 17,2%), em razão da redução de 0,1% do 
PR (R$288,9 milhões) e do aumento de 3,2% do PRE 
(R$6,1 bilhões). Por outro lado, a redução da taxa de câmbio 
não alteraria o IB das instituições (o PR aumentaria apenas 
0,02% e o PRE reduziria 0,2%). 

Tendo em conta o baixo valor da exposição efetiva81 
em posições indexadas a moeda estrangeira e o requerimento 
para exposição cambial, PCAM, ser igual a zero para 
exposições inferiores a 5% do PR82, o impacto de qualquer 
variação na taxa de câmbio é reduzido. 

Nos cenários de aumento e de redução na taxa de 
câmbio, o IB permaneceria acima do mínimo regulamentar. 
Nenhuma instituição ficaria insolvente e somente a 
instituição já desenquadrada apresentaria IB inferior a 11%.

3.2.3.4 Aumento nas taxas de juros, de 
câmbio e do risco de crédito

A combinação dos três choques reduziria o IB das 
instituições em 7,1 p.p. (de 17,8% para 10,7%), em razão 
da redução de 31,4% do PR (R$97,2 bilhões) e do aumento 
de 13,7% do PRE (R$26,2 bilhões).

O aumento no risco de crédito seria o principal fator 
de redução do PR, tendo em conta o tamanho da carteira de 
crédito das instituições. O choque no crédito responde por 
cerca de 56,8% da variação do PR, enquanto 42,9% são 
explicados pelo aumento nas taxas de juros e 0,3% pelo 
aumento da taxa de câmbio. No caso do PRE, a variação 
da parcela de taxa de juros pré-fi xada (PJUR1) é a principal 
responsável por seu aumento (24,8 bilhões de um total de 
26,2 bilhões). As outras parcelas, como já apresentado, não 
afetam signifi cativamente o PRE.

Aumento/redução das taxas de câmbio
Dezembro – 2008
Consolidados bancários I e II

%
Discriminação Índice de Basileia Relevância (ATA)

Original Estressado Desen- Insolventes

quadrados

Alta

  Estrangeiros  20,5   20,2  - -

  Privados 

    nacionais  16,9   16,0   0,03  -

  Públicos  16,9   16,8  - -

  Total  17,8   17,2   0,03  -

Baixa

  Estrangeiros  20,5   20,5  - -

  Privados 

    nacionais  16,9   17,0   0,03  -

  Públicos  16,9   17,0  - -

  Total  17,8   17,8   0,03  -

81/ A exposição efetiva corresponde à exposição líquida cambial desconsiderando a parcela de over hedge (ver seção “2.2 Estrutura Patrimonial” para detalhes 
sobre essa parcela) utilizada pelas instituições fi nanceiras.

82/ Art. 1°, §1°, da Circular nº 3.389, de 25 de junho de 2008.

Aumento do risco de crédito, taxas de juros e de câmbio
Dezembro – 2008
Consolidados bancários I e II

%
Discriminação Índice de Basileia Relevância (ATA)

Original Estressado Desen- Insolventes

quadrados

Estrangeiros  20,5   12,6   6,9  0,40  

Privados 

   nacionais  16,9   10,0   19,1  0,01  

Públicos  16,9   10,2   14,2  14,10  

Total  17,8   10,7   40,2  14,40  
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Nesse cenário extremo, que combina os três 
cenários de alta anteriores, o IB médio ficaria apenas 
0,3 p.p. abaixo do mínimo regulamentar de 11%. A quantidade 
de instituições que fi cariam insolventes e desenquadradas 
totalizaria 8 e 43, respectivamente, representando 14,4% e 
40,2% do ATA do universo analisado.

3.2.4 Análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade apresenta o efeito que 
variações incrementais nos fatores de riscos analisados 
causariam sobre o IB, além da relevância das instituições 
fi nanceiras que porventura fi cariam desenquadradas ou em 
insolvência técnica, em relação ao ATA do universo analisado.

Para o risco de crédito, a provisão mínima inicial de 
cada instituição foi aumentada em incrementos consecutivos 
de 10%, até o máximo de 350% de seu valor original. Para 
a taxa de câmbio, os incrementos consecutivos foram de 
+ e - R$0,20 sobre a taxa de câmbio vigente em 31 de 
dezembro de 200883, que resultaram em taxas de câmbio 
de R$0,337 e R$4,337, respectivamente. Para as taxas de 
juros, por sua vez, foram aplicados incrementos de + e - 
10% nas taxas que compõem a estrutura a termo, obtendo-se 
deslocamentos entre 90% negativo e 100% positivo sobre as 
estruturas vigentes no mercado. Para cada estrutura a termo da 
taxa de juros pré-fi xada obtida, novos parâmetros associados 
ao cálculo do requerimento de capital das instituições foram 
calculados. No caso de variações nas estruturas a termo das 
taxas de cupons de moedas, índices de preços e de taxas de 
juros, os fatores multiplicadores (Mext) foram mantidos fi xos.

3.2.4.1 Risco de crédito

No incremento máximo apresentado, equivalente 
ao aumento de 350% das provisões mínimas, o IB reduziria 
para 11,4%, permanecendo acima dos 11% regulamentares. 
O efeito predominante do aumento na provisão mínima seria 
sobre o PR, que sofreria redução de 39%, enquanto o PRE 
diminuiria em 6%, no mesmo cenário. 

No exercício, o índice de Basileia fi cou acima de 
11% para todo o intervalo de variação na provisão mínima. 
Contudo, para aumentos de provisão superiores a 190%, 
verifi cou-se que algumas instituições relevantes fi cariam 
desenquadradas. Para efeito de comparação, o rebaixamento 
de dois níveis nas classifi cações de crédito de dezembro 

83/ O incremento equivale a pouco menos de 10% da taxa de câmbio vigente em 31 de dezembro de 2008 (R$2,34).
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de 2008 corresponde a um aumento da provisão mínima 
de 149%.

3.2.4.2 Risco de mercado – taxa de 
câmbio

O PR e o PRE das instituições fi nanceiras são menos 
sensíveis às variações na taxa de câmbio do que aos outros 
fatores de risco. Para todo o espectro de valores avaliados, o 
IB permaneceria acima de 17%, por conta da baixa exposição 
efetiva, já comentada. Além disso, pôde-se verificar a 
baixa representatividade das instituições desenquadradas 
e insolventes (menos de 0,1% do ATA), mesmo simulando 
variações extremas na taxa de câmbio, bem superiores às 
ocorridas desde janeiro de 1999, quando oscilou quase 60% 
em dez dias.

A redução de cerca de 0,4 p.p. do IB observada no 
gráfi co, para taxas de câmbio superiores a R$2,94/US$, 
ocorreu porque uma instituição relevante passou a apresentar 
exposição superior a 5% de seu PR e, consequentemente, 
teria de alocar capital para o risco de câmbio.

3.2.4.3 Risco de mercado – taxas 
de juros

O Gráfico “Análise de sensibilidade – Taxa de 
juros” apresenta o efeito conjunto de variações das taxas 
de juros pré-fi xadas e das taxas de cupons de moedas, de 
índices de preços e de taxas de juros. Esse conjunto de 
variações não tornaria nenhuma instituição insolvente nos 
cenários analisados, embora um conjunto representativo de 
instituições fi casse desenquadrado no cenário de elevação 
de todas as estruturas a termo de juros e cupons em 80%.

Como explicado anteriormente, tanto o aumento 
quanto a diminuição das taxas de juros pré-fi xadas ocasiona 
uma signifi cativa elevação do requerimento de capital PJUR1, 
o que faz com que o IB sofra redução com choques positivos 
ou negativos. Esse efeito pode ser observado no gráfi co. 
Ademais, o fato de as instituições possuírem, em média, 
posições líquidas compradas em taxas de juros fez com 
que o aumento na taxa de juros tivesse um impacto maior 
sobre o PR e um número maior de instituições fi cassem 
desenquadradas.
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3.3 Testes de estresse de 
liquidez

O monitoramento de situações de estresse de 
liquidez, que exigem recursos disponíveis para fazer frente 
a saídas inesperadas de recursos, seja por saques, seja 
por efeitos de risco de mercado, como a necessidade de 
pagamento de ajustes no mercado de derivativos, utiliza, 
entre outras métricas, a análise do confronto de duas 
variáveis: a Necessidade Estimada de Liquidez em Situações 
de Estresse (NEL) e a Liquidez Total (LT)84 de que cada 
instituição dispõe.

É importante esclarecer que a análise contempla 
situações extremas, ou seja, é muito mais rigorosa do que 
uma simples verifi cação da possibilidade de uma instituição 
honrar obrigações no curto prazo, visto que avalia sua 
capacidade de enfrentar situações de estresse.

Diferentemente dos testes de estresse de capital, a 
avaliação da capacidade para suportar situações de estresse 
de liquidez é realizada diariamente, pela comparação 
das métricas citadas. Assim, a dinâmica da análise desse 
item será distinta, comentando principalmente como essa 
capacidade esteve ao longo do semestre e os principais 
condicionantes para tanto. Pela mesma razão, os gráfi cos 
apresentados contêm dados até o início de março de 2009.

De forma geral, as análises de liquidez envolvem 
instituições fi nanceiras ou conglomerados que incluam 
instituições fi nanceiras do tipo banco comercial e banco 
múltiplo, com ou sem carteira comercial. Não incluem 
cooperativas e bancos de fomento ou de investimento.

3.3.1 LT X NEL

No segundo semestre de 2008, apesar das várias 
oscilações observadas, a Liquidez Total do sistema 
fi nanceiro esteve sempre superior à Necessidade Estimada 
de Liquidez, o que evidencia a sua capacidade de suportar 
situações de estresse de liquidez. A menor diferença entre as 
curvas ocorreu no início de outubro, devido à aceleração do 
crescimento da NEL, a partir de jul/08, refl etindo aumento 
do risco de mercado na liquidez, em contrapartida à relativa 
estabilidade da LT no início daquele mês.

84/ Verifi car defi nições e componentes da Liquidez Total e Necessidade Estimada de Liquidez no boxe "Conceitos e Metodologias – Testes de Estresse de 
Liquidez para Instituição Financeira".
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A partir daquele momento, como efeito da liberação 
dos depósitos compulsórios pelo BCB e da migração de 
aplicações em fundos de investimentos para Certifi cados de 
Depósitos Bancários, a LT do Sistema Bancário iniciou uma 
trajetória contínua de alta, o que elevou o hiato em relação 
à curva da NEL a patamares superiores ao observado em 
junho de 2008.

Apesar da mudança no comportamento, a 
composição da LT mudou pouco. Na última informação 
disponível, o componente Mercado Ativo da Liquidez 
Monitorada (LMD-MA)85 correspondia a 78,0%, os Outros 
Ativos Líquidos (contábil)86, 12,4%, e os CDB/DI Ativos 
com vencimento acima de um dia, 9,6%.

3.3.2 LT X NEL – Controle privado 
nacional e estrangeiro

Não obstante o sistema bancário demonstrar 
capacidade para suportar situações extremas de necessidade 
de liquidez, essa capacidade não é linearmente distribuída 
quando analisado o sistema por diferentes óticas.

Considerando apenas os bancos privados nacionais 
e os bancos estrangeiros, verifi ca-se que, nos meses entre 
setembro e dezembro, a LT foi inferior à NEL, basicamente 
por conta do crescimento da NEL. Crescimento esse devido 
ao aumento da volatilidade nos parâmetros de risco de 
mercado, que podem afetar a demanda por liquidez por parte 
das instituições, por exemplo, para pagamento de ajustes e 
chamadas de garantia na BM&F, iniciado em julho de 2008. 
A LT, por sua vez, manteve-se dentro do nível histórico, 
embora, entre o fi nal de setembro e o começo de outubro, 
tenha sido afetada pelo pagamento de ajustes nas posições 
em derivativos desse conjunto de bancos e, de forma menos 
relevante, pela redução do depósito dos bancos pequenos e 
médios privados.

Dito de outra forma, embora esse comportamento 
evidencie o enfraquecimento da capacidade para suportar 
situações de estresse de liquidez, essas instituições teriam 
condições de fazer frente a cerca de 90%, em média, dos 
cenários de estresse que compõem a NEL, nos momentos 
em que esta superou a LT. Cabe esclarecer que, no cálculo 
da NEL para aquele período, utilizaram-se de cenários de 

85/ Verifi car defi nição e componentes da LMD, em particular do componente “Mercado Ativo” (LMD-MA), no boxe "Conceitos e Metodologias – Testes de 
Estresse de Liquidez para Instituição Financeira".

86/ Verifi car defi nição de Outros Ativos Líquidos (contábil) no boxe "Conceitos e Metodologias – Testes de Estresse de Liquidez para Instituição Financeira".
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estresse que comportavam situações de mercado ainda mais 
severas do que as enfrentadas até então, principalmente para 
risco de mercado.

A partir de meados de outubro, os bancos privados 
iniciaram um processo de aumento na liquidez, chegando em 
janeiro de 2009 com maior capacidade de suportar a NEL, 
do que no início do período (jun/08). 

3.3.3 Índice de liquidez por porte 

Até o início de setembro de 2008, todas as 
instituições apresentaram redução contínua no Índice de 
Liquidez (IL), basicamente motivada pelo aumento da NEL.

A partir de setembro de 2008, a tendência de queda 
do IL87 se agravou sensivelmente. Mesmo assim, apenas 
o segmento dos bancos pequenos apresentou IL inferior 
a um em algum momento entre o fi nal de setembro e o 
começo de novembro de 2008. Por sua vez, as instituições 
que apresentaram maior queda no índice foram as de 
grande porte, basicamente devido ao crescimento da NEL, 
notadamente no componente estresse crise que mede o 
impacto do risco de mercado sobre a liquidez.

A partir de meados de outubro de 2008, os índices 
passaram a apresentar trajetória crescente, motivada pelo 
aumento da LT e pela queda da NEL, até recuperar os níveis 
de julho de 2008.

3.3.4 Índice de liquidez pela atividade 
operacional

A segmentação pela atividade operacional revelou 
elevada volatilidade no IL, sem tendência defi nida para 
os diversos segmentos. No início de setembro, esses 
segmentos passaram a apresentar redução acentuada do IL, 
como consequência da queda da LT e do aumento na taxa 
de crescimento da NEL, pelas razões comentadas, sem, 
entretanto, fi car abaixo de um em momento algum.

Entretanto, tal como observado nas análises 
anteriores, a partir de meados de outubro/08, o IL passou a 
apresentar trajetória crescente, devido ao aumento da LT e 
à queda da NEL, até recuperar os níveis de julho de 2008 
ao fi nal do período de análise.
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87/ Verifi car defi nição de Índice de Liquidez no boxe de "Conceitos e Metodologias – Testes de Estresse de Liquidez para Instituição Financeira".
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3.4 Conclusão

Os resultados dos testes de estresse de capital 
mostraram que as instituições analisadas são resistentes às 
variações individuais nos fatores de risco e que apenas em 
situações extremas, superiores às variações historicamente 
observadas, algumas instituições tornaram-se desenquadradas 
no IB. Ademais, somente o cenário combinado de taxas de 
juros, de taxas de câmbio e de elevação do risco de crédito 
fez com que o universo analisado apresentasse IB levemente 
inferior a 11%, atingindo 10,7%.

Nas edições anteriores desse relatório, os testes 
mostraram que choques provenientes de oscilações nas 
taxas de câmbio não trariam problemas de capital para 
as instituições fi nanceiras em geral. Essa estimativa foi 
confi rmada no segundo semestre de 2008, pois a variação 
ocorrida na taxa de câmbio, de 60% entre a menor e a maior 
cotação ocorrida, não provocou problema sobre o capital 
das instituições.

A liquidez total do sistema, durante todo o segundo 
semestre de 2008, sempre foi superior à NEL, demonstrando 
a capacidade do sistema fi nanceiro para suportar situações 
de estresse de liquidez.

Apesar de todas as instituições sentirem os efeitos da 
crise, o segmento dos bancos pequenos foi o mais afetado.  
Num período superior a um mês, a liquidez desse segmento 
foi 10% inferior ao estimado para suportar situações de 
estresse de liquidez.

As medidas adotadas pelo Conselho Monetário 
Nacional (CMN) e pelo BCB para dirimir os efeitos da crise 
surtiram os efeitos esperados. A partir de janeiro de 2009, 
o sistema passou a operar em níveis de liquidez iguais ou 
superiores àqueles observados antes da crise. 
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Conceitos e Metodologias – Testes de Estresse de Capital

A metodologia dos testes de estresse foi atualizada devido às alterações em normas que tratam do 
Patrimônio de Referência Exigido (PRE) e aos novos documentos de requisição de informações instituídos 
pelo BCB. A nova metodologia de cálculo foi implementada a partir de dezembro de 2008, considerada a data 
inicial para todos os gráfi cos e tabelas.

Os testes de estresse são simulações utilizadas para estimar as perdas resultantes da ocorrência de 
eventos extremos, porém plausíveis, e avaliar a estabilidade de uma instituição ou do sistema bancário. Assim, 
é possível determinar o impacto tendo em vista situações de perdas não esperadas, portanto, não aprovisionadas, 
causadas por grandes oscilações no risco de crédito e nas taxas de câmbio e de juros. 

Mais especifi camente, procura-se mensurar, a partir de choques nos fatores de risco, a magnitude das 
perdas fi nanceiras e a nova exigência de capital decorrente das posições estressadas, o que resulta em um 
novo índice de Basileia (IB). Com o objetivo de identifi car eventual concentração de risco em uma instituição 
ou grupo de instituições, para cada evento de estresse é calculada a relevância das instituições que fi cariam 
desenquadradas ou tecnicamente insolventes1.

Construção de cenários para risco de mercado (juros e câmbio)

Os cenários utilizados nos testes são calculados com base em séries históricas dos principais fatores de 
risco. No caso do ouro, da moeda estrangeira, da taxa de cupons de moedas estrangeiras, de índice de preços e 
de taxa de juros, são utilizados os fatores de risco mais representativos quanto à mensuração das expectativas 
de mercado, conforme a tabela abaixo: 

1/ A relevância é calculada com base na representatividade do Ativo Total Ajustado (ATA) da instituição em relação ao sistema bancário. O 
desenquadramento acontece quando o Patrimônio de Referência fi ca menor do que o Patrimônio de Referência Exigido. O critério de insolvência 
técnica é: Patrimônio Líquido Ajustado (PLA)  menor do que zero.

Pela tabela, pode-se observar que as estruturas a termo da taxa de cupons de moedas estrangeiras são 
estressadas com base no cenário criado para a taxa de cupom de dólar. Os outros tipos de risco seguirão a mesma 
lógica para a construção dos cenários.
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O retorno logarítmico de cada série, em t, é dado por:

onde:
Frt é o valor2 da observação no tempo t; 
h é o horizonte de análise (holding period).

O horizonte de análise é de dez dias úteis. O cenário de estresse é obtido pela média dos retornos que 
se situam abaixo ou acima de determinado percentil:

onde:
C é o cenário calculado;
n é o número de observações que estão acima do percentil Pa (99,87%), no caso de alta, e abaixo do 

percentil Pb (0,13%), para o cenário de baixa.

Estresse de juros

São estressadas todas as posições sujeitas à variação na taxa de juros (taxas pré-fi xadas, taxas de cupons 
de moedas estrangeiras, de cupons de índices de preços e de cupons de taxa de juros), classifi cadas na carteira 
de negociação e fora da carteira de negociação. Os fl uxos nos vértices (21 a 2.520 dias úteis) são recalculados 
após a aplicação dos choques e é avaliado o impacto fi nanceiro sobre o Patrimônio de Referência (PR) ocorrido 
devido à oscilação na taxa de juros.

Além do impacto fi nanceiro sobre o patrimônio, os fl uxos estressados classifi cados na carteira de 
negociação originam novas parcelas de requerimento de capital para risco de taxas de juros (PJUR1, PJUR2, PJUR3, 
PJUR4). No caso da taxa pré-fi xada (PJUR1), a cada estrutura a termo gerada por um choque, novos parâmetros 
regulamentares de exigência de capital são calculados (ρ, Mpre, k, ρI, ρII, ρIII). Independentemente da direção 
(alta ou baixa), esses choques fazem com que os parâmetros de volatilidade assumam valores elevados, o que 
tende a potencializar os efeitos sobre a parcela PJUR1 e, consequentemente, sobre o PRE. No caso das parcelas 
de capital exigidas para outros tipos de taxa de juros (PJUR2, PJUR3, PJUR4), os fatores multiplicadores “Mext” são 
mantidos fi xos.

As exposições ponderadas pelo fator de risco não são recalculadas em razão dos impactos gerados pelo 
estresse de taxas de juros, logo a parcela de capital PEPR (risco de crédito) fi ca inalterada.

Além da aplicação do cenário de estresse determinado conforme a metodologia citada, há também o 
teste de sensibilidade, no qual os juros são estressados gradualmente em variações percentuais, de 90% negativo 
a 100% positivo. Esses percentuais são aplicados sobre todos os tipos de estruturas a termo de taxas de juros 
vigentes na data-base.

2/ No caso da taxa de câmbio, Fr corresponde à cotação em R$/US$, enquanto, no fator de risco de taxas de juros, Fr é igual a (1+taxa).



108  |  Relatório de Estabilidade Financeira  |  Maio 2009

Estresse de câmbio

A oscilação das taxas de câmbio resulta em alterações tanto no PR da instituição como em sua exigência 
de capital (PCAM) e, consequentemente, no IB. O impacto fi nanceiro no PR decorre da aplicação da taxa de 
câmbio estressada sobre a exposição efetiva3. A nova parcela de requerimento de capital é resultado da variação 
da exposição regulamentar ocorrida após o estresse na taxa de câmbio.

As exposições ponderadas por fator de risco não são recalculadas em razão dos impactos gerados pelo 
estresse na taxa de câmbio, logo a parcela de capital PEPR (risco de crédito) fi ca inalterada.

Assume-se que as posições detidas em todas as moedas seguem as oscilações percentuais ocorridas no 
dólar, que é a variável base do estresse de câmbio.

Além da aplicação do cenário de estresse, há também o teste de sensibilidade, em que o dólar é estressado 
gradualmente em dez intervalos, para cima e para baixo, a partir da taxa de câmbio vigente na data-base.

Estresse de crédito

A análise de cenário é realizada por meio do rebaixamento de dois níveis nas classifi cações de crédito de 
todos os clientes da instituição fi nanceira, a partir dos valores da carteira classifi cada publicados no balancete. 
Da nova classifi cação, obtém-se como resultante uma nova necessidade de provisão, que, subtraída da provisão 
constituída, obtém-se a provisão adicional (Pad). Em seguida, calcula-se o efeito do aumento de provisão sobre 
o PR e sobre o PRE e, consequentemente, apura-se o impacto sobre o IB.

O impacto sobre o PR é dado pela diferença entre a Pad e o crédito tributário constituído, o qual equivale 
a 40% do valor da provisão adicional, de modo que o impacto fi nal é dado pela provisão adicional multiplicada 
por um fator de 0,60: 

Impacto no PR = 40% x Pad – Pad = -60% x Pad

O impacto sobre o PRE, por sua vez, é calculado em duas etapas. O novo crédito tributário constituído 
é ponderado a 100%, quando de sua inclusão na exposição ponderada pelo risco (PEPR). A provisão adicional, 
por outro lado, reduz a exposição ao risco de crédito e, consequentemente, reduz o PEPR. Para efeito desse 
cálculo, consideram-se todas as operações de crédito associadas à nova provisão ponderadas pelo risco de 100%. 
Tendo em vista que o ativo é ponderado por um fator de 0,11 no cálculo do PRE, o impacto sobre o PRE será 
de 0,066 x (provisão adicional), isto é:

Impacto no PRE = [40% x 100% x Pad - 100% x Pad] x 0,11
Impacto no PRE = -0,066 x Pad

De forma análoga à análise de cenário, a análise de sensibilidade busca medir o impacto das provisões 
adicionais no índice de Basileia. Em incrementos percentuais, a provisão mínima regulamentar de cada instituição 
é estressada até um valor de 350%, ou seja, é multiplicada por quatro vezes e meia. A cada acréscimo de provisão, 
são medidos os impactos no PR e no PRE, apurando-se o novo IB.

3/ A exposição efetiva corresponde à exposição líquida cambial desconsiderando a parcela de over hedge (ver seção “2.2 Estrutura Patrimonial” para 
detalhes sobre essa parcela) utilizada pelas instituições fi nanceiras.
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Conceitos e Metodologias – Testes de Estresse de Liquidez 
para Instituição Financeira

Introdução

Mensura a capacidade da instituição fi nanceira para suportar situações de estresse que possam afetar a 
sua liquidez. O montante de recursos disponíveis para honrar obrigações, chamado de Liquidez Total (LT), é 
confrontado com a estimativa de risco de saída de recursos em situações extremas, denominada Necessidade 
Estimada de Liquidez em Situações de Estresse (NEL). A NEL é baseada nas oscilações das captações em geral 
e nas perdas possíveis resultantes de alterações de parâmetros de mercado, considerando cenários de crise. 

A métrica da comparação é o Índice de Liquidez (IL), obtido pela razão entre a LT e a NEL, calculada 
a partir de dados individualizados de títulos públicos federais, derivativos e depósitos a prazo (CDB) e 
interfi nanceiros (DI), obtidos diariamente das centrais de custódia (Cetip, Selic e BM&F-Bovespa), e de 
balancetes e de outras informações obtidas mensalmente das empresas.

Conceitos

Liquidez Total

Defi ne os recursos líquidos disponíveis para cada conglomerado/instituição honrar suas obrigações. 
A Liquidez Total é o somatório dos Ativos Líquidos Monitorados Diariamente e dos Outros Ativos Líquidos 
(Contábeis).

Ativos Líquidos Monitorados Diariamente

a) Mercado ativo
Composto pelas posições recebidas diariamente das centrais de custódia, são os ativos de maior liquidez. 

Considera-se integralmente o valor dos títulos públicos federais livres, operações compromissadas – posição 
bancada, saldo líquido dos CDB e DI com vencimento no próximo dia útil e ajustes diários referentes a posições 
no mercado futuro na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F).

b) CDB/DI ativos com vencimento acima de um dia
Percentual dos CDB e DI registrados na Câmara de Custódia e Liquidação (Cetip) com vencimento 

acima de um dia, conforme o prazo de vencimento, tendo em vista a possibilidade de resgate antecipado ou 
venda no mercado secundário. Excluídos os DIs direcionados, como os DI rural, DI Microcrédito etc.



110  |  Relatório de Estabilidade Financeira  |  Maio 2009

Outros Ativos Líquidos (contábeis)

Percentual do saldo registrado nos balancetes dos seguintes ativos: Ações, Disponibilidades, Aplicações 
em cotas de fundos, Moedas Estrangeiras, Aplicações em Ouro e TVM no Exterior – Títulos do Tesouro Nacional.

Necessidade Estimada de Liquidez (NEL)

A NEL representa o nível de liquidez que cada conglomerado/instituição necessitaria para suportar 
oscilações em suas captações e perdas resultantes de alterações em parâmetros de mercado sob cenário de crise 
(estresse de crise). É composta pelos componentes apresentados a seguir.

Volatilidade dos depósitos

Mede a oscilação nas captações efetuadas por meio de depósitos, de cada conglomerado/instituição 
fi nanceira, ou seja, representa o volume de resgates de depósitos, antecipados ou não, em situações extremas, 
considerando intervalo de dez dias úteis.

Índice de concentração dos depósitos (exceto DI)

O objetivo principal desse componente é estimar, para cada conglomerado ou instituição fi nanceira, 
a necessidade de liquidez relacionada a características de concentração da captação. Tais características são 
calculadas considerando:

a) a concentração dos depósitos segregados por faixas de valor;
b) a concentração dos depósitos por tipo de cliente (investidor institucional, instituição fi nanceira, 

pessoa física e pessoa jurídica).

Captação em DI com vencimentos acima de um dia útil

Percentual dos DIs conforme o prazo de vencimento, considerando as seguintes hipóteses:

a) para os DIs curtos: não serão renovados;
b) para os demais: possibilidade de eventual resgate antecipado.

São excluídos os DI rural, de instituições de microcrédito e microfi nanças. 

Demais passivos

O objetivo desse componente é estimar a necessidade de liquidez para os demais passivos que possam 
ser exigidos, com base nas variações dos saldos das contas do balancete (exceto depósitos e operações 
compromissadas – posição fi nanciada).



Maio 2009  |  Relatório de Estabilidade Financeira  |  111

Estresse de mercado sobre posições líquidas

O objetivo desse componente é estimar para cada instituição, dadas suas posições, a perda de valor dos 
ativos considerados líquidos (basicamente títulos públicos federais), bem como a necessidade de pagamento 
de ajustes ou de complementação de garantias para as posições em derivativos, causados por alterações nos 
parâmetros de mercado (dólar, cupom cambial e taxa de juros) em situações de estresse, defi nidas por um 
modelo estatístico desenvolvido internamente. No processo, são testados cenários de alta e baixa para cada 
fator e selecionado, para cada instituição, o cenário mais desfavorável.
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4Sistema de Pagamentos Brasileiro

4.1 Introdução

Um sistema nacional de pagamentos compreende 
os arranjos institucionais e de infraestrutura que são 
utilizados, pelos agentes econômicos em geral, para 
transferir direitos monetários que eles têm contra o banco 
central ou contra os bancos com carteira comercial88, 
para liquidação de obrigações entre eles. Os pagamentos 
geralmente são efetuados por intermédio das instituições 
fi nanceiras, sobretudo os bancos, que participam diretamente 
desses arranjos. Problemas operacionais ou fi nanceiros 
de uma instituição podem afetar de forma adversa outros 
participantes de um determinado arranjo, ou de outros 
arranjos, o que pode gerar risco sistêmico89. Especialmente 
por isso, o sistema nacional de pagamentos geralmente 
é vigiado e regulado por um banco central, que procura 
assegurar o seu funcionamento contínuo e suave e o seu 
adequado nível de resiliência. 

No Brasil, a vigilância do Banco Central, além de 
focar os sistemas de liquidação considerados sistemicamente 
importantes90, alcança, também, os sistemas de pagamentos 
de varejo e, consequentemente, os correspondentes 
instrumentos de pagamento e os diversos canais de acesso.

88/ Defi nição baseada naquela que é utilizada no relatório General Guidance for Payment System Development (2005), do Comittee on Payment and Settlement 

Systems (BIS/CPSS). Os direitos monetários são representados pelo dinheiro emitido pelo banco central e, principalmente, por depósitos mantidos no 
banco central (dinheiro de banco central) e nos bancos com carteira comercial (dinheiro de banco comercial).

89/ O risco de que a inadimplência de um participante com suas obrigações em um sistema de transferência ou, em geral, nos mercados fi nanceiros, possa 
fazer com que outros participantes ou instituições fi nanceiras não sejam capazes, por sua vez, de cumprir com suas obrigações (incluindo as obrigações 
de liquidação em um sistema de transferência) no vencimento. Tal inadimplência pode causar problemas signifi cativos de liquidez ou de crédito e, como 
resultado, poderia ameaçar a estabilidade dos mercados fi nanceiros. 

90/ Defi nem-se como sistemas sistemicamente importantes aqueles que, por sua natureza ou pelo valor das operações processadas, podem colocar em risco o 
Sistema Financeiro Nacional (SFN). Conforme determinação legal (Lei nº 10.214, de 27 de março de 2001), cumpre ao Banco Central do Brasil designar os 
sistemas sistemicamente importantes. No segundo semestre de 2008, recebiam essa designação todos os sistemas que liquidam operações com títulos e valores 
mobiliários, derivativos, moedas estrangeiras e qualquer outro instrumento fi nanceiro, bem como os sistemas de transferência de fundos que apresentassem 
operações que, individualmente ou em valor acumulado, superassem valores referenciais pré-determinados. A partir da edição da Circular nº 3.437, de 13 
de fevereiro de 2009, os critérios de defi nição de importância sistêmica dos sistemas de transferência de fundos foram alterados, como explicado no boxe 
“Sistemas de Transferência de Fundos: Mudança nos Critérios de Defi nição de Importância Sistêmica de Sociedades de Arrendamento Mercantil (p. 130)”.



114  |  Relatório de Estabilidade Financeira  |  Maio 2009

Na avaliação do Banco Central do Brasil (BCB), o 
Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), compreendendo 
os sistemas de transferências de fundos e os sistemas de 
compensação e de liquidação de transações com títulos, 
valores mobiliários, derivativos e moedas estrangeiras, 
funcionou de forma adequada, considerando-se as dimensões 
de risco e efi ciência, no segundo semestre de 2008. Os 
backtests dos sistemas de compensação e de liquidação 
de títulos e valores mobiliários, derivativos e câmbio 
interbancário apresentaram resultados satisfatórios ao longo 
do semestre.

A liquidez intradia agregada disponível, mesmo 
com a redução dos recolhimentos compulsórios ocorrida no 
último trimestre do ano91, continuou acima das necessidades 
das instituições fi nanceiras participantes dos sistemas de 
compensação e de liquidação, sobretudo no que diz respeito 
ao Sistema de Transferência de Reservas (STR), que é, 
por assim dizer, o sistema de liquidação central. Por outro 
lado, acompanhando a tendência dos últimos períodos, os 
sistemas voltados para pagamentos de varejo apresentaram 
crescimento no giro fi nanceiro diário, sem efeitos, entretanto, 
em termos de risco sistêmico. 

4.2 Principais desenvolvimentos 
no segundo semestre de 2008

O segundo semestre de 2008 foi marcado por 
grande volatilidade do mercado acionário brasileiro. O 
Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa), que 
havia atingido a marca dos 73.500 pontos no mês de maio, 
chegou a patamares da ordem de 29.000 pontos em outubro, 
registrando, no mês, quedas diárias acima de 10%. Assim, 
em uma única ocasião no semestre, a variação acumulada 
de dois dias no Fator Primitivo de Risco (FPR) Ibovespa, 
utilizado pela BM&FBOVESPA-Derivativos para cálculo 
de garantias, excedeu o limite de seus cenários de estresse. 
Reagindo a essa situação, a câmara alterou os limites para os 
cenários de alta e de baixa do FPR Ibovespa, que passaram 
de +10% e -10% no início do semestre para +20% e -20%, 
no fi nal do semestre. De forma análoga, o FPR “dólar” teve 
seus limites para cenários de estresse alterados de +8% e 
-8% para +15% e -15% ao longo do período. 

91/ Ao longo do último trimestre de 2008, o BCB adotou uma série de medidas com o objetivo de diminuir a concentração de liquidez e fazer o crédito fl uir, 
tanto dentro do sistema fi nanceiro quanto do sistema fi nanceiro para o não-fi nanceiro. Dentre essas medidas, destacam-se aquelas relacionadas à liberação 
de recursos vinculados aos empréstimos compulsórios. Vale ressaltar, entretanto, que, do ponto de vista das fontes potenciais de liquidez intradia, as 
reduções nos níveis dos compulsórios representam uma diminuição da liquidez intradia disponível para a realização de pagamentos no âmbito do STR.
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Com relação aos ambientes de negociação 
relacionados com a BM&FBOVESPA-Câmbio, a crescente 
utilização da plataforma eletrônica de negociação, que entrou 
em funcionamento em 14 de julho de 2008, gerou redução 
da participação relativa do pregão viva-voz em volume e em 
valor, o que permitiu maior transparência e melhor formação 
de preço no ambiente de negociação.

Por fi m, destaca-se o agravamento do cenário de 
reversão da evolução da participação da BM&FBOVESPA-
Ativos no mercado interbancário de títulos públicos federais, 
com drástica diminuição do volume de operações cursadas 
no sistema em relação aos períodos anteriores (redução de 
96,6% em relação ao mesmo semestre do ano anterior).

4.3 Desempenho dos sistemas 
de liquidação

4.3.1 Sistemas de transferência 
de fundos

4.3.1.1 Sistema de Transferência 
de Reservas

O STR, operado pelo BCB, liquida transferências 
interbancárias de fundos de forma bruta e em tempo real 
(LBTR). A liquidação, irrevogável e incondicional, é feita 
com base em recursos mantidos nas contas de liquidação 
(central bank money).

Durante quase todo o segundo semestre de 2008, o 
funcionamento foi normal, com índice de disponibilidade 
médio de 99,7%, o mesmo registrado no semestre anterior92. 
Excepcionalmente, o sistema apresentou indisponibilidade 
temporária em 20 de outubro, no período vespertino, durante 
cerca de uma hora, e em 14 de novembro, no início do 
horário normal de funcionamento, durante trinta minutos. 
Entretanto, dada a capacidade de processamento instalada, 
após o retorno da operação, as liquidações foram fi nalizadas 
normalmente. 

As tabelas a seguir mostram, de forma detalhada, em 
valor e em quantidade, a evolução do total das transferências 
de fundos cursadas no STR, no segundo semestre de 
2008. Essas transferências alcançaram média diária de 
R$479 bilhões, o que signifi ca que o sistema girou valor 

92/ Segundo o artigo 5º, inciso III, do Regulamento anexo à Circular nº 3.100, de 28 de março de 2002, que disciplina o funcionamento do STR, o índice de 
disponibilidade deve ser igual ou superior a 99,8%.
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equivalente a um Produto Interno Bruto (PIB) a cada seis 
dias93. No primeiro semestre de 2008, a média diária havia 
sido de R$406 bilhões, enquanto, no segundo semestre de 
2007, essas transferências haviam alcançado a média diária 
de R$444 bilhões.

Em valor, a liquidação bruta de operações com títulos 
públicos, incluídas as operações de crédito intradia do BCB, 
continuou respondendo pela maior parte das transferências 
de fundos. Houve elevação de 28,5% em comparação com o 
semestre anterior, o que explica praticamente a totalidade do 
aumento no giro diário do sistema. No segundo semestre de 
2007, a participação desse tipo de liquidação era de 87,1%.

O valor total das transferências relacionadas com 
a liquidação multilateral de títulos apresentou elevação de 
1,3% em relação ao semestre anterior, e redução de 16,3% 
em relação ao segundo semestre de 2007. Em relação 
à liquidação multilateral de operações de derivativos e 
de câmbio, houve acréscimos de 135,7% e de 24,3%, 
respectivamente, em relação ao primeiro semestre de 2008. 
Na comparação com o segundo semestre de 2007, houve 
aumento de 90,7% na liquidação multilateral de operações 
com derivativos e de 2,9% na liquidação multilateral de 
operações de câmbio.

Ainda em termos de valor, o comportamento 
das transferências de fundos foi relativamente uniforme, 
apresentando crescimento na comparação com o semestre 
anterior. As transferências relacionadas com resultados 
multilaterais de sistemas de compensação registraram 
incremento de 13,9%, as Transferências Eletrônicas 
Disponíveis (TED) por conta de clientes cresceram 9,9% 
e as TED por conta das próprias instituições fi nanceiras 
subiram 12,9%. As TED por conta das próprias Instituições 
Financeiras (IF) representam montante superior às TED por 
conta de cliente.

Em quantidade, as TED continuaram com expressiva 
participação (65,8%) na quantidade de transferências de 
fundos liquidadas, embora tenham respondido por apenas 
4,0% do valor total liquidado.

Houve redução de 11,7% na quantidade de TED 
por conta das próprias IF, comparativamente ao semestre 
anterior, e de 25,7% em relação ao segundo semestre de 
2007. Movimento inverso ocorreu na quantidade de TED 
por conta de clientes, que apresentou aumento de 8,0% 
em relação ao semestre anterior e de 10,2% em relação ao 

93/ Em 2008, o PIB do Brasil foi de R$2,9 trilhões.

STR
Transferências de fundos – Valor – Detalhamento

R$ bilhões

Discriminação 2008 2008 Acumulado

1º Semestre 2º Semestre

Valor %1/ Valor %1/

Transações

  Títulos

    Liquidação Multilateral 1 971,6  4,0 1 996,7  3,2 3 968,4

    Liquidação Bruta2/ 42 959,6  86,6 55 183,5  88,0 98 143,1

  Derivativos

    Liquidação Multilateral  142,4  0,3  335,6  0,5  478,0

  Câmbio

    Liquidação Multilateral  332,2  0,7  412,8  0,7  744,9

Pagamentos

    Liquidação Multilateral 1 221,0  2,5 1 391,1  2,2 2 612,1

Transferências por conta

  de clientes  975,3  2,0 1 072,1  1,7 2 047,4

Transferências por conta

  da própria IF 1 249,0  2,5 1 410,4  2,2 2 659,4

Governo  738,4  1,5  936,5  1,5 1 674,8

Total 49 589,4 62 738,7 112 328,1

Fonte: Bacen
1/ Percentual do total liquidado.
2/ Incluídas as operações de derivativos negociados em balcão
  organizado e as operações de Redesconto do Banco Central (as de
  ida e volta do mesmo dia e as operações de um dia útil).
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mesmo semestre do ano anterior. Desse modo, a quantidade 
de TED por conta de cliente supera a quantidade de TED 
por conta de IF. 

O resultado desse processo de aumento relativo do 
valor total das TED em relação à quantidade foi a elevação 
do valor médio de cada ordem, de 1,8% para as TED por 
conta de cliente e de 27,9% para as TED por conta de IF. 
Em termos nominais, o valor médio de cada ordem alcançou 
R$548 mil e R$912 mil, respectivamente.

Quanto à distribuição intradia das transferências de 
fundos, fator relevante na análise da necessidade de liquidez 
dos participantes do sistema, nota-se que, em relação ao giro 
fi nanceiro médio diariamente liquidado, na comparação com 
o primeiro semestre de 2008, o valor acumulado liquidado 
até as 9h diminuiu de 27,9% para 25,6%.

No período da manhã, a maior concentração 
ocorreu entre 8h e 10h, com 30,1% do movimento 
total. Tal concentração é resultante, principalmente, das 
operações compromissadas cursadas no Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia (Selic), especialmente no que diz 
respeito às "operações de volta". Além disso, esse período 
também concentra a demanda pelo redesconto intradia do 
Banco Central do Brasil, o qual implica a realização de 
operação compromissada no ambiente do Selic.

Em quantidade, há dois períodos de concentração, 
conforme mostra a distribuição intradia: o primeiro pela 
manhã (até 8h) e o outro à tarde (entre 16h e 17h30), nos 
quais foram processados, em termos de média diária, 
respectivamente, 12,4% e 36,3% das ordens de transferência 
de fundos. No semestre anterior, esses percentuais foram de 
15,5% e 35,9%, respectivamente. A antecipação e a diluição 
das liquidações ao longo do dia contribuem para mitigar e 
conter os riscos de liquidez e operacional.

O pico de liquidação foi de 20,4 mil ordens de 
transferência de fundos por hora, observado em dezembro 
de 2008, correspondente a 51,0% da capacidade instalada 
do sistema, que é de 40 mil ordens por hora.

Para realizar suas transferências de fundos ao 
longo do dia, além do saldo na conta Reservas Bancárias, 
relacionado ao recolhimento compulsório sobre recursos a 
vista, as instituições fi nanceiras contam com outras fontes 
de liquidez que podem ser livremente movimentadas ao 
longo do dia e prontamente utilizadas. Isso inclui saldos 
relacionados a: i) outros recolhimentos compulsórios 

STR
Transferências de fundos – Quantidade – Detalhamento

Mil

Discriminação 2008 2008 Acumulado

1º Semestre 2º Semestre

Quantidade %1/ Quantidade %1/

Transações

  Títulos

    Liquidação Multilateral  61,4 1,2  84,5 1,6  145,9

    Liquidação Bruta2/  878,9 16,9  957,9 18,0 1 836,8

  Derivativos

    Liquidação Multilateral  5,3 0,1  5,9 0,1  11,2

  Câmbio

    Liquidação Multilateral  5,4 0,1  5,6 0,1  11,0

Pagamentos

    Liquidação Multilateral  103,1 2,0  109,6 2,1  212,7

Transferências por conta

  de clientes 1 811,5 34,8 1 955,9 36,7 3 767,3

Transferências por conta

  da própria IF 1 752,0 33,7 1 546,6 29,0 3 298,6

Governo  580,5 11,2  658,5 12,4 1 239,0

Total 5 198,2 5 324,4 10 522,6

Fonte: Bacen
1/ Percentual do total liquidado.
2/ Incluídas as operações de derivativos negociados em balcão
  organizado e as operações de Redesconto do Banco Central (as de
  ida e volta do mesmo dia e as operações de um dia útil).
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em espécie mantidos no Banco Central do Brasil; ii) 
recolhimentos compulsórios cumpridos em títulos públicos 
federais – por meio do Redesconto Intradia94; e iii) outros 
títulos públicos federais redescontáveis. Se, ainda assim, a 
instituição participante não tiver liquidez sufi ciente, suas 
ordens de transferência de fundos são remetidas para a fi la 
de espera.

Para monitorar a situação de liquidez no âmbito 
do STR, o Banco Central do Brasil considera os seguintes 
indicadores:

• a liquidez intradia95;
• a necessidade efetiva de liquidez intradia de 

um participante96; e
• a necessidade agregada de liquidez do sistema97.

No segundo semestre de 2008, a necessidade 
agregada de liquidez do sistema manteve-se, em média, 
em 2,1% da liquidez intradia disponível. Esse indicador de 
liquidez foi ligeiramente superior ao encontrado no semestre 
anterior (2,0%) e ligeiramente inferior ao encontrado no 
mesmo semestre de 2007 (2,2%). Fica evidente que a 
liquidez disponível para o sistema é sufi ciente, no agregado, 
para garantir a liquidação das ordens de transferência de 
fundos, não tendo havido qualquer ocorrência de travamento 
de pagamentos (gridlock) no período considerado.

No que se refere à distribuição da liquidez intradia, 
em relação ao primeiro semestre de 2008, destaca-se o 
aumento do número de conglomerados com alto percentual 
de necessidade de liquidez, acima de 80%, para realização 
de pagamentos, de três para cinco, na média do semestre. 

94/ Como instrumento de liquidez, as instituições fi nanceiras titulares de conta Reservas Bancárias podem fazer uso do Redesconto Intradia do Banco Central 
do Brasil, que é concedido na forma de operação compromissada com títulos públicos federais, sem custo fi nanceiro para o participante. A solicitação do 
participante é feita eletronicamente, e os fundos são prontamente creditados em sua conta Reservas Bancárias.

95/ LI = RB + RC + TF

onde:
LI → Liquidez Intradia;
RB → Saldo da conta Reservas Bancárias;
RC → Saldo de outros recolhimentos compulsórios em espécie que não os referidos aos recursos à vista; e
TF → Valor dos títulos públicos federais que podem ser utilizados em operações com o próprio Banco Central do Brasil.
96/ NELi = LIi

f – PSi

onde:
NELi → Necessidade efetiva de liquidez da instituição “i”;
LIi

f → Saldo fi nal da liquidez intradia da instituição “i”;
PSi → Pior saldo da instituição “i” ao longo do dia;
97/ 
onde:
NELA → Necessidade efetiva de liquidez agregada do sistema;
NELi → Necessidade efetiva de liquidez da instituição “i”.
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Particularmente, o mês de outubro apresentou o pico 
desse indicador, com dez conglomerados. Ao contrário 
do período anterior, no segundo semestre de 2008, uma 
instituição enquadrou-se no intervalo crítico de utilização 
de sua liquidez, ou seja, entre 90% e 100%. Paralelamente, 
houve crescimento do número de conglomerados com baixo 
percentual de necessidade de liquidez, abaixo de 20%, 
para realização de pagamentos, de 22 para 32, na média 
do semestre.

Em comparação com o total de pagamentos realizados 
por intermédio do STR, a participação das instituições que 
necessitaram de mais liquidez intradia é relativamente 
pequena. Aproximadamente 78,2% dos pagamentos foram 
realizados por instituições que necessitaram, em média, 
de até 20% de sua liquidez intradia para realização de 
pagamentos. Os pagamentos de instituições que utilizaram 
mais de 80% de seu estoque de liquidez ao longo do dia 
representaram 1,8% do total. Computadas as alterações na 
distribuição da utilização da liquidez intradia do sistema, 
confi gura-se um cenário no qual a disponibilidade de liquidez 
continua sufi ciente para garantir a fl uidez dos pagamentos.

4.3.1.2 Sistema de Transferência 
de Fundos

O Sistema de Transferência de Fundos (Sitraf), 
operado pela Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) 
e considerado sistemicamente importante, apresenta 
características dos sistemas de liquidação diferida com 
compensação de obrigações (LDL) e dos sistemas com 
LBTR. É, portanto, um sistema híbrido. Havendo saldo 
sufi ciente na conta do participante emitente, no momento 
em que a ordem é recebida, a liquidação se dá de forma 
bruta, ou seja, operação por operação. Caso contrário, a 
transferência entra em fi la para processamento multilateral, 
com a utilização de um algoritmo de otimização.

Seus mecanismos de gerenciamento de risco são 
equivalentes aos de um sistema LBTR, e a liquidação é 
feita em caráter irrevogável e incondicional ao longo do 
dia. O sistema concentra sua atuação na liquidação de TED 
emitidas por clientes, geralmente de valores intermediários 
em relação aos valores das transações que são liquidadas 
por intermédio do Sistema de Liquidação Diferida das 
Transferências Interbancárias de Ordens de Crédito (Siloc), 
o outro sistema operado pela CIP, e os das transações que 
são liquidadas por intermédio do STR.

STR
Necessidade efetiva de liquidez

Percentual da necessidade efetiva 2008 2008

de liquidez em relação à 1º semestre 2º semestre

disponibilidade total de liquidez Nº de IF %1/ Nº de IF %1/

0%  a 10% 11 56,0 16 62,3

10% a 20% 11 26,2 16 15,9

20% a 30% 20 2,5 14 6,8

30% a 40% 18 2,5 21 4,7

40% a 50% 13 7,4 18 6,0

50% a 60% 16 1,9 14 1,5

60% a 70% 10 0,2 13 0,5

70% a 80% 2 0,5 2 0,5

80% a 90% 3 2,7 4 1,7

90% a 100% 1 0,1

Total 104 100,0  119 100,0  

Fonte: Bacen

1/ Participação percentual dos pagamentos efetuados pelas instituições
   que se enquadram na classe em relação ao giro financeiro total.
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O Sitraf funcionou normalmente em todos os 
dias úteis do segundo semestre de 2008, com índice de 
disponibilidade de 99,99%, em comparação com 99,95% 
no primeiro semestre. O pico de processamento ocorreu 
em dezembro, com a liquidação de 73,3 mil ordens de 
transferência de fundos por hora, correspondente a 81,5% 
da capacidade máxima do sistema (90 mil ordens de 
transferência de fundos por hora).

O giro fi nanceiro médio diário foi de R$20,7 bilhões, 
correspondente a 239 mil ordens de transferência de fundos, 
o que representa aumento em comparação com o semestre 
anterior, que apresentou média diária, respectivamente, 
de R$19,8 bilhões e 235 mil. As TED por conta de cliente 
representam parcela signifi cativa das transferências do 
sistema. O valor médio desse tipo de transferência alcançou 
R$93,7 mil, contra R$51,9 mil no caso de TED em nome 
da própria IF, representando aumento de 0,3% e 10,7%, 
respectivamente, em comparação com os valores observados 
no semestre anterior. Os valores médios das TED liquidadas 
no Sitraf são bem abaixo dos correspondentes valores 
observados no STR.

Quanto à distribuição intradia das transferências de 
fundos cursadas no Sitraf, a maior concentração se dá no 
período entre 15h e 16h30, com 34,1% do total diário em 
termos de valor e 25,8% em termos de quantidade. 

4.3.1.3 Sistema de Liquidação 
Diferida das Transferências 
Interbancárias de Ordens de 
Crédito

O Siloc é um sistema por intermédio do qual 
são liquidadas transferências de crédito relacionadas 
aos bloquetos de cobrança de valor individual inferior a 
R$5 mil98, aos Documentos de Crédito (DOC)99 e às 
Transferências Especiais de Crédito (TEC). A liquidação 
interbancária é feita com compensação multilateral, em 
D+1, exceto as TEC, que são liquidadas em D0. Se houver 
inadimplência, o participante é excluído da sessão de 
liquidação e os resultados multilaterais são recalculados.

No segundo semestre de 2008, o giro fi nanceiro médio 
diário liquidado no Siloc foi de R$3,5 bilhões, correspondente 

98/ A liquidação dos bloquetos de cobrança de valor unitário igual ou superior a R$5 mil é feita bilateralmente, pelo valor agregado, por intermédio do STR. 
As informações referentes à liquidação desses pagamentos encontram-se nos quadros de transferências no STR, incluídas no item “Transferências por 
conta da própria IF”. 

99/ O DOC tem valor máximo de R$4.999,99.

CIP-Sitraf
Giro – Quantidade – Detalhamento

Milhões

Discriminação 2008 2008 Acumulado

1º Semestre 2º Semestre

Quantidade %1/ Quantidade %1/

TED por conta

  de clientes 23,0 80,4 25,9 82,8 48,9

TED por conta

  da própria IF  5,6 19,6  5,4 17,2  11,0

Fonte: Bacen
1/ Percentual do giro total.

CIP-Sitraf
Giro – Valor – Detalhamento

R$ bilhões

Discriminação 2008 2008 Acumulado

1º Semestre 2º Semestre

Valor %1/ Valor %1/

TED por conta

  de clientes 2 149,0 89,1 2 426,7 89,7 4 575,7

TED por conta

  da própria IF  262,6 10,9  280,0 10,3  542,6

Fonte: Bacen
1/ Percentual do giro total.

CIP-Siloc
Giro – Valor – Detalhamento

R$ bilhões

Discriminação 2008 2008 Acumulado

1º Semestre 2º Semestre

Valor %1/ Valor %1/

DOC2/ 73,8 18,3 85,2 18,8 159,0

Bloqueto3/

  de cobrança  326,1 80,8  363,3 80,2  689,4

Outros  3,8 0,9  4,4 1,0  8,2

Fonte: Bacen
1/ Percentual do giro total.
2/ Transferência de crédtio em T + 1.
3/ Documento com código de barras que permite o pagamento de contas
  em qualquer banco.
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a 6,5 milhões de transações. O semestre precedente registrou 
R$3,3 bilhões e 6,4 milhões, respectivamente.

O crescimento do movimento do Siloc é explicado 
tanto pelo aumento no número de transações relacionadas 
a bloquetos de cobrança (crescimento de 11,4% em valor 
e de 7,8% em quantidade em comparação com o semestre 
anterior), quanto pela maior utilização de DOC, que, 
comparativamente ao semestre anterior, cresceu 15,4% e 
15,2%, respectivamente, em termos de valor e quantidade. 
Os valores médios de cada bloqueto de cobrança e de cada 
DOC alcançaram, respectivamente, R$479 e R$1.012.

4.3.1.4 Centralizadora da 
Compensação de Cheques

A Centralizadora da Compensação de Cheques 
(Compe) processa a liquidação interbancária de cheques 
de valor unitário inferior a R$250 mil100. A liquidação, 
em D+1, é feita pelo valor líquido multilateral. No caso 
de inadimplência, o participante é excluído da sessão de 
liquidação, com recálculo das posições líquidas multilaterais.

No segundo semestre de 2008, a Compe liquidou 
montante financeiro médio diário de R$4,49 bilhões, 
R$130 milhões acima do correspondente valor observado 
no primeiro semestre. O valor médio de cada cheque 
compensado foi de R$793, ante R$739 no período anterior. 

4.3.2 Sistemas de compensação e de 
liquidação de títulos e valores 
mobiliários, derivativos e câmbio

4.3.2.1 Sistema Especial de Liquidação 
e de Custódia

O Selic, que é operado pelo Banco Central do Brasil, 
é um sistema de liquidação de títulos públicos federais 
que funciona, também, como depositário central. Além 
de operações típicas do mercado secundário, defi nitivas 
ou compromissadas, o sistema liquida as colocações 
primárias, as operações de mercado aberto e as operações 
de Redesconto do Banco Central do Brasil. 

100/ A liquidação de cheques de valor individual igual ou superior a R$250 mil é feita bilateralmente, pelo valor agregado, por intermédio do STR. As 
informações referentes à liquidação desses pagamentos estão nos quadros de transferências no STR, incluídas no item “Transferências por conta da 
própria IF”.

CIP-Siloc
Giro – Quantidade – Detalhamento

Milhões

Discriminação 2008 2008 Acumulado

1º Semestre 2º Semestre

Quantidade %1/ Quantidade %1/

DOC2/ 73,1 9,3 84,2 9,9 157,3

Bloqueto

  de cobrança3/  703,5 89,9  758,2 89,3 1 461,7

Outros  5,9 0,8  6,3 0,7  12,3

Fonte: Bacen
1/ Percentual do giro total.
2/ Transferência de crédtio em T + 1.
3/ Documento com código de barras que permite o pagamento de contas
  em qualquer banco.

Giro na Compe – Quantidade e valor
R$ bilhões

Discriminação 2008 2008 Acumulado

1º semestre 2º semestre

Quantidade1/ 0,7 0,7 1,5

Valor  531,5  587,7 1119,2

Fonte: Bacen

1/ Em billhões.
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O sistema tem, pois, importância sistêmica e, 
para minimizar os riscos de liquidação, é observado o 
modelo 1 de entrega-contra-pagamento101. Dessa forma, a 
liquidação da perna fi nanceira e a liquidação da perna de 
títulos, mutuamente condicionadas, são feitas em tempo 
real, transação por transação. Quando a operação envolve 
diferentes bancos liquidantes, a liquidação fi nanceira é feita 
nas contas Reservas Bancárias (central bank money), por 
intermédio do STR.

No segundo semestre de 2008, todos os ciclos 
diários de liquidação transcorreram normalmente, sem 
qualquer atraso signifi cativo.

Considerando as operações compromissadas e 
defi nitivas, o Selic liquidou, em média, 11,5 mil operações 
por dia, no valor global de cerca de R$805,2 bilhões, sendo 
que 56,4% da quantidade e 49,3% do valor correspondem 
a operações com liquidação intrabancária, isto é, sem 
liquidação fi nanceira nas contas Reservas Bancárias. Esses 
dados representam aumento de 0,9% em termos de 
quantidade e de 23,4% em termos de valor, na comparação 
com o semestre anterior, e de 4,5% e 23,7%, respectivamente, 
na comparação com o mesmo semestre do ano anterior.

4.3.2.2 Balcão Organizado de Ativos 
e Derivativos 

A Câmara de Custódia e Liquidação (Cetip) liquida 
principalmente operações com títulos privados, atuando, 
também, como depositária central. A entidade não atua 
como contraparte central (CPC)102. Dependendo do tipo 
de operação, a liquidação é em D0 ou D+1. Dado que a 
Cetip não garante a liquidação das operações cursadas 
em seu ambiente, e tendo em conta as disposições legais 
e regulamentares atinentes103, quando necessário, a Cetip 
adota o reprocessamento das operações, excluindo da grade 
de liquidação aquelas operações não confi rmadas, que são 
suspensas. Após esse processo, a compensação multilateral 
é realizada apenas no mercado primário, no qual se tem 
risco do emissor. As operações com títulos, realizadas 
no mercado secundário, são liquidadas na forma LBTR, 

101/ Corresponde à estrutura de liquidação bruta e simultânea dos ativos objetos da operação e da respectiva transferência de fundos, segundo defi nição do 
relatório Delivery versus Payment in Securities Settlement Systems (1992), do BIS/CPSS.

102/ A CPC assume os diversos tipos de riscos inerentes às operações, destacando-se, entre outros, o risco de crédito, que pode ser dividido em risco de 
principal e risco de reposição, e o risco de liquidez. Os sistemas operados por elas contam com mecanismos e salvaguardas que lhes permitem assegurar 
a certeza da liquidação das operações aceitas para fi ns de liquidação.

103/ A garantia de liquidação é obrigatória nos sistemas considerados sistemicamente importantes, exceto no que diz respeito ao risco do emissor.
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enquanto a compensação bilateral é utilizada nas operações 
com derivativos. 

O sistema funcionou de forma contínua, com a 
ocorrência de poucos e pequenos atrasos no período, que não 
prejudicaram a conclusão dos ciclos diários de liquidação. 

No segundo semestre de 2008, as operações 
liquidadas de modo multilateral apresentaram crescimento de 
aproximadamente 1,9%, atingindo valor médio total diário 
de R$11,8 bilhões. O poder de compensação médio foi de 
45,5%, determinando economia de liquidez média diária 
de cerca de R$5,4 bilhões. A média diária de operações 
liquidadas na modalidade bruta ou bilateral cresceu cerca de 
21,3%, alcançando R$15,8 bilhões, para 2,1 mil operações. 
De fato, o aumento do volume de operações liquidadas no 
sistema foi expressivo.

4.3.2.3 Companhia Brasileira de 
Liquidação e de Custódia

A Companhia Brasileira de Liquidação e de 
Custódia (CBLC) opera sistema de liquidação de títulos 
privados – principalmente ações e contratos de derivativos 
de ações – considerado sistemicamente importante. A maior 
parte das liquidações é feita por valor líquido e de forma 
diferida. A liquidação bruta é utilizada em algumas situações, 
tais como as distribuições públicas primárias e secundárias 
de ações, os pagamentos de juros e dividendos, as ofertas 
públicas de recompra de ações e as operações com alguns 
títulos de renda fi xa privada. A entidade atua, também, 
como depositário central de ações e de outros ativos que 
são liquidados por intermédio do sistema. A liquidação das 
operações do mercado à vista é feita em D+3, enquanto as 
obrigações relacionadas ao mercado de opções (pagamento 
dos prêmios) são liquidadas em D+1.

Para gerenciar e conter os riscos de liquidação, 
a CBLC, que atua como contraparte central, observa o 
princípio da entrega-contra-pagamento e exige garantias das 
contrapartes originais de cada operação. Os mecanismos de 
proteção da entidade são complementados por programa de 
empréstimo de títulos, por linhas de assistência de liquidez 
contratadas junto a instituições bancárias e por fundo de 
liquidação composto por recursos provenientes da própria 
câmara e de seus participantes.

0

3

6

9

12

15

0,0

7,0

14,0

21,0

28,0

35,0

Jan
2008

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

MilR$ bilhões

Cetip
Giro – Média diária

Valor LBTR Valor LDL

Quantidade LDL Quantidade LBTR

Fontes: Cetip e Bacen

0

1 200

2 400

3 600

4 800

6 000

0

20

40

60

80

100

1.7
2008

17.7 1.8 18.8 2.9 17.9 2.10 17.10 3.11 18.11 4.12 19.12

CBLC
Risco financeiro líquido

Risco financeiro líquido Risco financeiro

Fontes: CBLC e Bacen

RFL (R$ milhões) RF (R$ milhões)

104/ O RF mensura, para cada dia e com base nas variações reais dos preços dos ativos, o risco de reposição de cada um dos participantes da câmara. Para 
cada dia, são considerados os dois participantes em relação aos quais a exposição da câmara, em termos de riscos, é mais crítica.
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O sistema funcionou de forma contínua e os ciclos 
diários de liquidação foram concluídos tempestivamente.

Da análise dos backtests, o valor máximo de Risco 
Financeiro (RF)104 encontrado para os dois participantes 
com as maiores posições devedoras em um dia foi de 
R$5,4 bilhões, no mês de julho. Ao se considerar o valor das 
garantias individuais, o valor máximo de Risco Financeiro 
Líquido (RFL)105 foi de R$38,1 milhões, observado em 
outubro, o que equivale a 11,4% das salvaguardas adicionais 
disponíveis (fundo de liquidação com valor médio diário de 
R$334,9 milhões).

As garantias depositadas na câmara são compostas, 
majoritariamente, por títulos públicos e ações. Em virtude da 
forte contração no mercado acionário brasileiro em outubro, 
verifi cou-se uma diminuição considerável na participação 
das ações na carteira de garantias nesse mês.

No semestre, no modo multilateral, o giro fi nanceiro 
médio diário foi de R$5,3 bilhões, para 323,2 mil transações. 
O giro fi nanceiro apresentou diminuição de 22,8% em 
relação ao semestre anterior, ao passo que a quantidade 
de transações cresceu 26,6%, o que indica a redução do 
valor dos ativos que são objeto de negociação no sistema. 
O poder de compensação médio no período foi de 91,0%, 
representando economia de liquidez diária de R$4,8 bilhões.

O volume financeiro das operações liquidadas 
de forma bruta decresceu 7,6% em relação ao semestre 
anterior, atingindo valor médio diário de R$210 milhões. 
Contudo, essa redução deve-se ao resultado obtido entre os 
meses de setembro e novembro, cuja média diária fi cou em 
R$23,4 milhões. Trata-se de resultado esperado, em razão 
da natureza das operações liquidadas pelo valor bruto.

4.3.2.4 Câmara de Ativos da 
BM&FBOVESPA

O sistema da Câmara de Ativos da BM&FBOVESPA 
(BM&FBOVESPA-Ativos), considerado sistemicamente 
importante, liquida operações com títulos públicos federais, 
definitivas ou compromissadas, realizadas no mercado 
secundário. A liquidação, com compensação multilateral 
de obrigações, geralmente ocorre em D+1. Para mitigar 
os riscos de liquidação, a BM&FBOVESPA, operadora 

105/ O RFL, por sua vez, corresponde ao valor do RF calculado para o participante, deduzido do valor das garantias por ele constituídas. Representa a parcela 
de exposição ao risco que não é coberta pelas garantias individuais do participante. Para cada dia, são considerados os dois participantes em relação aos 
quais a exposição da câmara, em termos de riscos, é mais crítica, isto é, os dois participantes que apresentarem maior valor de RFL.
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CBLC
Garantias por tipo de ativo1/

%

Discriminação 2008

Jul Ago Set Out Nov Dez

Ações 44,0  43,0  45,9  36,1  43,7  42,3  

Título público 49,2  49,6  39,5  49,7  45,6  47,4  

Título internacional 3,6  4,5  9,8  8,8  6,4  5,7  

CFI2/ 0,8  0,9  1,1  1,4  1,2  1,1  

CDB3/ 1,7  1,4  2,3  1,5  1,9  2,2  

Dinheiro 0,6  0,4  0,9  0,7  0,8  0,6  

Outros 0,2  0,3  0,5  1,9  0,3  0,8  

Fontes: CBLC e Bacen

1/ Consideram-se apenas garantias vinculadas.
2/ Carta de fiança interbancária.
3/ Certificado de depósito bancário.
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do sistema, que atua como contraparte central, observa o 
princípio da entrega-contra-pagamento, exige garantias dos 
participantes e conta com um fundo de liquidação, além de 
um programa de empréstimo de títulos.

O sistema funcionou de forma contínua, com 
todos os ciclos diários sendo encerrados tempestivamente. 
Pelo backtest, o maior valor de RF encontrado para os 
dois participantes mais críticos de cada dia foi de R$8,4 
milhões, no mês de novembro, enquanto o valor de RFL 
foi nulo em todos os dias do período analisado. O sistema 
dispunha de R$40 milhões em salvaguardas adicionais 
(fundo operacional) para a cobertura de eventuais exposições 
de crédito residuais. A totalidade das garantias depositadas 
pelos participantes é composta por títulos públicos.

No semestre, o valor médio diário liquidado foi 
de R$2,0 bilhões, correspondente à média diária de doze 
operações. Ao se considerar o valor, o semestre apresentou 
decréscimo de 70,0% em relação ao semestre anterior e 
redução de 96,6% em relação ao mesmo semestre do ano 
anterior. Em suma, o volume de operações do sistema 
apresenta forte tendência de queda, atingindo um nível 
que afeta inclusive o seu poder de compensação. No 
semestre, o poder de compensação foi, em média, de 72,3%, 
proporcionando economia diária de liquidez de cerca de 
R$1,5 bilhão, frente a um poder de compensação no primeiro 
semestre de 2008 de 62,3 e de 90% no segundo semestre 
de 2007.

4.3.2.5 Câmara de Derivativos da 
BM&FBOVESPA

O sistema da Câmara de Derivativos da 
BM&FBOVESPA (BM&FBOVESPA-Derivativos), 
considerado sistemicamente importante, liquida contratos 
derivativos, principalmente de taxas de juros, de taxas de 
câmbio e de índices, sendo que os contratos de taxas de 
juros respondem pela maior parcela do valor nocional total. 
A liquidação é geralmente feita em D+1, com compensação 
multilateral de obrigações. Para gerenciar e conter os 
riscos de liquidação, a BM&FBOVESPA, que atua como 
contraparte central, faz chamadas de margem e mantém 
fundos de liquidação.

O sistema funcionou de forma contínua, com 
todos os ciclos diários de liquidação sendo encerrados 
tempestivamente.
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BM&FBovespa-Derivativos
Fatores Primitivos de Risco

%

Discriminação Mín1/ Máx1/ N2/ Confiança 
do VAR3/

Ibovespa à vista -80 130 1 99

Dólar à vista -72 131 1 99

Pré 42 -21 17 0 99

Pré 126 -25 37 0 99

Pré 252 -31 64 0 99

Pré 756 -52 55 0 99

DDI4/ 180 -78 82 0 99

DDI 360 -49 76 0 99

DDI 1080 -68 76 0 99

Fontes: BM&FBovespa-Derivativos e Bacen
1/ Segundo semestre de 2008.
2/ N é o número de exceções observadas na amostra de tamanho T.
3/ Teste de Kupiec, T = 255 dias.
4/ Cupom Cambial.
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Pela análise do backtest, o maior valor de RF 
encontrado num dia para a soma dos dois participantes com 
as maiores posições devedoras foi de R$3,6 bilhões, em 24 
de setembro. Ao se considerarem as garantias depositadas 
pelos dois participantes mais críticos, o maior valor de 
RFL encontrado foi de R$288 milhões, também em 24 de 
setembro, ou 83,2% do valor disponível em salvaguardas 
adicionais (R$345,5 milhões no fundo de liquidação). No 
mesmo dia, o participante mais crítico apresentou RF de 
R$2,1 bilhões e RFL de R$227 milhões.

No segundo semestre de 2008, as variações 
acumuladas de dois dias nos principais Fatores Primitivos de 
Risco (FPR) utilizados pela câmara para cálculo de garantias 
mantiveram-se dentro dos limites estabelecidos em seus 
cenários de estresse. Excepcionalmente, foi observado que 
o FPR “Ibovespa” apresentou, em 19 de setembro, variação 
percentual de 15,57% – excedendo em 29,7% o limite para 
cenários de alta, estipulado, à época, em 12% – e o FPR 
“dólar” apresentou, em 7 de outubro, variação percentual 
de 13,06%, excedendo em 30,6% o limite para cenários 
de alta, estipulado, à época, em 10%. Ressalta-se que, em 
decorrência da volatilidade verifi cada no período, a câmara 
alterou os limites de alta e de baixa nos cenários de estresse 
dos FPR “Ibovespa” e “dólar”, bem como em outros fatores 
de risco. 

As garantias, em dezembro, eram compostas, em 
sua grande maioria, por títulos públicos federais de alta 
liquidez, o que permite sua rápida monetização em caso 
de necessidade.

No semestre analisado, o valor nocional médio 
diário de operações foi de R$102,5 bilhões, representando 
declínio de 16,1% em relação ao semestre anterior. O valor 
bruto médio diário, que representa a soma de todos os valores 
oriundos das negociações, como ajustes diários e periódicos 
de contratos de derivativos, foi de R$3,4 bilhões, o que 
representou acréscimo de 76,1% em relação ao semestre 
anterior e de 31,0% em relação ao mesmo semestre do ano 
anterior, confi gurando um cenário de grande expansão. A 
quantidade média de operações diárias, 31,7 mil, aumentou 
24,1% em relação ao semestre anterior e 30,5% em relação 
ao mesmo semestre do ano anterior.

O poder de compensação médio foi de 68,2%, 
representando economia de liquidez média diária de 
R$ 2,3 bilhões.

BM&FBovespa-Derivativos
Garantias por tipo de ativo

%

Discriminação 2008

Jul Ago Set Out Nov Dez

Tít. Púb. Federais 86,7   87,3   87,3   87,9   90,1   90,7   
Cartas Fiança 5,5     5,6     6,4     5,8     4,4     3,8     
CDB 3,1     3,1     2,9     2,3     2,2     2,1     
Ações 3,7     3,3     2,6     3,1     2,6     2,7     
Ouro 0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     0,3     
Dinheiro 0,4     0,3     0,4     0,5     0,3     0,3     
Outros 0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     0,1     

Fontes: BM&FBovespa-Derivativos e Bacen
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4.3.2.6 Câmara de Câmbio da 
BM&FBOVESPA

O sistema da Câmara de Câmbio da BM&FBOVESPA 
(BM&FBOVESPA-Câmbio), considerado sistemicamente 
importante, liquida operações interbancárias de câmbio. 
A entidade operadora do sistema atua como contraparte 
central e implementa o princípio do pagamento-contra-
pagamento, para contenção do risco de principal, alem 
de exigir garantias dos participantes de forma a se 
proteger de possíveis variações na taxa de câmbio até a 
data de liquidação do contrato. A liquidação é feita com 
compensação multilateral de obrigações, geralmente 
em D+2106.

O sistema funcionou de forma contínua, com 
todos os ciclos diários de liquidação sendo concluídos 
tempestivamente. Na análise do backtest, o maior valor 
de RF para os dois participantes com as maiores posições 
devedoras em um dia específi co foi de R$12,8 milhões, em 
6 de outubro, enquanto o valor de RFL foi nulo em todos os 
dias do período, à exceção deste mesmo dia, quando chegou 
a R$10,5 milhões. O sistema possui salvaguardas adicionais 
na forma de um fundo de liquidação não-mutualizado, 
em que os recursos constituídos por um participante são 
utilizados para cobertura de sua própria inadimplência. 
Caso não seja sufi ciente, o excedente é repartido entre os 
demais participantes com operações para liquidação na data 
da inadimplência.

Os títulos públicos federais representaram a 
quase totalidade das garantias depositadas ao fi nal do mês 
de dezembro (95,3%), sendo o restante constituído por 
depósitos em dólar.

Especifi camente em relação à liquidez, as linhas 
de assistência, tanto em reais quanto em dólares, estiveram 
abaixo da exposição correspondente à maior posição 
devedora em algumas datas ao longo do semestre (cinco 
dias). Como ação de vigilância, o Banco Central do Brasil 
recomendou que essas linhas fossem aumentadas.

O valor médio diário das transações situou-se em 
R$6,4 bilhões, com média de 277 operações por dia. O poder 
de compensação foi de 73,7%, proporcionando economia 
de liquidez média diária de R$4,7 bilhões. O giro médio do 
sistema foi 26,1% superior ao do semestre anterior.
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106/ As operações também podem ser liquidadas em D0 e D+1.
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4.4 Conclusão

O Banco Central do Brasil zela pela segurança 
e pela efi ciência do Sistema de Pagamentos Brasileiro, 
exercendo a vigilância de todos os sistemas de compensação 
e de liquidação e, em especial, daqueles considerados 
sistemicamente importantes, cruciais sob a ótica da 
estabilidade fi nanceira.

No segundo semestre de 2008, os sistemas de 
compensação e de liquidação funcionaram sem atrasos ou 
descontinuidades signifi cativos.

No STR, a liquidez intradia agregada disponível, 
mesmo com a redução nos níveis dos recolhimentos 
compulsórios, permitiu uma adequada distribuição dos 
pagamentos ao longo do dia, em sua grande maioria 
liquidados quase imediatamente após o recebimento da 
correspondente ordem. Algumas instituições apresentaram 
maior percentual de necessidade efetiva de liquidez 
em relação à disponibilidade total no mês de outubro, 
situação revertida nos meses seguintes. Também no Sitraf, 
a grande maioria das ordens de transferência de fundos 
foram liquidadas quase imediatamente, havendo pouco 
enfi leiramento de ordens.

Os resultados da análise dos backtests dos sistemas 
que contam com contraparte central (BM&FBOVESPA-
Ativos, BM&FBOVESPA-Câmbio, BM&FBOVESPA-
Derivativos e CBLC) mostraram que os riscos incorridos 
pelas correspondentes entidades operadoras foram 
adequadamente gerenciados, o que ganha maior relevância 
por eles estarem referidos a um período de elevação da 
volatilidade dos respectivos mercados.

Especifi camente em relação ao BM&FBOVESPA-
Derivativos, os FPR, como o “dólar” e o “Ibovespa”, 
apresentaram variações características de cenários de 
estresse ao longo do segundo semestre de 2008, o que 
possibilitou um teste empírico relevante. Os resultados 
demonstram que os mecanismos utilizados para gerenciar e 
conter os riscos inerentes estão adequados, o que contribuiu 
para a manutenção da estabilidade do sistema fi nanceiro.

No caso da BM&FBOVESPA-Câmbio, o aumento 
nos volumes de dólar negociados verifi cado ao longo do 
semestre permitiu a avaliação das linhas de assistência de 
liquidez em dólares e em reais, com o encaminhamento 
dos ajustes necessários ao atendimento das melhores 
práticas internacionais. No caso da CBLC, os mecanismos 
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Visão geral do Sistema de Pagamentos Brasileiro – 2º semestre de 2008

Discriminação Principais operações Giro – Valor Giro – Quantidade Forma de Poder de Economia Contraparte

liquidadas Média diária3/ Média diária4/ liquidação compen- de liquidez3/ Central

sação Média diária

Sistemas de Trans-

  ferência de Fundos

     STR Selic, Câmaras e 478,9 40,6 LBTR - - -
 outros pagamentos

  críticos1/

    CIP-Sitraf TED2/ 20,7 238,7 Híbrido - - -
    CIP-Siloc DOC e Bloqueto  de  co-  3,5 6 528,5 LDL  0,8  2,9 -

  brança com valor unitá-

  rio menor que R$5 mil

    Compe Cheque de valor unitário  4,5 5 699,0 LDL  0,9  4,1 -
  menor que R$250 mil

Sistemas de com-

  pensação e liquida-

  ção de ativos

     Selic Títulos Públicos  408,6  5,0 LBTR - - -
  Federais

     BM&FBovespa-
         Derivativos Mercadorias, Futuros,  3,4  31,7 LDL  0,6 2,0 Sim

  Opções e Swaps
     BM&FBovespa-
        Câmbio Câmbio interbancário  6,4  0,3 LDL  0,7 4,7 Sim
     Cetip Títulos privados, títulos  15,8  2,1 LBTR / - - Não

  estaduais e municipais  11,8  10,7   LDL  0,6 6,9 Não
  e swaps

     CBLC Ações e outros títulos  0,2  0,0 LBTR / - - Não
  privados  5,3  326,9   LDL  1,0 5,1 Sim

     BM&FBovespa-
        Ativos Títulos Públicos  2,0  0,0 LDL  0,7 1,4 Sim

  Federais

Fonte: Bacen
1/ Incluída a liquidação bilateral de cheques de valor unitário igual ou superior a R$250 mil e de bloquetos de cobrança com valor unitário igual
    ou superior a R$5 mil.
2/ Transferência eletrônica disponível por conta de cliente e por conta de IF.
3/ R$ bilhões.
4/ Mil operações.

de gerenciamento de risco da câmara mostraram-se 
efi cazes em um contexto de estresse real do mercado 
de ações.
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O Banco Central do Brasil (BCB), perseguindo seu mandato de busca por maior segurança e efi ciência 
do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), alterou os critérios para classifi cação de sistemas de transferência 
de fundos em relação à sua importância sistêmica, conforme Circular nº 3.437, de 13 de fevereiro de 2009.

O critério de volume fi nanceiro foi alterado, substituindo-se o valor absoluto de R$5 bilhões (antigo 
parâmetro K2) por um valor relativo correspondente a 4% do giro fi nanceiro diário médio do Sistema de 
Transferência de Reservas (STR). A mudança visa obter um indicador mais consentâneo com a evolução do 
mercado e menos sujeito a necessidades de atualizações periódicas de valores nominais.

A importância sistêmica passará a ser avaliada considerando-se, também, metodologia própria para 
avaliação do efeito-contágio1, que foi divulgada por intermédio da Nota-Técnica-2009/0032, de 19 de fevereiro 
de 2009.

A adoção dessa metodologia refl ete de forma mais direta os princípios que norteiam o gerenciamento 
de risco no sistema de pagamentos3 e a experiência internacional. A importância de determinado sistema de 
transferência de fundos está diretamente relacionada à probabilidade de propagação de choques adversos 
idiossincráticos de uma instituição sobre outras instituições por meio de exposições existentes no sistema. 
Quando isso ocorre, torna-se evidente a sua importância sistêmica.

O risco sistêmico gerenciado no sistema de pagamentos pode ser defi nido como sendo a probabilidade 
de ocorrência de choques adversos que venham a dar início a uma série de perdas sucessivas ao longo de uma 
cadeia de instituições, ou que venham a prejudicar o bom funcionamento do sistema de pagamentos. Esse tipo 
de risco tem como um dos principais indicadores o chamado efeito-contágio, que ocorre quando a insolvência 
ou falta de liquidez de um banco dá início ao colapso de outros bancos credores do banco inadimplente. Isso se 
deve à existência de diversas formas de ligação entre essas instituições, tais como empréstimos interbancários 
e operações realizadas nos mercados fi nanceiros ou no sistema de pagamentos. 

A nota-técnica estabelece a avaliação da importância sistêmica de sistemas de liquidação diferida por 
valor líquido (LDL), à luz da signifi cância das possíveis perdas advindas de efeito-contágio em termos de fl uidez 

Sistemas de Transferência de Fundos: Mudança nos Critérios 
de Defi nição de Importância Sistêmica

1/ Baseada em: SALES, A.S.; QUEIROZ, M.F.; LUCCA, R.A. (2003). “Modelo de contágio para a avaliação de risco sistêmico”. In: BANCO CENTRAL 
DO BRASIL. Relatório de Estabilidade Financeira. Novembro de 2003.

2/ http://www.bcb.gov.br/ftp/deban/Modelo_Contagio_Avaliacao_Risco_Sistemico.pdf.
3/ Formas de risco sistêmico não-gerenciado pelo sistema de pagamentos seriam, por exemplo, a variação de uma variável macroeconômica, e.g. 

taxa de câmbio, que afetasse o sistema como um todo de forma adversa; e a ocorrência do efeito de corrida bancária. Esses riscos são gerenciados, 
respectivamente, pela regulação e pela supervisão bancária prudencial, no primeiro caso, e pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) e pelo banco 
central como emprestador de última instância, no último.
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dos pagamentos. Em sistemas em que não há a certeza de liquidação das transações aceitas, um dos principais 
fatores de risco de contágio é a possibilidade de recálculo de obrigações em decorrência da exclusão de um 
participante inadimplente. Isso faz com que uma instituição esteja sujeita a um resultado multilateral diferente 
daquele inicialmente esperado.

O modelo baseia-se no trabalho de Angelini et all. (19964), que defi ne contágio como um evento no qual 
o choque idiossincrático de um participante em sistema LDL provoca a inadimplência, em momento posterior, 
de pelo menos outro participante, via suas exposições fi nanceiras multilaterais. O choque idiossincrático de 
um participante refere-se à inadimplência causada por fatores não-relacionados com o sistema LDL, também 
chamado de inadimplência exógena.

Para mensuração do risco sistêmico, o modelo considera duas dimensões: a probabilidade (P) de ocorrer 
o evento sistêmico (contagem de ocorrências); e a magnitude (M) resultante desse evento (peso das posições 
devedoras de um participante com relação ao total de débitos de todo o sistema de pagamentos). A partir de P 
e M, calcula-se a perda esperada em termos de pagamentos não-realizados.

Como a liquidação fi nal dos sistemas LDL no Brasil dá-se em sistemas com Liquidação Bruta em Tempo 
Real (LBTR), o modelo leva em consideração a necessidade de instituições fi nanceiras gerenciarem seus saldos 
em moeda de banco central em tempo real e sem possibilidade de saque a descoberto.

Dessa forma, a nova metodologia permite que o BCB avalie, de forma mais direta, o risco sistêmico 
de sistemas de transferência de fundos LDL por meio da mensuração dos efeitos causados por interrupções nas 
operações desse sistema sobre a fl uidez de pagamentos. 

A clara e objetiva defi nição de um sistema como sistemicamente importante, preocupação expressa 
no art. 4º da Lei nº 10.214, de 27 de março de 2001, contribui para que se alcance o equilíbrio entre risco e 
efi ciência do SPB, equilíbrio que se constitui em um dos principais objetivos da função de vigilância do BCB.

4/ ANGELINI, P.; MARESCA, G. e RUSSO, D. (1996). Systemic Risk in the Netting System. Journal of Banking & Finance 20, 853-868.
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BacktestBacktest de Risco de Liquidez – Câmaras de Compensação

As câmaras que operam sistemas de compensação e de liquidação de ativos consideradas sistemicamente 
importantes e que liquidam de forma diferida têm a obrigação de garantir a liquidação das operações nelas 
cursadas (ou seja, são contrapartes centrais). A perna fi nanceira de tais liquidações ocorre no Sistema de 
Transferências de Reservas (STR), em horários preestabelecidos, nas chamadas janelas de liquidação, períodos 
nos quais os participantes com posições líquidas devedoras, nas operações a liquidar no dia, transferem recursos 
para a conta de liquidação da câmara, e esta, por sua vez, transfere recursos para os participantes com posições 
líquidas credoras1.

O potencial risco de liquidez para a câmara surge toda vez que algum participante devedor não consegue 
transferir os recursos devidos à câmara e esta, por conseguinte, não dispõe de liquidez sufi ciente para efetuar o 
pagamento a um ou mais participantes credores até o fechamento da respectiva janela de liquidação. O atraso 
no recebimento dos recursos por parte do participante credor pode acarretar problemas no seu fl uxo de caixa 
e, em situações extremas, torná-lo inadimplente em outras obrigações perante terceiros, aumentando, assim, o 
risco sistêmico.

Dessa forma, a câmara deve estar preparada para que a eventual inadimplência de um participante, em 
determinada janela de liquidação, não gere atraso na transferência de recursos para os participantes credores. 

As garantias depositadas pelos participantes são compostas, em geral, por ativos como títulos públicos, 
títulos privados, ações e cartas de fi ança. No caso de ocorrer a inadimplência de um ou mais participantes, 
as câmaras precisam contar com mecanismos que lhes permitam monetizar, em tempo hábil, os direitos e as 
garantias dos participantes inadimplentes, a fi m de realizar, tempestivamente, os pagamentos devidos a todos 
os participantes credores. Para verifi car a capacidade da câmara em honrar seus compromissos de pagamento, 
o Banco Central do Brasil (BCB), na qualidade de vigilante do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), utiliza 
como ferramenta o backtest de risco de liquidez.

No backtest de risco de liquidez, simula-se a inadimplência dos participantes, calculando-se, para 
aqueles com saldo devedor no dia, o montante de liquidez que a câmara obteria utilizando os direitos e as 
garantias depositadas por cada participante, vis-à-vis as Linhas de Assistência de Liquidez2 contratadas e os 
recursos próprios da câmara. Em seguida, compara-se esse valor com o saldo devedor do participante. Assim, 
não basta apenas que o valor total das Linhas de Assistência de Liquidez contratadas pela câmara seja superior 

1/ O texto “Sistema de Pagamentos Brasileiro”, disponível em www.bcb.gov.br, apresenta uma visão geral dos sistemas de compensação e de liquidação 
que operam no mercado brasileiro.

2/ Linhas de Assistência de Liquidez são linhas de crédito pré-aprovadas, contratadas junto a diversas instituições fi nanceiras, para fornecimento de 
liquidez imediata, lastreadas ou não em ativos ofertados em garantia pelos participantes.
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ao saldo devedor, mas também que a câmara tenha à sua disposição ativos que sejam aceitos como caução para 
o acionamento dessas linhas e em quantidade sufi ciente para suprir sua necessidade de liquidez.

No backtest de risco de liquidez, é possível também simular a inadimplência de dois ou mais participantes 
simultaneamente. Para isso, calcula-se a pior combinação dentre todos os devedores no dia, levando-se em conta 
não somente a soma de seus respectivos saldos, mas também os ativos depositados como garantias por esses 
participantes e os ativos exigidos como lastro das Linhas de Assistência de Liquidez contratadas pela câmara. 
A simulação de múltiplas inadimplências simultâneas permite ao BCB, por exemplo, verifi car a capacidade da 
câmara em honrar, tempestivamente, todas as suas obrigações, mesmo no evento de inadimplência dos dois 
participantes mais críticos.

Finalmente, por meio do backtest de risco de liquidez, pode-se verifi car a importância relativa de cada 
Linha de Assistência de Liquidez contratada pela câmara em situações de estresse, simulando o não-cumprimento 
do contrato por parte das instituições fi nanceiras que concedem tais linhas. 

Como exemplo de backtest de risco de liquidez realizado pelo BCB, as fi guras abaixo apresentam os 
resultados encontrados no segundo semestre de 2008 para a Câmara de Câmbio da BM&FBOVESPA. Como 
a liquidação das operações negociadas nessa câmara se dá em reais, em uma ponta, e em dólares dos EUA, na 
outra, torna-se necessária a simulação tanto da inadimplência de participantes com saldos devedores em moeda 
nacional, quanto da inadimplência de participantes com saldos devedores em moeda estrangeira.
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Pode-se notar, pelo backtest de risco de liquidez em dólares para a Câmara de Câmbio, que os direitos 
e as garantias do participante mais crítico, dadas as Linhas de Assistência de Liquidez em moeda estrangeira 
disponíveis no período, seriam sufi cientes, no caso de inadimplência deste participante, em praticamente todo 
o período apresentado, com exceção de 5 de agosto. Quando se simulou a inadimplência do participante mais 
crítico em moeda nacional, o backtest de risco de liquidez mostrou que, em três diferentes datas, os direitos 
e as garantias do participante, dada a Linha de Assistência de Liquidez em reais disponível no período, não 
seriam sufi cientes.

Com base nas informações obtidas por meio do backtest de liquidez, o BCB pode, em sua atividade de 
vigilante do sistema de pagamentos, por exemplo, a qualquer momento, exigir que a câmara aumente suas Linhas 
de Assistência de Liquidez contratadas ou que aumente as margens ou exija uma maior diversifi cação dos ativos 
dados em garantia pelos seus participantes, ou que, ainda, reduza os limites operacionais dos participantes, entre 
outras medidas, com o intuito de minimizar o risco de liquidez do sistema e, por conseguinte, o risco sistêmico.  

Especifi camente nesse caso de insufi ciência de liquidez da Câmara de Câmbio da BM&FBOVESPA 
no período apresentado, o BCB recomendou que a câmara aumentasse os valores de suas linhas de Assistência 
de Liquidez de maneira a reduzir o risco de liquidez tanto em moeda nacional como em moeda estrangeira.
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5Organização do Sistema Financeiro Nacional

5.1 Introdução

A crise financeira internacional, cujos efeitos 
atingiram a economia brasileira no último trimestre de 2008, 
não produziu impactos sobre o Sistema Financeiro Nacional 
(SFN) no segundo semestre daquele ano em magnitude 
sufi ciente para modifi car as estratégias organizacionais das 
instituições que nele operam. 

As decisões organizacionais foram mantidas no 
seu curso, como exemplifi cam a associação entre o Banco 
Itaú S.A. e o Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. 
e a aquisição do Banco Nossa Caixa S.A. pelo Banco do 
Brasil S.A., anunciadas no período considerado, além dos 
demais processos de reorganização interna das instituições 
fi nanceiras, como os projetos de ampliação de rede de 
dependências, a estratégia de crescimento orgânico e a 
movimentação de pessoal, que permaneceu circunscrita à 
rotatividade natural das instituições.

Assim, as estratégias do setor continuaram adstritas 
às perspectivas de redução das taxas de juros no médio e 
longo prazos, cujos refl exos potenciais sobre as receitas com 
intermediação no futuro têm induzido as instituições a se 
precaverem buscando compensações por meio de elevação 
das escalas operacionais, seja pela via de aquisições ou de 
crescimento orgânico.

5.2 As estratégias de mercado 
e o quantitativo de 
instituições no Sistema 
Financeiro Nacional

A despeito dos reflexos da crise financeira 
internacional sobre a oferta de crédito no último trimestre 
de 2008, as instituições fi nanceiras não alteraram o curso de 
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suas decisões em nível organizacional, impulsionadas pelo 
forte crescimento econômico verifi cado nos três primeiros 
trimestres daquele ano.

Assim, no segundo semestre de 2008, a movimentação 
orgânica do sistema fi nanceiro, resultante das estratégias das 
instituições que nele operam, não acarretaram modifi cações 
relevantes em sua estrutura. Entretanto, o quantitativo de 
instituições fi nanceiras autorizadas sofreu alterações pontuais 
que merecem comentários, em particular no tocante àquelas 
ocorridas nos segmentos de bancos múltiplos e comerciais.

O aumento líquido de quatro instituições no 
segmento de bancos múltiplos, sendo três com controle 
estrangeiro, resultou de autorizações concedidas para três 
novas instituições – Concórdia Banco S.A., Banco Yamaha 
Motor do Brasil S.A. e Banco Caixa Geral Brasil S.A. –, 
acrescidas da transformação de um banco de investimento 
em múltiplo – HSBC Investment Bank Brasil S.A. Banco de 
Investimento para HSBC Finance Brasil S.A. Banco Múltiplo.

Ocorreram, ainda, reclassifi cações de instituições 
dos diferentes estratos que compõem o segmento de bancos 
múltiplos, segundo a origem de capital. Como exemplos, a 
reclassifi cação de instituições com participação estrangeira 
para nacional privado incidente sobre três bancos do 
conglomerado Rural – Banco Rural S.A., Banco Rural Mais 
S.A. e Banco Simples S.A. –, bem como a reclassifi cação de 
nacional para controle estrangeiro incidente sobre o Banco 
BGN S.A., que passou ao controle de capital francês, e sobre 
o Banco Citicard S.A., em razão de o Citibank Overseas 
Investment Corporation ter assumido integralmente o seu 
controle, antes compartilhado com o Unibanco e o Banco 
Itaú S.A., quando ainda denominado Banco Credicard S.A. 
A sexta instituição que contribuiu para elevar o quantitativo 
de bancos nacionais com controle estrangeiro, de 49 para 55, 
é o Banco Natixis Brasil S.A. Banco Múltiplo S.A., banco 
nacional com participação estrangeira reclassifi cada para 
aquele estrato.

Nesse segmento, ocorreu, ainda, a transferência 
do controle acionário do Banco ABN Amro Real S.A., que 
permanece em funcionamento, para o Banco Santander S.A.

No segmento de bancos comerciais, ocorreu a redução 
de duas instituições, em decorrência da incorporação do Banco 
do Estado de Santa Catarina S.A. pelo Banco do Brasil S.A. e 
do encerramento das atividades do BankBoston N.A.

Quantitativo de instituições financeiras autorizadas

Tipo de instituição 2005 2006 2007 2008

Dez Dez Dez Jun Dez

Bancos

  Múltiplos  138  137  135  136  140

    Nacionais

      sem participação estrangeira1/  81  80  77  77  78

      com participação estrangeira  8  9  10  10  7

    Estrangeiros

      com controle estrangeiro1/  49  48  48  49  55

    Comerciais  22  21  20  20  18

    Nacionais

      sem participação estrangeira  14  13  12  12  11

      com participação estrangeira -       -       -       -       -       

    Estrangeiros

      com controle estrangeiro -       -        1  1      1     

      Filiais de bancos estrangeiros  8  8  7  7  6

  Desenvolvimento  4  4  4  4  4

  Investimento  20  18  17  18  17

Caixa econômica  1  1  1  1  1

Sociedades

  Arrendamento mercantil  45  41  38  37  36

  Crédito, financiamento

    e investimento  50  51  52  56  55

  Crédito imobiliário, associações

    de poupança e empréstimo e 

      repassadoras2/  18  18  18  18  16

  Corretoras de títulos e valores

    mobiliários  133  116  107  107  107

  Corretoras de câmbio  45  48  46  46  45

  Distribuidoras de títulos e 

    valores mobiliários  134  133  134  133  135

Agências de fomento  12  12  12  12  12

Companhias hipotecárias  6  6  6  6  6

Subtotal  628  606  590  594  592

Cooperativas de crédito 1 439 1 452 1 465 1 466 1 453

Sociedades de crédito ao

  microempreendedor  55  56  53  48  47

Subtotal 2 122 2 114 2 108 2 108 2 092

Administradoras de consórcio  342  333  329  324  317

 Total 2 464 2 447 2 437 2 432 2 409

1/ Os quantitativos de junho/2007 foram retificados, em razão de classificação
    indevida.
2/ Instituições que não captam recursos do público.
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É importante registrar que a movimentação orgânica 
envolvendo bancos de grande porte teve como elementos 
indutores eventos primordialmente endógenos ao SFN, além, 
naturalmente, do ambiente de crescimento econômico que 
persistiu em 2008, a despeito dos refl exos da crise fi nanceira 
internacional no último trimestre do ano, como já observado. 
Tais eventos podem ser explicados pela resposta antecipada 
das instituições fi nanceiras ao cenário de redução de taxas 
de juros que se vislumbra no médio e longo prazos; pela 
necessidade de buscar escala, tanto pela via de aquisições 
como pela de crescimento orgânico, para compensar perda 
de receitas em consequência dessa redução; e pela persistente 
atratividade que o SFN tem exercido sobre novos capitais 
nacionais e estrangeiros.

Embora não se manifestem de forma contundente, 
as operações de incorporação acima citadas prenunciam 
um novo ciclo de consolidação do SFN, cujo impacto 
na sua estrutura dependerá da profundidade dos seus 
desdobramentos futuros. Registre-se que as operações 
envolvendo os bancos Itaú S.A. e Unibanco e os bancos do 
Brasil S.A. e Banco Nossa Caixa S.A., ainda em análise pelo 
Banco Central quando da elaboração deste relatório, também 
constituem eventos indutores desse processo. Inserem-se, 
ambos os casos, em estratégias visando aumentar presença 
no mercado doméstico e, no caso da associação entre Itaú 
e Unibanco, visando buscar oportunidades no mercado 
fi nanceiro internacional em condições competitivas.

No caso dos pequenos e médios bancos, o efeito da 
crise fi nanceira internacional sobre o crédito no mercado 
doméstico impôs para essas instituições a necessidade de obter 
liquidez mediante venda de carteiras de crédito. Para esse 
segmento, ainda, é premente a defi nição de estratégias que 
lhes assegurem funding para a continuidade de suas operações.

5.3 Processos de reorganização, 
estrutura de capital, 
dinâmica operacional e níveis 
de concentração no Sistema 
Financeiro Nacional

Em que pesem variações mais significativas 
verifi cadas nas participações relativas dos estratos que 
compõem o segmento das instituições fi nanceiras bancárias 
no Patrimônio Líquido (PL) consolidado do SFN, dado 
pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 

Participação das instituições financeiras do
segmento bancário nos principais agregados financeiros
do Cosif – Junho de 2008

% 

Discriminação Quan- Patrimônio Ativos Depó- Operações

tidade líquido totais5/ sitos de crédito

Bancos1/

   Públicos2/ 13  16,5  26,7  31,6  34,1  

   Privados 144  83,5  73,3  68,4  65,9  

      Nacionais 78  50,7  33,5  30,4  26,0  

      Nacionais com

         participação

         estrangeira3/ 10  16,9  20,3  19,2  19,2  

      Nacionais com

         controle

         estrangeiro4/ 49  15,5  19,2  18,7  20,5  

      Filiais de bancos

         estrangeiros 7  0,4  0,3  0,1  0,2  

Total 157  100,0  100,0  100,0  100,0  

1/ Inclui bancos múltiplos, bancos comerciais e a Caixa Econômica Federal.
2/ Inclui a Caixa Econômica Federal.
3/ Participação estrangeira igual ou superior a 10% e inferior a 50%.
4/ Bancos múltiplos e comerciais com controle estrangeiro.
5/ Não deduzida a intermediação (Cosif 1.2.1.20.00-2 – Posição financiada).

Movimentação orgânica no SFN –
Julho a Dezembro de 2008
Processos aprovados e publicados no Diário Oficial da União

Eventos BM BC BI CFI DTVM CTVM CC SAM SCM Coop

Autorizações  3  -   -   -    4     -       -   -      3     15 

Cancelamentos1/ -   -    1  1  1      2     -    1    4     66 

Transferências
   de controle2/  1  -   -    1 -        1     -   -     -     -     

Incorporações -   -   -   -   -       -       -   -     -      6   

Mudanças de
   objeto social

      - entradas  1  -   -   -   -        2     -   -     -     -     

      - saídas -   -    1 -    1     -        1 -     -     -     

Fonte: Diário Oficial da União

1/ Do total de cooperativas de crédito canceladas, 49 estavam em processo de
    liquidação ordinária e não eram computadas como instituições autorizadas.
    O cancelamento deu-se ao amparo dos artigos 35 e 36 da Res. nº 3.442/2007.
2/  O Banco Cacique está em funcionamento, sob controle de capital francês.
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Nacional (Cosif) em dezembro de 2008, comparativamente 
àquelas constatadas em junho daquele ano, não ocorreram 
modificações importantes nas participações desses 
estratos nos demais agregados fi nanceiros – Ativos Totais, 
Operações de Crédito e Depósitos – que pudessem indicar 
modifi cações estruturais nas parcelas de mercado por eles 
detidas. As variações ocorridas no PL podem ser explicadas 
pela modificação no quantitativo de instituições que 
compõe os estratos do segmento, conforme indicado nos 
quadros anteriores.

Relativamente à origem dos recursos que compõem a 
estrutura de capital das instituições que integram o segmento 
bancário do SFN, os eventos já apontados, envolvendo 
modifi cação de controle acionário com reclassifi cação de 
várias instituições, elevaram de 49 para 55 o quantitativo de 
instituições com controle estrangeiro e reduziram de dez para 
sete aquelas com participação estrangeira. No primeiro caso, 
trata-se de autorizações concedidas para o funcionamento 
de quatro novas instituições: Concórdia Banco S.A., Banco 
Yamaha Motor do Brasil S.A., Banco Caixa Geral Brasil 
S.A. e Banco Natixis Brasil S.A. Banco Múltiplo S.A. – esse 
último em 22.10.2007, mas somente registrado no cadastro 
do Banco Central em 27.02.2009 – e duas por transferência 
de controle – Banco BGN S.A. e Banco Citicard S.A. 
Tais eventos recolocam na agenda o interesse de capitais 
estrangeiros pelo SFN. Quanto ao segundo caso, deve-se 
à reclassifi cação de três bancos nacionais com controle 
estrangeiro para bancos privados nacionais – Banco Rural 
S.A., Banco Rural Mais S.A. e Banco Simples S.A.

No tocante aos processos de reorganização ocorridos 
no período, é necessário enfatizar que não promoveram 
alteração relevante na estrutura do SFN, com exceção 
daquele envolvendo a aquisição do Banco ABN Amro Real 
S.A. pelo Banco Santander S.A. Com efeito, essa operação 
teve impacto importante no segmento das instituições de 
médio e grande porte, na medida em que elevou essa última 
instituição do segmento intermediário para as primeiras 
posições, dotando-a de melhores condições para competir 
nesse segmento, o que acirrou a disputa entre os seus novos 
parceiros no segmento de grandes bancos.

Embora o quantitativo total de bancos múltipos 
tenha se elevado no período de 136 para 140 instituições, 
as aquisições ocorridas no segmento de bancos de grande 
porte prenunciam um novo ciclo de consolidação do SFN. 
Esse processo já se refl ete nos níveis de concentração do 
sistema mensurados pelo índice de Herfi ndahl-Hirschman 

Participação das instituições financeiras do
segmento bancário nos principais agregados financeiros
do Cosif – Dezembro de 2008

%

Discriminação Quan- Patrimônio Ativos Depó- Operações

tidade líquido totais5/ sitos de crédito

Bancos1/

   Públicos2/ 12  13,9  27,7  33,3  36,8  

   Privados 147  86,1  72,3  66,7  63,2  

      Nacionais 78  53,5  32,8  27,8  23,6  

      Nacionais com

         participação

         estrangeira3/ 7  11,5  19,6  20,7  18,6  

      Nacionais com

         controle

         estrangeiro4/ 56  20,8  19,7  18,0  20,9  

      Filiais de bancos

         estrangeiros 6  0,3  0,3  0,1  0,1  

Total 159  100,0  100,0  100,0  100,0  

1/ Inclui bancos múltiplos, bancos comerciais e a Caixa Econômica Federal.
2/ Inclui a Caixa Econômica Federal.
3/ Participação estrangeira igual ou superior a 10% e inferior a 50%.
4/ Bancos múltiplos e comerciais com controle estrangeiro.
5/ Não deduzida a intermediação (Cosif 1.2.1.20.00-2 – Posição financiada).

8,28%
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(IHH)107 com referência a Ativos Totais, Operações de 
Crédito e Depósitos Totais, conforme se pode verifi car nos 
gráfi cos a seguir.

No caso dos Ativos Totais, o IHH mantém a 
tendência de elevação da concentração delineada a partir 
de dezembro de 2007, com acentuada inclinação da 
curva no segundo semestre de 2008, ao atingir 0,1263 
em dezembro daquele ano, passando ao intervalo de 
moderada concentração.

Acompanhando essa evolução, as Operações de 
Crédito passaram a apresentar IHH de 0,1315 em dezembro 
de 2008, mantendo-se no intervalo de moderada concentração. 

Em relação aos Depósitos Totais, o IHH evoluiu 
para 0,1391 em dezembro de 2008, também no intervalo de 
moderada concentração.

Apesar dessa tendência de elevação dos níveis de 
concentração no SFN, o ambiente concorrencial apresenta-se 
adequado. Têm contribuído para isso o ingresso de novas 
instituições no segmento de bancos de pequeno e médio porte 
e o fortalecimento de instituições de médio porte, mediante 
aquisições, para concorrer entre as de grande porte.

5.4 Distribuição regional da rede 
de agências

O quadro da distribuição de agências bancárias por 
região revela que o crescimento da rede no segundo semestre 
de 2008 não discrepou da tendência delineada nos anos 
anteriores, mantendo-se em linha com a expansão planejada 
pelas instituições no sentido de realocar as dependências 
que se apresentam defi citárias e abrir novas em regiões com 
perspectivas de maior retorno.

Os dados indicam que a rede de agências vem 
experimentando crescimento constante ao longo dos últimos 
cinco anos em todas as regiões do país, o que demonstra 
a persistência das estratégias de expansão orgânica dos 
bancos, a despeito das estratégias voltadas para aumento 
de escala pela via de aquisições, principalmente no 
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segmento de bancos de grande porte. Note-se que a recente 
aquisição do ABN Amro Real pelo Santander não acarretou 
fechamento de agências, e a rede deverá expandir-se com 
a abertura de novas dependências, conforme planejamento 
apresentado pela instituição quando do exame da operação 
pelo Banco Central do Brasil (BCB).

5.5 Microfi nanças

A Lei nº 10.735, de 11 de setembro de 2003, e a 
Resolução nº 3.422, de 30 de novembro de 2006, determinam 
que as instituições fi nanceiras bancárias devem direcionar 
para o microcrédito orientado ao consumo ou à atividade 
produtiva 2% dos saldos existentes em contas de depósitos 
à vista, com taxa de juros limitada em 2% ao ano. Eventuais 
insufi ciências implicam depósito da diferença no Banco 
Central, onde permanecerá indisponível até a data de 
verifi cação do cumprimento da exigibilidade no mês seguinte.

A curva indicativa da evolução do volume desses 
recursos aplicados em operações de microcrédito apresentou 
infl exão em junho de 2008, quando atingiu 52,9% das 
exigibilidades, elevando-se para 54,7% em dezembro 
daquele ano. Entretanto, seria precipitado afi rmar que tal 
fato implica reversão da tendência de declínio observada nos 
anos anteriores. Contudo, a perspectiva de queda das taxas 
de juros para outras operações poderá induzir movimento 
de retomada das aplicações desses recursos no microcrédito.

O quadro referente ao direcionamento de recursos 
do microcrédito, por sua vez, cujos dados foram retifi cados 
a partir de dezembro de 2006 em virtude de acertos na 
sua apuração original, apresenta importantes alterações 
que já podem ser consideradas como nova tendência. 
Os recursos direcionados ao consumo passaram a sofrer 
queda a partir de junho de 2008, comparativamente a 
dezembro de 2007, ampliando essa redução em 4,15% 
em dezembro de 2008, quando atingiu R$878.618,00. 
Já os recursos direcionados para empreendimentos de 
microcrédito passaram a crescer a partir de dezembro de 
2007, elevando-se em 30,38% entre junho e dezembro de 
2008, para R$509.529,30. Essa reversão de tendência, ainda 
embrionária, denota expansão das atividades produtivas 
vinculadas ao microempreendedorismo, o que está em linha 
com as políticas governamentais para o setor.

Distribuição de agências bancárias
por região

Quantidade de agências

Região 2004 2005 2006 2007 2008

Dez Dez Dez Dez Jun Dez

Nordeste/1 2 496  2 537  2 566  2 621  2 647  2 709  

Norte/1  644   672   704   724   734   757  

Centro-

  Oeste/1 1 303  1 328  1 353  1 384  1 403  1 430  

Sudeste/1 9 329  9 536  9 853  10 178  10 264  10 486  

Sul 3 488  3 554  3 611  3 665  3 687  3 760  

Total 17 260  17 627  18 087  18 572  18 735  19 142  

/1 - totais de Dez/2004 até Jun/2008 retificados,
       em razão de totalização equivocada.

Microcrédito – Recursos direcionados ao consumo
e ao microempreendedor

Discriminação Ano Mês Saldo da Quantidade Valor Prazo 

carteira contratos médio médio 

(R$ mil) (R$) (meses)

Consumo 2004 Jun 249 047 314 288 284,38 10,92

Dez 655 987 639 885 163,57 8,47

2005 Jun 1016 909 765 736 121,83 7,55

Dez 921 102 617 754 48,23 5,03

2006 Jun 816 668 782 381 93,95 7,60

Dez 812 027 691 680 73,45 6,92

2007 Jun 898 456 760 121 120,92 8,44

Dez 941 204 721 637 79,24 7,45

2008 Jun 916 224 715 646 122,04 8,51

Dez 878 618 680 071 90,37 7,46

Micro- 2004 Jun 72 853 92 858 837,82 7,89

empreen- Dez 133 734 40 979 646,95 3,20

dedor 2005 Jun 130 592 91 657 840,21 6,43

Dez 197 384 49 914 678,10 4,12

2006 Jun 184 144 69 431 610,45 5,66

Dez 210 813 72 016 929,53 4,03

2007 Jun 265 652 78 035 862,25 5,00

Dez 304 047 95 921 997,90 5,31

2008 Jun 326 128 85 119 1041,16 5,07

Dez 509 529 121 862 1273,86 5,18
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5.5.1 Sociedades de crédito ao 
microempreendedor

Entre junho e dezembro de 2008, o quantitativo 
de sociedades de crédito ao microempreendedor (SCM) 
reduziu-se de 48 para 47 instituições. Embora se mantenha 
a tendência de redução no número de instituições desse 
segmento iniciada em 2007, esse processo perdeu o ímpeto 
de aceleração esboçado entre dezembro daquele ano e 
junho de 2008, quando seis instituições foram extintas. 
Entretanto, não se pode, ainda, considerar que houve 
reversão daquela tendência.

O quadro de distribuição regional de SCM permite 
identifi car que houve saída de três instituições na região 
Sudeste e ingresso de duas na região Sul, mantendo-se 
inalterado o quantitativo nas demais regiões do país. 

O crescimento do volume de operações do setor, 
entretanto, não tem sido afetado pela redução do número de 
instituições, como evidenciado pelo quadro demonstrativo 
da evolução dos seus agregados fi nanceiros consolidados, 
que mantém tendência de expansão em todos os seus itens.

O valor da carteira ativa das SCMEPPs cresceu 
24 % entre dez/2007 e nov/2008. No primeiro semestre de 
2008, cresceu 8 %. De junho a novembro, cresceu 15%.

Consequentemente, o valor médio da carteira das 
SCMEPPs cresceu 50%, conforme pode ser observado no 
próximo gráfi co108.

5.5.2 Cooperativas de crédito

Entre junho e dezembro de 2008, o quantitativo 
de cooperativas de crédito reduziu-se de 1.466 para 1.453 
instituições. Essa redução de treze instituições refere-se ao 
total líquido decorrente de todos os eventos ocorridos no 
período, parte deles reportados no quadro de movimentação 
orgânica no SFN. No período, foram autorizadas a funcionar 
quinze instituições, canceladas 66 – sendo 49 por força das 
disposições da Resolução nº 3.442, de 28 de fevereiro de 
2007 –, incorporadas seis e paralisadas cinco.

Por outro lado, o segmento de cooperativas de 
crédito ainda se encontra em fase de consolidação, sob os 
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efeitos produzidos pela Resolução nº 3.106, de 25 de junho 
de 2003, e regulamentação complementar. Tais normas têm 
induzido processos de incorporações e fusões no setor com 
o objetivo de permitir às instituições cumprirem requisitos 
patrimoniais para se transformarem em outros tipos de 
cooperativas de crédito.

No tocante à participação das cooperativas de 
crédito nos principais agregados fi nanceiros do segmento 
bancário, apesar do crescimento das operações de crédito, 
no segundo semestre de 2008 o setor perdeu posições no 
patrimônio líquido, nos ativos totais e nos depósitos.

Nesse período, as cooperativas de crédito destinaram 
67% de seus recursos livres para operações de crédito, 
mantendo posição histórica superior à do direcionamento do 
segmento bancário, correspondente a 41% de seus recursos 
livres. Em valores absolutos, o direcionamento das instituições 
fi nanceiras bancárias é signifi cativamente superior. 

Do ponto de vista organizacional, induzidos pelas 
medidas adotadas no SFN a partir de regulamentação 
do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco 
Central – basicamente, a Resolução nº 3.442, de 2007, e a 
Circular nº 3.400, de 2008 –, os sistemas cooperativistas de 
crédito constituíram a Confederação Nacional de Auditoria 
Cooperativa (CNAC), com a fi nalidade de exercer auditoria 
externa sobre as instituições do setor, conferindo maior rigor 
e transparência às suas demonstrações fi nanceiras, controles 
internos e sistemas preventivos de riscos, compliance 
e gestão. Essa entidade, constituída segundo padrões 
internacionais, impõe ao sistema cooperativista de crédito 
maior profi ssionalismo na sua gestão.

Nessa mesma linha, as instituições do setor estão 
desenvolvendo estudos com vistas à constituição de 
fundo garantidor de crédito, de forma a consolidar em 
um só organismo as entidades congêneres existentes em 
diversos sistemas.

5.6 Correspondentes no país

O quadro demonstrativo da evolução dos pontos de 
atendimento realizado por correspondentes no país permite 
visualizar o seu contínuo crescimento em todas as regiões, 
confi rmado pelos dados de dezembro de 2008. Merece 
destaque nesse processo a infl exão na curva de crescimento 
verifi cada entre 2005 e 2006 na região Norte e entre 2005 e 
2007 na região Sudeste, períodos em que houve decréscimo 
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Período Quan- Patrimônio Ativos Operações Contas de

tidade líquido totais1/ de crédito passivo2/

1999 Dez3/ 4  0   0   0   0  

2000 Dez 11 2 075  2 262  1 146   187  

2001 Dez 23 4 894  7 636  4 734  2 743  

2002 Dez 37 7 411  14 680  10 831  7 270  

2003 Dez 49 18 014  29 889  17 661  11 875  

2004 Dez 51 31 328  42 217  27 206  10 889  

2005 Dez 55 43 540  60 844  43 935  17 304  

2006 Dez4/ 56 46 791  64 927  47 655  18 136  

2007 Dez4/ 52 49 576  73 901  51 006  24 324  

2008 Jun 48 49 682  78 639  55 057  28 957  

2008 Dez 47 54 188  88 709  63 940  34 521  

1/ Excluídas as contas de compensação, mas incluídas as operações de crédito. 
2/ Referem-se ao passivo total, excluídos as contas de compensação e o
    patrimônio líquido.
3/ A partir de outubro de 1999, foram constituídas SCMs, nos termos da
    Resolução nº 2.627, que iniciaram suas operações a partir de fevereiro de 2000.
4/ Parte dos saldos contábeis (menos de 1%) foi obtida em balancetes
    de novembro de 2006 e novembro de 2007, respectivamente.

Participação das cooperativas de crédito
nos principais agregados financeiros
do segmento bancário1/ (Cosif)

%

Período Quan- Patrimônio Ativos Depó- Operações

tidade líquido totais sitos de crédito

1997 Dez 1 120   1,6   0,4   0,5   0,7  

1998 Dez 1 198   1,6   0,5   0,6   0,9  

1999 Dez 1 253   1,8   0,7   0,8   1,1  

2000 Dez 1 311   2,0   0,8   1,0   1,2  

2001 Dez 1 379   2,0   0,9   1,3   1,6  

2002 Dez 1 430   2,2   1,0   1,5   1,8  

2003 Dez 1 454   2,2   1,3   1,8   2,1  

2004 Dez 1 436   2,6   1,4   1,4   2,3  

2005 Dez 1 439   2,9   1,5   1,4   2,3  

2006 Dez 1 452   2,6   1,5   1,4   2,3  

2007 Dez 1 465   2,6   1,5   1,4   2,4  

2008 Jun 1 466   2,5   1,5   1,5   2,4  

2008 Dez 1 453   2,1   1,3   1,3   2,6  

1/ Inclui bancos múltiplos, comerciais, a Caixa Econômica Federal e cooperativas.



Maio 2009  |  Relatório de Estabilidade Financeira  |  143

no número de correspondentes naquelas regiões. Entretanto, 
entre 2007 e 2008, o movimento de expansão da rede 
retomou a trajetória dos períodos anteriores, sendo que, no 
último semestre, já se nivela aos quantitativos existentes 
naquelas regiões em 2003.

Nas demais regiões, a expansão da rede foi 
mantida. A despeito da interrupção no crescimento da 
rede de correspondentes no país ocorrida no Sudeste, essa 
região ainda possui 50% dos pontos de atendimento dessa 
modalidade no território nacional.

O gráfico comparativo das modalidades de 
dependências de instituições fi nanceiras permite observar 
a evolução do quantitativo desses diversos tipos de pontos 
de atendimento, em que se constata a importância relativa 
dos correspondentes no país, cujo crescimento tem ocorrido 
em ritmo acelerado nos últimos anos.

Essa rápida expansão da rede de atendimento 
por correspondentes no país pode ser explicada pelos 
aperfeiçoamentos regulatórios introduzidos pelo Banco 
Central desde a sua criação e pelos custos signifi cativamente 
reduzidos de sua implantação comparativamente às demais 
modalidades de dependências.

5.7 Conclusão

Apesar dos refl exos da crise fi nanceira internacional 
sobre a oferta de crédito no último trimestre de 2008, 
as instituições fi nanceiras não alteraram o curso de suas 
decisões em nível organizacional. 

As aquisições ocorridas no segundo semestre 
de 2008 prenunciam um novo ciclo de consolidação 
do SFN, cujo impacto na sua estrutura dependerá de 
desdobramentos futuros.

Correspondentes no país
Evolução dos pontos de atendimento por região

Quantidade de pontos

Região 2004 2005 2006 2007 2008

Dez Dez Dez Dez Dez

Centro-
   -Oeste 4 579  4 998  7 766  7 884  8 201  
Nordeste 11 167  13 134  18 092  18 149  18 763  
Norte 3 513  3 774  3 134  3 332  3 486  
Sudeste 53 756  57 328  49 084  47 500  49 215  
Sul 10 381  11 190  17 158  18 984  19 630  

Brasil 83 396  90 424  95 234  95 849  99 295  

% Sudeste  64   63   52   50   50  

Destinação dos  recursos livres para operações
de crédito

R$ bilhões

Segmentos 2005 2006 2007 2008

Dez Dez Dez Jun Dez

SFN (%) 39  43  42  44  41  

  Recursos livres1/ 846  1.009  1.268  1.395  1.477  

  Créditos líquidos2/ 331  432  534  619  608  

Cooperativas (%) 57  54  56  56  67  

  Recursos livres1/ 14,6  18,4  22,9  26,8  26,0  

  Créditos líquidos2/ 8,3  10,0  12,9  15,0  17,4  

1/ Considerados depósitos mais capital de giro.
2/ Desconsiderados os repasses, por essas operações possuírem fontes definidas
    de recursos.
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6Regulamentação do Sistema 
Financeiro Nacional

6.1 Introdução

No exercício da competência regulamentar 
estabelecida na Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, o 
Conselho Monetário Nacional (CMN) editou, no segundo 
semestre de 2008, resoluções voltadas ao aprimoramento da 
regulamentação prudencial e das regras de funcionamento 
das instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN). 
Foram alterados o estatuto e o regulamento do Fundo 
Garantidor de Créditos (FGC), a exigibilidade de aplicação 
dos recursos captados em depósitos de poupança, o 
funcionamento dos bancos de desenvolvimento, as normas 
de contabilidade e auditoria aplicáveis ao SFN, entre elas 
a apresentação de demonstrativos, os critérios do Plano 
Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 
(Cosif) referentes às reservas de capital, às reservas de lucros 
e aos lucros e prejuízos acumulados, a atuação do auditor 
independente contratado pelas instituições fi nanceiras, a 
classifi cação de ativos nos subgrupos Imobilizado e Diferido, 
e os procedimentos para classifi cação, registro contábil e 
divulgação de operações de venda ou de transferência de 
ativos fi nanceiros.

Também no exercício da competência regulamentar 
prevista na Lei nº 4.595, de 1964, o Banco Central do 
Brasil (BCB) editou, no período, circulares versando sobre 
a sistemática de remessa ao BCB de informações mensais 
relativas ao risco de liquidez, os procedimentos para a 
remessa de informações relativas à apuração dos limites 
e padrões mínimos regulamentares, e as atribuições das 
cooperativas centrais de crédito.

6.2 Medidas anticrise

A Medida Provisória (MP) nº 442, de 6 de 
outubro de 2008, posteriormente promulgada como a 
Lei nº 11.882, de 23 de dezembro de 2008, autorizou o CMN 
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a estabelecer critérios e condições especiais de avaliação e 
de aceitação de ativos recebidos pelo BCB em operações de 
redesconto em moeda nacional ou em garantia de operações 
de empréstimo em moeda estrangeira; autorizou o BCB a 
alienar ativos em operações de redesconto e de empréstimo 
em moeda estrangeira em caso de inadimplência da 
instituição fi nanceira, sem obstáculo interposto por regime 
especial ou falência; e obrigou o BCB a prestar informações 
trimestralmente ao Congresso Nacional sobre as operações 
de redesconto e empréstimo em moeda estrangeira.

Diante disso, no segundo semestre de 2008, foram 
editadas as seguintes normas:

A Resolução nº 3.622, de 9 de outubro de 2008, 
estabeleceu os critérios e as condições de avaliação e de 
aceitação de ativos recebidos pelo BCB em operações de 
redesconto em moeda nacional e em garantia de operações 
de empréstimo em moeda estrangeira. Por autorização dada 
pela Lei nº 11.882, de 2008, o CMN estabeleceu critérios e 
condições de aceitação de ativos recebidos nas operações 
de redesconto do BCB, em moeda nacional e em garantia de 
operações de empréstimo em moeda estrangeira. 

Essa medida também trata dos seguintes assuntos:

a) expande o prazo para operações de redesconto para até 
359 dias corridos;

b) defi ne as condições para determinação dos deságios sobre 
o valor dos créditos, que deverão estar identifi cados 
no Sistema de Informação de Crédito (SCR) com 
classifi cação de risco AA, A ou B;

c) fi cam afastadas por um ano as exigências de regularidade 
fi scal, à exceção das contribuições previdenciárias, para 
as operações de redesconto;

d) autoriza o BCB a impor medidas às instituições que 
realizarem operações de redesconto, tais como suspensão 
de ditribuição de resultados e aumento na remuneração 
dos administradores;

e) autoriza o BCB a defi nir os padrões tecnológicos para o 
Termo de Tradição Eletrônico dos ativos.

A Circular nº 3.409, de 10 de outubro de 2008, 
definiu o acréscimo à taxa do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia (Selic) para atualização do preço de 
revenda dos ativos em 4% para as operações ao amparo da 
Resolução nº 3.622, de 2008. Além disso:

a) estabeleceu o padrão XML e o layout para transferência 
de arquivos para negociação e transferência de ativos 
ao BCB;
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b) permite a dispensa em caráter excepcional de cumprimento 
de exigibilidades de recolhimentos compulsórios e 
encaixes obrigatórios de instituição financeira que 
formalizar o pedido de redesconto, até o valor da 
operação e pelo prazo necessário à sua análise.

A Circular nº 3.413, de 14 de outubro de 2008, 
reduziu a alíquota, do compulsório sobre recursos à vista, 
de 45% para 42%.

A Circular nº 3.415, de 16 de outubro de 2008, 
dispõe sobre as condições de empréstimo em moeda 
estrangeira ao amparo da Resolução nº 3.622, de 2008, 
cujos recursos poderão ser direcionados para operações de 
comércio exterior e aqueles realizados sob a forma de leilão 
do acréscimo à taxa Libor, e terão como garantia títulos 
soberanos denominados em dólares brasileiros ou com 
classifi cação superior a “A”, ou ainda contratos de ACC, 
ACE ou repasses sob a égide da Resolução nº 2.770, de 30 
de agosto de 2000.

A Circular nº 3.418, de 4 de novembro de 2008, 
dispõe sobre as operações de empréstimo em moeda 
estrangeira com recursos direcionados para operações de 
ACC e ACE.

A Resolução nº 3.623, de 14 de outubro de 2008, 
elevou a exigibilidade de aplicação em crédito rural das 
Instituições Financeiras (IFs), com recursos obrigatórios, de 
que trata o MCR 6-2 (direcionamento para crédito rural dos 
depósitos à vista), para o período de cumprimento de 1º de 
novembro de 2008 a 30 de junho de 2009, de 25% para 30%.

A Circular nº 3.416, de 27 de outubro de 2008, 
permitiu que o cumprimento do compulsório sobre recursos 
à vista seja efetuado com dedução do valor equivalente a 
sessenta parcelas da contribuição ordinária ao FGC, quando 
esse valor for antecipado voluntarimente.

A Resolução nº 3.624, de 16 de outubro de 2008, 
que alterou a Resolução nº 3.622, de 2008, estabeleceu 
condições para deságio e aceitação de debêntures em 
operações de redesconto: devem estar registradas na 
Câmara de Custódia e Liquidação (Cetip), ser emitidas por 
organizações não-fi nanceiras que estejam identifi cadas no 
SCR com classifi cação de risco AA, A e B.

As resoluções nº 3.624, nº 3.633 e nº 3.683, de 16 de 
outubro de 2008, 3 de novembro de 2008 e 29 de janeiro de 
2009, respectivamente, alteram aspectos das garantias a serem 
aceitas em operações de empréstimo em moeda estrangeira.
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A Resolução nº 3.625, de 31 de outubro de 2008, 
reduziu o encaixe obrigatório sobre poupança rural de 20% 
para 15%, nos períodos de cálculo compreendidos entre 
27 de outubro de 2008 e 26 de junho de 2009. Eleva a 
exigibilidade de aplicação em crédito rural das IFs sujeitas 
ao cumprimento da exigibilidade da poupança rural, de que 
trata o MCR 6-4 (direcionamento para crédito rural dos 
recursos de poupança), para o período de cumprimento de 
1º de novembro de 2008 a 30 de junho de 2009, de 65% 
para 70%.

A Resolução nº 3.629, de 30 de outubro de 2008, 
ampliou o rol dos itens que podem ser considerados 
fi nanciamento habitacional no âmbito do Sistema Financeiro 
da Habitação (SFH), para fins de cumprimento da 
exigibilidade de aplicação dos recursos captados em 
depósitos de poupança. Nesse sentido, possibilitou o 
cômputo dos fi nanciamentos de capital de giro, com prazo 
máximo de sessenta meses, concedidos, até 31 de março de 
2009, a incorporações imobiliárias submetidas ao regime 
do patrimônio de afetação e a sociedades constituídas com 
propósito específi co, vinculadas à construção civil. Tais 
fi nanciamentos estão limitados a 5% da mesma base de 
cálculo utilizada para apuração da exigibilidade mínima de 
65% para aplicação em fi nanciamentos imobiliários.

A Resolução nº 3.631, de 30 de outubro de 2008, 
estabeleceu as condições para a realização de contrato de 
swap de moedas entre o Banco Central do Brasil e o Federal 
Reserve Bank of New York (Fed), nos termos do art. 6º 
da MP nº 443, de 21 de outubro de 2008, posteriormente 
promulgada como a Lei nº 11.908, de 3 de março de 2009.

A Resolução nº 3.634, de 13 de novembro de 2008, 
dispõe sobre o cumprimento da exigibilidade de encaixe 
obrigatório adicional sobre recursos de depósitos de poupança 
rural e no âmbito do Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE). Determina que a parcela relativa aos 
depósitos de poupança que compõe a exigibilidade adicional 
deverá ser cumprida mediante a vinculação, no Selic, de 
títulos públicos federais registrados naquele sistema, ou seja, 
o cumprimento não será mais em espécie.

A Circular nº 3.426, de 19 de dezembro de 2008, 
determinou que a alíquota sobre recursos a prazo que 
compõe a exigibilidade adicional sobre depósitos, que era 
de 5%, passará a ser de 4% (dentro da base de cálculo de 
recursos a prazo já estão inseridos os valores referentes aos 
Depósitos Interfi nanceiros (DI) captados de Sociedade de 
Arrendamento Mercantil (SAM).
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A Circular nº 3.427, de 19 de dezembro de 2008, 
consolidou todas as normas anteriores que tratam de 
deduções do compulsório sobre recursos a prazo e, também:

a) adicionou à base de cálculo do compulsório sobre 
recursos a prazo os valores referentes ao compulsório 
sobre DI de SAM;

b) alterou os percentuais de cumprimento do compulsório 
sobre recursos a prazo – 60% em espécie e 40% em títulos;

c) permitiu a dedução na exigibilidade sobre recursos a 
prazo dos valores de operações de aquisição de moeda 
estrangeira junto ao BCB, limitada a 20% do exigível 
em espécie;

d) admitiu a dedução de direitos creditórios, depósitos 
bancários, letras de arrendamento mercantil e letras de 
câmbio adquiridos do FGC;

e) prorrogou o prazo para aquisição de ativos passíveis de 
dedução para 31 de março de 2009.

A Resolução nº 3.655, de 17 de dezembro de 2008, 
determinou que o total de créditos tributários decorrentes de 
prejuízos fi scais e bases de cálculo negativas de contribuição 
social sobre o lucro líquido deve fi car limitado a 10% do 
nível I do Patrimônio de Referência (PR) de que trata o
art. 1º, § 1º, da Resolução nº 3.444, de 28 de fevereiro de 
2007, após a exclusão dos créditos com expectativa de 
realização superior a cinco anos em dezembro de 2002, de 
acordo com cronograma estabelecido.

A Resolução nº 3.656, de 17 de dezembro de 2008, 
promoveu alterações no estatuto e no regulamento do FGC, 
tendo em conta as recentes modifi cações no cenário do SFN. 
A medida objetiva direcionar liquidez para as instituições do 
SFN associadas ao fundo. Os recursos estão limitados a 50% 
do nível I do PR de cada instituição, assegurando que estas 
possam efetuar novos negócios com a garantia de funding.

Em linhas gerais, o estatuto do FGC foi alterado 
de maneira a estabelecer que o fundo fi xe a orientação 
geral de seus serviços, especialmente as políticas e normas 
a serem observadas no cumprimento de suas fi nalidades 
sociais e na aplicação de seus recursos, estabelecendo os 
requisitos de composição e de diversifi cação de riscos da 
carteira, podendo, inclusive, contratar sua administração com 
terceiros. Para tanto, devem ser observados critérios, limites, 
requisitos de diversifi cação, formato operacional e cláusulas 
contratuais estabelecidos pelo Conselho de Administração 
e aprovados pela Assembléia Geral do fundo. Podem ser 
aplicados recursos nas seguintes modalidades, até o limite 
global de 50% do patrimônio líquido do fundo:



150  |  Relatório de Estabilidade Financeira  |  Maio 2009

a) aquisição de direitos creditórios de instituições fi nanceiras 
e de sociedades de arrendamento mercantil;

b) aplicação em depósito bancário com ou sem emissão de 
certifi cado, em letra de arrendamento mercantil ou em 
letra de câmbio de aceite de instituições associadas, desde 
que lastreados em:

1 – direitos creditórios constituídos ou a constituir das 
respectivas aplicações;

2 – outros direitos creditórios com garantias reais ou 
fi dejussórias, próprias ou de terceiros, hipótese 
em que poderá sujeitar a operação ao prévio 
compromisso da instituição emitente ou aceitante 
na adoção de medidas que resguardem sua liquidez 
e equilíbrio patrimonial;

3 – realização de operações vinculadas na forma da 
Resolução nº 2.921, de 17 de janeiro de 2002.

A medida é complementada com a permissão de que 
o valor dos títulos adquiridos pelo FGC e eventualmente 
alienados a outras instituições fi nanceiras seja deduzido da 
exigibilidade de recolhimento compulsório sobre depósitos 
a prazo – não remunerado – das adquirentes. Com isso, o 
FGC retomaria seu nível de capitalização e o seu poder de 
funding para novas aplicações.

Objetiva-se que os recursos do FGC, em montante 
aproximado de R$9 bilhões, sejam captados principalmente 
por bancos pequenos e médios. De outra parte, espera-se 
melhor aproveitamento por parte dos grandes bancos para 
o incentivo representado pela dedução no recolhimento 
compulsório, o que representa nova modalidade de solução 
de mercado, com seus próprios recursos e agentes.

A Resolução nº 3.672, de 17 de dezembro de 2008, 
autorizou o BCB a contratar, até 31 de dezembro de 2009, 
operações de empréstimo em moeda estrangeira com prazo 
inferior a 360 dias – nos termos do art. 1º da MP nº 442, de 
6 de outubro de 2008, posteriormente promulgada como a 
Lei nº 11.882, de 23 de dezembro de 2008 – com instituições 
fi nanceiras brasileiras autorizadas a operar em câmbio e suas 
subsidiárias e controladas no exterior e bancos com sede 
no exterior detentores de classifi cação de risco de longo 
prazo no mínimo equivalente a grau de investimento, com o 
objetivo de fi nanciar dívidas externas vencidas e vincendas 
de empresas brasileiras.

A Circular nº 3.434, de 4 de fevereiro de 2009, 
detalha as operações de empréstimo em moeda estrangeira 
direcionadas para o refi nanciamento de dívidas externas de 
empresas brasileiras.
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A Resolução nº 3.674, de 30 de dezembro de 2008, 
facultou às instituições fi nanceiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo BCB que constituírem 
provisão adicional aos percentuais mínimos requeridos pela 
Resolução nº 2.682, de 21 de dezembro de 1999, adicionar 
integralmente o respectivo valor ao nível I do PR, de que 
trata a Resolução nº 3.444, de 28 de fevereiro de 2007. 
A Resolução nº 2.682, de 1999, estabelece percentuais 
mínimos de provisão para cada uma das categorias ali 
estabelecidas, concedendo discricionariedade para que a 
instituição constitua provisão adicional quando considerado 
necessário ou prudente.

O incentivo às instituições sob supervisão do BCB 
a constituírem maior nível de provisionamento das suas 
carteiras de crédito busca essencialmente preservar a sua 
capacidade operacional e higidez, diante do potencial de 
crescimento no inadimplemento das operações de crédito 
já concedidas. O acréscimo da provisão adicional efetuada 
ao nível I do PR visa tornar tal providência atrativa para 
as instituições, mantendo, inclusive, nível de capitalização 
conservadora e compatível com o atual cenário econômico.

A Resolução nº 3.689, de 4 de março de 2009, inclui 
novo artigo na Resolução nº 3.672, de 2008, dispondo sobre 
empréstimos em moeda estrangeira com direcionamento 
dos recursos para o refi nanciamento da dívida externa de 
instituições fi nanceiras.

A Circular nº 3.443, de 6 de março de 2009, detalha 
as operações de empréstimos em moeda estrangeira com 
direcionamento dos recursos para o refi nanciamento da 
dívida externa de instituições fi nanceiras.

As circulares nº 3.444 e nº 3.446, de 25 e 26 
de março de 2009, respectivamente, definem detalhes 
operacionais das operações de empréstimo realizadas ao 
amparo das resoluções nº 3.622, de 9 de outuburo de 2008, 
nº 3.672, de 2008, e nº 3.689, de 4 de março de 2009.

A Circular nº 3.452, de 17 de abril de 2009, elenca 
novos ativos a serem aceitos como garantia nas operações 
de empréstimo realizadas ao amparo da Resolução nº 3.622, 
de 2008.

A Resolução nº 3.691, de 26 de março de 2009, 
amplia o leque de ativos aceitos em garantia nas operações 
de empréstimo em moeda estrangeira realizadas ao amparo 
da Resolução nº 3.622, de 2008.
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A Resolução nº 3.692, de 26 de março de 2009, 
autorizou os bancos comerciais, os bancos múltiplos, os 
bancos de desenvolvimento, os bancos de investimento, as 
sociedades de crédito, fi nanciamento e investimento e as 
caixas econômicas, a partir de 1º de abril de 2009, a captar 
depósitos a prazo, sem emissão de certifi cado, com garantia 
especial a ser proporcionada pelo FGC.

A Resolução nº 3.715, de 16 de abril de 2009, 
altera a Resolução nº 3.622, de 2008, de forma a incluir 
a possibilidade de receber, como garantia nas operações 
de empréstimo em moeda estrangeira, ativos em reais 
acompanhados de derivativos ligados à variação do câmbio.

A MP nº 462, em seus artigos 6º e 7º, defi ne que os 
recursos provenientes de empréstimos em moeda estrangeira 
concedidos pelo Banco Central poderão ser repassados 
no país com cláusula de variação cambial e que os ativos 
recebidos em garantia nas operações de redesconto ou de 
empréstimo em moeda estrangeira não serão alcançados pela 
decretação de intervenção ou liquidação, e nem integrarão 
a massa falida.

6.3 Bancos de desenvolvimento

A Resolução nº 3.593, de 31 de julho de 2008, 
alterou dispositivo da Resolução nº 394, de 3 de novembro 
de 1976, que disciplina o funcionamento dos bancos de 
desenvolvimento, os quais têm como objetivo proporcionar 
o suprimento oportuno e adequado dos recursos necessários 
ao fi nanciamento, a médio e longo prazos, de programas 
e projetos que visem promover o desenvolvimento 
econômico e social dos respectivos estados da Federação 
onde tenham sede. Atualmente, existem três bancos de 
desenvolvimento em atividade: o Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que atua nos 
estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. e o Banco 
de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A.

Com a alteração introduzida, os bancos de 
desenvolvimento poderão prestar assistência a programas 
e projetos desenvolvidos em estados limítrofes à sua área 
de atuação, quando o empreendimento visar benefício de 
interesse comum. Em regiões fronteiriças, o fi nanciamento 
de projetos em estado vizinho pode resultar em benefícios 
comuns, considerando a integração e o desenvolvimento de 
atividades complementares. Essas condições verifi cam-se, 
particularmente, na região abrangida pelo Sistema do Conselho 
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de Desenvolvimento e Integração Sul – Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul (Codesul-BRDE), que foi 
criado em 1961, por meio de convênio entre os estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em 1992, o estado 
do Mato Grosso do Sul passou a integrar o referido conselho.

6.4 Controle do risco de liquidez

A Resolução nº 2.804, de 21 de dezembro de 2000, 
estabelece procedimentos mínimos para controle do risco de 
liquidez a serem observados pelas instituições fi nanceiras 
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BCB. 
Com o objetivo de melhor monitorar o cumprimento das 
disposições constantes da referida resolução, a Circular 
nº 3.393, de 3 de julho de 2008, estabeleceu sistemática 
de remessa de informações mensais ao BCB, de caráter 
predominantemente gerencial.

Com base em tais informações, será possível 
conhecer as práticas de gestão do referido risco em relação 
às instituições e dimensionar as suas expectativas com 
relação aos principais eventos que possam afetar a sua 
situação de liquidez. Nesse sentido, trata-se de informações 
complementares àquelas atualmente disponíveis, que se 
inserem no escopo do Sistema de Monitoramento de Mercado 
(SMM), destinado ao monitoramento de liquidez por parte 
do BCB. As informações relativas ao controle de liquidez 
compreendem os ativos negociáveis, passivos exigíveis, 
testes de estresse e planos de contingências. O documento 
a ser encaminhado consiste no Quadro Demonstrativo do 
Risco de Liquidez (DRL), estabelecido pela Carta-Circular 
nº 3.326, também de 3 de julho de 2008. 

6.5 Informações sobre limites e 
padrões mínimos

A Circular nº 3.398, de 23 de julho de 2008, 
estabelece novos procedimentos para a remessa de 
informações relativas à apuração dos limites e padrões 
mínimos regulamentares, aos quais estão sujeitas as 
instituições fi nanceiras e demais instituições autorizadas 
pelo BCB. Tais limites e padrões incluem PR; Patrimônio 
de Referência Exigido (PRE); total de exposição em ouro, 
em moeda estrangeira e em operações sujeitas à variação 
cambial; aplicação de recursos no Ativo Permanente (AP); 
capital realizado e patrimônio líquido; operações de crédito 
com órgãos e entidades do setor público; endividamento, 
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exposição por cliente e soma das exposições concentradas; 
operações compromissadas; fundo de liquidez; compra de 
valores mobiliários e empréstimos de valores mobiliários 
para venda; padrões mínimos de capital realizado e de 
patrimônio líquido ajustado; e limite de alavancagem. O 
documento a ser encaminhado ao BCB consiste no Quadro 
Demonstrativo de Limites e Padrões Mínimos (DLO), 
estabelecido pela Carta-Circular nº 3.332, de 30 de julho 
de 2008.

Em complementação à obrigatoriedade de 
estabelecimento de estrutura de gerenciamento do risco de 
mercado, pela Resolução nº 3.464, de 26 de julho de 2007, e ao 
aprimoramento do cálculo do capital regulamentar destinado 
à cobertura do risco de mercado, pela Resolução nº 3.490, de 
29 de agosto de 2007, o BCB passou a requerer informações 
diárias referentes ao total da exposição em ouro, em moeda 
estrangeira e em operações sujeitas à variação cambial, objeto 
da parcela PCAM, do PRE, e às demais parcelas relativas ao 
risco de mercado: as parcelas PJUR, relativa ao risco de taxas 
de juros; PCOM, relativa à exposição em commodities; e PACS, 
relativa à exposição em ações, do PRE. Tal obrigatoriedade 
foi estabelecida pela Circular nº 3.399, de 23 de julho de 
2008, e o respectivo documento a ser encaminhado ao BCB 
consiste no Quadro Demonstrativo do Risco de Mercado 
Diário (DDR), estabelecido pela Carta-Circular nº 3.331, 
também de 23 de julho de 2008.

6.6 Atuação das cooperativas 
centrais de crédito na 
supervisão das cooperativas 
singulares fi liadas

A Resolução nº 2.608, de 27 de maio de 1999, 
atribuiu às cooperativas centrais de crédito responsabilidades 
relativas à supervisão das cooperativas singulares a elas 
filiadas. Os dispositivos da citada resolução têm sido 
continuamente aprimorados desde então, sempre mantendo e 
aprofundando as responsabilidades de supervisão de fi liadas 
pelas cooperativas centrais. A Circular nº 3.400, de 1º de 
agosto de 2008, aprimorou o disciplinamento das atribuições 
relativas à supervisão das cooperativas centrais de crédito 
sobre as respectivas fi liadas.

O trabalho de supervisão efetuado pelas cooperativas 
centrais deve ser executado com base nos seguintes 
processos, pelo menos:



Maio 2009  |  Relatório de Estabilidade Financeira  |  155

a) inspeções diretas periódicas;
b) acompanhamento do resultado dos trabalhos de auditoria 

realizados nas fi liadas;
c) acompanhamento indireto e sistemático das operações 

das fi liadas;
d) acompanhamento dos planos de regularização, dos planos 

de adequação, dos estudos de viabilidade econômico-
fi nanceira e dos planos de negócios apresentados ao BCB, 
na forma da regulamentação em vigor;

e) elaboração de relatórios e envio de comunicações ao BCB.

Os processos de supervisão efetuados pelas 
cooperativas centrais devem ser executados em base contínua, 
abrangendo uma combinação adequada de atuação presencial 
e acompanhamento indireto. Devem também ter extensão 
compatível com o porte e a complexidade de produtos, 
serviços, atividades, processos e sistemas das cooperativas 
singulares fi liadas. Para tal fi m, a cooperativa central deve 
contar com estrutura organizacional adequada para a tarefa, 
em linha com os normativos recentes editados pelo BCB 
na área de controle e gestão de riscos. Deverá, ainda, ser 
encaminhada ao BCB a programação das inspeções para o 
ano seguinte, permitindo sua atuação coordenada com a das 
cooperativas centrais, de forma a maximizar os controles 
sobre as cooperativas singulares e economizar recursos.

6.7 Registros contábeis das 
instituições do Sistema 
Financeiro Nacional

No processo de adequação das normas de 
contabilidade e auditoria aplicáveis no âmbito do SFN às 
disposições constantes da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro 
de 2007, a Resolução nº 3.604, de 29 de agosto de 2008, 
estabeleceu a obrigatoriedade de elaboração e publicação da 
Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), que substitui a 
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) 
no rol das demonstrações contábeis de publicação obrigatória.

A DFC provê aos usuários das demonstrações 
contábeis informação mais útil para o processo de tomada 
de decisões do que a DOAR, principalmente por ser um 
relatório de mais fácil entendimento. Para as instituições 
financeiras, a DFC é particularmente importante, uma 
vez que o dinheiro constitui o principal produto dessas 
instituições e, consequentemente, o seu “estoque” é o 
“caixa”, que é o propulsor de suas operações, o que torna 
o conhecimento sobre a capacidade de geração de “caixa” 
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informação crucial para os diversos usuários da informação 
contábil dessas instituições.

No SFN, atualmente a elaboração e a publicação da 
DOAR não são obrigatórias para as cooperativas de crédito 
singulares e sociedades de crédito ao microempreendedor 
e à empresa de pequeno porte. Seguindo esse princípio, a 
mencionada resolução dispensou a elaboração e publicação 
da DFC para as mencionadas cooperativas e sociedades que 
apresentarem patrimônio líquido, na data-base de 31 de 
dezembro do exercício imediatamente anterior, inferior ao 
valor previsto na lei societária (R$2 milhões).

A Resolução nº 3.605, de 29 de agosto de 2008, 
harmoniza os critérios do Cosif referentes às reservas 
de capital, às reservas de lucros e aos lucros e prejuízos 
acumulados, com as diretrizes da mencionada Lei nº 11.638, 
de 2007, a serem observadas por parte de instituições 
fi nanceiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo BCB (exceto as cooperativas de crédito), estabelecendo:

a) a adoção do mesmo critério legal para constituição das 
reservas de capital no âmbito do mercado fi nanceiro, 
devendo ser os saldos acaso existentes das reservas de 
capital destinados até 31 de dezembro de 2010;

b) a criação da reserva para incentivos fi scais, dentre as 
reservas de lucros;

c) que a conta lucros ou prejuízos acumulados não apresente 
saldo positivo, devendo, na eventual ocorrência desse 
fato, ser o saldo positivo destinado para reserva de 
lucros ou distribuído como participações ou dividendos, 
observando que, também nesse caso, o saldo positivo 
registrado na conta lucros ou prejuízos acumulados 
antes da entrada em vigor do mencionado normativo seja 
destinado até 31 de dezembro de 2010.

A Resolução nº 3.606, de 11 de setembro de 2008, 
introduziu o sistema de substituição periódica do responsável 
técnico e da equipe de gerência (rodízio de sócio) de auditor 
independente contratado pelas instituições fi nanceiras e 
demais instituições autorizadas a funcionar pelo BCB e 
pelas câmaras e prestadores de serviços de compensação e 
de liquidação, modifi cando o sistema anteriormente vigente 
de substituição periódica do auditor independente (rodízio 
de fi rma). O rodízio de fi rma havia sido suspenso até 31 
dezembro de 2008 pela Resolução nº 3.503, de 26 de outubro 
de 2007, com o objetivo de permitir estudos para avaliar 
a efi cácia de tal exigência no mercado brasileiro e, assim, 
obter posicionamento conclusivo sobre a oportunidade de 
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manutenção da referida medida, considerando seus custos 
e benefícios.

Passa a ser exigida a substituição de sócio responsável 
e de demais integrantes da equipe de auditoria com função 
de gerência, com periodicidade máxima de cinco exercícios 
sociais completos. Tais critérios são mais rígidos que os 
aceitos pela norma internacional, na medida em que o 
prazo máximo para substituição será de cinco anos e que 
tal substituição abrange não somente o sócio, mas todos os 
integrantes da equipe de auditoria que possuam função de 
gerência na prestação desse serviço.

A partir das alterações introduzidas pela Lei 
nº 11.638, de 2007, com respeito aos conceitos dos subgrupos 
Imobilizado e Diferido do Ativo Permanente do Balanço 
Patrimonial, as Resoluções nº 3.617, nº 3.619 e nº 3.620, 
todas de 30 de setembro de 2008, estabelecem o que se segue:

a) deve ser feito o registro, no Ativo Imobilizado, dos 
direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados 
à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com 
essa fi nalidade, inclusive os decorrentes de operações que 
lhe transfi ram os benefícios, riscos e controle desses bens, 
excluídas as operações de arrendamento mercantil, que se 
regem por regulamentação específi ca, além do registro, 
no Ativo Diferido, das despesas pré-operacionais e dos 
gastos de reestruturação que contribuirão, efetivamente, 
para o aumento do resultado de mais de um exercício 
social e que não confi gurem tão-somente redução de 
custos ou acréscimo na efi ciência operacional, bem 
como que os saldos anteriormente registrados no Ativo 
Imobilizado e no Ativo Diferido sejam mantidos nas 
respectivas rubricas até sua baixa;

b) devem ser avaliados pelo Método de Equivalência 
Patrimonial (MEP) os investimentos em: (i) coligadas, 
quando participarem com 20% ou mais do capital votante 
ou detiverem infl uência signifi cativa em sua administração 
e (ii) sociedades controladas; (iii) sociedades integrantes 
do conglomerado econômico-fi nanceiro e (iv) sociedades 
que estejam sob controle comum;

c) nas operações de incorporação, fusão e cisão envolvendo 
entidades independentes e vinculadas à efetiva 
transferência de controle, em que sejam parte, os ativos 
e passivos da entidade a ser incorporada, fundida ou 
cindida devem ser registrados pelo seu valor de mercado.

As alterações relativas à classifi cação de ativos nos 
subgrupos Imobilizado e Diferido têm aplicação imediata 
e as novas regras de avaliação de investimentos pelo MEP, 
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bem como os critérios a serem observados para registro das 
operações de incorporação, fusão e cisão, serão aplicadas a 
partir de 1º de janeiro de 2009.

A Resolução nº 3.627, de 30 de outubro de 2008, 
facultou a aplicação antecipada de procedimentos para 
classifi cação, registro contábil e divulgação de operações 
de venda ou de transferência de ativos financeiros, 
conforme estabelecido na Resolução nº 3.533, de 2008. 
Tais procedimentos objetivam permitir transparência, 
principalmente no sentido de evidenciar, de maneira 
adequada, os riscos e benefícios decorrentes dos ativos 
fi nanceiros negociados nas mencionadas operações. Tendo 
em conta a signifi cativa alteração do cenário econômico 
desde a edição da Resolução nº 3.533, de 2008, a medida 
buscou disponibilizar alternativas de funding às instituições 
para as quais, de acordo com sua política de gerenciamento 
de ativos e passivos, seja mais adequada a utilização dos 
novos critérios. Diante dos impactos da crise no sistema 
fi nanceiro verifi cados ao fi nal de 2008, a Resolução nº 
3.673, de 26 de dezembro de 2008, adiou para 1º de janeiro 
de 2010 a vigência dos dispositivos da citada Resolução 
nº 3.533, de 2008.

O Comunicado nº 16.669, de 20 de março de 2008, 
do BCB, prevê a realização de ações específi cas, visando 
promover a adequação da regulamentação contábil aplicável 
às instituições fi nanceiras e demais instituições por ele 
autorizadas a funcionar às novas diretrizes contábeis defi nidas 
pela citada Lei nº 11.638, de 2007, sendo uma delas a inclusão 
do grupo Ativo Intangível na estrutura do Cosif. Assim, a 
Resolução nº 3.642, de 26 de novembro de 2008, promoveu 
as seguintes alterações na regulamentação do tema:

a) defi niu ativos intangíveis, os quais incluem os direitos 
decorrentes da aquisição de folha de pagamento;

b) excluiu valores pagos na aquisição de direitos sobre 
folhas de pagamento de entidades públicas ou privadas 
adquiridos até 31 de dezembro de 2008, para fi ns da 
verifi cação do atendimento ao limite de aplicação de 
recursos no AP.

A criação do referido grupo permitirá, ainda, a 
uniformização de procedimentos entre as instituições 
fi nanceiras, bem como a harmonização com os procedimentos 
aceitos internacionalmente. A citada harmonização foi objeto 
do Comunicado nº 14.259, de 10 de março de 2006, do BCB, 
que prevê a convergência das normas de contabilidade e de 
auditoria aplicáveis às instituições subordinadas à supervisão 
do BCB com aquelas promulgadas, respectivamente, pelo 
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International Accounting Standards Board (IASB) e pela 
International Federation of Accountants (IFAC).

6.8 Conclusão

As normas prudenciais editadas obedeceram à 
programação prevista nos Comunicados nº 12.746, de 9 de 
dezembro de 2004, e nº 16.137, de 27 de setembro de 2007, 
para a adaptação do arcabouço regulamentar prudencial 
brasileiro às recomendações oriundas do Comitê de 
Basileia para Supervisão Bancária contidas no documento 
“Convergência internacional sobre mensuração de capital e 
padrões de capital – Uma estrutura revisada”, conhecido por 
“Basileia II”. Os mesmos documentos orientam as próximas 
iniciativas regulamentares relativas aos pilares 1, 2 e 3 de 
Basileia II, inclusive no que se refere ao uso de modelos 
internos na apuração do capital regulamentar.

O aprimoramento das normas de contabilidade e 
auditoria, por sua vez, insere-se no processo de convergência 
aos padrões recomendados pela entidade Iasb.
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7Estudo selecionado

Este capítulo é destinado à publicação de estudos cujos 
temas estejam relacionados com a estabilidade fi nanceira.

Os artigos podem não expressar a opinião do 
Banco Central do Brasil e são de inteira responsabilidade 
dos autores.

Neste número, é apresentado o seguinte trabalho:

A recente onda de abertura de capital de bancos 
no Brasil.
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Resumo

Este estudo analisa a onda de Initial Public Offering 
(IPO) de bancos brasileiros de 2005 a 2007. Os resultados 
mostram que os bancos que fizeram IPO apresentam 
características ex-ante diferentes daquelas de bancos de 
mesmo porte e tipo de atuação que permaneceram com 
capital fechado. Especifi camente, os bancos que abriram 
capital tinham maior rentabilidade, maior parcela de seus 
ativos aplicados em operações de crédito, menor proporção 
de créditos não-performados e maior restrição de capital. 
Esses resultados mostram que a onda de abertura de 
capital de bancos não pode ser explicada simplesmente 
pela teoria comportamental, mas provavelmente se deve 
às oportunidades de crescimento distintas desses bancos 
em relação a seus concorrentes. Dessa forma, a liquidez 
de mercado deve ser entendida como condição necessária, 
mas não sufi ciente, para explicar os IPOs desses bancos. 
Em relação ao efeito da abertura de capital no desempenho 
operacional desses bancos, foram encontradas evidências de 
aumento na proporção de créditos em relação ao total dos 
ativos, associado a um aumento na proporção de créditos 
de pior qualidade, mesmo controlado pelo boom de crédito 
ocorrido no período. Também se percebe uma melhora na 
efi ciência administrativa, o que pode indicar economias de 
escala nos bancos que realizaram IPO.

Palavras-chave: oferta pública inicial, bancos, 
desempenho pós-IPO.
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109/ Fonte: banco de dados da CMA.

1 Introdução

De 2004 a 2007, 106 empresas brasileiras abriram 
seu capital por meio de oferta pública de ações. Apenas em 
2007, houve um número recorde de IPOs (sigla em inglês 
para Initial Public Offering, Oferta Pública Inicial de Ações) 
na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), colocando 
o Brasil em 4º lugar na classifi cação global em volume 
de emissões109.

O setor bancário também participou desse 
movimento, com o IPO do Banco Nossa Caixa em 2005 e 
de nove outros bancos (Pine, Sofi sa, Paraná Banco, Cruzeiro 
do Sul, Daycoval, Indusval, ABC Brasil, BicBanco e 
Panamericano) em 2007. A Tabela 1 apresenta um panorama 
das ofertas públicas ocorridas, indicando a data da oferta, o 
volume captado e a participação de investidores estrangeiros 
na aquisição das ações ofertadas.

Tabela 1: Panorama geral dos IPOs de bancos 1/

Banco Data da Segmento Tipo de Subscritores Participação de 
estrangeiros na 

 emissão  emissão Nacionais Estrangeiros subscrição (%) Total Captação 
primária 

Nossa Caixa 28.10.2005 NM Secundária  n/d  n/d  n/d         920,0  - 

Pine 02.04.2007 N1 Mista           20.616                  52                    90,2         517,0         357,0 

Sofisa 02.05.2007 N1 Mista             7.441                  80                    76,0         505,0         497,0 

Paraná 13.06.2007 N1 Primária             8.755                  45                    89,0         529,0         529,0 

Cruzeiro do Sul 26.06.2007 N1 Mista             4.368                  74                    66,5         567,0         440,0 

Daycoval 29.06.2007 N1 Mista             7.852                162                    69,8      1.092,0         936,0 

Indusval 12.07.2007 N1 Mista                314                  34                    90,6         253,0         228,0 

ABC Brasil 25.07.2007 N2 Mista             6.264                100                    74,4         609,0         599,0 

BIC Banco 15.10.2007 N1 Mista             5.053                105                    85,0         821,0         221,0 

Panamericano 19.11.2007 N1 Primária             3.214                  48                    69,0         700,0         700,0 

Fontes: Bovespa, CBLC e website  do banco UBS Pactual

1/ Mostra as ofertas públicas de ações de bancos ocorridas desde 2005, indicando a data da oferta, o segmento de governança 
de listagem (NM = Novo Mercado, N1 = Nível 1, N2 = Nível 2), o tipo de emissão (primária, secundária ou mista), o número de 
subscritores nacionais e estrangeiros, o volume captado com a oferta e a participação dos investidores estrangeiros na 
subscrição (em volume).

Volume captado (R$ 
milhões)

A abertura de capital em bancos traz consigo uma 
série de fatores relevantes para o sistema fi nanceiro. Por se 
tratar de uma importante fonte de recursos para instituições 
com potencial de crescimento de suas carteiras, a abertura 
de capital permite a ampliação do volume das operações 
ativas do banco, em especial da carteira de crédito. 
Contudo, pode haver um incentivo perverso para que esse 
crescimento resulte da originação de operações de crédito 
de pior qualidade e/ou com menor spread. Esse problema 
está ligado à questão do free cash fl ow, identifi cada por 
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Jensen (1986). Outro fator relevante é que a abertura de 
capital geralmente leva a mudanças significativas em 
termos de governança corporativa. A listagem em bolsa 
implica a criação de um conselho de administração e outros 
órgãos estatutários, que têm papel importante na condução 
estratégica do negócio, nas políticas de gerenciamento 
de riscos e controles internos e no acompanhamento das 
atividades dos gestores. Adicionalmente, o monitoramento 
exercido por investidores institucionais também contribui 
para que os sistemas de divulgação e controle sejam 
melhorados. Finalmente, o escrutínio das operações do 
banco exercido pelos acionistas complementa a disciplina 
potencialmente imposta pelos depositantes. Enquanto os 
depositantes disciplinam um banco com risco excessivo por 
meio da exigência de taxa de juros maiores ou da retirada dos 
recursos investidos, os participantes do mercado de capitais 
exercem essa disciplina vendendo as ações ou exigindo um 
maior retorno sobre as mesmas, causando a desvalorização 
das ações. Esses mecanismos atuam sobre o administrador do 
banco no sentido de diminuir o risco moral e, assim, elevar 
a solidez do sistema fi nanceiro, que não fi ca exclusivamente 
dependente da supervisão ofi cial. Contudo, a dinâmica do 
mercado acionário pode ter um efeito perverso sobre o 
risco do sistema como um todo, se as informações sobre os 
preços das ações exacerbarem irracionalmente a percepção 
de risco das instituições, especialmente em épocas de crise. 
Embora haja uma série de indicadores observáveis sobre a 
saúde de uma instituição, não há nada mais assustador, aos 
olhos de acionistas, credores e clientes, do que os preços das 
ações em queda substancial. Isso poderia levar um banco 
a uma maior difi culdade de captação, perda de clientes e 
de operações importantes, num processo de degradação de 
ativos e passivos.

Neste trabalho, procuramos entender duas questões 
fundamentais relacionadas à abertura de capital dos bancos 
brasileiros: (i) se os bancos que abrem seu capital possuem, 
ex-ante, características distintas dos demais que os tornem 
mais propensos a abrir seu capital e; (ii) se a abertura de 
capital afeta, positiva ou negativamente, o desempenho 
operacional desses bancos.

Os resultados mostram que, de fato, os bancos 
que abriram capital (bancos-IPO) apresentam qualidades 
ex-ante diferentes de bancos de mesmo porte e tipo de atuação 
que permaneceram com capital fechado. Resumidamente, 
os bancos-IPO eram, antes mesmo do IPO, mais rentáveis, 
tinham maior parcela de seus ativos aplicados em operações 
de crédito, menor proporção de créditos não-performados e 
encontravam maior restrição de capital.
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Embora sem a possibilidade de inferência sobre sua 
signifi cância estatística, a evidência encontrada sobre o efeito 
da abertura de capital no desempenho operacional desses 
bancos sugere que há efeito negativo sobre a rentabilidade 
dos ativos. Observou-se também um aumento na oferta 
de crédito, mas associado a um indesejável aumento na 
proporção de créditos classifi cados de E a H (non-performing 
loans). Também há indicações de melhor eficiência 
administrativa, medida pela cobertura de despesas de pessoal 
com receitas de serviços, o que pode indicar economias de 
escala nos bancos que realizaram IPO. De qualquer forma, 
os resultados observados em relação aos efeitos do IPO sobre 
o desempenho não devem ser entendidos como conclusivos, 
dada a ausência de signifi cância estatística, em parte causada 
pelo curto período pós-IPO para o qual há observações.

Na próxima seção, são apresentados revisão 
bibliográfi ca, metodologia e resultados e, na terceira seção, 
são apresentadas as conclusões.

2 Desempenho operacional 
dos bancos que fi zeram IPO

A abertura de capital das empresas tem sido objeto 
de investigação desde as décadas de 70 e 80 (REILLY, 
1973; IBBOTSON e JAFFE, 1975; RITTER, 1984a, 1984b; 
ROCK, 1982). Alguns estudos têm se dedicado a examinar 
os fatores que levam empresas a abrirem seu capital e 
observaram uma concentração de emissões em determinadas 
épocas, as chamadas ondas de IPOs (IBBOTSON e 
JAFFE,1975; RITTER,1984; e IBBOTSON et al. 1994). 
Adicionalmente, Lerner (1994), Loughram et al. (1994) e 
Pagano et al. (1998), Baker e Wurgler (2001) e Lowry e 
Schwert (2001) mostram que as ondas de IPOs se seguem 
a altas nos preços das ações, seja no mercado em geral ou 
em determinados setores.

Há duas teorias que procuram explicar a existência 
de ondas de IPOs: a comportamental e a neoclássica110. A 
teoria comportamental, defendida por Pagano et al. (1998), 
Baker e Wurgler (2001) e Lowry e Schwert (2001), sustenta 
que as empresas abrem capital para aproveitar janelas de 
oportunidade, aproveitando para fazer as emissões quando 
os ativos estão supervalorizados.

110/ Essa discussão estende-se também à explicação das ondas de fusões e aquisições. Ver, por exemplo, Shleifer e Vishny (2003) e Rhodes-Kropf e Viswanathan 
(2004), que desenvolvem modelos em que as ondas de fusões resultam de gestores tentando aproveitar janelas de oportunidade; ao passo que Harford 
(2005) mostra evidências de que as ondas de fusão são o resultado de choques regulatórios, econômicos e tecnológicos associados a períodos de alta 
liquidez nos mercados.
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A teoria neoclássica, defendida por Pástor e Veronesi 
(2003), por exemplo, argumenta que choques econômicos, 
regulatórios e tecnológicos causam a realocação de recursos 
na economia, modifi cando as oportunidades de investimento 
e as formas ótimas de financiamento das empresas, e, 
também, que as aberturas de capital são resultados desses 
choques. A concentração no tempo dar-se-ia porque as 
emissões fi cariam represadas até que houvesse liquidez 
sufi ciente na economia que possibilitasse ofertar ações.

Alti (2001) e Alti e Sulaeman (2008) desenvolvem 
modelos de assimetria informacional para explicar as ondas 
de emissões. Quando uma empresa abre seu capital, o preço 
da oferta é um indicativo do interesse dos investidores pelo 
papel. Assim, o resultado de um IPO revela informação 
que inicialmente não era pública, reduzindo o nível de 
assimetria de informação entre os investidores e modifi cando 
a composição ótima de capital das empresas.

Como notam Pagano et al. (1998), a decisão 
de abrir o capital pode estar ligada a características 
observáveis ex-ante, que tornam determinada empresa 
mais propensa a abrir seu capital do que outras no mesmo 
setor (por exemplo, crescimento de vendas elevado), ou 
a características observáveis ex-post (redução no custo 
médio de capital, crescimento represado por falta de capital, 
desinvestimento dos empreendedores). Nesse aspecto, a 
análise dos determinantes de IPO no setor bancário tem uma 
vantagem diferencial, pois as informações de demonstrativos 
fi nanceiros anteriores à abertura de capital estão disponíveis, 
não apenas para aquelas empresas que abriram seu capital, 
mas também para as outras empresas do setor. Isso permite 
identificar se os bancos que fazem IPO são, ex-ante, 
diferentes dos que permanecem com capital fechado. Rosen 
et al. (2005) aproveitaram essa peculiaridade da indústria 
bancária e investigaram características do mercado norte-
americano. Seus resultados mostraram-se favoráveis à 
hipótese neoclássica.

Outra questão relevante é entender o efeito da própria 
abertura de capital sobre o desempenho ex-post das empresas. 
Alguns exemplos de estudos sobre o assunto são Degeorge 
e Zackhauser (1993), Jain e Kini (1994), Mikkelson et al. 
(1997), Shelor e Anderson (1998) e Kim et al. (2004). Os 
resultados não são unânimes, mas apontam uma queda da 
performance operacional no período após o IPO.

É possível que essa relativa escassez de estudos 
sobre o impacto do IPO no desempenho operacional 
deva-se à ausência de informações pré-emissão para a 
maioria das empresas. Sem informações ex-ante confi áveis, é 
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difícil fazer inferências sobre mudanças de desempenho que 
possam ocorrer com o evento da abertura de capital. Mais 
uma vez, nesse sentido, as instituições fi nanceiras formam 
um universo único para análise, uma vez que são obrigadas 
a divulgar suas demonstrações contábeis, mesmo quando o 
capital é fechado. Assim, a exemplo de Rosen et al. (2005), 
aproveitamos essa característica para analisar o desempenho 
operacional dos bancos que fi zeram IPO, comparando-os a 
outros bancos similares que permaneceram com seu capital 
fechado. A metodologia utilizada, descrita a seguir, baseia-se 
em Jain e Kini (1994) e Rosen et al. (2005).

2.1 Métricas de desempenho 
operacional e procedimentos 
estatísticos

A verifi cação empírica da variação de desempenho 
operacional das instituições que abriram capital compreendeu 
três passos fundamentais: 1) a identifi cação, para cada banco 
que tenha feito IPO, de grupos de bancos com características 
similares (grupo de bancos-espelho); 2) a construção de 
indicadores contábeis que refl itam a variação de desempenho 
tanto dos bancos-IPO quanto dos não-IPO e; 3) a comparação 
entre os desempenhos dos dois grupos.

A população da pesquisa são as entidades bancárias 
que o Banco Central do Brasil trata como Consolidado 
Bancário I. Esse conceito inclui instituições independentes 
captadoras de depósito à vista e conglomerados bancários 
em cuja composição está pelo menos uma instituição do tipo 
banco comercial ou banco múltiplo com carteira comercial.

Os dados coletados referem-se aos demonstrativos 
contábeis de junho de 2003 a junho de 2008 (onze períodos). 
Foram utilizados apenas os dados semestrais porque, nessa 
frequência, fecham-se os balanços e demonstrativos de 
resultado, auditados. O período inicial da amostra foi escolhido 
de modo a manter um distanciamento de aproximadamente 
quatro anos das datas de lançamento das ações no mercado, o 
que permite identifi car se há características ex-ante que fazem 
com que os bancos-IPO sejam idiossincraticamente distintos 
dos não-IPO. Outro motivo para se usar períodos-base mais 
antigos é que os resultados do período imediatamente anterior 
ao IPO podem estar contaminados pelos custos da própria 
emissão, pela injeção de capital realizada pelos garantidores 
da emissão (os chamados equity kickers) ou por resultados 
artifi cialmente infl ados.

A amostra foi composta por bancos categorizados 
como autorizados em atividade em 31 de dezembo de 2007. 
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A identifi cação dos bancos que não fi zeram abertura de 
capital, mas que possuem características semelhantes aos que 
tiveram IPO (bancos-espelho) foi feita da seguinte forma:

a. Class i f i cou-se  o  un iverso  de  bancos 
utilizando-se a segmentação por atividade, 
defi nida pelo Departamento de Monitoramento 
do Sistema Financeira e de Gestão da Informação 
(Desig) do Banco Central do Brasil. Para a 
realização desse agrupamento de entidades 
bancárias segundo a similaridade dos seus perfi s 
de negócios, foi utilizada análise estatística, 
cujo detalhamento metodológico se encontra 
no manual de “Segmentação de Instituições e 
Conglomerados Bancários por Tipo de Atividade 
e por Porte” do Banco Central do Brasil 
(documento interno). Os segmentos por tipo 
de atividade para os bancos ou conglomerados 
fi nanceiros bancários são: complexo; varejo; 
crédito; tesouraria e negócios; montadoras; 
desenvolvimento e não classifi cados.

Em seguida, os bancos de cada segmento foram 
classifi cados com base no tamanho dos ativos. Para cada 
banco-IPO, foram identificados três bancos com ativo 
imediatamente inferior e três bancos com valor do ativo 
imediatamente superior. Esse procedimento repetiu-se para 
o período de junho de 2003 até dezembro de 2005. Todos 
os bancos identifi cados como um dos três de valor total do 
ativo imediatamente inferior ou superior em um ou mais 
períodos formaram o grupo-espelho de cada banco-IPO. Nas 
situações em que algum dos bancos identifi cados também 
era um banco-IPO, dois procedimentos foram adotados: 
(1) moveu-se uma posição na lista de bancos, para cima ou 
para baixo, conforme o caso, de forma a contemplar sempre 
três bancos não-IPO com ativo superior ou inferior ao 
banco-IPO; e (2) agruparam-se os bancos-IPO que tiveram 
referência cruzada, de maneira que os bancos-espelho de 
um também se tornassem espelho do outro.

O uso da variável valor total dos ativos justifi ca-se 
porque bancos de diferentes tamanhos geralmente competem 
em mercados distintos. Além disso, há uma série de custos 
fi xos associados à emissão, o que faz com que bancos 
pequenos sejam menos propensos a abrir o capital. O 
resultado desse agrupamento mostrou a existência de seis 
grupos distintos.

Para cada um dos bancos, foram calculadas medidas 
indicadoras de desempenho. Todas as medidas são ajustadas 
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a) Adequação de capital

A adequação de capital foi aferida pelo índice de 
adequação de capital, ou índice de Basileia. A hipótese 

ao grupo-espelho, o que se faz pela diferença simples entre o 
valor observado para cada banco-IPO e a média dos valores 
observados em seu respectivo grupo-espelho. Chama-se esse 
resultado de medida de desempenho ajustado. Os indicadores 
escolhidos estão em linha com os aspectos dos rating 
CAMEL: adequação de capital (Capital), qualidade dos 
ativos (Assets), qualidade da administração (Management), 
rentabilidade (Earnings), liquidez (Liquidity). A defi nição 
operacional de todas as variáveis está descrita no Quadro 1.

Quadro 1: Detalhamento das variáveis indicadoras de desempenho operacional 1/

Sinal esperado

antes/depois

Índice de Basileia -

Cessão de Créditos / Total de 
Créditos + / ?

Créd_EH / Ativo Total 
(Nonperforming Loans) -

Créditos / Ativo Total +

SemCoobr / Total de Créditos + / ?

Comcoobr / Total de Créditos ?
Qualidade da Administração

DespPes / RecServ ?
Rentabilidade

Retorno sobre os Ativos + / ?
Liquidez

Caixa / Ativo Total - / ?

TVM + Derivativos / Ativo Total - / ?

Caixa + TVM + Derivativos / Ativo 
Total - / ?

1/ Os sinais esperados, mostrados na 3a coluna, referem-se às expectativas derivadas da hipótese neoclássica sobre a abertura de

capital (i.e., à hipótese de que os bancos que fazem IPO apresentam, ex-ante, características distintas dos demais). O ponto de

interrogação indica que não é possível determinar alguma expectativa acerca do sinal da variável a partir da teoria.
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neoclássica sobre a abertura de capital é que, no período 
anterior à abertura de capital, o índice de Basileia dos 
bancos que fi zeram IPO seja inferior ao do grupo-espelho, 
evidenciando que o IPO é uma resposta a uma maior restrição 
de capital. Imediatamente após a abertura de capital, espera-se 
que o índice de Basileia dos bancos-IPO cresça mais que o 
do grupo-espelho.

Adicionalmente, considerando-se razoável que um 
banco busque a cessão de seus créditos para reduzir sua 
exigência regulatória de patrimônio líquido, utilizamos a 
razão entre o total de créditos cedidos e o total da carteira 
de crédito como medida alternativa para a adequação de 
capital. Nossa hipótese é que os bancos-IPO tenham uma 
proporção maior de créditos cedidos antes da realização do 
IPO, e que esta diminua no período pós-IPO. Nesse sentido, 
também se espera que grande parte da cessão de créditos 
seja na modalidade sem coobrigação, para a qual não há 
exigência de alocação de capital.

b) Qualidade dos ativos

A avaliação da qualidade dos ativos pode ser feita 
por meio de diferentes indicadores. Em grande parte dos 
estudos empíricos, utiliza-se a razão entre empréstimos 
vencidos há mais de noventa dias (nonperforming loans) e 
ativo total. Utilizou-se, como proxy de nonperforming loans, 
os valores classifi cados nas classes de risco de E a H. A razão 
disso é que a Resolução CMN nº 2.682, de 1999111, exige 
que, para atrasos superiores a noventa dias, a classifi cação 
mínima do risco seja no nível E. Assim, a primeira medida 
utilizada para identifi car a qualidade dos ativos é a razão 
entre a soma dos valores das operações de risco níveis E, F, 
G e H e o total dos ativos.

A diferença entre essa medida para os bancos-IPO 
e para o grupo de bancos-espelho nos períodos anteriores 
ao IPO mostra se a qualidade da carteira de crédito dos 
primeiros era melhor ou pior que a dos bancos-espelho. A 
diferença após o IPO mostra se a instituição sofre incentivo 
perverso decorrente do aporte signifi cativo de capital no 
IPO, por meio da originação de operações de créditos de 
pior qualidade.

Outras medidas complementares foram utilizadas 
para aferir a qualidade dos ativos: (i) a razão entre o valor 

111/ A Resolução CMN nº 2.682, de 1999, dispõe sobre critérios de classifi cação das operações de crédito e regras para constituição de provisão para créditos 
de liquidação duvidosa. Os bancos devem classifi car as operações de crédito, em ordem crescente de risco, nos níveis AA, A, B, C, D, E, F, G e H.
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total da carteira de crédito e o valor dos ativos; (ii) a razão 
entre o total de créditos cedidos sem coobrigação e o total 
da carteira de crédito; e (iii) a razão entre o total de créditos 
cedidos com coobrigação e o total da carteira de crédito.

A razão entre o valor total da carteira de crédito e 
o valor dos ativos é uma variável importante para se testar 
a hipótese neoclássica contra a comportamental. Seguindo 
a hipótese neoclássica, os bancos que fazem IPO devem 
possuir uma proporção maior de empréstimos na composição 
de seus ativos. Caso isso não se verifi que, mostrando uma 
diminuição da proporção de créditos totais em relação ao 
ativo no período pós-IPO, poder-se-á inferir que a abertura 
de capital visou aproveitar um bom momento do mercado 
acionário, em vez da motivação econômica de crescimento 
das atividades.

Finalmente, alterações nas proporções de cessões 
sem e com coobrigações podem indicar uma mudança 
no perfi l das operações de crédito. É razoável supor que 
as cessões sem coobrigação sejam de melhor qualidade 
que aquelas com coobrigação. Entretanto, para melhor 
compreendermos essa questão, seria necessário identifi car 
a classifi cação de risco das operações cedidas, no momento 
imediatamente anterior à cessão, dado ao qual não obtivemos 
acesso. Desse modo, não formamos uma expectativa de 
variação desses indicadores antes e depois do IPO.

c) Qualidade da administração

A qualidade da administração é um dos fundamentos 
menos explorados nos estudos empíricos. Aqui, foi utilizada 
a relação entre despesa de pessoal e receita de serviços, por 
ser um indicador popular no Brasil, especialmente após a 
estabilização econômica. Quanto menor a proporção entre 
as despesas de pessoal e as receitas de serviços, maior 
o grau de efi ciência administrativa da instituição. Não é 
possível identifi car uma relação econômica direta entre a 
abertura de capital e a efi ciência em custos, por isso não é 
possível identifi car a priori qual seria o sinal esperado para o 
desempenho ajustado nessa variável específi ca. Assim, essa 
métrica mostra se os bancos que fi zeram IPO são mais bem 
administrados que os bancos-espelho, ou não.

d) Rentabilidade

Em linha com os estudos de Jain e Kini (1994) 
e Rosen et al. (2005), utilizou-se como medida de 
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rentabilidade o retorno sobre os ativos (ROA), razão entre 
o lucro líquido num dado semestre e os ativos totais ao fi nal 
desse período. Adotou-se o ROA, e não o retorno sobre o 
patrimônio líquido (ROE), pois este seria potencialmente 
mais impactado pela abertura de capital, no curto prazo. 
Segundo a hipótese neoclássica, os bancos-IPO devem 
possuir melhor rentabilidade ex-ante, o que faz com que o 
sinal esperado para o ROA ajustado seja positivo.

e) Liquidez

A liquidez de instituições fi nanceiras está concentrada 
em seu caixa e em títulos e valores mobiliários (TVM). No 
entanto, não é possível distinguir, a partir das informações 
contábeis disponibilizadas no sítio do BCB (Balanço 
Patrimonial sintético – Top 50), os TVMs dos instrumentos 
derivativos de liquidez (a rubrica contábil é TVM + 
Instrumentos Financeiros Derivativos). Assim, utilizamos 
três medidas diferentes de liquidez, descritas no Quadro 
1, de forma a verifi car a robustez dos resultados à medida 
adotada. Uma vez que os candidatos a IPO deparam-se, antes 
da emissão de ações, com uma maior restrição de capital, 
é natural esperar que esses bancos abram mão de liquidez 
para alocar recursos em operações de maior rentabilidade, 
apresentando menor liquidez em relação aos bancos dos 
grupos-espelho. Dessa forma, esperamos um sinal negativo 
para as variáveis relativas à liquidez ajustada nos períodos 
anteriores ao IPO. Nos períodos pós-IPO, não é possível 
formar nenhuma expectativa.

Para identifi car se os bancos-IPO são diferentes dos 
que permaneceram com capital fechado, faz-se um teste tipo 
t de médias para os indicadores de desempenho ajustado. 
Assim, pode-se identifi car se características ex-ante fazem 
com que alguns bancos sejam candidatos naturais a abrirem 
o capital.

Em seguida, calcula-se a variação do desempenho 
ajustado de cada banco-IPO, que é a diferença no tempo 
entre as medidas de desempenho ajustado, em relação a uma 
data-base (período de referência), defi nida como o período 
de dois anos antes do IPO. Esse procedimento diminui a 
chance de utilizarmos dados possivelmente contaminados 
pelos próprios custos anteriores ao IPO, ou artifi cialmente 
infl ados. Finalmente, procede-se ao cálculo das médias, para 
cada variável, das variações de desempenho dos bancos 
que fi zeram IPO em cada período de tempo. Esse cálculo 
permitirá identificar se o desempenho operacional dos 
bancos-IPO evoluiu diferentemente do desempenho médio 
do grupo de bancos-espelho.
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2.2 Comparação de indicadores de 
desempenho ajustados – antes e 
depois do IPO

A Tabela 2 mostra a comparação entre os indicadores 
ajustados ao grupo-espelho, antes e depois do IPO. 
Conforme explicado anteriormente, o desempenho ajustado 
antes do IPO é calculado para os períodos -9 a -3 (isto 
é, desde nove semestres antes do IPO até três semestres 
antes), de modo a evitar enviesamento dos resultados por 
uma possível supervalorização dos ativos. O desempenho 
ajustado depois do IPO engloba os períodos 1 a 5, isto é, 
o semestre imediatamente posterior ao do IPO até cinco 
semestres após o IPO112.

112/ Note-se que a existência de observações para diferentes períodos depende do semestre em que o IPO foi realizado. Assim, para a Nossa Caixa (IPO no 
2º semestre de 2005), temos observações para os períodos -5 (jun/03) a +5 (jun/08). Para os bancos Pine, Sofi sa, Paraná, Cruzeiro do Sul e Daycoval 
(IPO no 1º semestre de 2007), os períodos observados vão de -8 (jun/03) a +2 (jun/08) e, para os Bancos Indusval, ABC Brasil, BIC e Panamericano, 
(IPO no 2º semestre de 2007), os períodos observados vão de -9 (jun/03) a +1 (jun/08). Como resultado, o número total de observações para as medidas 
de desempenho ajustado antes do IPO (períodos -9 a -3) é 61, e o as observações dos períodos 1 a 5 (depois do IPO) totalizam 19.

Os resultados indicam que os bancos que fi zeram 
IPO apresentavam características ex-ante distintas dos 
demais. De maneira geral, esses bancos possuíam maior 
geração de crédito, melhor rentabilidade e apresentavam 
mais restrição de capital que seus concorrentes. Os resultados 

Tabela 2: Desempenho ajustado aos grupos-espelho 1/

Média P-value Média P-value

Índice de Basileia - -0,0752***  0,0000  - 0,0061   0,3776  

Cessão de Créditos/Total de 
Créditos + / ?

0,1107**  0,0116   0,0724   0,5664  

Créd_EH/Ativo Total - -0,0036*  0,0518  -0,0027*  0,0771  

Créditos/Ativo Total + 0,1012***  0,0000  0,0731**  0,0378  

Sem Coobr./Total de 
Créditos + / ?

 0,0216   0,2309  -0,0367***  0,0049  

Com coobr./Total de 
Créditos ?

0,0873**  0,0149   0,1091   0,3649  

Qualidade da 
Administração

DespPes./RecServ
?

-1,2793***  0,0003  -3,1011***  0,0022  

Rentabilidade ROA + / ? 0,0136***  0,0000  0,0076***  0,0036  

Caixa/Ativo Total - / ? -0,0080***  0,0000  -0,0023**  0,0452  

TVM/Ativo Total - / ? -0,0307**  0,0780   0,0977   0,9577  

Caixa + TVM + Derivativos / 
Ativo Total - / ?

-0,0387**  0,0356   0,0954   0,9546  

Adequação de 
Capital

Qualidade dos 
Ativos

Fundamento Variável

1/ Resultados do desempenho ajustado para as variáveis selecionadas. O desempenho ajustado é medido, para cada 
banco-IPO, pela diferença entre o valor observado para o banco-IPO e seu grupo de controle (grupo-espelho). Os sinais 
esperados referem-se à hipótese neoclássica para a abertura de capital. Quando há apenas um sinal indicado, este refere-
se a ambos os períodos (antes e depois do IPO) e, quando há mais de um sinal indicado, o primeiro se refere ao período 
pré-IPO e o segundo ao período pós-IPO. O ponto de interrogação indica que não é possível determinar alguma 
expectativa acerca do sinal da variável a partir da teoria. Os p-values  referem-se aos testes unicaudais quando há sinal 
esperado e bicaudal quando não há expectativa de sinal a priori .

Liquidez

Nº de observações  61     19    

Sinal 
esperado Período anterior ao IPO        (-

9 a –3)

Desempenho Ajustado

Período depois do IPO      
(+1 a +5)
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apresentados na Tabela 2 mostram que os bancos que 
fi zeram IPO possuíam índice de Basileia signifi cativamente 
menor que seu grupo-espelho e faziam mais cessão de 
créditos (em especial cessões do tipo sem coobrigação), o 
que é um forte indicativo de que essas instituições lidavam 
com maior restrição de capital. As carteiras de crédito 
representavam parcela maior dos ativos nos bancos-IPO do 
que nos concorrentes, e uma menor proporção de créditos 
ruins (classifi cados de E a H), o que são indicativos de que 
o crescimento da carteira estava limitado às restrições de 
capital. Além disso, possuíam melhor rentabilidade, medida 
pelo ROA, e menor proporção de ativos de liquidez.

Os resultados corroboram a hipótese neoclássica 
para essa onda de IPOs. Em outras palavras, o IPO parece ser 
uma resposta a um choque, tendo como condição necessária 
a existência de liquidez nos mercados. Embora não seja o 
foco deste trabalho identifi car a natureza desse choque, é 
possível perceber, em especial, o boom de crédito ocorrido 
no Brasil a partir de 2005, ocasionando um maior potencial 
de crescimento das carteiras de crédito nos bancos-IPO, que 
veio associado à maior liquidez nos mercados a partir de 
2005, especialmente na primeira metade de 2007. Na teoria 
comportamental, os bancos-IPO não teriam desempenho 
ex-ante diferente dos demais, o que não se verifi cou.

Também na Tabela 2, são mostrados os desempenhos 
ajustados dos bancos-IPO após a abertura de capital. Esses 
resultados devem ser interpretados com mais cuidado, por 
dois motivos principais: (i) o número de observações, 19, é 
reduzido, podendo comprometer a qualidade das estatísticas; 
e (ii) o período após o IPO (t = +1) pode apresentar distorções, 
especialmente pela difi culdade de aumentar imediatamente 
o volume de captação de depósitos proporcionalmente ao 
incremento do capital próprio.

Mesmo levando em consideração as restrições acima, 
é possível concluir que algumas das principais características 
idiossincráticas dessas instituições são mantidas, como: (1) 
a proporção da carteira de crédito no total dos ativos dos 
bancos-IPO continua maior que a dos concorrentes; (2) a 
proporção de créditos ruins sobre o total de ativos continua 
menor nos bancos-IPO; (3) a proporção entre as despesas 
de pessoal e receita de serviços permanece menor que a dos 
bancos que pertencem aos grupos de controle; (4) o ROA 
também permanece maior nos bancos-IPO; e (5) a razão 
entre caixa e ativo total permanece menor nos bancos-IPO. 
Entretanto, em valores absolutos, as diferenças entre os 
bancos-IPO e os grupos-espelho alteraram-se. Isso pode 
trazer informações acerca do impacto da abertura de capital 
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no desempenho dos bancos. Esse ponto será abordado na 
próxima seção.

2.3 Evidências sobre a mudança 
de desempenho operacional

Para investigar se a abertura de capital é capaz de 
afetar o desempenho operacional dos bancos, calculamos 
a variação do desempenho ajustado. Fundamentalmente, 
esse indicador procura mostrar a diferença entre a variação 
de performance dos bancos que fi zeram IPO em relação ao 
período base, quatro semestres antes do IPO, e a variação 
de performance dos bancos que compõem o grupo-espelho 
a cada período. A Tabela 3 mostra os resultados obtidos.

As informações da Tabela 3 também devem ser 
analisadas com cuidado, uma vez que as médias foram 
estimadas a partir de apenas dez observações, prejudicando 
o poder dos testes de comparação de médias. Assim, os 
resultados mostrados devem ser interpretados de forma 
descritiva. A existência de dados de um único período 
pós-IPO para parte dos bancos também pode trazer limitação 
à análise: é impossível distinguir se a variação ajustada 
se estabiliza após algum período, se há algum efeito 
remanescente da própria operação de IPO no período t = 1, 
ou se os resultados são causados por variações aleatórias no 
período imediatamente após o IPO.

Tabela 3: Variação de desempenho ajustado 1/

Variação de Desempenho Ajustado % 2/

-4 a -3 -4 a -2 -4 a -1 -4 a 0 -4 a +1

Índice de Basileia - - 3,0  - 1,6   2,1   10,3   6,6  
Cessão de Créditos/Total de Créditos + / ?  3,4   6,5   2,7  - 2,9  - 7,0  
Créd_EH/Ativo Total - - 0,1  - 0,1  - 0,1   0,2   0,6  
Créditos/Ativo Total +  0,8   3,6   9,0   6,8   11,1  
Sem Coobr./Total de Créditos + / ? - 0,8  - 3,4  - 3,0  - 1,2  - 3,6  
Com coobr./Total de Créditos ?  4,2   9,9   5,7  - 1,7  - 3,4  

Qualidade da Administração DespPes./RecServ ?  2,0  - 87,4  - 254,1  - 308,8  - 109,0  
Rentabilidade ROA + / ? - 0,1  - 1,4  - 0,9  - 1,1  - 0,5  

Caixa/Ativo Total - / ? - 0,1  - 0,2  - 0,1   0,1  - 0,1  
TVM/Ativo Total - / ? - 2,6  - 0,1  - 1,5   2,0  - 2,6  
Caixa + TVM + Derivativos / Ativo Total - / ? - 2,7  - 0,3  - 1,7   2,1  - 2,6  

 10,0   10,0   10,0   10,0   10,0  

2/ O semestre do IPO corresponde a t=0.

Fundamento Variável Sinal 
esperado

1/ Essa tabela mostra as médias das variações de desempenhos ajustados ao grupo-espelho para os dez bancos que realizaram IPO desde 
2005. O desempenho ajustado, para cada variável, é calculado como a diferença entre o valor observado para o banco que realizou o IPO 
e a média dos valores observados para os bancos que compõem seu grupo espelho (médias do desempenho ajustado estão reportadas na 
Tabela 2). A partir de então, para cada banco, calcula-se a variação de desempenho ajustado, tomando-se o período t=-4 (quatro 
semestres antes do IPO) como base de comparação.

Adequação de Capital

Qualidade dos Ativos

Liquidez

Nº de observações
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De forma geral, há indícios de que a abertura de 
capital pode alterar o desempenho operacional desses 
bancos. O foco principal de análise deve ser as variações 
observadas na última coluna da Tabela 3 (as variações de 
desempenho ajustado no período +1 em relação ao período 
-4). Os resultados mostram um relaxamento da restrição 
de capital (com o aumento do índice de Basileia) em 
relação ao grupo-espelho, o que já era esperado por causa 
da injeção de capital ocorrida no IPO. Também corrobora 
esse resultado o fato de a cessão de créditos ter sofrido 
variação ajustada negativa no semestre do IPO e no semestre 
imediatamente posterior, em ambas as modalidades (sem e 
com coobrigação).

A variação ajustada do indicador Créditos/Ativo 
Total mostra que os bancos que fi zeram IPO aumentaram a 
proporção de empréstimos em seus ativos mais do que os 
grupos de bancos-espelho. Deve-se lembrar que os resultados 
não são infl uenciados pelo boom de crédito ocorrido no 
último triênio, uma vez que as métricas estão ajustadas ao 
grupo de controle.

No entanto, esse aumento da proporção de 
empréstimos vem acompanhado de uma variação ajustada 
positiva mais que proporcional nos créditos não-performados. 
Há algumas hipóteses para explicar esse fenômeno. Por 
exemplo, os critérios de concessão de crédito dos bancos-IPO, 
antes mais rigorosos, podem ter sido relaxados em virtude da 
diminuição da restrição de capital – problema possivelmente 
associado ao clássico custo de agência do fl uxo de caixa livre 
(free cash fl ow), descrito por Jensen (1986). Uma segunda 
hipótese é que os créditos de pior qualidade, que anteriormente 
aos IPOs eram cedidos devido à restrição de capital, passaram 
a ser mantidos em carteira. Uma outra possível hipótese é 
que, com capital aberto, os bancos passam também a observar 
normas da CVM que poderiam alterar o tratamento de créditos 
não-performados113.

A variação ajustada das despesas de pessoal em 
relação à receita de serviços foi negativa para todos os 
períodos, inclusive no período após o IPO. Isso indica que 
os bancos-IPO continuaram tendo uma gestão mais efi ciente 
do que os bancos do grupo-espelho, mesmo após a abertura 
de capital.

Como mostrado na seção anterior, os bancos-IPO 
apresentam retorno sobre os ativos superior ao grupo de 

113/ Agradecemos a Fabiana Xavier D. D. de Mello, do Departamento de Normas do Sistema Financeiro (Denor) do Banco Central do Brasil, por ter chamado 
nossa atenção para essa hipótese.
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controle, tanto antes do IPO quanto depois. No entanto, a 
variação ajustada negativa do retorno sobre os ativos para o 
período após o IPO sugere que a diferença de ROA entre os 
bancos IPO e os não-IPO foi ligeiramente reduzida. Assim, 
verifi ca-se uma redução de rentabilidade após o IPO.

Finalmente, nota-se que a variação ajustada 
dos indicadores de liquidez dão um salto no período 
do IPO (t = 0), o que é natural, dado que os recursos 
provenientes do IPO (e da captação adicional de depósitos 
advinda da diminuição das restrições de capital) não são 
imediatamente canalizados para operações de crédito e/ou 
tesouraria, aumentando a proporção de ativos de liquidez. 
No período posterior ao IPO, observou-se uma diminuição 
da liquidez em relação aos bancos dos grupos-espelho. É 
possível que esse fenômeno esteja relacionado à menor 
alavancagem pós-IPO, que resultaria numa necessidade 
de liquidez inferior.

3 Considerações fi nais

Este trabalho estuda a onda de IPOs de bancos 
brasileiros nos últimos anos, iniciada pela Nossa Caixa 
em outubro de 2005, e seguida por outros nove bancos de 
porte médio em 2007. Os resultados encontrados permitem 
identificar claramente que os bancos que abriram seu 
capital possuíam, antes do IPO, características distintas 
dos demais. Especifi camente, notou-se maior restrição de 
capital e liquidez, melhor rentabilidade, melhor qualidade da 
administração e melhor qualidade dos ativos. Assim, esses 
resultados reforçam a teoria neoclássica sobre a abertura de 
capital, que sustenta que a decisão de fazer o IPO está ligada 
principalmente às oportunidades de crescimento associadas 
a momentos de maior liquidez na economia, e não ao timing 
dos controladores desses bancos no sentido de aproveitar um 
momento de sobrevalorização das ações.

Embora as aberturas de capital estudadas sejam 
recentes, causando um número reduzido de observações 
pós-IPO e, por conseguinte, impossibilitando aferir a 
signifi cância estatística dos testes, há indícios de que a 
abertura de capital per se é capaz de afetar o desempenho 
operacional desses bancos. A abertura de capital trouxe 
óbvios efeitos positivos sobre a capitalização, medida 
pelo índice de Basileia. Adicionalmente, verifi cou-se uma 
redução no volume de créditos cedidos, o que é consistente 
com a maior capitalização, visto que a cessão de créditos 
pode ser entendida como uma forma alternativa de 
enquadramento nos níveis de capital regulamentares. Os 
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resultados sugerem que o IPO também levou a um aumento 
da proporção de operações de crédito nos ativos do banco. 
No entanto, esse aumento foi acompanhado de uma elevação 
mais que proporcional na razão de empréstimos de menor 
qualidade, classifi cados de E a H. Isso pode indicar uma 
menor seletividade na originação de empréstimos, ligada aos 
custos de agência do free cash fl ow, observados por Jensen 
(1986), ou talvez a substituição da cessão dos créditos de pior 
qualidade pela sua manutenção na carteira. A identifi cação 
mais precisa das causas da deterioração da carteira depende 
do exame dos dados analíticos sobre a classifi cação de risco 
dos créditos cedidos, a que não tivemos acesso. Note-se 
que esses resultados não são viesados pelo recente boom de 
crédito, uma vez que estão ajustados ao grupo de controle.

Também foram observados indícios de melhora na 
efi ciência operacional, indicada pelo aumento da cobertura 
de despesas de pessoal pela receita de serviços, ajustada ao 
grupo de bancos-espelho. Isso pode signifi car um efeito de 
economias de escala, com as receitas de serviço crescendo 
mais que proporcionalmente às despesas de pessoal.

A rentabilidade, quando ajustada ao grupo de controle, 
sofreu ligeira redução. Não foi possível identifi car se essa 
redução poderia estar ligada a eventuais despesas diferidas 
da própria emissão de ações ou se foi ocasionada pela piora 
da qualidade carteira de crédito, ou ainda por motivo diverso. 
Com relação à liquidez, foi possível identifi car uma redução 
da proporção de caixa e TVM no total de ativos. É possível 
que esse fenômeno esteja relacionado à menor alavancagem 
pós-IPO, que resultaria numa necessidade de liquidez inferior.

A limitação principal deste trabalho está ligada ao 
fato de, para muitos dos IPOs, haver apenas um período 
pós-IPO para análise. Dessa forma, a adição de um ou dois 
períodos pós-IPO poderia ajudar a elucidar algumas das 
questões ainda em aberto, em especial aumentando o poder 
dos testes estatísticos. Desse modo, apenas os resultados 
do período pré-IPO podem ser considerados conclusivos.

Ainda assim, os indícios de que os bancos que fazem 
IPO aumentam a proporção de operações de crédito após 
a abertura de capital, em comparação com os bancos de 
características similares, trazem uma série de implicações 
para o Banco Central, para os investidores e para a economia 
do país. Ainda mais importante, os dados sugerem que 
esses bancos aumentam a proporção de empréstimos de 
baixa performance em sua carteira, o que pode trazer 
consequências para a solidez do sistema fi nanceiro.
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Siglas

a.a. ao ano
AMLF Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility
AP Ativo Permanente
APR Ativos Ponderados pelo Risco
ATA Ativos totais ajustados
BB Banco do Brasil
BCB Banco Central do Brasil
BCE Banco Central da Europa
BEI Banco Europeu de Investimento
BERD Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento
BIS Banco de Compensações Internacionais
BIS/CPSS Committee on Payment and Settlement Systems
BM&F Bolsa de Mercadorias e Futuros
BM&FBOVESPA-Ativos Câmara de Ativos da Bolsa de Mercadorias e Futuros
BM&FBOVESPA-Câmbio Câmara de Câmbio da Bolsa de Mercadorias e Futuros
BM&FBOVESPA-
Derivativos Câmara de Derivativos da Bolsa de Mercadorias e Futuros
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BNS Banco Central da Suíça
BoE Banco Central da Inglaterra
BoJ Banco do Japão
BoK Banco da Coreia
Bovespa Bolsa de Valores de São Paulo
BPC Banco do Povo da China
BRDE Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
CBLC Companhia Brasileira de Liquidação e de Custódia
CDB Certifi cado de Depósito Bancário
CDS Credit Default Swap
CEF Caixa Econômica Federal
Cetip Câmara de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos
CMN Conselho Monetário Nacional
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
Codesul Sistema do Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul
Compe Centralizadora de Compensação de Cheques e Outros Papéis
Copom Comitê de Política Monetária
Cosif Plano Contábil das Instituições Financeiras
CPC Contraparte Central
CPF Cadastro de Pessoas Físicas
CPFF Commercial Paper Funding Facility
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CSLL Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
DAX Deutscher Aktienindex
DDR Demonstrativos diários dos requerimentos de capital e dos limites operacionais
Demab Departamento de Operações do Mercado Aberto
Deorf Departamento de Organização do Sistema Financeiro
Depep Departamento de Estudos e Pesquisas
Desig Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro e de Gestão da Informação
DFC Demonstração dos Fluxos de Caixa
DI Depósito Interfi nanceiro
DLO Demonstrativo de Limites Operacionais
DOAR Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos
DOC Documento de Crédito
DPMFi Dívida Pública Mobiliária Federal interna
DRL Demonstrativo do Risco de Liquidez
DRM Demonstrativo de Risco de Mercado
DTVM Distribuidoras de Títulos e Valores Imobiliários
EESA Emergency Economic Stabilization Act
Embi+ Emerging Market Bond Index Plus
Embi+ Brazil Emerging Market Bond Index Plus Brazil
Embi Global Emerging Market Bond Index Global
EONIA Euro Overnight Index Average
ETTJ Estrutura a Termo de Taxas de Juros
EUA Estados Unidos da América
FBCF Formação Bruta de Capital Fixo
FCVS Fundo de Compensação para Variações Salariais
FDIC Federal Deposit Insurance Corporation
Fed Federal Reserve
FFIE Fundo Fiscal de Investimento e Integralização
FGC Fundo Garantidor de Crédito
FGV Fundação Getulio Vargas
FHFA Agência Federal de Financiamento Imobiliário
FIF Fundo de Investimento Financeiro
FIP Fundo de Investimento em Participações
FMI Fundo Monetário Internacional
FOMC Federal Open Market Committee
FPR Fator Primitivo de Risco
FSA Financial Services Agency
FSB Fundo Soberano Brasileiro
FST Financial Stability Trust
FTSE 100 Financial Times Securities Exchange Index
IASB International Accounting Standards Board
IBGE Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística
Ibovespa Índice da Bolsa de Valores de São Paulo
IF Instituição Financeira
IFAC International Federation of Accounts
IGP-DI Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna
IHH Índice de Herfi ndahl-Hirschman
IIF Institute of International Finance
IL Índice de Liquidez
INR Investidores não-residentes
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IPA-DI Índice de Preços por Atacado – Disponibilidade Interna
IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
IPO Initial Public Offering
IR Imposto de renda
LBTR Liquidação Bruta em Tempo Real
LDL Liquidação Diferida Líquida
LFT Letras Financeiras do Tesouro
LL Lucro Líquido
LMD-MA Mercado Ativo de Liquidez Monitorada
LT Liquidez Total
LTCM Long Term Capital Management
LTN Letras do Tesouro Nacional
MBS Títulos lastreados em hipotecas
MEP Método de Equivalência Patrimonial
MMIFF Money Market Investor Funding Facility
NEL Necessidade Estimada de Liquidez em Situações de Estresse
NTN-B Notas do Tesouro Nacional – Série B
OIS Overnight Indexed Swap
Pad Provisão adicional
PAF Plano Anual de Financiamento
p.b. ponto base
PDCF Primary Dealer Credit Facility
PEPR Exposição ponderada pelo risco
PIB Produto Interno Bruto
PJF Pessoa Jurídica Financeira
PL Patrimônio Líquido
PLA Patrimônio Líquido Ajustado
PLE Patrimônio Líquido Exigido
PLiVe Patrimônio Líquido Vendido
POPR Parcela de risco operacional
p.p. ponto percentual
PR Patrimônio de Referência
PRE Patrimônio de Referência Exigido
PRImob Patrimônio de Referência ajustado para o Cálculo do Índice de Imobilização
REF Relatório de Estabilidade Financeira
RF Risco Financeiro
RFL Risco Financeiro Líquido
ROA Retorno sobre os Ativos
ROE Retorno sobre o Patrimônio Líquido
RSPL Retorno sobre o Patrimônio Líquido
SAM Sociedade de Arrendamento Mercantil
SBPE Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo
SCFI Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
SCM Sociedade de Crédito ao Microempreendedor
SCR Sistema de Informações de Crédito do Banco Central
SEC Securities and Exchange Comission
Selic Sistema Especial de Liquidação e Custódia
S&P 500 Standard & Poor´s 500
SFH Sistema Financeiro de Habitação
SFN Sistema Financeiro Nacional
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SFP Programa de Financiamento Suplementar
Siloc Sistema de Liquidação Diferida das Transferências Interbancárias de Ordens de Crédito
Sitraf Sistema de Transferência de Fundos
SLS Special Liquidity Scheme
SMM Sistema de Monitoramento de Mercado
SONIA Sterling Overnight Index Average
SPB Sistema de Pagamentos Brasileiro
SRR Special Liquidity Regime
STN Secretaria do Tesouro Nacional
STR Sistema de Transferência de Reservas 
TAF Term Auction Facility
TALF Term Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity
TARP Troubled Asset Relief Program
TEC Transferência Especial de Crédito
TED Transferência Eletrônica Disponível
TN Tesouro Nacional
TSLF Term Securities Lending Facility
TVM Títulos e Valores Mobiliários
VIX Índice de Volatilidade




