
200 
 

Apêndice A 

A.1 Definições utilizadas no primeiro ensaio 

Inadimplência – a definição de inadimplência é dada pela própria instituição 

financeira, considerando todos os possíveis critérios elencados na Circ. 3.648. Neste 

trabalho consideramos somente o critério de 90 dias de atraso, que coincide com a 

definição de non performing loans de IMF (2006).  

NPL – neste artigo, NPL é a proporção de operações em inadimplência sobre o 

total da carteira. Em alguns textos é utilizado o termo “NPL ratio”, sendo que NPL é 

utilizado como o montante (em unidades monetárias) de operações em inadimplência 

PD – probabilidade de inadimplência. Considerando a metodologia de 

sobreposição de safras, temos: 

PD Horizonte de 1 ano (uma safra) 

PDC Horizonte de 1 ano; toda a carteira 

PDV Prazo total da operação (uma safra) 

PDCV Prazo total da operação, toda a carteira 

 

LGD = loss given default = (1- recuperação). Valor econômico da recuperação 

trazido a valor presente para o momento do default, liquido de todos os custos, diretos e 

indiretos, relacionados ao processo de recuperação. 

Frequência de inadimplência (FD) ou taxa de inadimplência observada – número 

de clientes que entraram em inadimplência, em um determinado horizonte de tempo, 

sobre o total de clientes (não default) na data base inicial. 

SC – Sistema Interno de Classificação de Risco de Crédito 

Safras refere-se às operações concedidas em determinada data-base (mês/ano) 

LTV – Loan  to value – relação entre valor concedido e valor da garantia 

Informações proprietárias: informações privadas do banco, que se compartilhadas 

com seus concorrentes, podem prejudicar o banco de alguma forma 
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A.2 Evolução do mercado de crédito 

Nesta seção são apresentados gráficos complementares relacionados ao mercado 

de crédito. A fonte de todos os gráficos é o SCR 

Os gráficos A1 e A2 apresentam a evolução do mercado de crédito para pessoas 

físicas e jurídicas. Os gráficos mostram o contínuo crescimento do volume de crédito, 

mas com menor velocidade do crescimento nos últimos anos. 

 Gráfico A1 – Evolução do mercado de crédito (PF e PJ) 

 
 

 Gráfico A2 – Evolução do mercado de crédito (PF e PJ) 

 
 

O gráfico A3 apresenta a evolução da participação das principais modalidades de 

crédito para pessoa física. Pode-se perceber uma queda na modalidade veículos nos 

últimos anos e aumento expressivo no crédito habitacional. 
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 Gráfico A3 – Evolução das Principais Modalidades de Crédito PF 

 

 Gráfico A4 - Evolução do Índice de Inadimplência (%) 

 

O gráfico A4 mostra que os índices de inadimplência de PF e PJ são afetados pelos 

mesmos choques, como pode-se perceber claramente em 2009. Nos últimos anos houve 

queda no índice de inadimplência de pessoas físicas, notadamente devido ao efeito 

composição (crédito consignado e imobiliário). No caso do crédito consignado, houve 

aumento da participação em detrimento do crédito sem consignação (gráfico A3). Em 

relação ao crédito imobiliário, boa parte da queda da inadimplência deve-se ao efeito 

denominador (gráfico A5). 

O gráfico A5 mostra que a inadimplência do consignado permaneceu estável. 

Porém deve-se ter cautela ao interpretar esse tipo de informação, pois a composição do 
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consignado pode ter mudado em relação a participação das subcategorias INSS, 

funcionário públicos e funcionários de empresas privadas, cada qual com um risco 

diferente. 

 Gráfico A5 – Índice de inadimplência em modalidades selecionadas (PF) 

 
 

 Gráfico A6 – Índice de Cobertura das Operações de Crédito – PF e PJ 

 
 

O gráfico A6 apresenta a evolução do índice de cobertura para PF e PJ. Pode-se 

observar o crescimento do índice para PF. De acordo com a análise apresentada neste 

artigo, é mais provável que esse aumento seja decorrente de um maior volume de 

operações adimplentes nos piores níveis de risco, o que não indica, necessariamente, um 

conservadorismo por parte da provisão pelas instituições financeiras.  
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A.3 Informações públicas – Gráficos adicionais 

Banco central (REF) 

 “O indicador de endividamento é obtido dividindo-se a dívida das famílias pela 

Massa Salarial Ampliada Disponível (MSAD) dos últimos doze meses. O indicador 

de comprometimento de renda das famílias com dívidas bancárias (CRF) é obtido 

dividindo-se os desembolsos mensais para pagamento de principal e juros referentes 

às operações de crédito bancário pela MSAD daquele mês” 

 

 Gráfico A7 – Endividamento das famílias 

 
Fonte: REF 1s2014 

 

 Gráfico A8 – Comprometimento de renda das famílias 

 
Fonte: REF 1s2014 
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O gráfico A7 mostra o aumento do endividamento das famílias, mostrando que 

nos últimos anos esse aumento se deu devido ao crescimento do crédito imobiliário. no 

entanto, não houve crescimento significativo do comprometimento de renda, já que o 

financiamento imobiliário tem maiores prazos que de outras modalidades. 

 Gráfico A9 – Inadimplência, provisões e baixas para prejuízo  

 
 
 

A.4 Sistemas de Classificação 

Filosofia de Sistemas de Classificação 

‘Rating philosophy’ describes the point at which a rating system sits on the spectrum 

between the stylised extremes of a point in time (PiT) rating system and a through the 

cycle 

(TTC) rating system. Points (a) and (b) explain these concepts further: 

(a) PiT: firms seek explicitly to estimate default risk over a fixed period, typically one 

year. Under such an approach the increase in default risk in a downturn results in a 

general tendency for migration to lower grades.(…) Where data are sufficient, grade 

level default rates tend to be stable and relatively close to the PD estimates; and 

(b) TTC: firms seek to remove cyclical volatility from the estimation of default risk, 

by assessing borrowers’ performance across the economic cycle. TTC ratings do not 

react to changes in the cycle (…). Actual default rates in each grade diverge from the 

PD estimate for the grade, with actual default rates relatively higher at weak points 

in the cycle and relatively lower at strong points. 
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Most rating systems sit between these two extremes. Rating philosophy is determined 

by the cyclicality of the drivers/criteria used in the rating assessment (Bank of 

England 2013) 

 

 

Figura A1– Exemplo de Sistemas de Classificação PIT e TTC 

 

 
Fonte: Banco de Espana (Gonzalez-Mosquera 2006) 

 

 Tabela A1 – Exemplo de Efeito Composição  

 
Fonte: Elaboração prória 

Suponha que em 2009 tenha havido aumento do risco, em função do ciclo 

econômico. A tabela acima mostra um exemplo de carteira que apresenta um aumento da 

PD em cada pool, entre 2007 e 2009. No entanto, nesse período, houve mudança na 

composição da carteira, onde a carteira do banco migrou para clientes menos arriscados, 

contrabalançando o efeito do ciclo econômico. Apenas observando a PD média da 

carteira, que reduziu no período, não é possível inferir o efeito do ciclo econômico. 
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Rating de agências de classificação e mapeamento para PD 

 Tabela A2– Matriz de transição – S&P 

 
 

A.5 Relatórios de Pilar 3 

Santander (Espanha) Pillar 3 Disclosures – dez/2013 
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HSBC (Inglaterra)  – Capital and Risk Management Pillar 3 Disclosures - 

dez/2012 
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Examples of differences in definition and scope between EL and impairment 

allowances 

�  EL is based on exposure values that incorporate expected future drawings of 

committed credit lines, while impairment allowances are recognised in respect of 

financial assets recognised on the balance sheet and in respect of committed credit 

lines where a loss is probable; 

�  EL is generally based on TTC estimates of PD over a oneyear future horizon, 

determined via statistical analysis of historical default experience. Impairment 

allowances are recognised for losses that have been incurred at the balance sheet 

date; 

�  In the majority of cases, EL is based on economic downturn estimates of LGD, while 

impairment allowances are measured using estimated future cash flows as at the 

balance sheet date; 

�  EL incorporates LGD, which may discount recoveries at a different rate from the 

Effective Interest Rate employed in discounted cash flow analysis for impairment; 

�  LGDs typically include all costs associated with recovery, whereas the 

measurement of impairment considers only the costs of obtaining and selling 

collateral; 

�  The LGD and EAD used for the EL calculation in the Foundation IRB approach is 

set by regulations and may differ significantly from the assumptions about estimated 

cash flows used to calculate impairment allowances; 

�  For EL, certain exposures are subject to regulatory minimum thresholds for one or 

more parameters, whereas impairments under IFRSs are determined using 

management’s judgement about estimated future cashflows;  

�  In the case of EL, to meet regulatory prudential standards, HSBC’s model 

philosophy favours the incorporation of conservative estimation to accommodate 

undertainty, for instance where modelling portfolios with limited data. Under IFRSs, 

uncertainty is considered when forming management’s estimated of future cash flows, 

using balanced and neutral judgement. 
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Deutsch Bank (Alemanha) – Financial Report –dez/2012 
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Bancos brasileiros 

Banco do Brasil - Notas explicativas do Balanço-  dez/2013 

  

Bradesco - Teleconferência – dez/2013 
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A.6 Simulação 

Sobreposição das safras 

 

  

safra V AAA Bcc BCD Bad EFG H1 H2 HH1 HH2

mar-14 80,0% 20,0%

dez-13 5,0% 73,6% 18,2% 3,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

set-13 10,0% 67,8% 16,6% 3,1% 0,6% 1,8% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

jun-13 14,9% 62,2% 15,1% 3,1% 1,1% 1,9% 1,2% 0,4% 0,0% 0,0%

mar-13 19,8% 56,9% 13,7% 2,9% 1,5% 2,0% 1,3% 1,5% 0,4% 0,0%

dez-12 24,6% 51,8% 12,4% 2,7% 1,6% 2,0% 1,4% 1,8% 1,6% 0,2%

set-12 29,3% 46,8% 11,1% 2,5% 1,6% 1,9% 1,4% 1,9% 2,2% 1,3%

jun-12 33,9% 42,2% 9,9% 2,3% 1,6% 1,8% 1,3% 1,9% 2,5% 2,7%

mar-12 38,3% 37,7% 8,8% 2,1% 1,5% 1,7% 1,2% 1,8% 2,6% 4,2%

dez-11 42,5% 33,5% 7,8% 1,9% 1,4% 1,6% 1,2% 1,7% 2,5% 5,9%

set-11 46,6% 29,5% 6,8% 1,7% 1,3% 1,4% 1,1% 1,6% 2,4% 7,5%

jun-11 50,4% 25,8% 6,0% 1,5% 1,2% 1,3% 1,0% 1,5% 2,3% 9,0%

mar-11 54,0% 22,3% 5,1% 1,3% 1,1% 1,2% 0,9% 1,4% 2,1% 10,5%

dez-10 57,4% 19,2% 4,4% 1,1% 1,0% 1,0% 0,8% 1,2% 2,0% 11,9%

set-10 61,7% 15,3% 3,5% 1,0% 0,9% 0,9% 0,7% 1,1% 1,8% 13,1%

jun-10 66,3% 11,3% 2,6% 0,8% 0,8% 0,8% 0,6% 1,0% 1,6% 14,3%

mar-10 70,7% 7,5% 1,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 0,9% 1,4% 15,3%

dez-09 74,3% 4,5% 1,0% 0,4% 0,6% 0,5% 0,4% 0,8% 1,3% 16,2%

set-09 76,8% 2,3% 0,5% 0,3% 0,5% 0,4% 0,3% 0,6% 1,1% 17,0%

jun-09 78,5% 1,0% 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,3% 0,5% 0,9% 17,7%

mar-09 79,3% 0,4% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,8% 18,3%

dez-08 79,7% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1% 0,3% 0,6% 18,8%

anteriores 79,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 19,8%
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Apêndice B 

Arrasto 

“Credit risk ratings should be reviewed and updated whenever relevant new 

information is received” (BCBS 2006b) 

 

Nas simulações apresentadas nas subseções anteriores, não foi considerada a 

possibilidade de mudanças no risco do tomador que não fosse em função do atraso ou 

renegociação. Segundo a Resolução 2.682, há mais duas formas de um tomador mudar 

de nível de classificação. A primeira é a alteração do rating em função de revisões 

periódicas, conforme disposto no Art. 4º. A segunda possibilidade é o arrasto, objeto de 

análise desta subseção. 

Segundo a Res. 2.682, os bancos devem efetuar o arrasto (classificação de todas 

as operações de um cliente de acordo com a classificação de sua pior operação), a não ser 

que uma determinada operação apresente garantia1 que justifique uma menor perda 

provável.  

“A classificação das operações de crédito de um mesmo cliente ou grupo 

econômico deve ser definida considerando aquela que apresentar maior risco, admitindo-

se excepcionalmente classificação diversa para determinada operação”, [observando-se 

(...) as] “características das garantias, particularmente quanto à suficiência e liquidez” 

(art. 3º e 2º, respectivamente). 

Porém, a Res. 2.682 não explicita como avaliar a suficiência de garantia, ou de 

forma mais ampla ainda, em que situações a simples existência de garantia implicaria a 

condição de excepcionalidade prevista. Dessa forma, a norma abre a possibilidade para 

elevada subjetividade em relação ao arrasto. 

A primeira questão em relação ao arrasto é se, do ponto de vista econômico (ou 

seja, da perda esperada de uma operação), o atraso em uma determinada operação implica 

em um aumento de risco que justifique o aumento de provisão em todas as demais 

operações desse cliente. A segunda questão é se os bancos executam ou não o arrasto para 

                                                

1 A resolução menciona “natureza, finalidade da transação, garantia ou valor”, estamos nos referindo a 
garantia por esse ser o principal fator que implicaria o “não arrasto” e por ser o foco da nossa análise. 
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operações com melhores garantias. Caso um banco efetue o arrasto (independentemente 

da existência de garantia) para todas as operações de um mesmo cliente, haverá aumento 

da provisão e aumento do índice de cobertura. As informações podem ser resumidas na 

seguinte matriz: 

  Banco executa o arrasto 

  SIM NÃO 

Aumento 
significativo 
do risco 

SIM Ok Falta de provisão 

NÃO “Excesso”2 de provisão Ok 

 

A pior situação seria no caso (SIM, NÃO), ou seja, quando há falta de provisão. 

Deve-se mencionar que, por concepção, o princípio do arrasto é conservador, já 

que ele antecipa a provisão em relação ao que aconteceria sem o arrasto. 

O objetivo desta seção é apresentar um arcabouço para a avaliação da necessidade 

de arrasto e, ao final, apresentar uma aplicação simplificada desse arcabouço. 

Uma modalidade bastante interessante para se analisar é o financiamento de 

veículos, devido à existência da garantia. A princípio, a presença dessa garantia pode 

justificar o “não arrasto”. A alienação fiduciária de automóveis já foi considerada uma 

boa garantia, mas, recentemente, os valores recuperados pelos bancos têm se mostrado 

relativamente baixos. Além disso, essa modalidade tem participação relevante no 

mercado de pessoa física e baixos spreads, o que implica que uma precificação errada 

pode levar os bancos a incorrerem em perdas econômicas. 

O valor do financiamento em relação ao valor da garantia é chamado de LTV 

(loan to value). O LTV é calculado no momento da concessão e, idealmente, os bancos 

deveriam ser capazes de monitorar o valor da garantia ao longo da operação, em especial 

daquelas que entram em atraso. O LTV aumenta se as amortizações da dívida são menores 

que a depreciação do veículo. Sabe-se que, para veículos novos, o valor de mercado do 

veículo cai numa proporção maior nos dois primeiros anos. Este efeito foi estudado por 

Akerlof (1970). 

                                                

2 “Excesso” no sentido de conservadorismo excessivo, e somente em relação ao critério de arrasto, não em 
relação ao total de provisão. 
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A presença de garantia pode afetar o risco de uma operação de duas maneiras, 

diretamente, através da diminuição da LGD e, indiretamente, através da mudança da PD. 

O efeito na PD pode ter duas direções (Jimenez e Saurina 2004). Por um lado, a garantia 

pode diminuir o risco moral do tomador, diminuindo a PD (correlação positiva entre PD 

e LGD). Por outro lado, essa correlação pode também ser negativa em duas situações, 

sendo a primeira quando um banco exige mais garantias justamente para operações com 

clientes de maior risco e a segunda pode acontecer quando um banco diminui o screening 

devido a ele saber que a garantia é de boa qualidade (como a LGD é baixa, o custo de 

inferir a PD corretamente pode ser maior que o retorno marginal). 

Jimenez e Saurina (2004) constatam a correlação negativa no mercado espanhol, 

enquanto que Silva et al. (2007) encontram uma relação positiva no mercado brasileiro. 

Em relação a LGD, sabe-se que, devido à morosidade do judiciário e aos altos 

custos envolvidos na recuperação, a LGD no Brasil é tipicamente mais alta do que na 

média de outros países (Yanaka e Holland 2010). 

Devido à implementação dos modelos internos de Basileia II, o Banco Central 

conduziu ao longo dos últimos anos pesquisas junto aos bancos para quantificar a LGD 

para garantias específicas, como veículos. Na abordagem IRB Básica, o órgão regulador 

definiu a LGD para algumas categorias, com valores entre 70% e 85% (Circ. 3.648 Art. 

74). 

Em notícia recentemente publicada no Jornal Valor Econômico (apresentada em 

anexo) com informações fornecidas pelos próprios bancos, é possível inferir valores 

aproximados da LGD de veículos. 

A tabela abaixo interpreta e resume as informações 

Informações da dívida   Valor 
Valor do carro novo  35.000 
LTV inicial 60% 21.000 
Saldo devedor após 2 anos (ead) 80% 16.800 

   

Informações da liquidação da garantia   Valor 
Valor do carro novo  35.000 
Depreciação em 2 anos 30% 24.500 
Valor da venda em leilão 70% 17.150 
Custo busca e apreensão 4.000 13.150 
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Custo ipva e multas devidas 1.000 12.150 
Valor líquido em caso de sucesso (vl)  12.150 
Recuperação em caso de sucesso (vl/ead)  72,3% 

   

Valor da LGD    

Taxa de desconto 15%  
Valor presente do vl 10.565  
Probabilidade de sucesso 40%  
Valor presente esperado (V) 4.226  
LGD (1 - V/ead) 74,8%  

 

Para a simulação apresentada acima, o valor (contábil) recuperado seria de 

R$12.150 para um saldo devedor de R$16.800 (recuperação de 72,3% e perda de 27,7%). 

Mas esse resultado só acontece em 40% dos casos, nos outros 60%, o banco não consegue 

executar a garantia e a perda é de 100%. Aplicando a taxa de desconto aos R$12.150, o 

valor esperado, trazido a valor presente, fica sendo somente de R$4.226, o que representa 

uma recuperação de 25,2% e uma LGD de 74,8%. 

Dependendo dos parâmetros utilizados, chega-se a LGDs entre 70% e 85%. Como 

muitos dos custos de recuperação são fixos, independentemente do valor da operação e 

da garantia, o maior risco se dá em operações de baixo valor (considerando o mesmo 

LTV). Nesses casos, muitas vezes, os bancos nem mesmo iniciam o processo de busca e 

apreensão, que é o primeiro passo para a execução da garantia.  

Dessa forma, pode-se concluir que a LGD de veículos, condicional ao default, não 

é significantemente menor do que o de outras modalidades sem garantia nenhuma. 

Resta avaliar se a PD de veículos é menor do que a de outras modalidades do 

mesmo cliente. A seguir, apresentaremos uma metodologia geral para um banco definir 

o critério de arrasto, com o objetivo de analisar a deterioração do risco do cliente (através, 

por exemplo, de alguma proxy para PD) condicional ao atraso em outra modalidade. 

Antes, cabe salientar que o risco de qualquer operação pode mudar ao longo do 

curso da operação, devido a mudanças do risco do tomador, da garantia (diminuição do 

LTV) e das condições macroeconômicas, dentre outros fatores. 

Dois tomadores em uma mesma modalidade, que inicialmente tenham o mesmo 

risco (de acordo com o modelo utilizado pelo banco), podem se revelar distintos ao longo 
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da operação. Segundo BCBS (2006b), qualquer informação relevante a que o banco tenha 

acesso deveria ser utilizada na reavaliação do risco da operação e o atraso em outra 

modalidade é uma dessas informações. Se um deles atrasa seus pagamentos em outra 

operação de crédito (chamaremos de modalidade X), isso indica uma deterioração de seu 

risco, tanto na modalidade em atraso, como em qualquer outra operação (Y, Z etc.). 

Considere incialmente que o risco inicial de X é maior que o risco de Y, pois Y 

tem garantia. Apesar do aumento do seu risco, o risco em Y continua sendo inferior ao 

risco da modalidade sem garantia (por dois motivos: Y ainda não atrasou; e por causa da 

existência da garantia como mitigadora de perdas). 

Formalmente: 

Um cliente i tem duas operações em duas modalidades diferentes, sendo que uma 

delas entra em atraso. Chamaremos essa modalidade de X e essa operação de Xi (ou 

operação X, quando não houver dubiedade, para simplificar a notação). A operação que 

potencialmente será arrastada será chamada de operação Yi na modalidade Y 

Figura 5.3 – Distribuições de perda das modalidades X e Y 

 

As distribuições hipotéticas de perdas de cada modalidade, antes de qualquer 

atraso, serão F(x) e F(y). As distribuições de perdas condicionais serão F(x| atraso em x) 

=F(x|a) e F(y| atraso em x) = F(y|a). 
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O gráfico3 acima apresenta o caso em que o risco de x é maior que o risco de y, 

F(x) > F(y), o gráfico de f(x) está a direita de f(y). Este será o caso mais comum, já que a 

probabilidade de atraso é maior na modalidade mais arriscada. 

Como F(x) > F(y), intuitivamente, espera-se que F(x|a) > F(y|a) > F(y). Mas a 

regra da provisão pelo arrasto diz, grosso modo, que deve-se provisionar para F(y|a) com 

base em F(x|a). Dependendo da “distância” entre F(x|a) e F(y|a), o arrasto pode ser 

excessivamente conservador. 

O problema de se estabelecer uma regra para o critério de arrasto é que qualquer 

regra será ad hoc. Por exemplo, o critério 1) Se F(y|a) < F(x|a), Então “não se arrasta” é 

claramente inadequado, pois se a “distância” entre F(y|a) e F(x|a) for muito menor que a 

“distância” entre F(y) e F(y|a), o arrasto refletiria melhor a deterioração do risco. 

O banco então deve determinar, de forma ad hoc, um critério de decisão baseado 

na “distância” relativa entre essas distribuições. 

A palavra “distância” está entre aspas, porque o banco deve ainda determinar uma 

metodologia para calculá-la, por exemplo, escolhendo um determinado quantil para o 

qual deseja mensurar essa distância (a média seria a perda esperada, condicional ou não 

condicional). 

A distribuição hipotética apresentada, apesar de ser o objeto “correto” para a 

análise em questão, não está disponível prontamente, por isso, os bancos, em geral, 

utilizam variáveis antecedentes que sejam correlacionadas com a distância entre as 

distribuições.  Por exemplo, a FD de Y|a.  

Metodologia geral para verificação da necessidade de arrasto 

A criação de uma metodologia específica deve considerar os seguintes pontos: a 

escolha da amostra, a escolha da variável dependente, a definição de algumas variáveis 

de controle, o critério de materialidade e por fim e o mais importante, a regra de decisão.  

Em relação à amostra, deve-se, primeiro, avaliar se a quantidade de clientes 

utilizada na amostra é suficiente para inferência. Deve-se escolher diversos pontos do 

                                                

3 Para facilitar a exposição visual, foram apresentados gráficos das densidades (fdp), enquanto toda a 
notação é feita pelas funções de distribuição acumulada (fda). 
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tempo para realizar a análise, de forma que as conclusões sejam robustas e não específicas 

a determinado momento do ciclo econômico.  

Não se deve considerar operações com atraso em X no momento da concessão de 

Y, devido ao problema de endogeneidade – os bancos, em geral, colocam a variável 

“atraso em outras modalidades” no credit/behavioral scoring, se um cliente que está em 

atraso em X, mas mesmo assim é aprovado para Y, ele precisa ter uma pontuação muito 

alta nos outros critérios do escore de forma a compensar a perda de pontos que o atraso 

ocasiona. Desse modo, excluindo a variável de atraso, esse cliente deve ter uma pontuação 

maior do que a da média dos outros clientes aprovados em Y. 

A variável dependente deve representar adequadamente a “distância” entre as 

distribuições. Pode haver múltiplas variáveis dependentes, como, por exemplo, mais de 

um critério de atraso em Y, n meses após o atraso de X. Uma regra mais conservadora 

pode adotar o atraso máximo de Y, n meses após o atraso de X. 

O atraso em Y pode depender de algumas características de Y, como LTV, prazo 

da operação na concessão, prazo remanescente, escore inicial etc. A regra de arrasto 

poderia ser condicional a essas características relevantes. 

Muitas vezes o arrasto não faz sentido quando o valor de X é muito baixo em 

relação ao valor de Y e, por esse motivo, deve-se definir um critério de “materialidade” 

da exposição em X.  

Por último, a regra de decisão é a definição de um ponto de corte para a variável 

dependente, acima do qual deve-se arrastar. 

Quando F(y|a) se situa em um ponto intermediário entre F(x|a) e F(y), do ponto 

de vista econômico, o mais correto seria uma classificação intermediária e consequente 

provisão intermediária dessas operações. Porém, a Resolução 2.682 não permite esse tipo 

de tratamento. Por isso, um banco poderia estabelecer um alto ponto de corte acima do 

qual ele realizaria o arrasto, e abaixo deste ponto ele reclassificaria as operações de Y|a 

de acordo com seu modelo4. 

                                                

4 Essa seria a maneira mais “light” de seguir a norma, porém, esse tipo de tratamento poderia não ser 
aprovado pelo órgão regulador. 
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A seguir, apresentaremos um exemplo de metodologia cujo objetivo é verificar se 

houve aumento do risco em Y. Foi definido um modelo para explicitar o teste que será 

realizado. 

Modelo 

Considere o seguinte modelo: 

Na data inicial (t=0), há 3 tipos de tomadores de CDC veículos (modalidade Y), 

que inicialmente são considerados idênticos pelo banco do ponto de vista de seus riscos.  

Os tomadores tipo 1 e 2 tem outra operação de crédito (modalidade X) junto ao 

mesmo banco. O tomador tipo 3 não tem qualquer outra operação. O banco pode usar o 

atraso em outra modalidade para inferir a mudança de risco dos tomadores tipo 1 e 2. No 

caso do tomador 3, o banco não tem essa ferramenta disponível (isso não significa que 

seu risco não possa deteriorar ao longo da operação). 

Em t=1, o tomador 1 entra em inadimplência na modalidade X (revela seu tipo). 

Infere-se que seu risco agora é maior do que o considerado inicialmente e é maior do que 

o risco do tomador 2 (consequentemente, também é maior que o risco do tomador 3). 

Em t=2 pode-se observar default ou não do tomador 1 na modalidade Y. 

O que se deseja verificar é se o tomador 1, condicional a informação em t=1, ainda 

tem o risco similar ao tomador 2. 

H0: Risco (tomador 1/ default de 1 em X) = Risco (2) 
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 Figura 5.4 – Timing do modelo  

 

Suponha os seguintes dados observados: 

  t=1 t=2 

  n FD 
1 100 10% 
2 1000 5% 
3 2000 4% 

 

O teste deve comparar as frequências de default entre os tomadores tipo 1 e 2, e 

deve considerar que a inadimplência maior do tomador 1 pode ser maior em função da 

menor quantidade de tomadores e consequente maior variabilidade5.  

Neste exemplo, consideramos que a inadimplência de 2 é maior que a 

inadimplência de 3, pelo fato desse indivíduo estar mais endividado. Essa hipótese pode 

ser verdadeira ou não (3 pode ter operações em outros bancos). De qualquer forma essa 

hipótese não altera em nada a metodologia abaixo. 

O teste não precisa verificar t=0 ou a inadimplência do tomador 3. Basta observar, 

em t=1 o tipo dos tomadores 1 e 2 (se o cliente está em inadimplência em outra 

                                                

5 A frequência observada deve convergir para a probabilidade quando aumenta o número de observações. 
Pense em uma maternidade onde nascem 1.000 bebês por dia, em cada dia o número de meninas será 
próximo a 50%. Em uma maternidade menor, onde nascem 10 bebês por dia, essa fração vai variar mais, 
por exemplo, entre 30% e 70%. 

t=0 t=1 t=2

Concessão 

do crédito

(mod. Y)

Tipo 1 tem outra operação (X) 

Tipo 2 tem outra operação (X)

Tipo 3 não tem outra op.

Banco não distingue 

tipos 1 e 2

Tipo 1 - default em X

Tipo 2 - não tem 

atraso em X

PD1 = PD2 ? FD1 = FD2 ?
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modalidade) e a frequência de default (FD) em t=2 e executar um simples teste de 

comparação de médias. 

Cabe colocar que, uma análise completa, até o fim da operação, poderia ser 

realizada, observando, de fato, a diferença de perdas incorridas para os tomadores 1 e 2. 

Devido à restrição de dados, utilizou-se um determinado tempo t=2. 

Resumo: 

1. Queremos observar clientes que tenham CDC veículos e que tenham atraso 

maior que 90 dias em outra modalidade (n1 dias após o início da operação 

de veículos). 

2. n2 dias após t=1, queremos observar o atraso em veículos dos clientes que 

estavam em default em t=1 e comparar com o dos clientes que não estavam 

em default. 

Hipótese: 

A hipótese, a priori, é que o risco da operação com garantia piora, mas continua 

menor do que o da operação em default. Resta saber se essa deterioração é 

suficientemente grande para justificar o arrasto ou não. 

Dados 

A base de dados necessária para o teste apresentado acima são as operações, 

cliente a cliente de uma instituição financeira, identificando os clientes tipo 1 e tipo 2 

Determinação de t=1 e t=2. Podem ser escolhidos diversos momentos ao longo 

de uma operação para a análise, mas devem ser consideradas algumas restrições. Em 

primeiro lugar, t=1 não pode ser muito próximo de t=0, já que buscamos clientes que não 

estavam em default em t=0. Os momentos t=1 e t=2 também não podem estar muito 

próximos, pois querermos que haja tempo para a deterioração do risco na modalidade Y 

ser evidenciada. 

Obteve-se uma amostra de clientes a partir dos dados do SCR. Por motivos de 

confidencialidade, não serão revelados os nomes dos bancos e o período analisado. 

O primeiro filtro de dados consistiu em selecionar clientes de uma mesma safra 

(t=0) de CDC veículos (modalidade Y), que tinham outra operação nas modalidades 
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consignado (X1) e cartão de crédito (X2) sem atraso. Foi então verificado se, após 1 ano 

(t=1), o cliente estava em atraso em X1 ou X2. Clientes com atraso superior a 90 dias 

foram considerados tipo 1, clientes sem atraso em X1 ou X2 foram considerados tipo 2, 

clientes com atraso entre 1 e 89 dias foram considerados indeterminados6.  

Observou-se então o atraso dos clientes tipo 1 e 2 doze meses após t=1. 

Resultados: 

 Matriz de migração cruzada – consignado x veículos 

  

veículos em t=2 

sem atraso com atraso 

Consignado em 
t=1 

sem atraso 93% 1% 

default 25% 71% 

 

 Matriz de migração cruzada – cartão de crédito x veículos 

  

veículos em t=2 

sem atraso com atraso 

Cartão de crédito 
em t=1 

sem atraso 95% 1% 

default 93% 4% 

 

Os resultados apontam para uma grande deterioração do risco em veículos quando 

o consignado, operação de menor risco, entra em inadimplência. Neste caso, deve haver 

o arrasto. 

Já quando houve atraso no cartão de crédito, quando analisado o aumento 

porcentual, a variação foi grande, mas quando analisado o atraso absoluto, o valor é 

relativamente baixo para efetuar, do ponto de vista econômico, o arrasto. 

Desta maneira, o teste de hipóteses proposto inicialmente pode ser conservador 

demais para avaliar a necessidade de arrasto, por isso, propomos a seguinte regra ad hoc: 

“para diferenças entre a inadimplência do tipo 1 e tipo 2 menores que 10%, não se deve 

realizar o arrasto”. Contudo, o banco deve aumentar a provisão para os clientes que têm 

atraso em alguma modalidade, com base nos princípios de BCBS (2006b) e do Art. 4 da 

Resolução 2.682. 

                                                

6 Em modelos de credit scoring é comum excluir os clientes intermediários para melhorar a performance 
do modelo.  
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Apêndice C 

Apêndice do Cap. 4 (Gestão de risco e discriminação e preço). 

Uma possível extensão para o modelo apresentado no Cap. 4 é considerar o jogo com 

mais períodos, de forma que o investimento inicial deverá ser comparado com o diferencial 

de lucros não só em um único período, mas também nos períodos subsequentes. 

Outra possível extensão é o jogo com n firmas. A principal diferença desse jogo é a 

possibilidade de existência de diversos equilíbrios. A seguir vamos analisar o jogo com 3 

firmas. Deverá então ser fácil extrapolar o resultado para n firmas. 

 

3 firmas 

O jogo será basicamente o mesmo que no caso com 2 firmas, mas agora há mais 

possibilidades: 

a) Nenhuma firma investe 

b) Apenas uma firma investe 

c) Duas firmas investem 

d) Todas as firmas investem 

 

Se nenhuma investe: 

Max 	= 	 (2 − ) 1 + 	– 	 	– 	 ∑
− 1 + ∑
1 + (2 − ) 1 +  

Cuja solução é: 

q = q1 =q2=q3 

(2 − 4q) ma
1 +m − 	r	 + dma

(1 + m) . 36q + (9m− 27)q − 4m + 4
9q = 0													 

O lucro será 

( ∗) = (2 − 3 ) ma
(1 +m) − − dma(m− 1 + 3q)(2 − 3q)

3(1 + ) 																			 
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Se todas investem, no mercado bom (G) teremos: 

	= 	– 	
4  

=	 ( − )
16 																																 

E no mercado mau (B) 

	= 1
4	– 4 (1 − ) 

= 	 ( (1 − ) − )
16 (1 − ) 																																 

 

Se apenas uma investe, ela terá monopólio no mercado bom, cujo lucro já sabemos: 

= 	 ( − )
4 																																 

Se duas investem, haverá um duopólio no mercado bom: 

= 	 ( − )
16 																																 

 

Para o valor dos parâmetros a = 30, m = 2, r = 9 e d = 0,3, temos os seguintes payoffs: 

1 discrimina 
3 

discrimina não 

22 
discrimina 2,5-K ; 2,5-K ; 2,5-K 3,3-K ; 3,3-K ; 1,6 

não 3,3-K ; 1,6 ; 3,3-K 5,3-K ; 1,6 ; 1,6 

    

1 não 
3 

discrimina não 

22 
discrimina 1,6 ; 3,3-K ; 3,3-K 1,6 ; 5,3-K ; 1,6 

não 1,6 ; 1,6 ; 5,3-K 2 ; 2 ; 2 

 

Se K < 0,9  (D;D;D) 

Se 0,9 < K < 1,7  (D;D;N) ou (D;N;D) ou (N;D;D) 

Se 1,7 < K < 3,3  (D;N;N) ou (N;N;D) ou (N;D;N) 

Se K > 3,3  (N;N;N) 
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O resultado é bastante similar ao caso com duas firmas: para K suficientemente 

baixo, todas investem e para K suficientemente alto, nenhuma investe. 

 

N períodos 

Neste jogo, se um banco investe em tecnologia de gestão de risco em algum período, 

poderá discriminar em todos os períodos seguintes. Vamos analisar primeiro o jogo com taxa 

de desconto δ =0. 

Para 2 períodos temos, analisando retroativamente:  

Se no primeiro período as firmas escolheram DD, temos no segundo período somente 

DD e não há o que analisar. 

Se no primeiro período tivemos NN, temos agora as mesmas opções que no jogo com 

um único período. Tomando o mesmo exemplo (a=30, m=2, r=9, d=0,3) 

Se K < 1,6  (DD) 

Se K > 3,1  (NN) 

Se 1,6 < K < 3,1  (ND) ou (DN) 

Mas se K < KL, então a decisão no primeiro período seria DD, então podemos excluir 

(NN; DD). Da mesma forma, se K < KH, a decisão no primeiro período seria DN (ou ND), 

então podemos excluir (NN; ND) e (NN; DN) 

Se no primeiro período tivemos ND, no último período podemos ter DD ou ND. Mas 

novamente se K < KL, então a decisão no primeiro período seria DD, então podemos excluir 

(ND; DD). 

No primeiro período o jogo será então: 

 

Se K < 3,2 (DD; DD) 

Se K > 6,2 (NN; NN) 

discrimina 9 - K 9 - K 13,2 - K 5,8

não 5,8 13,2 - K 7 7

2

discrimina não

1
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Se 3,2 < K < 6,2 (ND; ND) ou (DN; DN) 

 

O jogo será apenas uma réplica do jogo com 1 período, mas com limites diferentes 

para K 

Se K < nKL (DD) 

Se K > nKH (NN) 

Se nKL < K < nKH (ND) ou (DN) 

Este resultado pode ser facilmente estendido para n períodos ou infinitos períodos 

com uma taxa de desconto, mas essencialmente não muda os resultados de um único período.   

 

Bem estar social e comparação dos equilíbrios 

Nesta seção vamos calcular a somas dos excedentes do consumidor e do produtor em 

cada equilíbrio.  

Sem discriminação 

Excedente do consumidor 

= (a − p)
2 + (ma − p) (1 − )

2  

onde estamos supondo que em caso de inadimplência, a utilidade do consumidor é 

igual a zero 

Excedente do produtor 

= (p − r) + (p(1 − d) − r)  

Com discriminação 

Good 

= (a − p)
2 = − (a + 2r)

3
2(a − r)

3a
1
2 

= 2(a − r)
9a  
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= (p − r) = (a + 2r)
3 − 2(a − r)

3a = (a − r)
3 . 2(a − r)

3a  

= 2(a − r)
9  

 

Bad 

= (ma − p) (1 − )
2 = − (ma(1 − d) + 2r)

3(1 − d)
2(ma(1 − d) − r)

3ma(1 − d)
(1 − )

2  

= 2(ma(1 − d) − r)
9ma(1 − d)  

 

= (p(1 − d) − r) = (ma(1 − d) + 2r)
3(1 − d) (1 − ) − 2(ma(1 − d) − r)

3ma(1 − d)  

= 2(ma(1 − d) − r)
9ma(1 − d)  

Somando os excedentes do produtor e consumidor nos mercados Good e Bad e 

subtraindo o custo K temos o excedente total 

= 4(a − r)
9 + 4(ma(1 − d) − r)

9ma(1 − d) −  

 

Monopólio mercado Good 

= = (a − r)
4a  

= (a − r)
2 + 2(2 − )(ma(1 − d) − r)

9ma(1 − d)  

 

Para ilustrar os resultados anteriores, mostraremos dois exemplos, um sem 

inadimplência e outro com inadimplência. 
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Exemplo (a=30, m=2, r=9, d=0, K=0) 

 

A tabela acima mostra os excedentes quando a inadimplência é igual a zero. Neste 

caso, o excedente total é sempre maior sem discriminação. Isso acontece por que a 

quantidade total é a mesma com e sem discriminação, mas o preço médio é maior sem 

discriminação. Além disso, a quantidade do tipo Bad é maior sem discriminação e justamente 

estes consumidores são os que têm maior preço de reserva. No caso em que apenas uma 

firma discrimina o excedente é ainda menor, pois como há monopólio no mercado bom, a 

quantidade diminui. 

A tabela seguinte mostra os resultados quando PD = 30%. A existência de 

inadimplência faz com que o bem estar dos consumidores (tipo Bad) e das firmas diminuam. 

Neste caso o resultado social ótimo é quando há discriminação (supondo K suficientemente 

baixo) 

Exemplo (a=30, m=2, r=9, d=0,3, K=0) 

 

 

Q P EC EP E

NNG 0,36 19,3 1,9 3,7 5,6

NNB 0,68 19,3 13,8 7,0 20,8

NN 1,03 19,3 15,7 10,7 26,4

DDG 0,47 16,0 3,3 3,3 6,5

DDB 0,57 26,0 9,6 9,6 19,3

DD 1,03 12,9 12,9 25,8

DNG 0,35 19,5 1,8 3,7 5,5

DNB 0,57 26,0 9,6 9,6 19,3

DN 0,92 11,5 13,3 24,8

Q P EC EP E

NNG 0,33 20,0 1,7 3,7 5,3

NNB 0,67 20,0 9,3 3,3 12,7

NN 1,00 20,0 11,0 7,0 18,0

DDG 0,47 16,0 3,3 3,3 6,5

DDB 0,52 28,6 5,8 5,8 11,5

DD 0,99 9,0 9,0 18,1

DNG 0,35 19,5 1,8 3,7 5,5

DNB 0,52 28,6 5,8 5,8 11,5

DN 0,87 7,6 9,4 17,0
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Gráfico – Bem estar em função da PD (a=30, m=2, r=9) 

 

 

As tabelas acima também mostram os preços e quantidades de equilíbrio. O spread 

médio (p – r) é maior com discriminação do que sem discriminação. Isso acontece porque, 

apesar da proporção de maus diminuir, o spread destes aumenta muito mais que a diminuição 

do spread dos bons. No caso em que apenas uma firma discrimina, o spread é maior ainda, 

já que neste caso a quantidade de maus é maior que de consumidores do tipo bom. 

O spread e o excedente dos consumidores permitem concluir que o bem estar dos 

consumidores segue o seguinte ordenamento:  

	 	  

 

Resultado: Para inadimplência d < d0, ótimo social acontece quando 

nenhuma firma discrimina preço. Para d > d0, o bem estar é maior quando ambas 

discriminam preço. 
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Gráficos dos lucros sem discriminação 

Lucro em função de a (m=2, r=9, d=0,3) 

 

Lucro em função de m (a=30, r=9, d=0,3) 

 

Lucro em função de r (a=30, m=2, d=0,3) 
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No gráfico acima, podemos ver que para r suficientemente elevado, o lucro sem 

discriminação é igual ao lucro no mercado Bad, ou seja, há o processo de seleção adversa 

onde só há tomadores maus. 

 

Lucro em função da PD (a=30, m=2, r=9) 

 

 

 

Bancos públicos vs privados 

O modelo também permite analisar o que acontece quando um dos bancos tem uma 

função objetivo diferente da simples maximização de lucro. Podemos pensar como um banco 

sendo público e outro privado. 

Por exemplo, em 2008, após a quebra do Lehman Brothers, houve diminuição da 

liquidez internacional. Grandes empresas que antes tinham acesso ao mercado de capitais 

tiveram que recorrer aos bancos e pequenas e médias empresas tiveram suas linhas de crédito 

diminuídas. Em nosso modelo, podemos interpretar este episódio como um aumento da 

probabilidade de inadimplência.  

Como vimos anteriormente, um aumento da PD implica em diminuição do volume 

de crédito, que foi exatamente o que os bancos privados fizeram. Pelo contrário, os bancos 

públicos decidiram aumentar o tamanho de suas carteiras. 
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Exemplo: 

Suponha que inicialmente tenhamos d=0,3 e = = 0,5 (sem discriminação). Um 

aumento da PD para 0,5 resultaria em 	∗ = 	∗ 	= 	0,485 (diminuição de 3%). Se o banco 

público decidir aumentar o volume de crédito em 10% (  = 0,55), de acordo com a função 

de reação do banco privado, este produziria  = 0,444, mantendo a quantidade total 

praticamente inalterada em relação ao que tínhamos antes da crise.  

Suponha agora que ambos os bancos discriminem preço. 

Temos = = 0,233	 	 = = 0,262.  
O aumento da PD não tem qualquer implicação no mercado do tipo bom. Com 

PD=0,5 os novos valores seriam = 	= 0,233 (queda de 11% do tipo mau). Para 

manter a quantidade inalterada, o banco público terá que aumentar o volume de crédito em 

30% (  = 0,34 e ∗  = 0,18). 

Note que, neste caso, o banco público terá sua carteira de crédito bastante deteriorada, 

com uma proporção significantemente maior de consumidores do tipo mau. Existe uma 

segunda estratégia para o banco público, que é a diminuição das taxas para o tipo bom, de 

forma a minimizar a diminuição do volume total de crédito no mercado. Mas esta estratégia 

parece não ter sido a adotada em 2008, pois o crédito foi fornecido justamente para aqueles 

que estavam sendo racionados pelos bancos privados. 

A diferença entre as duas situações é evidente. Sem discriminação, o tipo bom 

também é afetado pela crise, mas o efeito total é menor. A necessidade de atuação do banco 

público é maior com discriminação, sendo a piora da qualidade de sua carteira de crédito 

também maior.  
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Apêndice D 

Definições de VaR 

“O VaR deve ser apurado diariamente, representando a perda máxima, com base em 

um intervalo de confiança unicaudal de 99% e período de manutenção (holding 

period) de, no mínimo, dez dias úteis.” (Circular BCB 3.646, Art. 8) 

 

“ ∝ = | ≥ >∝        

Onde (1-α) é o nível de confiança” 

(Artzner et al. 1999) e Yamai e Yoshiba (2005) 

 
“Valor em Risco (“Value-at-Risk”): é uma estimativa baseada em estatística de 

perdas que podem ser ocasionadas à carteira por mudanças nas condições do 

mercado. Ele expressa o valor ‘máximo’ que o Banco pode perder, levando-se em 

conta um determinado nível de confiança. Logo, é possível que as perdas reais sejam 

maiores do que a estimativa baseada em VaR.” (BNDES – Relatório de Pilar 3 – 
jun/2013) 

 
“VaR é uma ferramenta estatística que estima as perdas potenciais que podem 

acontecer em uma carteira devido aos movimentos nos fatores de risco de mercado, 

levando em consideração um horizonte de tempo específico e um determinado nível 

de confiança (probabilidade).  

O poder preditivo do VaR limita-se a condições normais de mercado, ou seja, é pouco 

provável que o VaR capture a probabilidade de perdas por eventos extremos de 

mercado” (HSBC – Relatório de Pilar 3 – jun/2013) 

 
“Valor em Risco: medida estatística que quantifica a perda econômica potencial 

esperada em condições normais de mercado, considerando um determinado 

horizonte de tempo e intervalo de confiança;” (Itaú – Relatório de Pilar 3 – jun/2013) 

 
“Value-at-Risk (VaR) mede a perda máxima esperada com um determinado nível de 

confiança, em um determinado prazo.” (Santander – Relatório de Pilar 3 – jun/2013) 

 
“VaR (Valor em Risco): compreende a apuração, com base em técnicas estatísticas, 

da perda máxima em valor de mercado, em condições normais, de uma determinada 

posição ou carteira, dado um grau de certeza estatística (nível de confiança) e um 

determinado horizonte de tempo; (pág. 19)” (Votorantim – Relatório de Pilar 3 – 

jun/2013) 

 

  



238 
 

 

Carteira de negociação 

Segundo a Resolução CMN 3.464, as posições sujeitas a risco de mercado devem 

ser segregadas, gerencialmente1 em carteira de negociação (trading book) e carteira de 

não negociação (banking book).  

“A carteira de negociação consiste nas posições detidas com intenção de 

negociação”. 

A segregação dessas carteiras, no âmbito do Comitê da Basileia (BCBS 1996), se 

deu devido à necessidade de separar exposições de naturezas distintas para o cálculo da 

exigência de capital. Em uma simplificação didática, podemos indicar dois exemplos 

claros de exposições que seriam classificadas em cada carteira: 

Na carteira trading entram as “posições direcionais” da tesouraria, posições que 

são geridas diariamente, onde o banco (“proprietary trading desk”) faz apostas na alta ou 

baixa das taxas de juros, câmbio e outros fatores de risco de mercado. Nesta carteira 

utiliza-se o VaR diário para a gestão de risco. Na carteira banking entram as exposições 

a taxas de juros resultantes da carteira comercial do banco, por exemplo, um empréstimo 

de longo prazo com taxas de juros prefixadas. Neste caso, o banco deve gerir os 

descasamentos, de prazos e taxas, entre ativos e passivos, através da gestão de ALM (asset 

liability management). 

 

Normas 

Eventos de Risco Operacional (Resolução 3.380) 

 
§ 2º Entre os eventos de risco operacional, incluem-se:  

I - fraudes internas;  

II - fraudes externas;  

III - demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho;  

IV - práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços;  

V - danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição;  

                                                 

1 A classificação gerencial não se confunde com a classificação contábil (Circulares 3.068 e 3.082)  
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VI - aqueles que acarretem a interrupção das atividades da instituição;  

VII - falhas em sistemas de tecnologia da informação; 

 

Circular 3.647 (Modelo interno de risco operacional - AMA) 

Os artigos 26, 32 e 37 tratam, respectivamente, dos dados externos, indicador de 

ambiente de negócios e análise de cenários. 

Art. 26. O modelo AMA deve incorporar dados externos de perdas operacionais, 

considerando, no mínimo, os seguintes objetivos: 

I - agregar informações acerca de perdas externas severas e plausíveis; 

II - complementar os registros internos de perdas operacionais, reduzindo eventual 

escassez de dados; 

III - agregar informações ao processo de análise de cenários, de forma a contribuir 

para a avaliação prospectiva do grau de exposição da instituição ao risco 

operacional; e 

IV - contribuir para a avaliação, mensuração e monitoramento da exposição ao risco 

operacional e para a apuração do valor da parcela RWAOAMA. 

§ 1º Dados externos se referem a informações relativas a perdas operacionais 

oriundas de fontes externas à instituição, obtidos de fontes públicas, privadas e de 

consórcios de dados, entre outros. 

§ 2º Os dados externos utilizados devem ser abrangentes, relevantes, precisos e 

compatíveis com o perfil de risco da instituição. 

Art. 32. O modelo AMA deve incorporar indicadores de ambiente de negócios da 

instituição, assim como indicadores de controles internos, objetivando: 

I - refletir a qualidade dos controles da instituição e do ambiente de operações; 

II - contribuir para a avaliação de necessidade de capital e para o gerenciamento do 

risco operacional; 

III - agregar avaliações de caráter prospectivo do risco operacional; e 

IV - reconhecer a melhoria e a deterioração dos controles internos e do ambiente de 

negócios na avaliação da necessidade de capital para risco operacional. 

§ 1º Os indicadores de ambiente de negócios se referem ao risco inerente às 

atividades da instituição e às características do mercado no qual ela atua. 

§ 2º Os indicadores de controles internos se referem aos processos relacionados à 

prevenção e à mitigação do risco operacional. 

Art. 37. O modelo AMA deve incorporar a análise de cenários, com o objetivo de, no 

mínimo: 

I - estimar a exposição da instituição a eventos de risco operacional raros e de alta 

severidade, porém considerados plausíveis; 

II - fornecer informações sobre o risco operacional potencial da instituição, gerando 

estimativas plausíveis de perdas severas, inclusive considerando o impacto da 

ocorrência simultânea de múltiplos eventos de risco operacional; 
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III - incorporar o efeito das decisões de negócio ao tratamento do risco operacional, 

fornecendo uma visão prospectiva;  

 

Exemplos de Probabilidade Subjetiva fora da gestão de risco  

Alguns exemplos, fora do escopo de bancos, podem ser interessantes para ilustrar 

o conceito de probabilidade como graus de crença (degrees of belief). Quando você olha 

pela janela antes de sair de casa e decide se vai ou não levar o guarda-chuva, está, 

implicitamente, inferindo a probabilidade de chuva2. Para decidir se vai a um determinado 

destino de carro ou de metrô, entre outras coisas, está estimando uma distribuição para o 

tempo da viajem. Quando aposta em algum resultado em um jogo de futebol, está usando 

seu conhecimento sobre a qualidade dos times e, implicitamente, inferindo uma 

distribuição de probabilidades. 

Veja por exemplo a análise da decisão carro versus metrô. Você vive na cidade de 

São Paulo e precisa decidir, todos os dias, se vai trabalhar de carro ou de metrô. Você 

deve considerar o tempo e o custo3 de cada opção. Nos dias em que há muito trânsito, o 

tempo de carro aumenta, assim como o custo ‘psicológico’. Desta forma você desenvolve 

uma regra de bolso4 - se for grande a chance do percurso de carro demorar mais que 40 

minutos, você vai de metrô. A tarefa agora é simples, estimar o tempo do percurso a cada 

dia, condicional à informação disponível naquele momento.  

Esse problema é similar ao cálculo do VaR. Você primeiro precisa decidir quais 

variáveis são relevantes para explicar o trânsito diário. Em seguida deve escolher uma 

amostra representativa. Exemplos de variáveis que impactam o trânsito: horário do dia, 

dia da semana, chuva, se é véspera de feriado, férias escolares, algum evento previamente 

divulgado (como uma passeata) etc. 

                                                 

2 De forma mais precisa, você está avaliando a utilidade esperada do guarda-chuva. Assumindo a utilidade 
(em caso de chuva) constante ao longo do tempo e ausência de vieses cognitivos, a decisão depende 
fundamentalmente da probabilidade (subjetiva) de chuva. 
3 Custo monetário e psicológico, que envolve o estresse associado ao trânsito.  
4 A decisão depende da função utilidade do indivíduo, vamos simplificar o problema adotando esta regra 
de bolso. 
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Para a grande maioria dos dias, um modelo de médias móveis, que considere o 

ciclo de trânsito semanal, é suficiente. Mas para alguns dias, como na véspera de um 

feriado prologado, esse modelo irá subestimar (muito) o trânsito esperado. É justamente 

nesses dias que você quer evitar o trânsito. Esses dias são similares às datas de 

extrapolação do VaR5. Aqui fica claro que, se existia alguma informação, antes do evento, 

que permitia prevê-lo, essa informação deveria ter sido utilizada. 

Na análise da distribuição dos resultados de um jogo de futebol também é possível 

argumentar a favor da probabilidade subjetiva. Em um campeonato de pontos corridos, 

as principais variáveis são o histórico recente do time (que é uma variável para a qualidade 

do time) e se o jogo é dentro ou fora de “casa”. Em um campeonato eliminatório, o 

comportamento dos times costuma ser diferente, em termos de frequência de gols. De 

qualquer forma, um modelo simples, por exemplo baseado na distribuição de Poisson 

para o número de gols de cada time costuma funcionar bem6.  

Vejamos como outras variáveis podem melhorar a previsão do resultado de um 

jogo. Exemplo 1: O time estará desfalcado, por exemplo, três dos principais jogadores do 

time não estarão em jogo. Exemplo 2: Em um jogo eliminatório, um time precisa ganhar 

por uma diferença de dois gols. 

No caso do exemplo 1, é fácil ver que a informação apresentada é bastante 

relevante, mas é difícil quantificar esse efeito, a não ser que se construa um modelo de 

contribuição marginal de cada jogador7. Sem um histórico de dados das vezes que o time 

jogou sem esses jogadores, fica difícil construir um modelo frequentista. Temos então 

que calcular uma probabilidade subjetiva8. 

Já o exemplo 2 apresenta um problema diferente. Os dados históricos permitem 

calcular a frequência de jogos em o time ganhou por dois ou mais gols de diferença. Mas 

esses dados provavelmente não representam o correto processo gerador de dados para o 

                                                 

5 No caso do transito, você sabe que a média condicional será maior, no caso de um modelo de risco, você 
sabe que a volatilidade condicional será maior. 
6 Veja por exemplo Toledo e Pagés (2010), que previu Espanha e Holanda na final da Copa de 2010. 
7 Para alguns esportes, como hóquei e basquete da NBA, há modelos do gênero. Mas para o futebol é mais 
difícil construir este tipo de modelo. 
8 No risco operacional isso é feito através da “expert analysis”, ou seja, a probabilidade inferida por um 
profundo conhecedor do assunto. Neste caso, muitas vezes o expert não possui conhecimentos profundos 
de estatística, para lidar com esta questão, existe a técnica de “expert probability elicitation” (ver, por 
exemplo, Watchorn 2007) 
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jogo em questão, já que o time não precisava obter essa diferença de gols. De novo é 

necessário a construção de cenários ou algum tipo de ajuste aos dados históricos para 

representar o processo gerador específico deste jogo. 

Rebonato (2007) faz uma análise similar para a previsão do tempo. O ponto 

principal é que devemos analisar quais são os dados relevantes para inferir as 

probabilidades em cada situação.  
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Apêndice E 

Pilar 3 

As tabelas abaixo mostram o VaR do Itaú e do Bradesco por categoria de risco, como 

apresentados pelos bancos em seus relatórios de Pilar 3. 

Tabela E1 – VaR - Itaú 

 

 
Fonte: Itaú 2T2013 pg 36 

 

Tabela E2 – VaR regulatório - Itaú 

 

Fonte: Itau 2T2013 pg 16 

 

Tabela E3 – VaR – Bradesco 

 



244 
 

Fonte: Bradesco 2T2013 pg. 30 

 

Tabela E4 – VaR regulatório – Bradesco (modelo interno) 

Fonte: Bradesco 2T2013 pg. 31 

Pode-se observar claramente que, tanto para o Banco Bradesco quanto para o 

Banco Itaú, os riscos associados às taxas de juros pré-fixadas e índice de preços são 

consideravelmente maiores do que os demais riscos. 

 

Análise de grandes variações da curva de juros 

Tabela E5 - Algumas das maiores variações na curva de juros e respectivos eventos 

relacionados. 

Data Pré 1ano Principal Evento 

01/09/11 0,5% Copom 

31/05/13 -0,4% Copom 

18/04/13 0,4% Copom 

19/08/13 -0,3% US Treasuries 

24/06/13 0,3% US Treasuries 

20/08/13 0,3% US Treasuries e pronunciamento de Tombini 

24/05/12 -0,2% Desemprego (IBGE) 

23/08/13 0,2% US Treasuries e anúncio de ação do BC no mercado de câmbio 

08/03/12 0,2% Copom 

16/08/13 -0,2% US Treasuries 

18/09/13 0,2% Anúncio política monetária Fed 

23/09/11 0,2% Pronunciamento de Mantega e anúncio de ação do BC no mercado de câmbio 

29/08/13 -0,2% Copom 

01/08/13 -0,2% US Treasuries 

03/10/11 0,2% Pronunciamento de Mantega 

08/08/11 0,2% Rebaixamento da nota de crédito dos EUA pela S&P 

04/05/12 0,2% Mudança na Poupança 
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Distribuição das expectativas de mercado 

  A geração de cenários de estresse é parte fundamental da gestão de risco em 

bancos, tanto para o risco de mercado como para o risco de crédito. Muitos dos cenários 

partem do estresse de variáveis macroeconômicas, por isso é importante a participação 

do departamento econômico do banco na elaboração dos cenários. 

Infelizmente, os economistas costumam não ser treinados para estimar as caudas 

das distribuições. Por exemplo, no relatório “Focus” de expectativas de mercado do 

Banco Central, os economistas devem enviar suas previsões para cada variável. O top 5 

classifica de acordo com o erro ex-post, ou seja de acordo com a realização da variável. 

A previsão ótima para minimizar o erro é a realização mais provável da variável (ou seja, 

a moda, e não a média ou mediana). Neste sentido, a distribuição do Focus não nos dá 

qualquer informação sobre a cauda da distribuição, mas apenas sobre a discordância dos 

economistas em relação à realização mais provável. 

Nos EUA, o “Survey of Frofessional Forecasts” apresenta, além dos dados de 

média e mediada, a densidade das expectativas dos economistas. Ver1 Clements (2006) e 

Engelber et al (2009). 

 

                                                 
1 http://www.philadelphiafed.org/research-and-data/real-time-center/survey-of-professional-

forecasters/academic-bibliography.cfm 
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Anexo 1 - Resolução 2.682 

 Dispõe sobre critérios de classificação das operações de crédito e regras para 
constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa.  

Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil devem classificar as operações de crédito, em ordem 
crescente de risco, nos seguintes níveis: 

AA, A, B, C, D, E, F G, H 

Art. 2º A classificação da operação no nível de risco correspondente é de 
responsabilidade da instituição detentora do crédito e deve ser efetuada com base em 
critérios consistentes e verificáveis, amparada por informações internas e externas, 
contemplando, pelo menos, os seguintes aspectos:  

I - em relação ao devedor e seus garantidores:  

a) situação econômico-financeira;  

b) grau de endividamento;  

c) capacidade de geração de resultados; 

d) fluxo de caixa;  

e) administração e qualidade de controles;  

f) pontualidade e atrasos nos pagamentos;  

g) contingências;  

h) setor de atividade econômica;  

i) limite de crédito;  

II - em relação à operação:  

a) natureza e finalidade da transação;  

b) características das garantias, particularmente quanto à suficiência e liquidez;  

c) valor.  

Parágrafo único. A classificação das operações de crédito de titularidade de 
pessoas físicas deve levar em conta, também, as situações de renda e de patrimônio bem 
como outras informações cadastrais do devedor.  

 

Art. 3º A classificação das operações de crédito de um mesmo cliente ou grupo 
econômico deve ser definida considerando aquela que apresentar maior risco, admitindo-
se excepcionalmente classificação diversa para determinada operação, observado o 
disposto no art. 2º, inciso II.  
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Art. 4º A classificação da operação nos níveis de risco de que trata o art. 1º deve 
ser revista, no mínimo:  

I - mensalmente, por ocasião dos balancetes e balanços, em função de atraso 
verificado no pagamento de parcela de principal ou de encargos, devendo ser observado 
o que segue:  

a) atraso entre 15 e 30 dias: risco nível B, no mínimo;  

b) atraso entre 31 e 60 dias: risco nível C, no mínimo;  

c) atraso entre 61 e 90 dias: risco nível D, no mínimo;  

d) atraso entre 91 e 120 dias: risco nível E, no mínimo;  

e) atraso entre 121 e 150 dias: risco nível F, no mínimo;  

f) atraso entre 151 e 180 dias: risco nível G, no mínimo; 

g) atraso superior a 180 dias: risco nível H;  

II - com base nos critérios estabelecidos nos arts. 2º e 3º:  

a) a cada seis meses, para operações de um mesmo cliente ou grupo econômico 
cujo montante seja superior a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido ajustado;  

b) uma vez a cada doze meses, em todas as situações, exceto na hipótese prevista 
no art. 5º.  

Parágrafo 1º Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses admite-
se a contagem em dobro dos prazos previstos no inciso I.  

Parágrafo 2º O não atendimento ao disposto neste artigo implica a reclassificação 
das operações do devedor para o risco nível H, independentemente de outras medidas de 
natureza administrativa.  

Art. 5º As operações de crédito contratadas com cliente cuja responsabilidade total 
seja de valor inferior a R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) podem ser classificadas 
mediante adoção de modelo interno de avaliação ou em função dos atrasos consignados 
no art. 4º, inciso I, desta Resolução, observado que a classificação deve corresponder, no 
mínimo, ao risco nível A.  

Parágrafo único. O Banco Central do Brasil poderá alterar o valor de que trata este 
artigo. (Redação dada pela Resolução 2.697, de 24/02/2000.)  

Art. 6º A provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa deve ser 
constituída mensalmente, não podendo ser inferior ao somatório decorrente da aplicação 
dos percentuais a seguir mencionados, sem prejuízo da responsabilidade dos 
administradores das instituições pela constituição de provisão em montantes suficientes 
para fazer face a perdas prováveis na realização dos créditos:  

I - 0,5% sobre o valor das operações classificadas como de risco nível A;  

II - 1% sobre o valor das operações classificadas como de risco nível B;  
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III - 3% sobre o valor das operações classificadas como de risco nível C;  

IV - 10% sobre o valor das operações classificados como de risco nível D;  

V - 30% sobre o valor das operações classificados como de risco nível E;  

VI - 50% sobre o valor das operações classificados como de risco nível F;  

VII - 70% sobre o valor das operações classificados como de risco nível G;  

VIII - 100% sobre o valor das operações classificadas como de risco nível H.  

Art. 7º A operação classificada como de risco nível H deve ser transferida para 
conta de compensação, com o correspondente débito em provisão, após decorridos seis 
meses da sua classificação nesse nível de risco, não sendo admitido o registro em período 
inferior.  

Parágrafo único. A operação classificada na forma do disposto no caput deste 
artigo deve permanecer registrada em conta de compensação pelo prazo mínimo de cinco 
anos e enquanto não esgotados todos os procedimentos para cobrança.  

Art. 8º A operação objeto de renegociação deve ser mantida, no mínimo, no 
mesmo nível de risco em que estiver classificada, observado que aquela registrada como 
prejuízo deve ser classificada como de risco nível H.  

Parágrafo 1º Admite-se a reclassificação para categoria de menor risco quando 
houver amortização significativa da operação ou quando fatos novos relevantes 
justificarem a mudança do nível de risco.  

Parágrafo 2º O ganho eventualmente auferido por ocasião da renegociação deve 
ser apropriado ao resultado quando do seu efetivo recebimento. 

Parágrafo 3º Considera-se renegociação a composição de dívida, a prorrogação, a 
novação, a concessão de nova operação para liquidação parcial ou integral de operação 
anterior ou qualquer outro tipo de acordo que implique na alteração nos prazos de 
vencimento ou nas condições de pagamento originalmente pactuadas.  

Art. 9º É vedado o reconhecimento no resultado do período de receitas e encargos 
de qualquer natureza relativos a operações de crédito que apresentem atraso igual ou 
superior a sessenta dias, no pagamento de parcela de principal ou encargos.  

Art. 10. As instituições devem manter adequadamente documentadas sua política 
e procedimentos para concessão e classificação de operações de crédito, os quais devem 
ficar à disposição do Banco Central do Brasil e do auditor independente.  

Parágrafo único. A documentação de que trata o caput deste artigo deve 
evidenciar, pelo menos, o tipo e os níveis de risco que se dispõe a administrar, os 
requerimentos mínimos exigidos para a concessão de empréstimos e o processo de 
autorização.  

Art. 11. Devem ser divulgadas em nota explicativa às demonstrações financeiras 
informações detalhadas sobre a composição da carteira de operações de crédito, 
observado, no mínimo:  
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I - distribuição das operações, segregadas por tipo de cliente e atividade 
econômica;  

II - distribuição por faixa de vencimento;  

III - montantes de operações renegociadas, lançados contra prejuízo e de 
operações recuperadas, no exercício.  

Art. 12. O auditor independente deve elaborar relatório circunstanciado de revisão 
dos critérios adotados pela instituição quanto à classificação nos níveis de risco e de 
avaliação do provisionamento registrado nas demonstrações financeiras.  

Art. 13. O Banco Central do Brasil poderá baixar normas complementares 
necessárias ao cumprimento do disposto nesta Resolução, bem como determinar:  

I - reclassificação de operações com base nos critérios estabelecidos nesta 
Resolução, nos níveis de risco de que trata o art. 1º;  

II - provisionamento adicional, em função da responsabilidade do devedor junto 
ao Sistema Financeiro Nacional;  

III - providências saneadoras a serem adotadas pelas instituições, com vistas a 
assegurar a sua liquidez e adequada estrutura patrimonial, inclusive na forma de alocação 
de capital para operações de classificação considerada inadequada;  

IV - alteração dos critérios de classificação de créditos, de contabilização e de 
constituição de provisão; 

V - teor das informações e notas explicativas constantes das demonstrações 
financeiras;  

VI - procedimentos e controles a serem adotados pelas instituições.  

Art. 14. O disposto nesta Resolução se aplica também às operações de 
arrendamento mercantil e a outras operações com características de concessão de crédito.  

Art. 15. As disposições desta Resolução não contemplam os aspectos fiscais, 
sendo de inteira responsabilidade da instituição a observância das normas pertinentes.  

Brasília, 21 de dezembro de 1999  

Arminio Fraga Neto  

Presidente 
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Anexo 2 – LGD de veículos 

Garantia fraca trava crédito a carro 

Por Felipe Marques | De São Paulo 
VALOR ECONÔMICO - 11/06/2014 

Recuperar um carro dado como garantia em uma operação de crédito no Brasil pode levar 
mais de seis meses e custar, somando desde despesas jurídicas a eventuais multas, entre R$ 7 mil 
a R$ 9 mil para o Banco. Pior, a taxa de sucesso do processo de retomada de veículos leves não 
passa de 20% a 25% dos casos, em média. 

Os dados foram relatados ao Valor por executivos de alguns dos principais bancos do 
segmento, tanto comerciais quanto ligadas a fabricantes. Os números ajudam a entender por que 
as instituições atribuem a queda do estoque de financiamento de carros, em boa parte, à 
dificuldade para retomar os bens em caso de calote. É claro que os bancos tentam repassar ao 
devedor tais custos, mas isso depende de encontrá-lo. 

Para tentar resolver a situação, bancos e governo costuraram um projeto de lei com 
objetivo de acelerar e baratear o processo. O rascunho da nova regra, segundo um executivo que 
participa das negociações, basicamente tiraria o processo de retomada das mãos do Judiciário. 
Mais importante, valeria de forma retroativa para todos os contratos. Bastaria, assim como no 
crédito imobiliário, uma notificação extra-judicial ao devedor. Com isso, os bancos esperam 
cortar algo em torno de R$ 5 mil da conta para reaver o veículo. 

O pesado custo para se retomar um veículo do devedor inadimplente, somado às baixas 
taxas de sucesso da empreitada, ajudam a explicar a reticência dos bancos em financiar carros. O 
estoque de crédito de veículos está em R$ 189 bilhões, com queda de 8,1% no acumulado de 12 
meses terminados em abril. "Sem mudar as regras de recuperação, o mercado não consegue 
crescer além do tamanho que tem hoje", afirma o executivo de um dos principais bancos da 
modalidade. 

Além de caro, o processo de retomada é lento. O projeto de lei em discussão também 
encurtaria o tempo que leva a retomada hoje, para algo mais próximo do que se observa no crédito 
imobiliário, afirma um executivo que teve acesso à proposta. Hoje, segundo um executivo de um 
grande Banco do segmento, a duração média do processo de retomada é de 210 dias, se a 
instituição financeira conseguir encontrar o carro. No financiamento habitacional, a recuperação 
do bem leva até 60 dias. 

As dificuldades de retomada têm outro efeito colateral perverso: fomenta um mercado 
ilegal de revenda de veículos de devedores inadimplentes, os chamados "carros NP" (não pagos). 
Uma busca rápida na internet mostra que o veículo NP - também conhecidos como carros "bruxa" 
ou "pokemon" - chega a custar uma pequena fração do cobrado em uma tabela de referência 
(como a Fipe). A "contrapartida" do preço é o risco de que o veículo possa ser apreendido a 
qualquer momento, embora os vendedores prometam até dois anos de livre circulação, desde que 
tomados alguns cuidados. 

Embora o crédito imobiliário e o de veículos façam uso do mesmo instrumento legal para 
a garantia - a alienação fiduciária -, os imóveis contam com lei separada para descrever o processo, 
a Lei nº 9.514, de 1997, a mesma que criou o Sistema de Financiamento Imobiliário. Já a alienação 
fiduciária de veículos ocorre com base no procedimento de uma lei da década de 1960. "No 
imobiliário, a segurança na rapidez da retomada fez a modalidade saltar nos últimos anos", afirma 
um executivo. 
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Não que os custos de se recuperar um veículo fossem desconhecidos pelos bancos, mesmo 
quando a modalidade crescia a mais de 20% ao ano. Só que alguns fatores agravaram essa conta. 
"A escala do mercado aumentou na última década. Com menos veículos para tentar recuperar, o 
processo funcionava melhor", argumenta Roberto Dagnoni, diretor-executivo da Unidade de 
Financiamentos da Cetip. A Cetip registra as garantias das operações de crédito de veículos. Em 
sete anos, o saldo de financiamento de veículos cresceu perto de 180%. 

Houve também o surto da inadimplência na modalidade nos últimos anos, que até hoje 
não voltou aos níveis mais baixos da série histórica. A taxa de calotes fechou abril em 4,96%, 
ante o pico de 7,23% de junho de 2012 e o vale de 3,66% de março de 2011. Outro fator foi a 
padronização pelo BC das tarifas bancárias em 2008. Com isso, os bancos perderam uma fonte 
de recursos com a qual "compensavam" parte desses custos, diz um executivo de um Banco. 

A variação regional nos custos do processo de retomada impressiona. Na Paraíba, onde é 
mais caro, as despesas judiciais de um processo de busca e apreensão de veículo fica na casa dos 
R$ 7 mil. No Rio Grande do Norte, o mesmo processo sai por R$ 800. Os custos foram levantados 
pela agência de cobrança Cercred, que tem 60% de suas operações em empréstimos de veículos, 
a pedido do Valor. 

A necessidade de um oficial de justiça estar presente para a recuperação do veículo é 
outro entrave do processo atual. "A disponibilidade do oficial varia conforme a região. A fila 
costuma ser maior nas capitais, então a retomada leva mais tempo", afirma Leonardo Coimbra, 
presidente da Cercred. Ainda que o Banco consiga espaço na agenda do oficial, outro problema é 
ir até a casa do tomador e não encontrar o carro. Aí, o processo volta para a fila do oficial e o 
Banco sai à caça do veículo novamente. 

Além dos custos jurídicos de se retomar um veículo, a conta inclui o pagamento de multas 
e outros débitos, em especial o IPVA, que tenham sido deixados em aberto pelo dono do carro. 
"Sem pagar esses débitos, não consigo regularizar a documentação e vender o carro", afirma um 
executivo, que calcula em até R$ 3 mil o preço dessa regularização. É comum que, quando o 
devedor sabe que o carro está prestes a ser tomado, deixe de pagar as obrigações relacionadas e 
de cuidar do carro, acelerando a depreciação. 

Quando consegue encontrar o devedor e completar o processo, o Banco leva o carro a 
leilão. Segundo um executivo que atua no ramo, os bancos vendem o carro, em média, por 70% 
do valor da tabela de referência de preços. Desse dinheiro, deduzem o valor da dívida e todos os 
custos de recuperação. "Se o processo fosse mais barato, sobraria um "troco" maior para o 
devedor", afirma esse executivo. Não é incomum, porém, que a depreciação do carro faça com 
que o valor do arremate seja tão baixo que reste ainda uma dívida a ser paga pelo cliente original. 

Os bancos citam, como parâmetro, o processo de retomada nos Estados Unidos. Lá, a 
partir do momento em que o cliente deixa de pagar, o Banco contrata um "repo man", um 
funcionário privado que retoma o carro onde quer que ele esteja, a qualquer momento. "A 
discussão na Justiça é posterior e o Banco já tem a certeza de ter a garantia", conta um executivo. 

 


