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RESUMO 
 

Esta tese é constituída por três ensaios. O primeiro ensaio analisa a informação 
pública disponível sobre o risco das carteiras de crédito dos bancos brasileiros, sendo 
dividido em dois capítulos. O primeiro analisa a limitação da informação pública 
disponibilizada pelos bancos e pelo Banco Central, quando comparada a informação 
gerencial disponível internamente pelos bancos. Concluiu-se que existe espaço para o 
aumento da transparência na divulgação das informações, fato que vem ocorrendo 
gradativamente no Brasil através de novas normas relacionadas ao Pilar 3 de Basileia II 
e à divulgação de informações mais detalhas pelo Bacen, como, por exemplo, aquelas do 
“Top50”1. 

A segunda parte do primeiro ensaio mostra a discrepância entre o índice de 
inadimplência contábil (NPL) e a probabilidade de inadimplência (PD) e também discute 
a relação entre provisão e perda esperada. Através da utilização de matrizes de migração 
e de uma simulação baseada na sobreposição de safras de carteira de crédito de grandes 
bancos, concluiu-se que o índice de inadimplência subestima a PD e que a provisão 
constituída pelos bancos é menor que a perda esperada do SFN. 

O segundo ensaio relaciona a gestão de risco à discriminação de preço. Foi 
desenvolvido um modelo que consiste em um duopólio de Cournot em um mercado de 
crédito de varejo, em que os bancos podem realizar discriminação de terceiro grau. Neste 
modelo, os potenciais tomadores de crédito podem ser de dois tipos, de baixo ou de alto 
risco, sendo que tomadores de baixo risco possuem demanda mais elástica. Segundo o 
modelo, se o custo para observar o tipo do cliente for alto, a estratégia dos bancos será 
não discriminar (pooling equilibrium). Mas, se este custo for suficientemente baixo, será 
ótimo para os bancos cobrarem taxas diferentes para cada grupo. É argumentado que o 
Acordo de Basileia II funcionou como um choque exógeno que deslocou o equilíbrio para 
uma situação com maior discriminação. 

O terceiro ensaio é divido em dois capítulos. O primeiro discute a aplicação dos 
conceitos de probabilidade subjetiva e incerteza Knigthiana a modelos de VaR e a 
importância da avaliação do “risco de modelo”, que compreende os riscos de estimação, 
especificação e identificação. O ensaio propõe que a metodologia dos “quatro elementos” 
de risco operacional (dados internos, externos, ambiente de negócios e cenários) seja 
estendida à mensuração de outros riscos (risco de mercado e risco de crédito). A segunda 
parte deste último ensaio trata da aplicação do elemento análise de cenários para a 
mensuração da volatilidade condicional nas datas de divulgação econômica relevante, 
especificamente nos dias de reuniões do Copom. 

Palavras-Chave: gestão de riscos, regulação bancária, risco de crédito, provisão, índice 
de inadimplência, risco de modelo, risco de mercado, capital econômico, Basileia II. 

  

                                                 
1 www.bcb.gov.br/?top50 



ABSTRACT 
 

This dissertation consists of three essays. The first essay analyses the public 
information about the risk of Brazilian banks' loan portfolios and is split in two chapters. 
The first one compares public data with banks' managerial information and shows the 
limited scope of accounting data. One conclusion is that is possible to improve disclosure, 
a fact that has been happening gradually in Brazil through new rules related to Basel II’s 
Third Pillar and by more detailed reports by the Brazilian Central Bank. The second part 
of this essay shows the discrepancy between non-performing loans ratio (NPL) and 
probability of default (PD), it also discusses the relationship between loss allowances and 
expected loss. The tools used are empirical data (migration matrices) and a simulation 
based on overlapping vintages whose transition matrices are modeled as a second order 
Markov process. 

The second essay makes a linkage between risk management and price 
discrimination. Is developed a model that consists in a Cournot duopoly in a retail credit 
market, in which banks may perform third-degree price discrimination. In this model, 
potential borrowers can be of two types, low or high risk, wherein low risk borrowers are 
characterized by more elastic demand. Initially, banks cannot observe borrowers’ type. 
For this to happen the bank needs to invest in risk management and thus becomes able to 
price discriminate, which in this model coincide with risk-based pricing. According to the 
model, if costs to observe clients type are high, the banks' strategy is not to discriminate 
(pooling equilibrium). However, if these costs are sufficiently low, the optimal strategy 
for banks is to charge different rates for each group. It is argued that Basel II functioned 
as an exogenous shock that shifted the equilibrium where there is greater price 
discrimination. 

The third essay is divided into two chapters. The first one discusses the application 
of the concepts of subjective probability and Knightian uncertainty to VaR models and 
the importance of model risk assessment, which is comprised by estimation risk, 
specification risk and identification risk. The essay proposes that "four elements" 
methodology from operating risk (internal data, external data, business environment and 
scenarios) can be extended to the measurement of other risks (market and credit risk, for 
example). The second part of this last essay is an application of scenario analysis to 
measure the conditional volatility on dates of relevant economic releases, specifically on 
COPOM (Monetary Policy Committee) meeting days. 

Keywords: risk management, banking regulation, credit risk, loan loss allowance, NPL 
ratio, model risk, market risk, economic capital, Basel II 

 

 

  



SUMÁRIO 

 

Cap. 1 – Introdução ......................................................................................................... 1 

Cap. 2 – Limitação da informação pública sobre o risco das operações de crédito dos 

bancos brasileiros (Parte 1)  

 Introdução ............................................................................................................... 4 

 Conceitos introdutórios ........................................................................................... 8 

2.1. Modelo de concessão, inadimplência e perda esperada................................. 8 

2.2. Definição de risco de crédito ....................................................................... 19 

2.3. Sistema de Classificação e Gerenciamento de Risco de Crédito ................. 20 

2.4. Provisão (Resolução 2.682/99) .................................................................... 28 

 Monitoramento do risco de crédito ....................................................................... 35 

3.1. Risco de crédito, do micro para o macro ..................................................... 36 

3.2. Frequência de inadimplência ....................................................................... 38 

3.3. Índice de inadimplência ............................................................................... 41 

3.4. Análise por safra .......................................................................................... 45 

3.5. Fatores que influenciam o risco e o índice de inadimplência ...................... 48 

 Informações públicas a respeito do risco de crédito ............................................. 49 

4.1. Informações disponibilizadas pelo Banco Central ...................................... 50 

4.2. Pilar 3 e assimetria de informação ............................................................... 54 

4.3. Informações disponibilizadas pelas instituições financeiras ....................... 56 

4.4. Índice de cobertura ...................................................................................... 59 

4.5. Provisão adicional ........................................................................................ 62 

4.6. Comparação com outros países ................................................................... 65 

4.7. Análise da informação pública .................................................................... 66 

Cap. 3 – Limitação da informação pública sobre o risco das operações de crédito dos 

bancos brasileiros (Parte2)  

 Análise do risco de crédito .................................................................................... 69 

5.1. Frequência de inadimplência versus índice de inadimplência ..................... 69 



5.2. O modelo de EL da operação....................................................................... 75 

5.3. Probabilidade de inadimplência versus índice de inadimplência ................ 77 

5.4. Provisão e perda esperada ............................................................................ 84 

 Conclusão .............................................................................................................. 97 

Cap. 4 – Gestão de risco e discriminação de preço em um mercado de crédito 

oligopolizado 

1. Introdução ........................................................................................................... 102 

2. Literatura relacionada.......................................................................................... 104 

3. O Modelo ............................................................................................................ 105 

3.1. Solução ...................................................................................................... 109 

3.2. Exemplo ..................................................................................................... 119 

4. Discussão dos resultados ..................................................................................... 120 

4.1 Basileia II ................................................................................................... 121 

5. Considerações finais............................................................................................ 122 

Cap. 5 – Avaliação robusta do risco em modelos Value at Risk (Parte 1) – Filosofia 

dos modelos VaR, metodologia dos quatro elementos e avaliação do risco de modelo 

1. Introdução ........................................................................................................... 124 

2. Value-at-risk ........................................................................................................ 126 

3. Probabilidade, Incerteza e modelos de risco ....................................................... 139 

4. Risco de modelo .................................................................................................. 143 

5. Metodologia dos Quatro elementos .................................................................... 150 

6. Conclusão ............................................................................................................ 154 

Cap. 6 – Avaliação robusta do risco em modelos Value at Risk (Parte 2) – VaR 

condicional à divulgação de informações 

1. Introdução ........................................................................................................... 155 

2. VaR condicional a informação ............................................................................ 158 

3. Análise do VaR nas datas pós-Copom ................................................................ 164 

4. Modelo baseado nos quatro elementos ............................................................... 172 

5. Considerações Finais ........................................................................................... 177 

Cap. 7 – Considerações Finais .................................................................................... 179 

Referências Bibliográficas .......................................................................................... 181 



Glossário ........................................................................................................................ 195 

Apêndice A .................................................................................................................... 200 

Apêndice B .................................................................................................................... 216 

Apêndice C .................................................................................................................... 227 

Apêndice D .................................................................................................................... 237 

Apêndice E .................................................................................................................... 243 

Anexos ........................................................................................................................... 246 

 



1 
 

Ensaios em gestão de risco e regulação bancária 
 

Cap. 1 – Introdução 

A análise de como os bancos executam a gestão de riscos tem um papel 

fundamental na regulação bancária. Os modelos de risco têm uma dupla função, a 

principal delas é informar ao próprio banco o risco a que está exposto, e com isto o auxiliar 

nas decisões relativas à alocação de ativos. A segunda é relacionada ao cálculo da 

exigência de capital mínimo (Índice de Basileia), através dos chamados modelos internos 

de Basileia II. 

A regulação bancária é multidisciplinar, assuntos como risco sistêmico e 

regulação macroprudencial estão mais associados ao campo da economia, enquanto a 

gestão de risco é estudada mais frequentemente na área de finanças. A provisão e os 

resultados financeiros são objetos de estudo da contabilidade. Mas a interconexão de 

todos esses conhecimentos é necessária para uma análise completa do risco no sistema 

financeiro e suas consequências. 

Esta tese é composta por três ensaios relacionados a gestão de risco, mas que 

exploram tópicos bastante distintos. O primeiro deles trata da informação pública a 

respeito do risco das carteiras de crédito dos bancos brasileiros. O ensaio mostra que são 

necessários conhecimentos do processo de gestão de risco de crédito e de contabilidade 

bancária para a correta interpretação dos dados publicados. O risco prospectivo da carteira 

de crédito de um banco depende da perda esperada desta carteira, sendo que este risco 

pode ser mensurado internamente pelo banco através dos parâmetros probabilidade de 

inadimplência (PD) e perda dada a inadimplência (LGD). Por outro lado, as informações 

públicas sobre risco de crédito são baseadas, sobretudo, em informações contábeis, que 

são essencialmente backward looking. 

O objetivo do primeiro ensaio é analisar se as informações públicas permitem aos 

participantes de mercado avaliar os riscos presentes nas carteiras de crédito dos bancos 

brasileiros. A análise é dividida em dois capítulos (caps. 2 e 3), sendo que o primeiro 

deles trata das discrepâncias entre a informação privada dos bancos e a informação 

pública (demonstrativos financeiros, relatórios de Pilar 3, notas para a imprensa 
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divulgadas pelo Banco Central etc.). Foi possível concluir que há espaço para divulgação 

de informações mais detalhadas pelos bancos, tanto em relação aos dados contábeis, como 

em relação aos riscos de suas carteiras, sem que haja divulgação de informações 

consideradas proprietárias. 

O capítulo 3 discute as diferenças entre as variáveis econômicas (PD e perda 

esperada) e as informações contábeis (índice de inadimplência e provisão), além de 

apresentar uma discussão em relação à proposta de provisão do IFRS-9, baseada na perda 

esperada. Primeiramente, foram analisados os dados históricos (através de matrizes de 

migração) oriundos da Central de Risco (SCR) do Banco Central. Em seguida, foram 

elaboradas, para cada safra, matrizes de transição (modeladas através de um processo de 

Markov de segunda ordem), que sobrepostas, procuram replicar as estatísticas observadas 

no Sistema Financeiro Nacional (SFN). Através de ambas as metodologias, foram obtidos 

os seguintes resultados: a) o índice de inadimplência subestima a PD; b) a provisão 

constituída pelos bancos é menor que a perda esperada do SFN.  

O segundo ensaio (cap. 4) consiste em um modelo que relaciona gestão de risco à 

competição bancária. O arcabouço utilizado é um duopólio de Cournot com 

discriminação de preços de terceiro grau. Há dois tipos de consumidores com diferentes 

níveis de risco, caso desejem discriminar preço, os bancos deverão investir em gestão de 

risco, o que os possibilita observar o tipo do tomador. Os possíveis equilíbrios neste 

mercado dependem do custo deste investimento, além de outros parâmetros do modelo 

(diferença entre os preços de reserva dos dois tipos, inadimplência e custo de captação). 

Se o custo para observar o tipo do cliente for alto, a estratégia dos bancos será não 

discriminar (pooling equilibrium). Mas se este custo for suficientemente baixo, será ótimo 

para os bancos cobrarem taxas diferentes para cada grupo. A ideia por trás do modelo é 

que, com os investimentos em gestão de risco devido ao Acordo de Basileia II, os bancos 

puderam diferenciar melhor o risco dos seus tomadores, com impactos em seus processos 

de precificação. Desta forma, Basileia II funcionou como um choque exógeno, 

incentivando a discriminação de preço no mercado de crédito para pessoa física no Brasil. 

Enquanto o primeiro ensaio analisa o risco de crédito na ótica da perda esperada, 

o terceiro analisa os modelos de perda não esperada (VaR). Este terceiro ensaio é dividido 

em dois capítulos (caps. 5 e 6), sendo que o primeiro apresenta uma discussão conceitual 

e o segundo uma aplicação prática. 
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Os modelos tipo Value at Risk (VaR) são empregados pela indústria bancária, 

tanto na gestão de risco, como para o cálculo do capital econômico dentro do escopo do 

Pilar 2 de Basileia II. O objetivo do capítulo 6 é discutir quais são as “informações 

relevantes” que devem ser consideradas nesses modelos, sendo que tal discussão está 

inserida no contexto amplo do papel da gestão de risco em bancos comerciais no Brasil. 

Será argumentado que a aplicação do conceito de probabilidade subjetiva é preferível ao 

da probabilidade frequentista no que se refere à robustez das estimativas de riscos. Por 

isso será proposto que a metodologia dos “quatro elementos” de risco operacional (dados 

internos, externos, ambiente de negócios e cenários) seja estendida à mensuração de 

outros riscos (risco de mercado e risco de crédito). Este capítulo também trata da 

importância da avaliação do risco de modelo, que compreende os riscos de estimação, de 

especificação e de identificação. 

O capítulo 6 consiste em uma ilustração da aplicação da metodologia dos “quatro 

elementos” para a mensuração do VaR diário de uma carteira sujeita ao risco de taxa de 

juros. Nas datas em que há divulgação de informações econômicas relevantes, costuma 

haver maior volatilidade da curva de juros. Em especial, a volatilidade condicional é 

significante maior no dia seguinte à divulgação da taxa Selic Meta pelo Copom. Dessa 

forma, o VaR, como calculado pelos maiores bancos brasileiros, subestima o risco da 

carteira nessas datas. Como o calendário de reuniões do Copom é previamente conhecido 

pelo mercado, os bancos poderiam incluir a informação de maior volatilidade condicional 

em seus modelos. Este artigo propõe que isto seja feito através do elemento “análise de 

cenários”. 

Os três ensaios, além de contribuírem para a literatura de gestão de risco e 

regulação bancária, são diretamente ligados ao trabalho de supervisão bancária. Desta 

forma, esta tese pretende contribuir também para a aproximação entre a comunidade 

acadêmica, reguladores e profissionais do mercado financeiro. 
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Cap. 2 – Limitação da informação pública sobre o risco das 

operações de crédito dos bancos brasileiros (Parte 1) 

 Introdução 

O volume de crédito tem aumentado continuamente nos últimos anos, passando 

de 25,7% do PIB em dezembro 2004 para 56% do PIB em dezembro de 2013. Nesse 

mesmo período, o crescimento do crédito à pessoa física foi ainda mais acentuado, 

passando de 10,6% do PIB para 25,6%. Uma possível implicação do maior 

endividamento das famílias é a elevação do risco de crédito presente no balanço dos 

bancos. 

A correta avaliação do risco de crédito depende da disponibilidade de métricas de 

risco apropriadas, que nem sempre são informações públicas. O índice de inadimplência 

e a provisão para créditos de liquidação duvidosa são os principais dados públicos a 

respeito do risco de crédito, sendo ambas informações contábeis.  

O objetivo principal deste capítulo é analisar se, a partir das informações públicas, 

é possível avaliar o risco prospectivo das carteiras de crédito dos bancos. Esta análise será 

feita de duas formas complementares, primeiro, verificaremos a extensão e qualidade da 

informação divulgada, em comparação com aquela utilizada na gestão de risco pelos 

bancos. A segunda parte do trabalho analisará a discrepância entre as variáveis públicas 

(contábeis) e as variáveis econômicas. 

Parte-se do princípio de que as melhores métricas de risco são aquelas baseadas 

no conceito econômico de perda esperada (EL), que pode ser decomposta em 

probabilidade de inadimplência (PD) e perda dada à inadimplência (LGD). O banco, em 

seu processo de gestão de risco, estima as PDs e LGDs de suas carteiras, mas essas 

informações não são disponibilizadas ao mercado.  

Para realizar a avaliação do risco de crédito, os demais agentes econômicos devem 

fazer uso de informações públicas, sendo que a correta interpretação dessas informações 

depende do entendimento dos critérios contábeis e de suas limitações como métricas de 

risco, assuntos que serão discutidos ao longo do texto. Ao final, este capítulo analisará a 



5 
 

diferença entre o índice de inadimplência e probabilidade de inadimplência (PD) e 

também discutirá a relação entre provisão e perda esperada. 

Este capítulo pretende preencher uma lacuna na literatura deixada por economistas 

e contadores. Por um lado, a literatura relacionada à contabilidade de instituições 

financeiras analisa os critérios de provisão, sem, contudo, se aprofundar nos modelos de 

risco que subsidiam a classificação dos níveis de risco das operações. Por outro lado, os 

economistas utilizam, em seus modelos macroeconômicos, as informações públicas a 

respeito de inadimplência e de provisão, muitas vezes sem compreender claramente as 

práticas contábeis que determinam como essas variáveis são construídas. 

Este capítulo está inserido na literatura sobre finanças corporativas, na medida em 

que as informações sobre risco de crédito no balanço de cada banco são importantes para 

seus stakeholders, como, por exemplo, acionistas e detentores de dívida. Nesse âmbito, a 

avaliação de risco de crédito é realizada por analistas de ações (equity research), que 

podem ou não vir a recomendar a compra de ações de um determinado banco, e por 

agências de classificação de risco, que avaliam os riscos das dívidas emitidas pelos 

bancos. 

O texto também está inserido na literatura sobre regulação bancária, visto que a 

divulgação de informações é o objeto do Pilar 3 de Basileia II, que funciona de forma 

complementar aos outros dois pilares. A lógica é que a disciplina de mercado gera 

incentivos para que os bancos mantenham suas exposições a riscos em níveis adequados. 

Ainda no âmbito da regulação bancária, a análise da mensuração dos riscos e a 

constituição de provisão por parte de cada instituição financeira, principalmente as dos 

maiores conglomerados bancários, são extremamente relevantes devido à existência do 

risco sistêmico1. Junto com o capital, a provisão para devedores duvidosos funciona como 

um colchão para absorver as perdas de crédito.  

A correta interpretação dos dados do mercado de crédito também é fundamental 

para a execução da política monetária pelo Banco Central e, consequentemente, é de 

interesse também para os macroeconomistas que realizam previsões a esse respeito, tal 

                                                 

1 A análise do risco individual de cada um dos grandes conglomerados bancários – SIBs (Systemically 

Important Banks) – exige maior atenção do órgão regulador. Ver BCBS (2012 e 2013b).  



6 
 

como no caso das decisões do Copom. Mais recentemente, tem sido enfatizado o papel 

das políticas macroprudenciais e, neste sentido, um adequado entendimento dos dados de 

crédito torna-se ainda mais relevante. A assimetria de informação, entre o Banco Central 

e os agentes privados, sobre o atual estado da economia e sobre possíveis choques futuros 

tem relevância na condução ótima da política monetária (Romer e Romer 2000). Por esse 

motivo, é importante a análise da discrepância entre as informações públicas sobre o risco 

de crédito e as informações conhecidas pelo Banco Central. 

Após a análise da informação pública existente e com o objetivo de diminuir a 

assimetria de informação entre os agentes, este trabalho propõe mudanças nas normas 

relacionadas à divulgação de informações pelas instituições financeiras e possíveis 

mudanças nas regras contábeis. 

A finalidade deste trabalho não é concluir sobre a suficiência ou não das provisões 

ou sobre a qualidade do gerenciamento do risco de crédito dos bancos. O objetivo é 

apontar, de forma clara, as diferenças entre os conceitos envolvidos na análise do risco 

de crédito, com o intuito de permitir um melhor entendimento desse risco a partir das 

informações públicas. 

Este capítulo também contribui para a pesquisa acadêmica relacionada ao mercado 

de crédito, visto que detalha onde estão as informações públicas e explica suas limitações. 

O uso correto desses dados é fundamental em modelos que utilizem variáveis de crédito, 

sejam eles econométricos ou de equilíbrio geral. 

A análise apresentada neste capítulo é restrita às operações tradicionais de crédito 

que são informadas a Central de Risco do Banco Central (SCR), de forma que não 

analisaremos outras fontes de risco de crédito presentes nos balanços dos bancos. Os 

exemplos apresentados ao longo do texto serão focados nas operações de varejo de 

pessoas físicas, onde a análise do risco pelos bancos é feita de forma massificada. 

Como a estratégia para avaliar as informações públicas será compará-las às 

informações que os próprios bancos utilizam em seus processos de gestão de risco, 

apresentaremos inicialmente uma descrição genérica do processo de gestão de risco de 

crédito de um banco. Ao longo do texto, serão apresentados os principais conceitos e as 

normas relacionadas ao assunto. 
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Iniciando na próxima seção, será considerado um modelo simples de aprovação 

de uma operação de crédito. Ao longo do processo de crédito, a aprovação é o primeiro 

momento em que o banco deve avaliar o risco. Em seguida, será feita uma breve 

introdução das áreas envolvidas no processo de crédito. Ao final da seção, será 

apresentada a norma sobre provisão, que será central na análise conduzida 

posteriormente. 

Na seção seguinte, será descrito o trabalho de acompanhamento do risco da 

carteira de crédito, buscando fundamentar como um banco executa sua gestão de risco e 

quais são as principais informações analisadas. Serão apresentadas as principais métricas 

de risco e como um banco as utiliza. A seção termina descrevendo o conceito de safra. 

A seção 4 discutirá a assimetria informacional entre o banco e o mercado, que tem 

conhecimento limitado não só das informações sobre o risco de crédito presente no 

balanço do banco, como de seus procedimentos de gestão e de contabilização. Serão 

descritas as informações públicas relacionadas ao risco de crédito, apresentando suas 

limitações em comparação com as informações utilizadas pelos próprios bancos em seus 

processos de gestão de risco. 

A seção 5 é a mais importante deste capítulo e apresentará dois grandes tópicos 

relacionados à assimetria de informação entre a informação pública e a privada. Primeiro, 

será realizada uma comparação entre o índice de inadimplência e a frequência de 

inadimplência, em seguida, será discutida a relação entre provisão e perda esperada. 

Por fim, a última seção conclui, apresentando sugestões de mudanças nas normas 

que tratam da divulgação de informações sobre risco de crédito. 
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 Conceitos introdutórios 

2.1. Modelo de concessão, inadimplência e perda esperada 

Para aprovar um empréstimo, um banco deve mensurar o valor presente líquido 

(V) da operação, considerando uma taxa de desconto apropriada2 e os cenários para o 

fluxo de pagamento. A principal variável3 que afeta essa decisão é a probabilidade de não 

pagamento do tomador (p).  

Considere o modelo mais simples, com apenas um fluxo de pagamento do 

principal mais juros ao final do prazo da operação e onde o banco não recebe nada com 

probabilidade p e recebe o valor integral da dívida com probabilidade (1 - p). O valor do 

principal é normalizado para 1. 

1
1 . 1

1
, 																																																														 2.1 	

1

1
1 																																																																																											

1 1 1 																																																																												 2.1´ 	

1 1 	

≅ 																																																																																																			 							 2.2 	4	

Onde V é o valor presente da operação, d é a taxa de desconto, j é a taxa de juros, 

t é o prazo, s é o spread5 anualizado e S é o spread para o prazo da operação.  

                                                 

2 Não entraremos em detalhes sobre a taxa de desconto. Em princípio, esta taxa deve considerar a taxa de 
captação e os custos envolvidos no negócio bancário, como impostos, compulsório e custos administrativos. 
No entanto, em nosso modelo, não se deve considerar o risco da operação, já que o mesmo é considerado 
implicitamente no(s) cenário(s) em que o tomador entra em inadimplência. 
3 A taxa de juros cobrada pelo banco também afeta o VPL, mas a taxa de juros pode afetar a inadimplência 
(Stiglitz e Weiss 1981) 
4 Usamos a aproximação 1 1 ≅ 1  
5 Note que essa definição do spread é diferente da definição tradicional (BCB 2012), pois já incluímos os 
outros custos na variável d. Dessa forma, s considera apenas o spread relacionado à inadimplência e à 
margem liquida. 
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A expressão (2) simplesmente diz que o spread deve ser maior que p para que o 

valor presente da operação seja positivo. 

Considere agora que, uma vez que o tomador se torna inadimplente, o banco ainda 

pode recuperar uma parte da dívida. 

1 1 1 . 1 	

1 1 1 . 	 	 	 	 	 												

. ≡ 	 	 	 	 					 	 							 											 2.3 	

1 1 1 		 	 	 	 																									 2.4 	

Onde PD é a probabilidade de inadimplência, LGD = (1 – recuperação) é a perda 

dada a inadimplência e EL é a perda esperada. A LGD é calculada a partir do valor 

econômico da recuperação, trazido a valor presente para a data do default.  

A Circular BCB 3.648 define a LGD como o percentual, em relação à exposição 

no momento da inadimplência, “da perda econômica decorrente do descumprimento, 

considerados todos os fatores relevantes, inclusive descontos concedidos para 

recuperação do crédito e todos os custos diretos e indiretos associados à cobrança da 

obrigação”. 

Na próxima seção, será apresentada a definição formal de PD. Por ora, basta 

observar que, se substituirmos p por (EL) na equação (2.1), obtemos a equação (2.4). A 

equação (2.4) mostra que a perda esperada (EL), que é definida simplesmente como a 

multiplicação de PD por LGD, é a variável relevante para analisar o risco de perdas da 

operação. 
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Considere agora os seguintes conjuntos de operações: 

 
 

 
 

A operação 1 é uma operação de crédito de 2 anos, com apenas dois fluxos de 

pagamento, onde o tomador pode entrar em default no primeiro ano ou no segundo. No 

caso de default no primeiro ano, a recuperação se dá sobre o saldo total da dívida. PD e 

LGD são as mesmas no período 1 e no período 2. A operação 2 é o reinvestimento dos 

recebimentos do período 1, para um cliente com os mesmos parâmetros de risco, ou seja, 

2 1 . 

A operação 3 é uma operação de 1 ano, assim como na equação (2.1), mas com 

principal igual a 2. A operação 4 é o reinvestimento da operação 3, por mais um ano. Os 

valores presentes de todas as operações são apresentados abaixo: 

  

2

1-p

p 2.LGD

1

1-p

p LGD

1

Operação 1

1-p

p .LGD

Operação 2

t=0 t=1 t=2

2

1-p

p 2.LGD

2

Operação 3

1-p

p .LGD

Operação 4
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1 = −2 + 1 + 1 − + . 1 − . 2 + 1 + 1 − 1 −   
1 = −2 + 1 + 1 + − 2 + 1 + 1 − 1 −  
2 = − 1 + 1 + − 2 + 1 + 1 + − 2 1 −   
1 + 2 = −2 + 1 + 1 − 1 − + 1 + 1 − 1 + − 2  
1 + 2 = −2 + 2 1 + 1 −                                     2.5a  

 

3 = −2 + 2. 1 + 1 − + . 1 −  
3 = −2 + 2. 1 + 1 −  
4 = −2. 1 + 1 − + 2. 1 + 1 −              
3 + 4 = −2 + 2. 1 + 1 − EL                                                     (2.5b) 

  = − + . 1 + 1 − EL                       (2.6) 

Podemos ver que uma operação de 2 anos, reinvestida (operações 1 e 2), é igual a 

2 operações sequenciais de 1 ano (operações 3 e 4) (V1+V2 = V3+V4). Esse resultado é 

válido se as PDs e LGDs forem constantes ao longo do tempo. A equação (2.6) generaliza 

este resultado. 

Uma operação de crédito pode ser parcelada em diversas prestações e o tomador 

pode entrar em inadimplência a qualquer momento até o pagamento final da dívida. Por 

isso, o fluxo de caixa de uma operação de crédito pode assumir uma diversidade de 

valores. É possível descrever esse fluxo como apresentado na equação (2.7) abaixo. Com 

probabilidade (1-p), o tomador paga todos os seus compromissos em dia e com 

probabilidade p isso não acontece. Neste caso, o fluxo de caixa é representado pela 

variável aleatória R, que considera o valor de todos os recebimentos, já trazidos a valor 

presente. Nesta equação, R considera os fluxos recebidos, antes e depois do default. 

1 + = 1 − 1 + + .                                  2.7   

Voltaremos a discutir a estimação do valor presente desta equação nas seções 5.1 

e 5.3, quando será analisada a relação entre perda esperada e provisão.  
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Uma potencial complicação para o modelo acima é que o tomador pode atrasar o 

pagamento de algumas prestações e voltar a pagar logo em seguida6. Nesses casos, pode 

não haver queda no valor presente da operação, de forma que, para a mensuração da perda 

esperada, essas operações podem ser consideradas como adimplentes. 

De forma geral, os bancos precisam adotar uma definição de inadimplência.  Até 

recentemente, os bancos costumavam utilizar o atraso superior a 60 dias como o principal 

critério de inadimplência, devido à restrição imposta pela Resolução 2.682, que veda7 o 

reconhecimento, no resultado contábil, de receitas relativas a operações com atraso acima 

de 60 dias. Atualmente, o critério mais comumente empregado é de atraso superior a 90 

dias, devido, principalmente, à convergência com padrões internacionais. Veja, por 

exemplo, IMF (2006): 

A loan is nonperforming8 when payments of interest and principal are past due by 90 

days or more, or at least 90 days of interest payments have been delayed by 

agreement, or payments are less than 90 days overdue, but there are other good 

reasons to doubt that payments will be made in full. 

 

O Acordo de Basileia II, ao ser adotado em diversos países, também contribuiu 

para uniformizar o critério de default. Segue abaixo a definição da Circular 3.648, que, 

em sua maior parte, transcreve o disposto em Basileia II: 

Art. 15. O descumprimento é definido como a ocorrência de pelo menos um dos 

seguintes eventos:  

I - para exposição classificada na categoria "varejo":  

a) a instituição considera que o tomador ou contraparte não irá honrar integralmente 

a respectiva obrigação sem que a instituição recorra a ações tais como a execução 

de garantias prestadas ou colaterais empenhados; ou  

b) a respectiva obrigação está em atraso há mais de 180 (cento e oitenta) dias, no 

caso de exposição classificada na subcategoria "residencial", ou há mais de 90 

(noventa) dias, no caso de exposição classificada nas demais subcategorias; 

                                                 

6 Por exemplo, quando um tomador efetua um pagamento com 10 dias de atraso, pagando multa e juros por 
esse atraso, o retorno do banco será até um pouco maior que o fluxo original previsto. 
7 “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” (Res. 2.682) 
8 Em inglês o termo “nonperforming loan” (NPL) refere-se a operações em inadimplência, assim como 
“default”. Para operações em atraso, mas ainda não em default (por exemplo, 30 dias de atraso), usa-se o 
termo “delinquency”. 
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§ 1º Os indicativos de que um tomador ou contraparte específica não irá honrar 

integralmente uma obrigação incluem:  

I - a instituição, por iniciativa própria e independentemente de exigência 

regulamentar, deixa de apropriar rendas relativas à exposição;  

II - a instituição, por iniciativa própria e independentemente de exigência 

regulamentar, reconhece contabilmente a deterioração significativa da qualidade do 

crédito do tomador ou contraparte;  

III - a instituição vende, transfere ou renegocia com perda econômica relevante os 

direitos de crédito relativos à obrigação, devido à deterioração significativa da 

qualidade do crédito do tomador ou contraparte;  

IV - a instituição pede a falência ou toma providência similar em relação ao tomador 

ou contraparte, com base no não cumprimento de obrigações de crédito nas 

condições pactuadas;  

V - o tomador ou contraparte solicita qualquer tipo de medida judicial que limite, 

atrase ou impeça o cumprimento de suas obrigações nas condições pactuadas; e  

VI - o tomador ou contraparte sofreu qualquer tipo de medida judicial que limite, 

atrase ou impeça o cumprimento de suas obrigações nas condições pactuadas.  

§ 2º As obrigações relativas a contas garantidas e a exposições similares são 

consideradas em atraso a partir do dia em que o saldo devedor excede o limite 

pactuado.  

§ 3º A metodologia de contagem dos dias em que uma operação está em atraso deve 

ser consistente ao longo do tempo e claramente documentada. 

 

Note que, na norma acima, o Banco Central utilizou o termo “descumprimento” 

ao invés de “inadimplência” para traduzir “default”. Isso deve-se à preocupação do órgão 

regulador em não criar conflito com a norma contábil (Res. 2.682). 

Em relação à uniformização da definição de inadimplência, deve ficar claro que 

não existe uma definição correta, mas o uso de uma interpretação uniforme facilita a 

comparação entre os índices de inadimplência de diferentes bancos. 

Quando a definição de default é mais conservadora, a PD será maior e, 

consequentemente, a LGD será menor (os clientes que atrasaram 60 dias e voltaram a 

pagar são considerados como recuperação, diminuindo a LGD), de forma a manter a EL 

constante (veja a equação 2.4). 

O gráfico 2.1 apresenta um exemplo de comportamento do atraso dos clientes em 

uma determinada carteira. Esse tipo de informação é obtido a partir de matrizes de 
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migração de atraso9, cujo objetivo é verificar qual a proporção de clientes que aumentam 

o número de dias de atraso a cada mês. Neste exemplo, uma vez que o cliente atrasa 30 

dias, a chance de piora (aumento do número de dias de atraso) é alta e crescente. 

Gráfico 2.1 – Exemplo de comportamento do atraso 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Gráfico 2.2 – Exemplo (2) de comportamento do atraso 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O gráfico 2.2 apresenta a mesma informação para uma carteira com um perfil de 

“rolagem” diferente. Neste caso, observa-se uma “quebra” no comportamento do atraso, 

sendo que, tanto na faixa de 30 dias de atraso, como na faixa de 60 dias, mais da metade 

dos clientes volta a pagar, somente após 90 dias que grande parte dos clientes migram 

                                                 

9 As matrizes de migração de atraso (ou rolagem de atraso) serão melhor explicadas na seção 3.3. 
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para a faixa seguinte. Se esse tipo de padrão acontecesse, seria justificável que o critério10 

de default fosse estabelecido onde ocorre essa quebra. 

Uma vez definido o termo default, o entendimento do termo probabilidade de 

default (ou probabilidade de descumprimento) torna-se intuitivo. No momento da 

concessão, a probabilidade de default é a probabilidade (calculada de acordo com modelo 

do banco) de o tomador entrar em inadimplência em algum momento até o final da 

operação. 

O conceito de PD, como definido acima, torna difícil a comparação entre o risco 

de operações com prazos distintos, além de ser de difícil estimação para operações com 

maturidades longas, como as de crédito imobiliário. Para possibilitar a comparação do 

risco entre operações com prazos distintos, é comum os bancos utilizarem a PD de 1 ano, 

ou seja, a probabilidade de inadimplência nos próximos 12 meses.  

O horizonte de um ano também possibilita a comparação do número estimado 

(PD) com aquele efetivamente realizado, ou seja, a frequência de inadimplência (FD) de 

um grupo homogêneo de clientes após decorrido um ano.  

Veja que, para verificar a acurácia do modelo, o banco precisa definir qual esse 

grupo homogêneo11. Na verdade, como o conceito de probabilidade utilizado para a 

estimação da PD é o de probabilidade frequentista12, a definição do grupo homogêneo 

deve acontecer antes da própria estimação da PD. Por esse motivo, o conceito de grupo 

homogêneo é fundamental dentro do Sistema Interno de Classificação de Risco (SC).  

No restante do capítulo, o termo “PD” será referente a “PD de 1 ano”. 

                                                 

10 Este tipo de análise foi realizada quando o Banco Central decidiu pela definição do critério de 90 dias 
estabelecido na Circular 3.648, sendo que, na época, não foi observado nenhum tipo de quebra que pudesse 
determinar um padrão. Além da migração “natural” dos clientes, o comportamento dos dados pode sofrer 
alteração devido à renegociação, por parte da instituição financeira, de porção significante das operações 
antes da inadimplência, com o objetivo de diminuir o índice de inadimplência.  
11 Enquanto nas operações do segmento Corporate, o sistema de classificação dos clientes é baseado no 
conceito de “níveis de risco”, no varejo, esse conceito é substituído pelo de “grupo homogêneo”.  
12 Os conceitos de probabilidade serão discutidos no terceiro ensaio da tese. 
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A Circular 3.648 define Probabilidade de Descumprimento (PD) como o 

“percentual que corresponde à expectativa de longo prazo13 das taxas de descumprimento, 

para o horizonte temporal de 1 (um) ano dos tomadores de um determinado nível de risco 

de crédito ou grupo homogêneo de risco, conforme definido no art. 44” 

Art. 44. Para as exposições classificadas na categoria "varejo", os sistemas de 

classificação de exposições segundo o risco de crédito devem permitir a associação 

de cada exposição a um grupo homogêneo de risco, identificado com base nos 

seguintes critérios:  

I - características de risco do tomador ou contraparte;  

II - características de risco da exposição, incluindo o tipo de produto e a existência 

de garantias, entre outros; e  

III - atraso nas operações associadas às exposições.  

§ 1º Define-se "grupo homogêneo de risco" como o conjunto de exposições de varejo 

com características comuns para fins de avaliação e quantificação do risco de 

crédito, identificado com base nos critérios estabelecidos no caput. 

 

No varejo, o “grupo homogêneo” é utilizado em lugar dos “níveis de risco”, 

porque o risco da operação pode ser significantemente diferente do risco do cliente devido 

à existência de garantias, o que faz com que a perda em caso de default (LGD) seja menor, 

diminuindo, portanto, o risco da operação. 

A PD está associada ao risco do cliente e a LGD ao risco da operação, mas um 

mesmo cliente pode apresentar PDs diferentes em função da presença de garantia em uma 

determinada operação. Existem duas maneiras da garantia afetar a PD. Por um lado, um 

banco pode aprovar um crédito para um cliente de alto risco somente se houver uma 

garantia. Também pode acontecer de o banco ser menos criterioso na análise do risco se 

houver uma garantia de alta qualidade. Nesses casos, haveria uma correlação negativa 

entre LGD e PD (Jimenez e Saurina 2004). Por outro lado, a presença de garantia pode 

diminuir a chance de um tomador entrar em inadimplência, pois sabe que a garantia será 

executada. Neste caso, a garantia tem o efeito de diminuir o risco moral, cujo efeito será 

                                                 

13 Esta norma define a PD como uma expectativa de longo prazo devido ao seu caráter prudencial. Desta 
forma, a “PD de Basileia” é uma PD não condicional ao atual estado do ciclo econômico. Por outro lado, 
nesta tese, estamos considerando a PD como a expectativa para o próximo ano, sendo esta mais associada 
a uma PD condicional ao atual estado da economia (este também é o conceito adotado no IFRS-9). 
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uma correlação positiva entre LGD e PD.  No Brasil, o que se verifica é este último caso, 

onde modalidades com melhores garantias apresentam menores PDs (Silva et al 2007). 

A seguir, transcrevemos o artigo da Circular 3.64814 sobre os requisitos para a 

mensuração da PD e da LGD:  

Art. 63. As estimativas dos valores dos parâmetros PD, LGD e EAD devem (...): 

I - ser baseadas em dados históricos, evidências empíricas e aspectos subjetivos 

complementares, caso os últimos sejam relevantes;  

II - considerar toda a informação quantitativa e qualitativa disponível, observado o 

critério de relevância;  

III - incorporar mudanças relevantes nos critérios e processos de concessão de 

crédito ou nos processos de recuperação;  

IV - refletir avanços técnicos, alterações nas bases de dados e outras informações 

relevantes;  

V - utilizar base de dados representativa do universo dos seus tomadores e produtos 

atuais, bem como de seus padrões de concessão de crédito;  

VI - contemplar condições econômicas, jurídicas e de mercado subjacentes ao 

modelo, compatíveis tanto com o cenário corrente quanto com cenários previstos;  

VII - utilizar número de exposições na amostra e período amostral suficientes para 

assegurar adequada precisão e robustez às estimativas; e  

VIII - adotar modelos que produzam resultados satisfatórios em testes "fora da 

amostra". 

 

A EL definida como PD.LGD é um valor porcentual em relação a carteira atual. 

O valor da perda esperada em reais é definido como EL($) = EAD($).PD.LGD, onde 

EAD($) é a exposição no momento da inadimplência (exposure at default). 

Alternativamente, poder-se-ia definir a EL(%) como EAD(%).PD.LGD, sendo EAD(%) 

a relação entre a exposição atual15 e a exposição no momento da inadimplência. 

Em Basileia II, o objetivo da EAD é incluir na perda esperada as possíveis perdas 

relacionadas aos limites de crédito, ou seja, um aumento da exposição futura em relação 

à exposição atual. 

                                                 

14Esta norma, apesar de tratar dos modelos para cálculo do capital, é colocada por ser considerada um 
benchmark na gestão de risco. Neste sentido, o conteúdo aqui exposto deve ser tratado como uma 
recomendação, e não do ponto de vista de cumprimento de uma norma. 
15 O termo “atual” significa aquele em que é realizado a mensuração do risco, podendo ser, por exemplo, 
no momento da concessão. Este momento pode anteceder o default em meses, ou em anos, caso se esteja 
estimando a probabilidade de default até o final da operação. 
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Exposure at default (EAD) gives an estimate of the amount outstanding (drawn 

amounts plus likely future drawdowns of yet undrawn lines) in case the borrower 

defaults. (BCBS 2005) 

For on-balance sheet items, banks must estimate EAD at no less than the current 

drawn amount. (BCBS 2006) 

Art. 81. As estimativas do valor do parâmetro EAD devem ser superiores ou iguais à 

exposição corrente bruta de provisões e de eventuais baixas parciais a prejuízo.  

Define-se:  

I - exposição corrente é a soma do valor da exposição efetiva e da parcela do 

parâmetro EAD associado à exposição contingente;  

II - exposição efetiva é a exposição não associada a limite de crédito, incluindo os 

créditos a liberar em até 360 dias; e  

III - exposição contingente é a exposição associada a limite de crédito. (Circular 

3.648) 

 

Pela simples definição de EAD, pode-se entender que este parâmetro pode assumir 

valores maiores ou menores que 1, sendo maior que 1 no caso de haver exposições 

contingentes e menor que 1 no caso de amortizações que diminuirão o valor da dívida. 

Mas, como pode ser observado nos trechos acima, Basileia II e a norma brasileira 

restringem o valor do parâmetro, que não pode ser menor que 1. 

Essa restrição é consequência da hipótese do reinvestimento contínuo da carteira, 

a mesma utilizada para chegarmos à equação (2.6) anteriormente. O reinvestimento é uma 

hipótese bastante razoável para carteiras de crédito, pois parte do pressuposto que, no 

curto prazo16, o banco manterá um volume de crédito constante.  

Além disso, no Brasil, espera-se que o volume de crédito continue crescente, 

mesmo que em velocidade menor em relação a anos anteriores. Desta forma, não é 

justificável o uso de uma EAD menor que 1 para calcular o risco agregado da carteira. 

Como neste trabalho iremos analisar somente as operações em balanço, 

consideraremos a EAD igual a 1 no restante do texto. 

 

                                                 

16 Os parâmetros de Basileia são calculados para o horizonte de 1 ano. 
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2.2. Definição de risco de crédito 

O risco de crédito é definido como “a possibilidade de ocorrência de perdas 

associadas ao não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas 

obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito 

decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou 

remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação” 

(Resolução CMN 3.721). 

Como se vê na definição acima, o termo “risco de crédito” está associado à 

possibilidade de perdas nas operações de crédito. Neste sentido, ao comparar o risco de 

duas operações, aquela que tem a maior perda esperada seria aquela com maior risco. 

Essa definição foca no risco de uma operação individual. No entanto, a 

preocupação principal de um banco é avaliar o risco conjunto das operações de suas 

carteiras de crédito, onde deve ser considerada a correlação entre as perdas das operações. 

Para isso, são utilizados os modelos tipo VaR, como, por exemplo, o modelo IRB17 de 

Basileia II. Nesse modelo, a partir da perda esperada, é calculada a perda não esperada da 

operação. Em um modelo VaR, o conceito de risco está associado à perda não esperada. 

O gráfico abaixo apresenta uma ilustração da frequência de perdas de uma carteira 

ao longo do tempo. A média desses valores é a perda esperada (EL), enquanto a perda 

que aconteceria em um cenário de estresse é a perda não esperada (UL). 

Gráfico 2.3 – Perda esperada (EL) e não esperada (UL) 

 
Fonte: BCBS (2005) 

 

                                                 

17 Internal Ratings Based. Ver Ong (1999), Bhatia (2006) e Yanaka (2009) 



20 
 

Financial institutions view Expected Losses as a cost component of doing business, 

and manage them by a number of means, including through the pricing of credit 

exposures and through provisioning. One of the functions of bank capital is to provide 

a buffer to protect a bank’s debt holder against peak losses that exceed expected 

levels. Such peaks are illustrated by the spikes above the dashed line in the Figure. 

(BCBS 2005) 

 

Em relação às equações (2.1) a (2.4), podemos incluir o risco associado a UL 

através de um aumento da taxa de desconto. O banco deve alocar um capital (econômico 

ou regulatório) para cada exposição. Tanto o capital econômico, como o regulatório 

(quando mensurado pelo modelo IRB), são funções da UL. O custo de oportunidade do 

capital deve ser então somado aos outros custos, aumentando o valor de d na equação 

(2.4) para d’, onde: 

  

1 + PV = 1 +
1 + 1 − 																																																																																		 2.8  

Neste capítulo, como não será analisado o comportamento da perda não esperada, 

o conceito de risco adotado é aquele relacionado à perda esperada, ou seja, para um 

mesmo perfil de cliente, um aumento da EL implica em um aumento do risco. Não 

obstante, vale mencionar que, para um mesmo perfil de cliente, um aumento da EL 

implica também em um aumento da UL. 

2.3. Sistema de Classificação e Gerenciamento de Risco de Crédito 

Para realizar a avaliação do risco de crédito, um banco necessita de uma estrutura 

de gerenciamento do risco de crédito, que, conforme a Resolução 3.721, “deve permitir a 

identificação, a mensuração, o controle e a mitigação” do risco de crédito. 

Para executar todas as tarefas relacionadas ao processo de crédito, que envolve a 

análise inicial do risco e o posterior gerenciamento do risco da carteira, um banco precisa 

de Sistemas Internos de Classificação de Risco de Crédito, ou simplesmente de um 
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Sistema de Classificação (SC)18. Este sistema permeia todas as áreas envolvidas na gestão 

do risco de crédito e pode ter diversos componentes.  

No modelo interno de risco de crédito de Basileia II (modelo IRB), o SC é 

claramente definido (BCBS 2006, parágrafo 394 e seguintes) e Art. 17 da Circular BCB 

3.648: 

Art. 17 (...)§ 1º Os sistemas de classificação do risco de crédito compreendem 

métodos, processos, controles, armazenamento de dados e sistemas de tecnologia da 

informação, destinados a: 

I - mensurar o risco de crédito, incluindo a atribuição de valor aos parâmetros de 

risco;  

II - definir claramente os diversos níveis de risco em que se segmentam as operações 

financeiras; e  

III - permitir a classificação das operações financeiras em níveis de risco. 

 

A Resolução 3.721 não cita objetivamente o conceito de Sistema de Classificação, 

mas cita as funções desse sistema dentro do escopo da estrutura de gerenciamento: 

Art. 4º A estrutura de gerenciamento do risco de crédito deve prever: 

III - estimação, segundo critérios consistentes e prudentes, das perdas associadas ao 

risco de crédito, bem como comparação dos valores estimados com as perdas 

efetivamente observadas; 

V - sistemas, rotinas e procedimentos para identificar, mensurar, controlar e mitigar 

a exposição ao risco de crédito, tanto em nível individual quanto em nível agregado 

de operações com características semelhantes, os quais devem abranger, no mínimo, 

as fontes relevantes de risco de crédito, a identificação do tomador ou contraparte, 

a concentração do risco e a forma de agregação das operações; 

XII - classificação das operações sujeitas ao risco de crédito em categorias, com base 

em critérios consistentes e passíveis de verificação, segundo os seguintes aspectos:  

a) situação econômico-financeira, bem como outras informações cadastrais 

atualizadas do tomador ou contraparte;  

b) utilização de instrumentos que proporcionem efetiva mitigação do risco de crédito 

associado à operação;  

c) período de atraso no cumprimento das obrigações financeiras nos termos 

pactuados; 

XVII - documentação e armazenamento de informações referentes às perdas 

associadas ao risco de crédito, inclusive aquelas relacionadas à recuperação de 

crédito. 

                                                 

18 A sigla SC refere-se ao conjunto dos sistemas de classificação de um banco. 
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Como pode ser observado, o artigo tem parágrafos relacionados a atividades de 

diversas áreas. Podemos estabelecer o seguinte ciclo do processo completo de gestão do 

risco de crédito: armazenamento de dados de perdas, mensuração das perdas, mensuração 

do risco, precificação, concessão, acompanhamento da carteira, armazenamento de novos 

dados de perdas. O conceito central que permite relacionar todas as informações é o 

Sistema Interno de Classificação (SC). Em relação aos modelos utilizados dentro do SC 

para ordenar e mensurar o risco dos clientes, podemos construir o esquema apresentado 

abaixo:  

Figura 2.1 – Sistema de Classificação 

 

O SC pode ser dividido em dois blocos, o primeiro faz o ordenamento do risco 

dos clientes e segundo faz a mensuração do risco propriamente dita, utilizando métricas 

como PD e EL. A distinção entre as duas etapas é importante para entender como as 

medidas de risco devem ser utilizadas. Em grandes bancos, as funções do primeiro bloco 

estão mais associadas à área de crédito e as do segundo à área de risco.  

Ao conceder um crédito, o banco deve avaliar o risco do tomador. Os modelos de 

concessão, tanto estatísticos (credit scoring), quanto julgamentais, permitem ordenar o 

risco de potenciais clientes. A distribuição dos clientes nos níveis de risco é a primeira 

informação importante relacionada à qualidade da carteira na originação. Uma mudança 

na distribuição dos clientes indica que, a) o banco fez alguma mudança em sua política 
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de crédito ou b) houve mudanças da demanda19. Ao longo do tempo, se houve mudanças 

não esperadas na frequência de inadimplência de cada faixa de risco, isso pode indicar 

uma mudança nas condições macroeconômicas. Se essa mudança ocorreu em apenas uma 

parcela das safras, o banco precisará entender melhor os motivos, podendo estar 

relacionado à perda da capacidade de discriminação de seu modelo de concessão. 

É importante frisar que os modelos de ordenação não mensuram diretamente a 

PD, ao contrário do que a intuição e muitos trabalhos acadêmicos parecem indicar. 

A variável dependente nos modelos de scoring (utilizados no Varejo), que são 

basicamente regressões logísticas, é o odds ratio. Intuitivamente, a partir dessa variável 

seria possível extrair diretamente PDs. Na prática, os bancos perceberam que essa 

variável não é tão boa preditora de PDs quanto as FDs observadas. 

Um sistema de classificação usado no Atacado é muito similar aos sistemas de 

agência de classificação (CRA20) como Moody’s e S&P. Nestas agências, a avaliação do 

risco é feita de forma subjetiva e, a partir das frequências de default de longo prazo, são 

construídas matrizes de transição que são base para a PD (Hamilton e Cantor 2006 e S&P 

2011). Porém, em trabalhos acadêmicos, é comum modelar diretamente a PD, como em 

Manso (2013) para CRAs, Akiama (2008) e Altman (2002) para modelos de Atacado, 

através de regressões logísticas. 

Originally ratings were not developed for the derivation of PDs but only for the 

discrimination of credit quality on an ordinal scale. And in case of rating agencies it 

still is the case that they do not assign PDs directly to rated clients (…). So one has 

to be careful to put ratings and PDs in one bucket without keeping in mind that they 

are in fact different objects. (Bluhm et al. 2010) 

 

Tanto no Atacado como no Varejo, um dos motivos pelo qual a modelagem direta 

da PD não costuma funcionar está relacionado ao conceito de “filosofia dos sistemas de 

classificação” (Heitfield 2005). Simplificadamente, existem dois tipos de modelos. De 

um lado temos modelos point in time (PIT) e do outro, modelos trough the cycle (TTC). 

Em modelos PIT, associa-se uma PD a cada nível de risco, de forma que, ao longo do 

                                                 

19 Como colocado na subseção 3.1, o banco consegue observar qual desses efeitos ocorreu, mas o 
observador externo não. 
20 Credit Rating Agencies. 



24 
 

ciclo econômico, os clientes mudam de nível. Em modelos TTC, ao longo do clico, os 

clientes tendem a permanecer21 na mesma faixa de risco, com mudança na PD associadas 

a cada faixa. 

Dessa forma, para um modelo mensurar diretamente a PD, seria desejável22 que o 

sistema fosse PIT, mas esse dificilmente é o caso, pois normalmente os modelos são 

híbridos. Por isso, na prática, os bancos fazem a separação da modelagem nos dois 

grandes blocos apresentados.  

No segundo bloco, o banco, a partir das classificações de seus clientes, mensura 

as frequências de inadimplência para, a partir delas, calcular a PD. Por isso, a FD é a 

medida de risco mais importante no dia-a-dia do banco. 

Áreas envolvidas no processo de crédito 

Para prosseguir em nossa análise sobre as diferenças entre a informação pública e 

a informação privada de um banco, é importante entender como um banco toma as 

decisões de concessão e como avalia o risco de crédito. Com esse objetivo em mente, é 

interessante, primeiro, entender toda a estrutura23 de um banco relacionada ao processo 

de crédito24, com foco na segmentação das carteiras e no processo de gerenciamento de 

risco. 

• Área comercial – realiza o contato direto com o cliente. 

• Área de crédito  

o Realiza a análise de risco (individual no atacado e massificado no 

varejo) 

o Define a política de crédito. 

• Área de recuperação – coordena a atividade de recuperação dos créditos em 

atraso que, em grande parte, é feita por escritórios terceirizados de cobrança. 

                                                 

21 Os clientes podem mudar de faixa devido a variações no seu risco idiossincrático. 
22 Como a modelagem é dividida nesses dois blocos, não há necessariamente uma filosofia mais adequada. 
O fundamental é que o banco entenda as características de seus sistemas de classificação e suas implicações 
para a modelagem da PD. 
23 As funções apresentadas podem estar em diferentes departamentos/diretorias de um banco, dependendo, 
principalmente, de seu porte.  
24 Ver Silva (2008) 
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• Área de modelagem – constrói os modelos que serão usados na concessão do 

varejo (credit scoring, behavioral scoring) e pode construir modelos híbridos 

do atacado (scorecards), que consideram o conhecimento do analista e 

modelos estatísticos para determinar o rating. 

• Área de acompanhamento do risco de crédito (MIS) – prepara relatórios sobre 

a evolução da carteira de crédito e inadimplência. 

• Área de risco – elabora as metodologias de mensuração do risco da carteira e, 

em grandes bancos, também efetua o cálculo do capital econômico. 

• Área de finanças – realiza o cálculo da provisão, o cálculo do capital 

regulamentar. 

• Área de precificação – define as taxas de juros cobradas dos clientes, pode 

estar vinculada à área de finanças ou à área de crédito.  

Segmentação 

Tanto nas áreas comerciais, quanto na área de crédito, a estrutura do banco 

costuma ser dividida entre banco de atacado e banco de varejo. O banco de atacado é 

responsável pelo crédito25 concedido a grandes empresas, sendo que a carteira costuma 

ser segmentada em Large Corporate, Corporate e Middle. 

No varejo, a segmentação da área comercial é feita principalmente por canal de 

venda e, na área de crédito, costuma haver segmentação por tipo de produto, tais como 

cartão de crédito, automóveis, imobiliário, consignado etc. 

Neste capítulo, quando nos referimos a uma “carteira” de crédito, estamos nos 

referindo a essas segmentações apresentadas acima. Uma carteira tem um perfil similar 

de operações, embora possa ter operações de diversos níveis de risco, ou grupos 

homogêneos26 diferentes. 

Partindo do Large Corporate para o varejo, há uma diminuição do valor médio 

das operações de cada cliente, um crescimento do risco (representado pela PD média) e 

                                                 

25 O limite de crédito para uma determinada empresa inclui todas as exposições que o banco possa ter com 
essa empresa, que inclui, por exemplo, além das operações de crédito, as operações de tesouraria e 
debêntures. 
26 Dependendo do contexto, carteira também poderá significar um subportfolio desses grandes segmentos. 
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um aumento do spread. A tabela abaixo apresenta um exemplo simples27 de segmentação, 

onde é apresentada a distribuição dos clientes de três segmentos em oito níveis de risco 

não default mais um último nível, que representa as operações em inadimplência.  

Tabela 2.1 – Exemplo de Segmentação e distribuição dos clientes 

 
 

Antes de conceder crédito a um cliente, o banco deve avaliar o “risco cliente” e o 

risco da operação, que combina informações sobre o risco do cliente e sobre a garantia. 

Para atribuir esse rating, o banco utiliza seu SC. É importante enfatizar que, para bancos 

de grande porte, os níveis desta tabela têm apenas a função de reporte (para a alta 

administração, por exemplo), não sendo, necessariamente, os níveis utilizados para 

atribuição do rating de cada cliente/operação em cada segmento. O sistema de 

classificação de cada segmento deve ter maior granularidade onde estão concentrados os 

clientes, como, por exemplo a segmentação apresentada na tabela abaixo: 

Tabela 2.2 – Segmentação Corporate 

 

A área de acompanhamento do risco de crédito (MIS28) deve analisar a evolução 

da qualidade da carteira de crédito em cada segmento, sendo responsável pela elaboração 

de relatórios periódicos endereçados à área comercial e à Alta Administração. Esta área 

                                                 

27 Os níveis da tabela 2.1 não tem relação direta com os níveis da Res. 2.682.  
28 Management Information System 

Risco Corporate Middle Varejo

1 23% 4% 1%

2 50% 10% 5%

3 15% 30% 12%

4 5% 30% 15%

5 3% 10% 30%

6 2% 7% 15%

7 3% 8%

8 4%

D 2% 6% 10%

total 100% 100% 100%

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3

1 2 3
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pode estar vinculada à área de crédito ou a uma área de risco, dependendo do porte do 

banco. Em alguns casos, também pode estar dentro da área de finanças. 

Quando o MIS percebe uma piora dos níveis de atraso em uma determinada 

carteira, isso pode levar a uma mudança na política de crédito do banco, como a restrição 

do crédito nesse segmento através, por exemplo, de um aumento da nota de corte do 

escore de aprovação em um modelo de concessão. 

A área de contabilidade e finanças deve calcular a provisão e o capital regulatório, 

além de verificar os lançamentos contábeis das operações de crédito e os envios de dados 

para o Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Bacen. A área de finanças costuma 

ser responsável pelo acompanhamento da margem financeira em cada segmento. 

O cálculo da perda esperada depende das informações de diversas áreas do banco. 

Para calcular a LGD, o banco precisa ter um sistema que consolide as informações da 

área de crédito (principalmente as relacionadas às renegociações) e da área de 

recuperação, incluindo uma estimativa de todos os custos envolvidos nesses processos. 

Em alguns casos, principalmente no segmento Corporate, o processo pode demorar anos, 

de forma que a estimativa da LGD pode ser obtida com a utilização de informações 

defasadas no tempo. No entanto, vamos assumir que o banco consiga fazer essa 

estimativa, ainda que não o faça de uma forma precisa. 

Para modalidades em que o banco não tem muita experiência, principalmente 

aquelas com operações de maior maturidade, o banco também não consegue estimar a PD 

com precisão. Isso vale também para carteiras de rápido crescimento, com mudança do 

perfil do tomador. Nesses casos em que o banco não consegue estimar a EL com precisão, 

ele deve ser conservador para precificar uma operação, cobrando um spread mais alto29. 

No restante do capítulo, vamos assumir que o banco consegue determinar a EL de todas 

as operações de sua carteira. 

                                                 

29 Em geral, esse spread elevado pode ser mantido devido às características do mercado bancário em que 
os grandes bancos têm uma vantagem informacional. Esse aspecto será discutido no segundo ensaio da 
tese. 



28 
 

2.4. Provisão (Resolução 2.682/99) 

Ainda que o objeto principal da Resolução CMN 2.682/99 seja a provisão 

contábil, a norma estabelece diretrizes sobre a classificação das operações em níveis de 

risco e, por isso, relaciona-se ao conceito fundamental na gestão do risco de crédito, o 

Sistema de Classificação (SC). 

Além disso, para interpretar corretamente as estatísticas de crédito, é essencial o 

entendimento das regras contábeis em que são baseadas algumas informações (ver IMF 

2006). Por isso veremos, em detalhes, os principais artigos da Resolução 2.682. 

A Resolução 2.682 dispõe sobre os critérios de classificação de risco de operações 

de crédito e as regras para constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa 

(PCLD30 ou simplesmente “provisão”). Os principais artigos desta norma serão 

apresentados e discutidos em seguida. São eles: a classificação em níveis de risco e 

provisão, a classificação de acordo com o atraso, a excepcionalidade para o varejo, o 

arrasto, a renegociação e a baixa a prejuízo. 

Segundo a Res. 2.682 (Art. 1º), as instituições financeiras devem classificar suas 

operações de crédito em ordem crescente de risco, em oito níveis. O Art. 2º indica as 

principais variáveis que devem ser consideradas na avaliação do risco, segregando o risco 

cliente e o risco da operação: 

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;  

                                                 

30 Usa-se também a sigla PDD – provisão para devedores duvidosos. 
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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. 

 

O Art.4º indica a melhor classificação que uma operação pode ter em função do 

seu atraso, conforme tabela 2.3. Por exemplo, se um cliente, alocado inicialmente no nível 

A, deixa de pagar suas obrigações com o banco, sua classificação vai piorando mês a mês, 

até alcançar ao nível H. Para as operações com prazo a decorrer superior a 36 meses, é 

admitida a contagem em dobro dos dias de atraso para fins de provisão. 

Tabela 2.3 – Níveis de risco da Resolução 2.682 

 
Fonte: Res. 2.682 

  
O artigo 3º indica que, apesar de a instituição ter o dever de avaliar o risco da 

operação, deve prevalecer o risco do cliente quando o cliente tiver mais de uma operação 

na instituição.  

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. 

 

A interpretação conjunta dos artigos 4º e 3º indicam que, quando uma operação 

de um cliente entra em atraso e este cliente tem uma piora em sua classificação, as outras 

operações desse mesmo cliente também devem acompanhar essa mesma classificação. 

Esse processo é conhecido como “arrasto”. A regra do arrasto é conservadora por 

natureza, já que seu objetivo é antecipar a piora futura das operações que ainda não estão 

nível 
provisão 

mínima

atraso               

(dias)

atraso              

em dobro

AA

A 0,50%

B 1% 15 a 30 31 a 60

C 3% 31 a 60 61 a 120

D 10% 61 a 90 121 a 180

E 30% 91 a 120 181 a 240

F 50% 121 a 150 241 a 300

G 70% 151 a 180 301 a 360

H 100% > 180 > 360
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em atraso do cliente já inadimplente em uma operação. Dessa forma, o atraso em uma 

modalidade pode ser visto como um indicador antecedente do risco em outra modalidade. 

Segundo o Art. 6º, devem ser constituídas provisões em montantes suficientes para 

fazerem face a perdas prováveis na realização dos créditos, conforme a tabela 2.3. Como 

a norma não define o que são “perdas prováveis”, pode haver subjetividade na 

intepretação do termo. Uma possível interpretação é a de que “perdas prováveis” seja 

sinônimo de “perda esperada”, como apontado por Pires (2005). Contudo, o uso de 

palavras como “provável”, “esperado” e “expectativa” podem ter diferentes significados 

e interpretações na língua portuguesa, no Direito, na contabilidade ou na estatística.  

Por exemplo, na estatística, o termo “probabilidade” associado a graus de crença 

(degrees of belief) tem uma interpretação diferente da probabilidade frequentista, como 

será discutido no último ensaio da tese. 

“Probability has a unique place in science in so far as it represents a notion with 

more interpretations than any other concept in the history of science” (Spanos 1999) 

 

No direito criminal, o termo “probabilidade” é utilizado dentro do contexto da 

lógica indutiva, em que conclusões (culpado ou não culpado) devem ser obtidas a partir 

das evidências (Hacking 2006 e Rebonato 2007). 

No dicionário Houaiss de língua portuguesa, o significado de “provável” mais 

próximo ao contexto em questão seria: “que, segundo indícios, pode ocorrer ou ser”. Em 

relação a “probabilidade”, o Houaiss apresenta os seguintes significados: 

característica do que é provável 

1 perspectiva favorável de que algo venha a ocorrer; possibilidade, chance 

2 grau de segurança com que se pode esperar a realização de um evento, determinado 

pela frequência relativa dos eventos do mesmo tipo numa série de tentativas 

3 Rubrica: estatística. 

     número provável correspondente a (alguma coisa), calculado estatisticamente 

Ex.: a p. de vida nesse país é de 60 anos 

4    Rubrica: matemática. 

     número positivo entre zero e um, associado a um evento aleatório, que se mede 

pela frequência relativa da sua ocorrência numa longa sucessão de eventos 

 

Na contabilidade, além da provisão para créditos de liquidação duvidosa, os 

termos “possível” e “provável” são utilizados para provisão de diversos tipos de 

contingência, como, por exemplo, para a avaliação da chance de perda em uma causa 
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trabalhista31. Veja abaixo trechos do Pronunciamento nº 25 do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC): 

Quando for mais provável que sim do que não que existe uma obrigação presente na 

data do balanço, a entidade deve reconhecer a provisão. 

A definição de provável neste Pronunciamento de “mais provável que sim do que não 

de ocorrer” não necessariamente se aplica a outros pronunciamentos.  

Quando a provisão a ser mensurada envolve uma grande população de itens, a 

obrigação deve ser estimada ponderando-se todos os possíveis desfechos pelas suas 

probabilidades associadas. O nome para esse método estatístico de estimativa é 

“valor esperado”. (CPC 25) 

 

Neste Pronunciamento, específico sobre Contingências (CPC 25), foi definido o 

termo “provável”. Ainda que a definição apresentada seja restrita a esse Pronunciamento, 

pode-se depreender uma possível interpretação para o termo em questão. Além disso, 

neste mesmo pronunciamento, é apresentado um conceito bastante básico de estatística, 

o de valor esperado, indicando que o termo, sem uma devida explicação, poderia ter 

diferentes interpretações. 

O trecho abaixo extraído do draft do IASB sobre a proposta de mudança de 

metodologia da provisão também esclarece o uso do termo “expected” (que seria 

traduzido como “esperado”). 

An estimate of expected credit losses would always reflect the probability that a credit 

loss might occur and, implicitly, that it might not occur. Accordingly, the proposals 

would prohibit an entity from estimating expected credit losses solely on the basis of 

the most likely outcome (that is, the statistical mode). (IASB 2013) 

 

Nota-se que, no contexto da contabilidade, uma palavra que pode, ou não, ser 

usada no contexto estatístico ou que pode ter o significado cotidiano da língua, precisa 

ser objetivamente definida. Como a Resolução 2.682 não define claramente o significado 

de “perda provável” e tampouco utiliza o termo “perda esperada”, ela abre espaço para 

subjetividade em sua interpretação.  

De acordo com o contexto atual em relação à evolução dos modelos de risco de 

crédito, é natural que os profissionais dessa área concluam pela semelhança entre os 

                                                 

31 Nesses casos, quem costuma qualificar a perda como remota, possível ou provável, é o departamento 
jurídico da empresa ou um escritório de advocacia contratado. 
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termos “perda provável” e “perda esperada”. Mas, definitivamente, esse não era o caso 

quando se analisa o contexto na qual a norma foi elaborada, em 1999, quando os modelos 

de credit scoring não eram tão disseminados, ou tampouco os conceitos relacionados ao 

modelo interno de Basileia II. 

De qualquer forma, mesmo considerando esta subjetividade, o princípio da norma 

é que a classificação e a provisão das operações sejam feitas desde a “partida”32. Neste 

sentido, a provisão seria uma medida de risco prospectiva do risco da carteira. Contudo, 

segundo o Art. 5º, as operações de crédito contratadas com cliente cuja responsabilidade 

total seja de valor inferior a R$50 mil reais podem ser classificadas apenas em função do 

atraso, com a restrição de que a melhor classificação seja o nível A.  

Dessa forma, o artigo 5º possibilita que a maior parte das operações típicas de 

varejo sejam classificadas em A no momento da concessão, com provisão de apenas 0,5% 

do valor da operação, valor este muito abaixo da perda esperada (como veremos adiante). 

Para as operações de atacado, a maior parte das operações são classificadas como A ou 

AA na partida. Dessa forma, as provisões para créditos de liquidação duvidosa acabam 

ocorrendo preponderantemente por atraso, sendo assim uma medida de risco backward 

looking, como evidenciado pela tabela 2.4. 

A tabela 2.4 apresenta a distribuição das operações por nível de risco. São 

consideradas as operações de todos os conglomerados33 bancários brasileiros, sendo uma 

boa amostra para o perfil de risco do SFN (65% do SFN). A coluna “Total” apresenta a 

porcentagem em cada faixa de risco, a coluna “Curso normal” apresenta a porcentagem 

sem atraso e a quarta coluna, “Vencidas”, mostra a proporção de operações vencidas em 

cada faixa de risco. A última coluna, “Provisão”, apresenta o percentual da provisão total 

em cada nível de risco. Como a provisão porcentual é de 100% no nível H, este nível é 

responsável pela maior parte da provisão, mesmo representando apenas 3% da carteira. 

A provisão das operações em curso normal até D representam apenas 11,8% da provisão 

total e correspondem a apenas 0,6% do volume da carteira. Partindo do pressuposto que 

                                                 

32 Desde a concessão da operação, mesmo sem que haja evidências que uma operação em particular irá 
gerar perdas ao banco. 
33 Não estão incluídos somente os bancos que não pertencem a nenhum conglomerado. Dentre os grandes 
bancos, CEF, BNDES e BNB não pertencem a conglomerado. Estas intuições não informam o documento 
4040 do Cosif, apenas o 4010. 
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os bancos não concedem créditos em nível E ou pior, podemos concluir que ao redor de 

88% da provisão é feita por atraso ou após alguma deterioração do risco da operação, ou 

seja, que a provisão é predominantemente backward looking. 

Tabela 2.4 – Classificação por nível de risco (dez/2013) 

 
Fonte: Cosif (documento 4040) 

 

Na tabela, pode-se perceber a elevada proporção de operações em curso normal 

nos níveis G e H. Para esses níveis, espera-se que a quase totalidade das operações estejam 

vencidas, sendo que as exceções seriam basicamente as operações renegociadas. 

O Gráfico 2.4 mostra que as operações, tanto de PFs como PJs, estão concentradas 

nos níveis AA e A, com a diferença que as Pessoas Jurídicas são alocadas 

majoritariamente em AA e as Pessoas Físicas em A. Como veremos ao longo do texto, se 

a classificação de todas as operações fosse feita de acordo com SCs bem construídos, a 

diferença entre as distribuições seria maior (principalmente nos níveis B e C), já que o 

risco médio das modalidades PF é bem superior ao risco médio das modalidades PJ. 

Gráfico 2.4 – Classificação em níveis de risco – Pessoa Física e Jurídica 

 

AA 41%
A 30% 3%
B 15% 96% 4% 3%
C 7% 86% 14% 4%
D 2% 68% 32% 4%
E 1,2% 58% 42% 7%
F 0,8% 43% 57% 8%
G 0,7% 35% 66% 9%
H 3% 26% 74% 62%

Total 100% 94% 6% 100%

Classificação Total
Curso 
normal

Vencidas Provisão

0%
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Pessoa jurídica - CNPJ Pessoa física - CPF



34 
 

 Fonte:SCR (database: dez/13) 

 

A seguir, transcrevemos os artigos 7º e 8º, relacionados, respectivamente, ao 

lançamento da operação para prejuízo e à negociação, e o trecho da Circular 3.648 

também sobre renegociação: 

Res. 2.682 – 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.  

 

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 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. 

 

Circular 3.648 

Art. 16. A instituição que utilizar abordagem IRB deve ter uma política consistente 

ao longo do tempo e claramente documentada para a renegociação de operações e 

providências similares, nos termos da Resolução nº 2.682, (...) identificando, no 

mínimo: 

I - os responsáveis pela política e pelos relatórios de acompanhamento e as instâncias 

responsáveis pela aprovação da renegociação;  

II - a operação original e o seu acompanhamento inclusive em caso de renegociação;  

III - os meios de disseminação das respectivas informações na instituição;  

IV - o prazo efetivo de vencimento mínimo exigido de uma operação para que possa 

ser renegociada;  

V - o limite para o nível de inadimplência para uma renegociação;  

VI - o número máximo de renegociações por operação;  

VII - a análise da capacidade de pagamento do devedor em uma renegociação; e  

VIII - a análise da ocorrência de perdas do valor presente da operação, bem como 

de alteração nos valores dos parâmetros de risco.  

Parágrafo único. Os processos de concessão de crédito devem ser consistentes com 

a política mencionada no caput. 

 

O detalhamento da Circular 3.648 sobre renegociação evidencia a importância da 

marcação correta da renegociação para fins de mensuração da EL. Caso a renegociação 

não seja marcada e acompanhada até a liquidação da operação, a EL pode ser 

subestimada. Em relação à confiabilidade do índice de inadimplência, a marcação da 
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renegociação também é primordial, pois uma operação renegociada tem um risco mais 

próximo de uma operação em atraso do que de uma operação em curso normal. 

A política de renegociação impacta o estoque de operações com risco deteriorado 

no balanço, já que um maior volume de renegociação faz com essas operações demorem 

mais tempo para serem lançadas a prejuízo. 

 Em resumo, há duas discussões principais em relação à Resolução 2.682. O 

primeiro é que não há definição clara do significado de perda provável e o segundo é que, 

em tese, a provisão deveria ser feita desde a partida, mas, na prática, o montante total de 

provisão é backward looking. 

Os níveis estabelecidos pela Resolução 2.682 podem ser considerados um sistema 

de classificação de risco bem primitivo, com pouca granularidade. Esse sistema poderia 

ser minimamente suficiente para classificar as operações de varejo, mas, na prática, a 

maioria das instituições faz uso do Art. 5º, que permite classificar todas as operações no 

nível A. No segmento de Large Corporate, os níveis são insuficientes, já que a quase 

totalidade dos clientes serão classificados em AA ou A. 

 

 Monitoramento do risco de crédito 

A área de monitoramento (MIS) acompanha principalmente os atrasos verificados 

em cada segmento, já que a principal preocupação é a de verificar indícios de deterioração 

das carteiras, de forma a possibilitar ações por parte do banco, tais como mudanças na 

política de crédito, mudanças na régua de cobrança, renegociações antecipadas etc. 

Neste contexto, é bastante relevante que o banco trabalhe com o conceito de 

“safra”, termo que se refere às operações concedidas em uma determinada data-base 

(mês/ano). Todas as análises que são feitas para o estoque de operações da carteira podem 

ser feitas para safras específicas e a vantagem da utilização desse conceito é que ele 

permite verificar a mudança da qualidade da carteira ao longo do tempo, possibilitando, 

nos meses imediatamente posteriores à concessão, verificar os sinais de deterioração da 

carteira através de variáveis antecedentes, como, por exemplo, o atraso de 30 dias (ao 

invés do conceito usual de inadimplência de atraso superior a 90 dias). 
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Caso seja verificado um aumento do risco, o banco pode realizar uma mudança da 

política de crédito com o objetivo de diminuir as perdas nas safras seguintes. Por exemplo, 

no caso de perda de poder de discriminação do modelo de concessão, o banco pode, no 

curto prazo, tentar recalibrar o modelo enquanto desenvolve um novo e, enquanto o banco 

ainda não tem um novo modelo, ele pode diminuir temporariamente o volume de crédito 

concedido, aprovando somente os clientes de menor risco. 

O acompanhamento da carteira é especialmente importante em períodos de rápido 

crescimento do volume de crédito, quando há entrada de novos tomadores no mercado 

e/ou quando o banco entra em novas modalidades. 

A seguir, serão apresentados os principais tipos de análises feitas por uma área de 

acompanhamento. Antes, porém, faremos um breve comentário acerca da interação entre 

três variáveis: o crescimento da carteira, a qualidade da carteira e as margens de juros. 

3.1. Risco de crédito, do micro para o macro 

Cada banco avalia o risco total em seu balanço a partir da somatória do risco de 

crédito de cada carteira/segmento. O risco total no Sistema Financeiro Nacional (SFN) é 

decorrente da soma do risco das carteiras das instituições financeiras. Dessa forma, o 

aumento do volume de crédito de cada banco gera uma externalidade negativa aos outros 

bancos, através do aumento do endividamento da população, que eleva risco agregado do 

sistema. 

O risco de cada banco deve levar em consideração não só a perda esperada, mas 

também a margem financeira34 obtida pelas operações de crédito, já que os lucros são 

somados ao capital do banco, que funciona como um colchão para perdas futuras. O risco 

total do SFN é função da interação entre três variáveis35 principais: 

(1) O crescimento das carteiras de crédito;  

(2) a qualidade das exposições; e 

                                                 

34 Abordaremos a relação entre perda esperada e margem na seção 5. 
35 Além das variáveis citadas abaixo, a concentração das carteiras afeta o risco total. Uma maneira de avaliar 
esse risco é através da correlação das PDs intra banco e entre bancos. Como os grandes bancos tem carteiras 
diversificadas, essa variável não apresenta mudanças significativas ao longo do tempo. 



37 
 

(3) as taxas de juros e margem financeira. 

A análise dessas variáveis não pode ser feita de forma independente, já que elas 

se relacionam de diversas formas. 

Em relação à evolução das carteiras, deve-se analisar o crescimento de forma 

segmentada, como, por exemplo, a segmentação entre pessoa física ou jurídica, entre 

crédito direcionado ou não, entre bancos públicos ou privados etc. Um crescimento 

elevado do volume de crédito às pessoas físicas indica um maior endividamento das 

famílias e, dependendo do perfil desse endividamento, isso pode implicar em maior risco 

de inadimplência. Nesse contexto, diversas questões devem ser avaliadas, dentre as quais, 

citamos como exemplo: há um aumento de novos tomadores no mercado ou os mesmos 

tomadores estão mais endividados? Se há novos tomadores, esses entraram no mercado 

devido a uma queda na taxa de juros dos empréstimos? Os novos tomadores têm menor 

risco? 

Em relação à qualidade das carteiras, pode-se fazer a quebra em dois fatores 

principais: (a) diferenças de risco entre modalidades36 de crédito e (b) mudanças na 

qualidade da carteira de uma modalidade. Existem modalidades com menor risco devido 

a características intrínsecas da modalidade, como a garantia e o processo de liberação do 

crédito. Dentro de uma mesma modalidade, o risco médio pode variar ao longo do tempo 

devido a critérios mais (ou menos) restritivos para a liberação do crédito. 

Por sua vez, a margem financeira pode se relacionar com a quantidade e a 

qualidade da carteira. Por exemplo, se um banco pode decidir aumentar sua participação 

em determinada modalidade, ele pode buscar esse objetivo através de uma queda de suas 

taxas de juros para esta modalidade. Por um lado, esta estratégia pode comprometer a 

margem mas, por outro lado, pode atrair clientes de menor risco. Uma estratégia oposta 

seria adotar uma política de crédito menos restritiva, atraindo clientes mais arriscados e 

cobrando taxas de juros mais elevadas desses clientes. O efeito esperado será uma 

margem bruta mais elevada associada a uma maior inadimplência. 

                                                 

36 Em relação ao risco de cada modalidade, é importante mencionar que mudanças legais podem afetar o 
risco de uma modalidade, principalmente em relação à garantia. Veja, por exemplo, a Lei 10.820/03 sobre 
crédito consignado. 
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Dentre essas três variáveis, o crescimento é aquele de mais fácil mensuração, 

seguido pelas taxas de juros médias das modalidades. Por outro lado, a mensuração da 

qualidade das carteiras depende da utilização de métricas adequadas de risco, como 

veremos a seguir. Por último, a margem (esperada) depende da perda esperada da carteira. 

Em relação às informações públicas, podemos encontrar facilmente o volume total 

de crédito e as taxas de juros médias para cada segmento no site do Bacen. Já as 

informações detalhadas do volume de crédito por banco requerem uma pesquisa nos 

relatórios periódicos de cada instituição, os quais possuem diferentes graus transparência 

e detalhamento. As taxas de juros semanais médias por instituição também podem ser 

encontradas no site do Bacen, porém, essas informações não são de grande utilidade, pois 

não permitem inferir a política de spread do banco, ou seja, a taxa de juros cobrada para 

clientes com diferentes níveis de risco. Não existem informações sobre a qualidade da 

carteira no momento da concessão e as informações públicas sobre inadimplência são 

baseadas em dados contábeis, que possuem diversas limitações como será detalhado nas 

seções 4 e 5. 

A questão mais importante relacionada à interligação entre as variáveis é que o 

próprio banco sabe a relação de causalidade entre essas variáveis, enquanto o observador 

externo não, já que é o próprio banco quem realiza as mudanças em suas políticas. O 

banco observa a quantidade e a qualidade dos potenciais tomadores (curva de demanda) 

e define a quais ele dará crédito (qual será o ponto de corte em seu modelo de concessão).  

A seguir, iremos analisar como o banco analisa os dados de sua carteira de crédito, 

ou seja, quais são as métricas de risco utilizadas e quais são as segmentações feitas em 

sua base de dados para inferir de forma mais precisa a evolução da qualidade da carteira. 

3.2. Frequência de inadimplência  

A frequência de inadimplência (FD) ou “taxa de inadimplência observada” é 

calculada considerando-se um determinado conjunto de operações adimplentes em 

determinada data-base (total da carteira ou safra) e observando-se o volume37 que entra 

                                                 

37 Para uma carteira homogênea, o mais correto seria calcular a proporção de clientes que entram em 
inadimplência. Devido a restrições em nossa base de dados, iremos utilizar o volume (em R$). Caso a 
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em inadimplência após N meses. Em geral, N=12, mas pode-se mensurar a FD para 

horizontes diferentes, como 6 meses, 24 meses ou a vida toda da operação, sendo que, 

para calcular a FD, é necessário “esperar” N meses após a data base. 

Em resumo, a frequência de inadimplência é a proporção da carteira adimplente 

que entra em inadimplência em um determinado horizonte de tempo. 

A FD é uma variável backward looking, pois não é possível calculá-la na data 

base, apenas N meses depois. A FD pode ser calculada a partir de matrizes de migração, 

metodologia que consiste em apresentar a classificação dos clientes de determinada 

carteira em uma data inicial e a frequência de migração desses clientes na data final. A 

FD calculada a partir de matrizes de migração é uma aproximação, pois considera 

somente o volume de operações inadimplentes em t + N, e não todo o fluxo de operações 

que entram em inadimplência de t + 1 até t + N. 
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	 	 çõ 	 R$ 	 	 	
																					 3.1  

= 	
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Figura 3.1 – Exemplo de matriz de migração 

 

Considere um sistema de classificação com apenas 4 níveis. No exemplo acima, 

há 100 clientes na data inicial, sendo que 40 estavam classificados em A em t0 (soma da 

linha). Desses clientes, 20 (50%) continuaram em A e 2 foram para o nível D. Se D for 

considerado default, teremos 90 clientes que não estavam em default na data inicial, sendo 

que desses, 18 entraram em default. Portanto, a frequência de default foi de 20%. 

                                                 

inadimplência não seja correlacionada com o valor da operação, essas metodologias deverão resultar em 
números muito próximos. 

A B C D total t0

A 20 13 5 2 40

B 7 10 7 6 30

C 1 3 6 10 20

D 0 1 2 7 10

total t1 28 27 20 25 100

classificação 

em t0

classificação em t1
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A FD pode ser calculada para o estoque da carteira em um determinado momento 

do tempo, ou para uma safra específica, como, por exemplo, a FD de 12 meses a partir da 

concessão. 

O conceito de FD é análogo ao conceito de PD, com a diferença de que a PD 

relaciona-se ao futuro e a FD ao passado. A FD flutua ao longo do ciclo de econômico, 

enquanto que a “PD não condicional” ou “PD de longo prazo” (long run average PD) 

deve ser uma estimativa mais estável da média de FDs ao longo de um ciclo. A PD é uma 

variável forward looking, podendo ser calculada via matrizes de transição38.  

= 	 , … ,                                    (3.2) 

 A maneira mais simples de calcular a PD é através da média de FDs, desde que o 

perfil da carteira seja constante ao longo do tempo. Portanto, tipicamente, a PD é baseada 

no conceito de probabilidade frequentista39. 

É importante fazer a distinção entre medidas de risco backward looking e medidas 

de risco prospectivas. As medidas prospectivas são aquelas que procuram inferir o risco 

futuro de uma operação, fato essencial antes da concessão de crédito, sendo a PD e a EL 

as medidas prospectivas mais importantes. 

Após a concessão, o risco prospectivo de cada safra depende da qualidade da 

carteira concedida e, para mensurar esse risco, o banco poderia, por exemplo, usar o 

escore médio da carteira aprovada. Voltaremos a este ponto mais a frente. 

A taxa de rolagem dos atrasos é uma matriz de migração, mas, ao invés de se 

utilizar níveis de risco, utiliza-se faixas de atraso, normalmente de 30 em 30 dias, e o 

horizonte também costuma ser de 1 mês. Neste tipo de matriz, a queda só pode ser de 1 

nível40, mas a melhora pode ser de vários níveis, quando o tomador paga várias prestações 

atrasadas. 

                                                 

38 A diferença entre matrizes de migração e de transição é que a primeira são os próprios dados históricos, 
enquanto a segunda são expectativas. Mesmo quando uma matriz de migração apresenta caselas igual a 
zero, a matriz de transição pode apresentar valores positivos, indicando uma probabilidade de transição não 
nula (ver apêndice de Yanaka 2009). 
39 Os conceitos de probabilidade serão explorados no terceiro ensaio desta tese. 
40 Pode haver exceções, por exemplo, quando um cliente não paga a prestação de uma operação renegociada 
e o banco volta a considerar o prazo em atraso antes da renegociação. 
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Em matrizes de migração de níveis de risco, onde os tomadores são classificados 

de acordo com seu risco, a diagonal principal apresenta os maiores valores, já que a 

maioria dos clientes não muda o seu risco de um período para o outro. No entanto, em 

matrizes de atraso, isso não acontece, já que a maior parte dos clientes ou aumenta o 

atraso, ou diminui. 

 

A figura a seguir apresenta um exemplo de matriz de atraso: 

Figura 3.2 – Exemplo de matriz de atraso 

  0 30 60 90 120 150 180 
0 70 30           
30 40 20 40         
60 10 20 20 50       
90 8 2 20 10 60     
120 6 1 3 5 15 70   
150 2 0 0 2 6 10 80 

 

3.3. Índice de inadimplência  

O banco acompanha o índice de inadimplência não necessariamente por 

considerá-lo uma boa medida de risco, mas porque sabe que essa é a informação utilizada 

pelos agentes de mercado. 

O índice de inadimplência é a medida mais simples e difundida para expressar o 

risco de uma carteira. Às vezes, é chamado de ‘inadimplência tradicional’, de 

“inadimplência de 90 dias” (inad90) ou simplesmente de “inadimplência”. Em inglês, a 

sigla utilizada é NPL (non-performing loans). Nesta tese, ele será também mencionado 

como ‘estoque de inadimplência’ ou ‘inadimplência contábil’, já que estas são as 

maneiras mais precisas de se referir a este índice. O índice de inadimplência é o estoque 

de operações no balanço, com atraso superior a 90 dias, sobre o estoque total de operações 

em uma determinada data base. 

	
	 	 çõ 	 	 ê

	 	 	 çõ
																																													 3.3 	
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Para uma variável estoque, se o fluxo é pequeno em relação ao estoque, a variação 

do índice, de um mês para o seguinte, será pequena, ou seja, o valor do índice apresentará 

bastante inércia. Este é exatamente o caso do índice de inadimplência. 

O primeiro problema em relação a este índice é que, quando uma carteira está em 

crescimento ao longo do tempo, o denominador aumenta, mas o numerador demora mais 

para responder (no mínimo 90 dias). Nesse caso, o índice subestima o risco – o chamado 

“efeito denominador”. Coelho e Vivan (2013) apresentam uma metodologia para o 

cálculo de “NPL ajustado” que procura corrigir este efeito. 

Figura 3.3 – Fluxos associados a operações de crédito 

 

 

Operações em 
atraso

Parcelas pagas

HH

Prejuízo

Cessão de carteira

Recuperação 

Cessão

Renegociação 
(prejuízo)
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O estoque varia em função das entradas e saídas, tanto do numerador, quanto do 

denominador. Para entender a variação do índice, deve-se entender quais são esses fluxos 

e as regras de contabilização41 associada a cada um deles. 

A figura acima mostra os fluxos associados a operações de crédito. As operações 

são segregadas em 3 grandes blocos: o primeiro representa o conjunto das operações em 

curso normal (sem atraso ou com atraso até 14 dias), o segundo, as operações em atraso 

(entre 15 e 360 dias) e o terceiro, as operações baixadas a prejuízo. A tabela abaixo 

apresenta a proporção do volume de crédito por faixa de atraso, segregado em PJ e PF. 

Tabela 3.1 – Distribuição PF e PJ por faixa de atraso 

 
Fonte: SCR 

 

Uma operação de um cliente que deixa de pagar suas prestações move-se 

continuamente nas faixas de risco da Res. 2.682, saindo do primeiro para o segundo bloco 

e depois para o terceiro. Os blocos poderiam ser definidos de forma diferente, como, por 

exemplo, o segundo sendo constituído apenas por operações com atraso superior a 90 

dias. Mas preferiu-se utilizar o mesmo conceito empregado no balanço dos bancos, já 

que, desta forma, fica mais claro o fluxo de renegociação das operações que já estão 

atrasadas, mesmo que elas ainda não estejam em default. 

As operações em inadimplência (NPL) são a maior parte das operações em atraso. 

Na figura abaixo, mostramos a relação entre a classificação da Res. 2.682 e o atraso. 

Espera-se que a maior parte das operações classificadas entre E e H estejam em atraso. 

Daquelas em curso normal, espera-se que a maior parte seja oriunda de renegociações de 

operações que previamente estavam em atraso. Já as operações entre B e D podem estar 

em curso normal, se a classificação foi devida à avaliação prospectiva do risco de crédito 

pelo banco, ou devida ao atraso. Espera-se que um banco não faça operações cuja 

                                                 

41 A contabilização bancária deve respeitar o COSIF. Para operações de crédito, a Res. 2.682 define as 
principais regras que constam no COSIF. 

atraso PJ PF

0-14 96,4% 90,3%

15-30 0,5% 2,3%

31-60 0,9% 2,2%

61-90 0,4% 1,0%

> 90 1,8% 4,2%
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avaliação de risco o faria classificar tal operação em nível E ou pior, pois o spread a ser 

cobrado teria que ser muito grande (problema de seleção adversa). 

Figura 3.4 – Níveis de risco e atraso 

 

As renegociações têm um papel importante no fluxograma acima, pois, através 

delas, o banco pode realocar operações em blocos diferentes. Quando um banco renegocia 

uma operação que estava em default, a operação volta ao “curso normal” e o índice de 

inadimplência diminui. A renegociação pode ser legítima, quando o intuito é facilitar o 

pagamento do cliente e diminuir o risco da operação em atraso, mas, se muitas 

renegociações são feitas apenas para influenciar o NPL, a maior parte dessas operações 

irá voltar a atrasar, de forma que não há efetiva redução do risco. 

Quando o banco renegocia operações que já estavam em prejuízo, essas operações 

voltam a ser consideradas como “curso normal” e a constar do denominador do NPL, 

diminuindo o índice. Nesse caso, a provisão também aumenta, pois a operação volta para 

o balanço classificada como H42. 

Se operações saem do balanço do banco, o NPL também diminui. Isso pode ser 

feito através da cessão de operações em atraso.   

Como se vê, há diversas formas de o banco alterar o índice de inadimplência, e 

nem sempre é fácil distinguir entre políticas legítimas e aquelas que buscam apenas 

apresentar melhores números para o mercado. Este ponto será melhor discutido nas 

próximas seções. 

                                                 

42 Contabilmente, apesar de a operação voltar ao balanço, não há aumento do ativo, já que a provisão será 
de 100%. 
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Na seção 5 será apresentada uma simulação, com base em matrizes de transição, 

que busca relacionar PD e NPL, quando a carteira mantém um perfil estável de risco e o 

banco não modifica suas políticas ao longo do tempo. 

Efeito composição 

Além de mudanças nos critérios contábeis, a própria mudança na composição da 

carteira pode afetar o índice. A análise do risco de uma carteira, através do índice de 

inadimplência ou qualquer outra métrica, deve considerar o “efeito composição”, ou seja, 

o tipo de ativo dentro da carteira.  

Tabela 3.2 – Exemplo de mudança da composição da carteira 

 
 
A tabela acima mostra um exemplo de mudança na composição na carteira. A 

inadimplência total diminui, mas a inadimplência em cada segmento cresce. Por um lado, 

é positivo que o banco migre para modalidades de menor risco43, mas, por outro lado, o 

aumento nos índices de cada modalidade indica uma piora do risco agregado da 

economia, que deve ser corretamente avaliado. Neste exemplo, fica claro que houve uma 

mudança na composição da carteira, mas nem sempre esse é o caso. O banco pode, dentro 

de uma mesma modalidade, alterar a composição dos seus ativos44, ficando mais difícil 

fazer esse tipo de avaliação.  

3.4. Análise por safra 

A taxa de inadimplência de uma carteira de crédito de um banco em determinado 

momento do tempo é o resultado do desempenho de operações de crédito concedidas nos 

diversos períodos anteriores. Ao verificar um aumento da inadimplência, a análise por 

                                                 

43 Deve-se lembrar que essas modalidades costumam também ter spread menor. 
44 Por exemplo, aumentando ou diminuindo o ponto de corte em seus modelos de concessão. 

volume NPL volume NPL
Consignado INSS e público 100 3% 300 4%
Consignado privado 200 7% 100 8%
Média 6% 5%

t1 t2Carteira
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safra permite diagnosticar melhor a origem dessa variação. O termo “safra” refere-se ao 

conjunto de operações concedidas em uma determinada data-base45. 

O gráfico abaixo apresenta as taxas de inadimplências por safras de uma carteira 

fictícia. Neste exemplo, a inadimplência cresce nos primeiros meses até atingir um pico, 

a partir do qual decresce46. 

Gráfico 3.1 – Exemplo de curvas de inadimplência por safra 

 
Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 3.2 – Exemplo – Inadimplência por safra – n meses após concessão 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

                                                 

45 Ver Siarka (2011) 
46 Este formato da curva acontece principalmente em operações com garantia, em modalidades sem garantia 
a inadimplência costuma ficar mais próxima ao pico após atingi-lo. Os gráficos apresentam o 
comportamento da carteira “saudável” de casa safra (as operações que entram em inadimplência em 
determinado momento do tempo são excluídas da base para a mensuração da taxa de inadimplência nos 
meses posteriores). 
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O gráfico 3.2 apresenta as mesmas informações, mas com um ajuste no eixo 

horizontal, de forma que seja possível comparar o desempenho de cada safra, sendo 

possível inclusive extrapolar a série das safras mais recentes.  

Dados de veículos por Safra 

Em algumas situações, os dados contábeis podem não refletir o risco 

adequadamente, como no caso da modalidade de financiamento de veículos entre 2008 e 

2012, que apresentou um crescimento expressivo nesse período. O gráfico abaixo, 

retirado de Afanasieff et al. (2015) e construído com os dados do SCR, mostra que, em 

2010, a inadimplência por safra apontava uma tendência diferente da inadimplência total, 

explicada por três motivos principais: o primeiro é o “efeito denominador”, devido ao 

aumento do volume de crédito nesta modalidade; o segundo efeito é a piora da qualidade 

da carteira na originação; e o terceiro é o aumento dos prazos das operações. 

Gráfico 3.3 – Índice de inadimplência de veículos por safra 

 
Fonte: Afanasieff et al. (2015) 

  

O gráfico 3.3 é um exemplo da importância da análise por safra. Veja que a 

inadimplência total demora mais de um ano para inverter a tendência de queda, após a 

inadimplência por safra começar a aumentar. Para um mesmo perfil de risco, quando um 

banco aumenta o prazo médio das operações, a inadimplência inicial diminui, pois, como 

o valor de cada prestação é menor, o comprometimento de renda é menor. Mas, ao longo 

do tempo, essa inadimplência tende a aumentar. Outra interpretação é que os bancos 
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fizeram operações de maior risco, com maior LTV47. Os prazos, então, aumentaram para 

não aumentar excessivamente o comprometimento de renda do tomador. 

3.5. Fatores que influenciam o risco e o índice de inadimplência 

A variação da inadimplência de uma carteira pode ser devida a vários fatores.  O 

principal deles é o efeito do ciclo econômico. O ciclo pode impactar diretamente a 

inadimplência, pelo efeito de uma deterioração macroeconômica no risco dos clientes. 

Mas o ciclo afeta também, indiretamente, a predisposição do banco a dar crédito 

para clientes com maior risco (Berlin 2009). Isso pode acontecer de duas formas. O banco 

pode, conscientemente, dar crédito a clientes de maior risco quando supõe que o ciclo 

positivo vai perdurar. Neste caso, seu sistema de classificação vai identificar essa piora 

na qualidade da carteira. Mas o banco pode aumentar o risco sem ter consciência disso. 

Isso pode acontecer porque os modelos de concessão são backward looking e mostram 

uma diminuição do risco após um período benigno na economia, ou pode acontecer 

também quando o banco não compreende corretamente a filosofia do seu sistema de 

classificação.  

No varejo, os bancos usam modelos de scoring, que utilizam variáveis passadas 

para prever o risco de cada tomador. Como uma melhora no ambiente econômico causa 

a melhora do risco de todos os potenciais tomadores, uma política que mantenha a mesma 

nota de corte tenderá a aprovar mais operações. Por outro lado, quando há uma piora na 

economia, os tomadores marginais tendem a ser os primeiros a apresentar atrasos.  Dessa 

forma, o banco precisa estar atento a “filosofia do seu rating”. A utilização de modelos 

PIT pode fazer o banco subestimar o risco não condicional dos tomadores na época de 

crescimento econômico. 

Em relação ao prazo da carteira, uma mudança do prazo médio na concessão pode 

fazer com que o pico da inadimplência de cada safra se desloque. O caso da modalidade 

veículos é bem ilustrativo. Imagine que o banco tenha um scoring que classifica o cliente. 

Uma vez classificado o cliente, o banco deve avaliar o risco da operação. Ceteris paribus, 

uma diminuição da prestação com correspondente aumento do prazo da operação tem 

                                                 

47 Loan to value – relação entre valor concedido e valor da garantia. Quanto maior o LTV, maior o risco da 
operação 
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dois efeitos. Por um lado, diminui o comprometimento de renda com a dívida, o que deve, 

na margem, diminuir a PD da operação. Por outro lado, o aumento do prazo atua no 

sentido de um aumento do risco, pois um maior número de choques negativos podem 

afetar o cliente ao longo da operação. É difícil avaliar qual será o efeito líquido 

considerando o prazo total, mas de qualquer forma, o efeito, nos primeiros meses após a 

concessão, deve ser de uma queda na inadimplência. 

 

 Informações públicas a respeito do risco de crédito 

Existe uma gama de informações públicas a respeito do volume de crédito e de 

suas medidas de risco e tais informações podem ser separadas entre aquelas publicadas 

pelo Banco Central e as disponibilizadas pelas próprias instituições financeiras 

Há diversos interessados nas informações públicas a respeito do risco de crédito, 

tanto das informações agregadas quanto das informações específicas de cada banco. Em 

relação às informações agregadas, os principais interessados são os departamentos 

econômicos (de bancos, de consultorias, das federações e das empresas) que acompanham 

a conjuntura econômica, já que o volume de crédito e a inadimplência são importantes 

variáveis nos modelos macroeconômicos.  

Em relação às informações de cada banco, entre os interessados estão os 

participantes do mercado acionário, como analistas de ações (sell-side48) e gestores de 

recursos de terceiros, as agências de classificação de risco (como a Moodys e a S&P, por 

exemplo) e os potenciais compradores de dívidas emitidas pelos bancos, inclusive aquelas 

com características híbridas de dívida e capital. 

Todos esses agentes econômicos valem-se das informações públicas para inferir a 

situação do mercado de crédito, daí decorre a importância de medidas de risco que 

reflitam adequadamente o risco de cada banco e do sistema. Dentre os principais objetivos 

desta análise, poderíamos citar: 

                                                 

48 Para entender a diferença entre sell-side e buy-side, veja, por exemplo,  http://www.valor.com.br/valor-
investe/o-estrategista/1066410/carta-um-jovem-analista-de-empresas ou 
http://www.infomoney.com.br/mercados/noticia/2878869/profissao-analista-entenda-que-por-tras-uma-
recomendacao-acao 
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• Volume do mercado de crédito e crescimento potencial nos próximos períodos, 

com maior atenção para mercados em rápido crescimento (automóveis e 

imobiliário, por exemplo) e análise do endividamento e da capacidade de 

pagamento das famílias e das empresas.  

• Risco do sistema, mensurado pelo nível de inadimplência e pela tendência da 

mesma. 

Na próxima seção, apresentaremos as informações disponibilizadas pelo Banco 

Central. Em seguida, será discutida a relevância do Pilar 3 de Basileia II e da transparência 

na divulgação de informações pelos bancos. Após apresentarmos as informações 

disponibilizadas pelas instituições financeiras, serão feitas análises da relevância do 

índice de cobertura e da provisão adicional, informações apresentadas pelos bancos em 

suas teleconferências com o intuito de indicar conservadorismo em suas políticas de 

aprovisionamento. Na seção 4.6 faremos uma breve comparação com as informações 

apresentadas por grandes bancos de outros países e na seção 4.7 faremos uma análise 

geral sobre a extensão das informações públicas em comparação com a informação 

gerencial. 

4.1. Informações disponibilizadas pelo Banco Central 

A principal ferramenta do Bacen para o acompanhamento das carteiras de crédito 

é o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). O SCR é uma base de 

registro e de consulta de informações das operações de crédito, dos avais e fianças 

prestados e dos limites de crédito concedidos pelas instituições financeiras. É utilizado 

pela supervisão bancária como ferramenta para a fiscalização das instituições financeiras, 

além de contribuir também para os estudos de estabilidade financeira. Atualmente, as 

instituições enviam ao Bacen as operações individualizadas de seus clientes, a vencer ou 

vencidas e em prejuízo, com responsabilidade total igual ou superior a R$ 1.000,00. 

A coleta de dados para o SCR iniciou-se em maio/2002 por meio da Circular 3.098 

com informações sobre cada operação de crédito registrada pelas instituições financeiras 

em seus balancetes mensais. Em 2012, entrou em vigor o SCR2, uma nova versão do 

sistema, que, por possuir uma arquitetura mais robusta e um maior poder de 

processamento, permitiu a coleta de informações mais detalhadas das operações de 

crédito como, por exemplo, informações adicionais sobre cessões de crédito, 
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renegociações, tipos de garantia, etc. Maiores informações podem ser encontradas no site 

do Bacen49. 

O acesso ao SCR é restrito a alguns departamentos do Banco Central com 

atividades relacionadas à fiscalização ou ao acompanhamento do risco de crédito no 

Sistema Financeiro. As instituições financeiras devem enviar ao SCR dois documentos, 

o 3040 que contém as informações detalhadas das operações, e o 3050, que é a base de 

dois relatórios periódicos divulgados pelo Bacen, a Nota para Imprensa e o Relatório de 

Estabilidade Financeira (REF). 

Nota para Imprensa 

A Nota para Imprensa sobre operações de crédito no SFN tem divulgação mensal 

e é a informação com maior repercussão no mercado, sendo acompanhada principalmente 

pelos departamentos econômicos e pelos analistas de ações. Atualmente, a Nota apresenta 

39 quadros (em planilha excel) com informações sobre a evolução das operações de 

crédito no SFN, com abertura por tipo de pessoa (física ou jurídica), por origem de 

recursos (livres ou direcionados) e sobre as modalidades de crédito que se destacam no 

período analisado. Além disso, ela informa também o comportamento das taxas de juros 

e do índice de inadimplência de acordo com a origem de recursos do crédito e também 

por tipo de pessoa e dos principais produtos de crédito. 

Com isso, tem-se informações referentes a taxas de juros, concessões, prazos e 

índice de inadimplência das operações de crédito e suas variações no período. Os dados 

são retirados do Documento 3050, sendo que grande parte dos dados utilizados na Nota 

para Imprensa é enviada diariamente pelas IFs, exceto os dados das modalidades de 

crédito direcionado, de atraso e de inadimplência, que são informados mensalmente. 

Em relação ao risco das operações, a Nota apresenta informação sobre atraso 

(entre 15 e 90 dias e acima de 90 dias) e a classificação nos níveis de risco da Res. 2.682, 

segregadas entre os setores público e privado, mas sem maiores detalhes em relação às 

modalidades de crédito. Tais informações também podem ser obtidas através das “Séries 

Temporais” no site do Banco Central. 

                                                 

49 http://www.bcb.gov.br/?scr 
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REF 

“O Relatório de Estabilidade Financeira (REF) é uma publicação semestral50 do 

Banco Central do Brasil (BCB) destinada a apresentar, com foco no risco sistêmico, os 

principais resultados das análises sobre o Sistema Financeiro Nacional (SFN), 

principalmente com respeito à sua dinâmica recente, às perspectivas e ao grau de 

resiliência a eventuais choques na economia brasileira ou no próprio sistema.” (Meirelles 

2013) 

O relatório é dividido em cinco51 capítulos, sendo que as informações das 

operações de crédito estão no capítulo 2 (Sistema bancário), onde são apresentadas as 

análises sobre o crescimento da carteira de crédito doméstico, separados por origem de 

recursos (livre ou direcionado), por tipo de pessoa (física ou jurídica), por controlador da 

IF (público ou privado). O relatório traz ainda a composição da carteira de crédito por 

modalidade e sua evolução, as taxas de juros por origem de recursos e por tipo de pessoa, 

além das provisões, dos índices de inadimplência e das baixas para prejuízo. As 

informações apresentadas são mais ricas em relação ao conteúdo da Nota para Imprensa52 

e eventualmente apresenta algum estudo mais detalhado de algum segmento específico. 

Balanço – Cosif e top50  

As instituições financeiras devem enviar mensalmente seus balanços ao Banco 

Central. O formato das informações enviadas é padronizado de acordo com o Plano 

Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif). O detalhamento 

completo das contas pode ser consultado através do site do Bacen53. As contas do Cosif 

são hierarquizadas em 5 níveis, sendo o quinto nível a informação mais detalhada. Os 

valores das contas até o nível 3 são públicos, podendo ser obtidos no site do Bacen. Em 

relação às informações sobre a classificação da carteira de crédito, de acordo com a Res. 

2.682, a informação pública permite visualizar somente o total em cada nível, sem, 

contanto, permitir a visualização do volume de operações em atraso. 

                                                 

50 http://www.bcb.gov.br/?relestab 
51 Ambiente macroeconômico, sistema bancário, sistema de pagamentos (SPB), organização do SFN e 
regulação do SFN 
52 Porém, não há a granularidade da informação e padronização como na Nota. 
53 www.bcb.gov.br/?top50 
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O top50 é um relatório divulgado trimestralmente pelo Bacen que contém 

informações contábeis dos conglomerados financeiros e é dividido em cinco grupos de 

informações: resumo, ativo, passivo, resultado de intermediação financeira e resultado 

líquido. Por ser elaborado a partir de informações dos dados contábeis fornecidos pelas 

próprias instituições financeiras (balanços e balancetes), existe pouca abertura dos dados 

de crédito, sendo estes apresentados de maneira agregada, como é o caso das provisões e 

das cessões de crédito. Porém, através desse relatório, é possível comparar esses dados 

entre as maiores instituições financeiras. 

Para alguns grupos de contas, o top50 permite ver informações relativas ao nível 

4 do Cosif. Por exemplo, as contas de resultado de intermediação financeira relativas a 

operações de crédito consideram as seguintes contas: 

7.1.1.00.00-1 Rendas de Operações de Crédito 

7.1.9.20.00-9 Recuperação de créditos baixados como prejuízo 

7.1.9.25.00-4 Rendas de créditos decorrentes de contratos de exportação adquiridos 

7.1.9.50.00-0 Rendas de créditos por avais e fianças honrados 

7.1.9.80.00-1 Rendas de repasses interfinanceiros 

8.1.9.45.00-5 Despesas de cessão de créditos decorrentes de contratos de exportação 

8.1.9.50.00-7 Despesas de cessão de operações de crédito 

 
Inicialmente, como o próprio nome diz, o relatório limitava-se às maiores 

instituições, mas atualmente pode-se encontrar54 informações de um conjunto maior de 

instituições financeiras. 

Outras fontes de informações agregadas 

Além do Banco Central, empresas e organizações especializadas em acompanhar 

o mercado de crédito também podem divulgar índices relacionados ao aquecimento do 

mercado e à tendência na inadimplência. Como exemplos, podemos citar a Serasa-

Experian e a Fecomercio. 

                                                 

54 http://www.bcb.gov.br/?infcont 
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4.2. Pilar 3 e assimetria de informação 

Assim como outras empresas de capital aberto, os bancos têm interesse em 

demonstrar resultados estáveis ao longo do tempo e baixa exposição ao risco.  

Segundo Goulart (2007) e Xavier (2007), diversos bancos brasileiros executam o 

chamado “gerenciamento de resultados”, cujo objetivo é suavizar a volatilidade dos 

resultados através de mudanças na contabilização de alguns ativos. O principal 

mecanismo de gerenciamento de resultados é o aumento ou diminuição da provisão para 

devedores duvidosos. Este tipo de procedimento diminui a utilidade da informação 

contábil para a análise da situação econômico-financeira da instituição, pois os números 

publicados podem não refletir adequadamente a situação do banco. 

A opacidade do balanço dos bancos é um elemento chave para que o 

gerenciamento do resultado contábil seja possível, pois é difícil o mercado avaliar se 

houve algum tipo de mudança na metodologia de provisão. 

Devido à opacidade intrínseca ao negócio bancário, mesmo se não houvesse a 

prática do gerenciamento de resultado, existiria a dificuldade de avaliar o verdadeiro risco 

presente no balanço dos bancos55. Segundo Morgan (2002), o balanço dos bancos é mais 

opaco que o de outros setores: 

Banks are black boxes: money goes in, and money goes out, but the risks taken in the 

process of intermediation are hard to observe from outside the bank. 

 

O Pilar 3 de Basileia II trata da divulgação de informações sobre capital, exposição 

a riscos e gestão de risco pelas instituições financeiras. No Brasil, a implementação de 

Basileia II ainda é recente e somente a partir de 2010 os bancos iniciaram a publicação 

trimestral do relatório de gestão de riscos objeto da Circular 3.477. 

O objetivo56 do Pilar 3 é diminuir a assimetria de informação57 a respeito dos 

riscos a que os bancos estão expostos. O Pilar 3 complementa os outros dois pilares de 

                                                 

55 Estamos nos referindo ao balanço pois este trabalho é sobre operações de crédito, mas os bancos podem 
estar expostos ao risco de crédito em operações “fora do balanço” (off balance sheet exposures”) (ver Ansari 
2013) 
56 Sobre os benefícios da transparência e disciplina de mercado, ver BCBS (1998). 
57 Sobre os benefícios de maior disclosure pelos bancos, ver Tadesse (2006). 
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Basileia II. O Pilar 1 é o capital mínimo exigido pelo órgão regulador de forma 

padronizada58 e o Pilar 2 é constituído por dois processos, a autoavaliação da suficiência 

de capital pelos próprios bancos (ICAAP) e posterior avaliação desse processo pelo órgão 

regulador. 

O capital mínimo exigido do Pilar 1, que resulta no Índice de Basileia, permite 

comparar o nível de alavancagem dos bancos. Todavia, o Pilar 1 não mensura todos os 

riscos a que os bancos estão expostos e suas metodologias padronizadas podem não 

mensurar adequadamente certos riscos.  Por esse motivo, o Pilar 2 o complementa, através 

do ICAAP, que é submetido à avaliação do órgão regulador. O Pilar 3 complementa os 

outros dois pilares, na medida em que permite ao mercado fazer sua própria avaliação dos 

riscos a que as instituições estão expostas. 

The Committee aims to encourage market discipline by developing a set of disclosure 

requirements which will allow market participants to assess key pieces of information 

on the scope of application, capital, risk exposures, risk assessment processes, and 

hence the capital adequacy of the institution. (BCBS 2006b) 

 

Como exposto no trecho acima, retirado do Acordo de Basileia II, as informações 

divulgadas no âmbito do Pilar 3 deveriam permitir aos participantes de mercado enxergar 

as informações principais em relação às exposições e ao processo de gestão de risco de 

um banco. Contudo, há um limite à divulgação de informações, relacionado às 

informações proprietárias que o banco não gostaria de compartilhar com seus 

concorrentes por motivos estratégicos. 

Proprietary information encompasses information (for example on products or 

systems), that if shared with competitors would render a bank’s investment in these 

products/systems less valuable, and hence would undermine its competitive position. 

(…). This has an impact on what banks should reveal in terms of information about 

their customer base, as well as details on their internal arrangements, for instance 

methodologies used, parameter estimates, data etc. The Committee believes that the 

requirements set out below strike an appropriate balance between the need for 

meaningful disclosure and the protection of proprietary and confidential information. 

(BCBS 2006b) 

 

                                                 

58 Dentro do pilar 1, há a possibilidade de os bancos utilizarem os chamados modelos internos para cálculo 
da exigência de capital. Mas mesmo nesse caso, há uma série de padronizações na forma utilização dos 
modelos internos. 
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Como discutido anteriormente, uma das vantagens competitivas do banco está em 

sua base de dados de cliente, que o permite construir melhores modelos. Dessa forma, a 

simples divulgação de informações de algumas estatísticas de sua carteira e as 

informações gerais sobre seu processo de crédito dificilmente possibilitariam que 

concorrentes utilizassem essas informações nos seus processos de crédito com o objetivo 

de entrar ou aumentar a participação no mercado. 

Segundo BCBS (2000), os bancos deveriam divulgar informações mais detalhadas 

sobre suas exposições a risco de crédito. Veremos adiante que muitas das informações 

citadas nesse documento ainda não são divulgadas pelos bancos brasileiros, em especial 

aquelas relacionadas à qualidade da carteira. 

The objective of this paper is to promote adequate and effective transparency of 

banks’ credit risk profiles by providing guidance to banks on useful credit risk 

disclosures. 

The Committee has identified the following five broad areas in which banks should 

provide more detailed disclosures: accounting policies and practices; credit risk 

management; credit exposures; credit quality; earnings. 

A bank should provide summary information about its internal rating process and the 

internal credit ratings of its credit exposures. 

 

Vejamos, em seguida, as principais normas relacionadas à divulgação das 

informações sobre risco de crédito, além da norma relacionada ao Pilar 3. 

4.3. Informações disponibilizadas pelas instituições financeiras 

Res. 2.682 – 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:  

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. 

 

Res 3.721 - Art. 7º  

A descrição da estrutura de gerenciamento do risco de crédito deve ser evidenciada 

em relatório de acesso público, com periodicidade mínima anual. 
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A Resolução 3.721 não especifica quais informações devem ser divulgadas. 

Assim, todos os bancos acabam por divulgar informações pouco detalhadas, que não 

permitem fazer qualquer análise sobre a qualidade da gestão de risco. 

Pilar 3 - Circular 3.477 

O início da Circular 3.477 trata das parcelas da exigência de capital (Índice de 

Basileia) 

Art. 5º Devem ser divulgadas as seguintes informações relativas ao PRE e à 

adequação do PR:  

I - valor da parcela PEPR59 do PRE, segmentado pelos fatores de ponderação de 

risco (FPR), de acordo com os arts. 11 a 16 da Circular nº 3.360, de 2007. 

 

Segundo o art. 5º, os bancos devem informar o valor das exposições por FPR. 

Contudo, esta informação não permite saber com exatidão quais exposições estão 

incluídas em cada FPR. Por isso a divulgação poderia privilegiar as informações 

gerenciais, sendo que os dados padronizados poderiam ser divulgados pelo Banco 

Central, pois a informação divulgada separadamente por cada IF dificulta a comparação 

entre instituições. 

Em relação à informação gerencial, poderiam ser apresentadas, a proporção do 

total de ativos ponderados pelo risco (RWA) oriundos de cada grupo de exposição, tais 

como: operações de crédito em balanço, limites de crédito e créditos a liberar, avais, 

fianças e coobrigações, risco de crédito de contraparte e derivativos de crédito, todos esses 

grupos já definidos na Circular 3.64460. 

Art. 6º Devem ser divulgadas as seguintes informações relativas às exposições a risco 

de crédito, de que trata a Circular nº 3.360, de 2007:  

I - valor total das exposições e valor da exposição média no trimestre;  

II - percentual das exposições dos dez maiores clientes em relação ao total das 

operações com característica de concessão de crédito;  

III - montante das operações em atraso, bruto de provisões e excluídas as operações 

já baixadas para prejuízo, segregado nas seguintes faixas:  

a) atraso até 60 dias;  

b) atraso entre 61 e 90 dias;  

c) atraso entre 91 e 180 dias; e  

                                                 

59 Termo substituído por RWACPAD na Circular 3.678 
60 A Circular 3.644 substituiu a Circular 3.360, com diferenças mínimas nesses grupos de exposições. 
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d) atraso acima de 180 dias;  

IV - fluxo de operações baixadas para prejuízo no trimestre; e 

V - montante de provisões para perdas relativas às exposições de que trata o caput.  

Parágrafo único. As informações devem ser segmentadas por:  

I - FPR de acordo com os arts. 10 a 16 da Circular nº 3.360, de 2007;  

II - países e regiões geográficas com exposições significativas; e  

III - setor econômico. 

 

O art. 6º detalha as informações relacionadas ao risco de crédito que devem ser 

divulgadas. É importante a divulgação das informações acima, porém, a norma privilegia 

as informações contábeis e do DLO, em detrimento de informações gerenciais que 

poderiam ser mais eficazes em diminuir a assimetria de informação. 

Pilar 3 - Circular 3.678 

A partir da data-base de jun/2014, a Circular 3.477 será substituída pela Circular 

3.67861, que requererá dos bancos informações mais detalhadas62 sobre as operações de 

crédito, uma vez que os relatórios deverão apresentar informações segregadas por alguns 

agrupamentos das modalidades de crédito (parágrafo único do Art. 7º abaixo). 

Circular 3.678 

Art. 7º Devem ser divulgadas as seguintes informações relativas às exposições ao 

risco de crédito (...):  

I - total das exposições e valor médio das exposições no trimestre;  

II - percentual das dez e das cem maiores exposições em relação ao total das 

operações com característica de concessão de crédito;  

III - países e regiões geográficas do Brasil com exposições significativas; 

IV - setor econômico;  

V - prazo a decorrer das operações,  

VI - montante das operações em atraso, bruto de provisões e excluídas as operações 

já baixadas para prejuízo, segmentado por países e regiões geográficas do Brasil e 

por setor econômico com exposições significativas 

VII - fluxo de operações baixadas para prejuízo no trimestre, segmentado por setor 

econômico com exposições significativas; e  

                                                 

61 Posteriormente alterada pela Circular 3.716, que adiou a publicação das informações relativas à data-
base de jun/14. 
62 Em junho de 2014, o Comitê da Basileia publicou um documento consultivo sobre a revisão do Pilar 3 
(BCBS 2014). Desta forma, é provável que em 2015 seja publicada a versão final desse documento, 
implicando em uma nova Circular pelo Bacen.  
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VIII - montante de provisões para perdas relativas às exposições de que trata o caput, 

segmentado por setor econômico com exposições significativas, discriminando os 

valores adicionados e os subtraídos no trimestre.  

Parágrafo único. As informações de que tratam os incisos I, III, IV e V devem ser 

segmentadas por tipo de exposição ao risco de crédito, incluindo, no mínimo:  

I - Crédito Rural – pessoa física e pessoa jurídica;  

II - Pessoa Física – imobiliário;  

III - Pessoa Física – consignado;  

IV - Pessoa Física – veículos e arrendamento mercantil;  

V - Pessoa Física – cartão de crédito, incluindo limites;  

VI - Pessoa Física – outros;  

VII - Pessoa Jurídica – investimento;  

VIII - Pessoa Jurídica – importação e exportação;  

IX - Pessoa Jurídica – capital de giro, desconto de títulos e conta garantida; e  

X - Pessoa Jurídica – outros. 

 

Apresentações trimestrais do resultado e Teleconferências: 

Nesse material, geralmente disponibilizado nos sites de relação com investidores, 

o banco apresenta os principais indicadores da carteira de crédito, que inclui o volume da 

carteira, evolução do índice de inadimplência, provisão e índice de cobertura. 

4.4. Índice de cobertura 

O índice de cobertura é a relação entre provisão e o volume de operações em 

atraso. 

í 	 	 	
ã 	 	 $

	 	 çõ 	 	 . 																							 4.1  

í 	 	 	
ã 	 %

NPL
																																																								 4.1′ 	

 

O índice de cobertura de provisões é um indicador cada vez mais usado pelos 

bancos para exprimir que suas provisões são suficientes para cobrir o risco da carteira. 

Intuitivamente, se o banco tem mais provisões que o volume de operações em default, 

isso significa que o banco está fazendo provisões de forma conservadora. 

O índice de cobertura procura inverter a percepção sobre a provisão. Considerando 

a provisão uma variável backward looking, um aumento de provisão representa uma 

deterioração do risco da carteira. Entretanto, a ideia do índice de cobertura é mostrar 
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justamente o contrário, ou seja, que o aumento da provisão é positivo, quando não é 

acompanhado por um aumento da inadimplência. Para que isso aconteça, o banco 

precisaria provisionar um valor maior para as operações que não estão em atraso.  

A seguir, mostraremos por que o índice de cobertura é misleading como um 

indicador da qualidade da gestão de risco de uma instituição financeira. Uma análise 

simples da relação entre os níveis de classificação da Res. 2.682 e a provisão mínima é 

capaz de mostrar que, por mais conservadora que seja a política de provisão do banco, 

não é possível melhorar significantemente o índice de cobertura.  

Tabela 4.1 – Distribuição da provisão total entre os níveis de risco 

 

A tabela acima apresenta a contribuição da provisão para cada nível de risco no 

valor total da provisão. A distribuição da carteira é baseada na distribuição do SFN (tabela 

2.4), onde arredondamos os valores em cada nível para simplificar a exposição. A última 

coluna mostra a contribuição de cada nível no total provisionado, onde se pode ver que a 

maior contribuição é dos últimos níveis. A tabela mostra que os valores nos 3 últimos 

níveis (FGH), são responsáveis por 77% da provisão. Por isso, mudanças na 

contabilização nos primeiros níveis afetam pouco o volume total de provisão. 

Neste exemplo, o volume de operações E-H é de 6% do total. Se todas as 

operações E-H estivessem em inadimplência, o índice de cobertura seria de 83,3%.  

nível de 

risco

distribuição 

da carteira

provisão 

mínima

porcentagem 

provisionada

contribuição 

provisão

AA 40,3%

A 30,0% 0,5% 0,15% 3,0%

B 15,0% 1% 0,15% 3,0%

C 6,7% 3% 0,20% 4,0%

D 2,0% 10% 0,20% 4,0%

E 1,5% 30% 0,45% 9,0%

F 1,0% 50% 0,50% 10,0%

G 0,5% 70% 0,35% 7,0%

H 3,0% 100% 3,00% 60,0%

Total 100,0% 5,00% 100,0%
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Tabela 4.1b - Distribuição da carteira, NPL e provisão 

 

A tabela acima mostra agora um volume de NPL por nível de risco compatível 

com o que vemos na média do SFN. Neste caso temos um IC de 160%. Este será o nosso 

benchmark para a análise que se segue. 

Vamos analisar os efeitos sobre o índice de cobertura das seguintes modificações 

nesta carteira benchmark: 

1. Queda em AA e A e aumento de das operações em B-D  
2. Aumento da provisão de A-D 
3. Diminuição da proporção de operações inadimplentes (via renegociação) 

4. Aumento de H adimplente (via recuperação do prejuízo) 

Os dois primeiros itens indicam que o banco está sendo mais conservador na 

classificação ou provisão da sua carteira “boa”. Uma reclassificação de operações em AA 

e A que levem a um aumento de 50% no volume de operações classificadas nos níveis de 

B a D (com queda em AA-A e sem modificações em E-H) leva a um aumento de apenas 

5% no IC. Um aumento da provisão dos níveis A a D em 50% acima dos percentuais 

mínimos estabelecidos pela Res. 2.682 leva a um aumento de 7% no índice de cobertura. 

Por outro lado, as estratégias 3 e 4 não indicam conservadorismo, pois não há 

aumento efetivo da provisão, apenas diminuição da proporção de operações consideradas 

inadimplentes, mas que não tem modificação no seu risco. Uma renegociação de 10% das 

operações inadimplentes (em E-H), aumenta o índice de cobertura em 11%. A 

renegociação de operações que já estavam lançadas em prejuízo, faz com que essas 

operações retornem ao ativo como adimplentes, no nível H, aumentando em 12% o IC. 

nível de 

risco

distribuição 

da carteira NPL

provisão 

mínima

porcentagem 

provisionada

contribuição 

provisão

AA 40,3%

A 30,0% 0,5% 0,15% 3,0%

B 15,0% 1% 0,15% 3,0%

C 6,7% 3% 0,20% 4,0%

D 2,0% 10% 0,20% 4,0%

E 1,5% 30% 30% 0,45% 9,0%

F 1,0% 45% 50% 0,50% 10,0%

G 0,5% 55% 70% 0,35% 7,0%

H 3,0% 65% 100% 3,00% 60,0%

Total 100,0% 3,1% 5,00% 100,0%
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Tabela 4.2 – Mudanças na classificação ou provisão e efeitos no IC 

 

 A tabela acima apresenta os resultados das quatro simulações apresentadas, 

indicando que as renegociações (3 e 4) tem um efeito maior sobre o índice de cobertura 

que mudanças (1 e 2) que efetivamente indiquem algum conservadorismo pelo banco. 

 Dessa forma, o índice de cobertura não agrega muita informação sobre o risco da 

carteira de crédito ou se a instituição está aumentando a provisão de forma prospectiva. 

Para executar esse tipo de análise seria necessário verificar a composição das operações 

classificadas em B a E, segregadas, por exemplo, entre: operações classificadas nesses 

níveis desde a concessão, por motivo de atraso, arrasto, ou renegociação. 

Em relação às operações classificadas em F e H, é menos relevante se essas 

operações estão em default ou não, pois, de qualquer forma, têm uma alta probabilidade 

de perda. Uma exceção seriam as operações “arrastadas”, que serão analisadas na seção 

5. 

4.5. Provisão adicional 

Os bancos procuram justificar, em suas apresentações de resultados, que, quanto 

maior o índice de cobertura, maior o conservadorismo do banco. A análise aqui exposta 

refutou o aumento do IC em decorrência do aumento do “H adimplente” como uma 

prática conservadora. Outra forma de os bancos tentarem se mostrar mais conservadores 

é através da chamada “provisão adicional”. A provisão adicional é montante provisionado 

acima do mínimo requerido pela Res. 2.682 para um determinado nível de risco.  

O objetivo desta seção é mostrar que, a partir das informações públicas, não é 

possível distinguir entre maior risco ou maior conservadorismo, quando se compara a 

carteira de dois bancos.  

Vamos começar a análise por um caso simples, onde duas instituições financeiras, 

suficientemente diversificadas, com o mesmo perfil de tomadores, realizem a 

reclassificação somente por atraso e ambas têm como política não renegociar as 

# Mudança na carteira Efeito no IC

1 +50% no volume de B-D +5%

2 +50% na provisão de A-D +7%

3 -10% no volume de NPL +11%

4 +20% no vol. de H adimplente +12%
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operações. Desta forma, na partida, a IF classifica todas as operações em A e somente 

aumenta a provisão devido ao atraso. Como os clientes tem o mesmo perfil de risco, 

espera-se que a taxa de rolagem seja a mesma, de forma que os dois bancos terão a mesma 

distribuição de clientes nos níveis de risco e consequentemente o mesmo nível de 

provisões. Neste caso, se um dos bancos começar a realizar a provisão adicional, então 

ele será mais conservador. 

Repare que para poder concluir em relação ao conservadorismo, é necessário saber 

o risco relativo entre duas carteiras. Para um mesmo perfil de risco da carteira, se um dos 

bancos tem mais provisões, isso significa que ele é mais conservador. Mas essa 

informação não é conhecida, sendo que o risco é inferido a partir da própria classificação. 

Por isso, é impossível, a partir dos dados públicos, concluir sobre o conservadorismo de 

um banco. 

Veja um exemplo simples. Considere que dois bancos avaliem o risco de um 

mesmo cliente através da perda esperada. O banco X calculou a perda esperada em 2%, 

classificando o cliente em B e provisionando os mesmos 2%. Já o banco Y calculou a 

perda esperada em 3% e classificou o cliente em C, cuja provisão mínima é de 3%. Neste 

caso, o banco X terá provisão adicional de 100% em relação ao mínimo, mas o banco Y 

não. Ainda assim, o banco Y é o mais conservador, já que atribuiu uma maior perda 

esperada para o mesmo cliente. 

Executando esse raciocínio de maneira agregada, é fácil ver que o excesso de 

provisão, acima do mínimo estabelecido pela Res. 2.682 não diz absolutamente nada. Na 

prática, a perda esperada é calculada a partir de pools de tomadores, os bancos podem 

tornar esses pools mais ou menos granulares para decidir em que nível classificá-los, 

tornando ainda mais irrelevante a questão da provisão adicional. Para ilustrar esse caso, 

observe o exemplo da tabela abaixo: 
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Tabela 4.3 – Exemplo - Definição de pools e provisão adicional 

 

No exemplo acima, o Banco 2 tem, dentro de uma determinada carteira, dois pools 

de clientes, um com EL de 1% e outro com EL de 3%, não apresentando provisão 

adicional. O Banco 1 tem clientes idênticos ao Banco 2 e mensura o risco com um modelo 

idêntico, mas para fins de provisão, este banco considera um único grupo homogêneo, 

cuja EL média será de 2%. O Banco 1 classifica todos os clientes no nível B, e divulga 

que tem uma provisão “adicional” de 1%. 

O Banco 3 também tem clientes e modelo idêntico ao Banco 2, mas para fins de 

provisão, utiliza uma metodologia mais granular, segregando cada pool em dois notches. 

Dessa forma, este banco classifica ¼ da carteira em A, ½ em B e ¼ em C, apresentando 

uma distribuição aparentemente melhor que a do Banco 2 e provisão “adicional” de 

0,825% (média entre as provisões adicionais). 

Outro motivo que pode levar a diferenças entre a perda esperada dos ativos em 

determinado nível de risco é o motivo da classificação nesse nível. Por exemplo, uma 

operação em C, que tenha sido classificada nesse nível desde a partida, tem um risco 

diferente de uma operação que está ali por atraso, sendo que provavelmente a PD da 

operação atrasada é maior. 

Duas informações são relevantes para inferir se a contabilização de um banco é 

feita de forma conservadora: distribuição nos níveis de risco no momento da concessão e 

migração de faixas de risco por motivos diferentes do atraso. 
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A provisão adicional já foi apontada como um colchão para ser utilizado no 

gerenciamento de resultados (Goulart 2007 e Xavier 2007), por isso, há ainda mais 

dúvidas quanto a conservadorismo da IF, ainda mais quando são observadas flutuações 

significativas de um ano para outro. Ao longo do tempo, a mudança no volume 

provisionado deve decorrer devido a mudanças do risco da carteira, e não de mudanças 

no critério de aprovisionamento. A classificação nos níveis de risco da Res. 2.682 ajuda 

a verificar a mudança da qualidade da carteira, mas é insuficiente devido a sua baixa 

granularidade. Por isso, haveria mais transparência se os bancos apresentassem as 

distribuições de acordo com os níveis gerenciais, da mesma forma que ocorre em outros 

países, como será visto a seguir 

4.6. Comparação com outros países 

Analisamos o relatório de Pilar 3 de uma amostra bem restrita de três instituições 

financeiras: HSBC (Inglaterra) de dez/2012, do Santander (Espanha) de dez/13 e do 

Deutsche Bank (Alemanha) de dez/12. As informações mencionadas abaixo podem ser 

vistas no apêndice. 

O HSBC apresenta distribuição das exposições por faixa de risco, em cada 

categoria do IRB. A banda de PD é a mesma para os segmentos corporate, bancos e 

soberano, mas a PD média calculada não. O banco apresenta a comparação da PD com o 

número realizado e também da perda esperada com a provisão (impairment charge).  

O Santander apresenta distribuição da carteira nas faixas de risco no atacado e nas 

faixas do varejo, que são diferentes. Ambas são adequadas para a distribuição da perda 

esperada de cada carteira. 

Ambos os relatórios indicam que a maior divulgação de informações está 

relacionada à adoção do modelo interno de risco de crédito (IRB) de Basileia II, pois, ao 

adotar a abordagem IRB, os bancos se tornam obrigados a divulgar informações 

relacionadas a seu sistema interno de classificação. 

O relatório de risco do Deutsche Bank (DB) une, em um mesmo documento, as 

informações contábeis (IFRS) e as informações de Pilar 3. O relatório possui uma seção 

chamada de “asset quality”, onde detalha informações sobre a evolução da provisão e do 

atraso dos ativos, apresentando, inclusive, os fluxos das operações em atraso. 
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As informações relacionadas à provisão e operações em NPL, divulgadas pelo 

DB, indicam que, no Brasil, é possível melhorar a transparência em relação ao fluxo das 

operações em atraso. O relatório do DB também mostra a vantagem de ter essas 

informações em um único documento, sendo que, no Brasil, tais informações estão 

dispersas, entre notas explicativas do balanço, relatório de Pilar3 e apresentações de 

resultado.  

4.7. Análise da informação pública 

A informação pública tem sua utilidade limitada para a avaliação do risco de 

crédito por três principais motivos. O primeiro é a sua discrepância em relação à 

informação gerencial, o segundo motivo está relacionado às características intrínsecas da 

informação contábil, e o terceiro é a falta de informações a respeito dos critérios e 

metodologias utilizados pelos bancos para a construção da informação contábil. 

Em relação ao primeiro ponto, há pouca ou nenhuma divulgação sobre o sistema 

de classificação utilizado pelas instituições, em especial os níveis de risco gerenciais. 

Também não são divulgadas informações sobre matrizes de migração, frequências de 

inadimplência, PD, LGD ou perda esperada. Essas informações são importantes para 

inferir a evolução do risco das carteiras. Neste âmbito, também são relevantes as 
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informações segregadas por safra, como a classificação das operações na “partida”, a 

evolução do risco das safras (por modalidade) ao longo do tempo e proporção de cada 

safra (anual) no estoque de operações da carteira classificada. 

Em relação às características da informação contábil, uma das limitações do índice 

de inadimplência decorre da informação ser referente ao estoque da carteira. Por essa 

razão, variações nos fluxos de inadimplência geram pouco impacto no estoque no curto 

prazo (trimestre), dificultando avaliar a tendência futura. Além disso, o crescimento do 

volume de crédito e aumento dos prazos médios faz com que a presença do “efeito 

denominador” diminua o índice de inadimplência no curto prazo, mesmo quando não há 

diminuição do risco da carteira.  

Em relação à provisão, foi argumentado ao longo do texto que a mesma é uma 

variável backward looking, não sendo uma boa medida do risco prospectivo. O índice de 

cobertura também não é uma boa medida de risco, de qualidade da carteira ou de 

conservadorismo do banco. 

A falta de informação sobre os critérios de classificação nos níveis de risco da 

Res. 2.682, assim como eventuais mudanças nesses critérios ao longo do tempo, também 

prejudicam a correta avaliação da evolução do risco da carteira dos bancos e sua 

comparabilidade. Dois bancos podem classificar de forma diversa o mesmo tomador63, 

pois a Res. 2.682 não define objetivamente como deve ser feita a classificação, além de 

não definir claramente o significado de perda provável. Os bancos, além de não 

divulgarem seus critérios de classificação, também não apresentam seus critérios para 

renegociação ou arrasto. 

A capacidade dos participantes do mercado para inferir o risco de um banco é 

menor quanto mais diversificado for esse banco, devido as diversas fontes de variação do 

risco em cada uma de suas carteiras. Deste modo, o detalhamento das informações 

gerenciais é mais relevante para o entendimento do risco dos grandes conglomerados 

bancários. 

                                                 

63 Considerando que tivessem acesso às mesmas informações desse tomador 
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Com o intuito de aumentar a transparência das informações públicas, sugerimos 

alterações nas normas relacionadas à divulgação, de forma a atender os pontos listados 

abaixo: 

• Maior nível de disclosure para os maiores bancos. 

• Apresentação de maior detalhamento em relação a estatísticas descritivas da 

carteira e de informações gerenciais, como classificação das operações, 

frequência de inadimplência (por modalidade) e perda esperada (para os 

maiores bancos), seguindo o exemplo dos bancos IRB europeus.  

• Apresentação das migrações das operações em atraso e renegociadas, 

incluindo toda a carteira classificada nos níveis F, G e H. 

• Algum disclosure das metodologias de classificação gerencial, classificação 

2.682, renegociação e arrasto, em especial de mudanças nas metodologias ao 

longo do tempo. 

• Disponibilização em um único documento de todas as informações referentes 

à carteira de crédito. 

As informações consideradas “proprietárias” poderiam ser divulgadas com 

alguma defasagem, assim como acontece com a informação da composição dos fundos 

de investimento64. 

Cabe aqui uma observação final. O objetivo deste capítulo não foi discutir qual a 

quantidade ótima de informações que o Banco Central deveria divulgar ou exigir que os 

bancos divulguem através do Pilar 3. Sobre este assunto, veja Leitner (2014). 

  

                                                 

64 Defasagem de 90 dias para a maior parte dos fundos, segundo o artigo 68 da Instrução CVM 409. No 
caso dos bancos essa defasagem seria maior, como, por exemplo, 1 ou 2 anos. 
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Cap. 3 – Limitação da informação pública sobre o risco das 

operações de crédito dos bancos brasileiros (Parte2) 

 

 Análise do risco de crédito 

Neste capítulo analisaremos mais detalhadamente a relação entre a informação 

contábil (índice de inadimplência e provisão) e a informação econômica (frequência de 

default, probabilidade de default e perda esperada).  

5.1. Frequência de inadimplência versus índice de inadimplência 

Conceitualmente, a probabilidade de inadimplência é muito diferente do índice de 

inadimplência (NPL). Além do NPL ser uma variável estoque, ele é backward looking. 

No varejo, a FD deve ser utilizada para a estimação da PD. Mas como ambas (FD e PD) 

não são informações públicas, o NPL é utilizado como medida de risco prospectiva e, até 

mesmo, como proxy para a PD. O objetivo desta seção é analisar a relação entre essas 

variáveis. 

Fungacová e Jakubík (2013) definem o volume de operações em default – VNPL1 

– como função da VNPL no período anterior, da PD e do write-off: 

Projected VNPLs depend on new VNPLs (determined by PD estimates), outflows (as 

write-offs or selling-out of existing VNPLs) and the current stock of VNPLs. This is 

expressed formally as:  

 

. .                    5.1  
where r represents the average write-off (or sell-out) rate of existing VNPLs. In 

practice, this parameter can be unstable over time. For instance, in times of crisis, 

banks may increase the pace of write-offs to clean up their portfolios. 

 

Considerando o fluxo contábil apresentado na seção anterior, teríamos: 

                                                 

1 Neste trabalho, “NPL ratio” é o índice de inadimplência e NPL é o volume de operações em default, em 
unidades monetárias. Modificamos a notação para não haver confusão. 
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. 1  ∑ í                                   (5.2) 

Onde Saídas são todos os fluxos de saídas das operações consideradas em default. 

A dificuldade de se estabelecer uma relação entre NPL e PD é justamente devido à 

dificuldade de se mensurar adequadamente todos os fluxos de saída das operações em 

default. 

Em trabalhos cujos objetivos sejam realizar estresses macroeconômicos 

relacionados a uma deterioração do mercado de crédito, necessita-se de uma variável de 

risco de crédito e a variável mais adequada seria a PD. 

If appropriate data is available, the probability of default (PD) can be modelled 

directly. However, this information is often not available; therefore NPL data are 

typically used in credit risk models as a measure of credit risk. (Beck et al. 2013) 
 

Um problema adicional nestes tipos de modelo é que o NPL tende a apresentar 

menor volatilidade que a PD, por ser uma variável estoque. Para diminuir a inércia do 

NPL, Schechtman e Gaglianone (2012) utilizam uma transformação da variável como 

indicador do risco de crédito. No numerador, os autores utilizam as operações em atraso 

entre 60 e 180 dias e excluem do denominador as operações com atraso acima de 180 

dias. 

Ainda assim, os autores apontam para a limitação do NPL: 

NPL indicator presents limitations. As a stock measure, it captures the performance 

of loans granted at different points in time instead of following a fixed set of loans 

over time. Therefore is likely to be affected by changes in credit granted volumes and 

loan maturities. As those changes are not necessarily credit risk related, the NPL 

could become a distorted measure of credit risk. That limitation is equally present in 

many central banks’ and supervisory agencies’ studies that make use of NPL 

accounting data. 

 

Vasquez et al. (2012) apresentam outra metodologia de teste de estresse. 

Utilizando dados de NPL de bancos brasileiros de 2001 a 2009, os autores concluem que 

existe relação negativa entre NPL e variação do PIB, indicando um comportamento pró-

cíclico na qualidade do crédito. Entretanto, como já mencionado na seção 3, quando há 

rápido aumento do volume de crédito, existe o efeito denominador, fazendo com que o 

NPL caia, sem que isso necessariamente tenha relação com a diminuição do risco 

prospectivo. Como o volume de crédito aumenta mais rapidamente quando as condições 
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macroeconômicas estão favoráveis, é provável que boa parte do efeito encontrado por 

Vasquez et al (2012) seja fruto simplesmente da variação do volume. 

Em Vasquez et al (2012) o NPL é usado como proxy para PD, que em seguida é 

utilizada para calcular a UL.  

The third model uses the resulting distributions of NPLs for each bank and credit type 

as a proxy for the distribution of distressed PDs, combines this information with data 

on the credit exposures of individual banks, and computes a credit VaR using the 

Credit Risk+ approach. 

 

No trabalho de Schechtman e Gaglianone (2012), o “NPL transformado” é um 

indicador de risco de crédito e, neste sentido, ele é uma variável ordinal. Já em Vasquez 

et al. (2102), o NPL tem uma interpretação cardinal como PD. Como mostraremos a 

seguir, essa interpretação está sujeita a diversas limitações, já que a relação entre essas 

variáveis depende de fatores como maturidade, padrão de rolagem e volume de 

renegociação da carteira. O Credit Risk+ é um modelo popular para mensuração do 

capital econômico2, mas, devido às limitações do NPL como proxy para PD, essa 

metodologia não deve ser considerada aceitável pelo órgão supervisor dentro do contexto 

do Pilar 2. 

Dados de NPL e FD 

O objetivo dessa subseção é analisar, empiricamente, a relação entre NPL e FD. 

Para isso, foi replicada a metodologia de Yanaka e Holland (2010). Neste trabalho, os 

autores calculam FDs a partir de matrizes de migração dos níveis de risco da Res 2.682, 

construídas a partir dos dados do SCR e disponibilizadas pelo Banco Central. O objetivo 

de Yanaka e Holland (2010) era mensurar a perda não esperada no modelo IRB e 

comparar a exigência de capital no modelo interno de Basileia II com o modelo 

padronizado em vigor. 

A replicação da metodologia utilizou o mesmo conjunto de modalidades3 e 

bancos, apenas estendendo o período de análise (junho de 2005 a junho de 2012). 

                                                 

2 O capital econômico e o Pilar 2 serão tratados em detalhes no último ensaio da tese. 
3 Foram excluídas as modalidades Crédito Rural, Outros Créditos PF e Outros Créditos PJ. 
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Tabela 5.3 – Modalidades agrupadas 

PF - Crédito para aquisição de bens 
PF - Crédito para consumo não específico 
PJ - Crédito para aplicação em atividades específicas 
PJ - Crédito para fornecimento de capital de giro 
PJ - Crédito para investimento e aquisição de bens 

 
As FDs foram comparadas com os respectivos NPLs de cada período, totalizando 

um painel de 520 dados (8 bancos x 5 modalidade x 13 períodos4). Apesar de não se 

esperar que os NPLs fossem próximos da FD, os gráficos de dispersão abaixo mostram 

que uma grande quantidade de dados se encontra próxima a linha de 45º, mas com uma 

quantidade maior acima dessa linha. Dessa forma, pode-se concluir que, na média, os 

NPL se encontram abaixo das FDs e que há muita dispersão das diferenças entre NPL e 

FD. 

Gráfico 5.1 – NPL e FD – Pessoa Física 

 
 

                                                 

4 Não foram obtidas as matrizes de migração de jun/2007. 
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Gráfico 5.2 – NPL e FD – Pessoa Jurídica 

 
  
 

O NPL subestima o risco por não considerar as operações em piores níveis que 

estão adimplentes. Levando isso em consideração, uma forma alternativa de medir o risco 

através do estoque seria utilizando as operações classificadas de E a H, quer estejam em 

inadimplência ou não. Ao contrário do NPL, o estoque de E a H fica, em média, acima 

do valor da FD. Por isso, com base nos dados observados, propomos o seguinte modelo: 

2 	 																																																																																(5.3) 

Este modelo foi testado, considerando apenas o período mais recente, de 2009 a 

2012, por refletirem melhor a relação entre essas variáveis na carteira atual. 

=	 + + 	                                                                (5.4) 

:	 = = 0,5  

Onde EH é a proporção de operações em E a H.  

O resultado da regressão é apresentado abaixo, que implica em não rejeitar H0. Os 

coeficientes encontrados, juntamente com o R2 de 0,91 possibilita dizer que a fórmula 

simples de média entre NPL e EH explica razoavelmente bem a FD. 

  Coeficientes Erro padrão Stat t 

NPL 0,493 0,070 -0,10 

EH/total 0,521 0,052 0,41 
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Não há nenhum motivo, a priori, para que a soma dos parâmetros seja 1. O modelo 

proposto apenas procura apresentar uma relação simples5 entre essas variáveis, de forma 

que o usuário da informação contábil possa ajustar o NPL para melhor refletir o risco da 

carteira. 

Um modelo um pouco mais complexo6 poderia ainda fazer um ajuste pelo prazo 

médio da modalidade, no caso de modalidades com prazo médio superior a 2 anos. Neste 

caso, o coeficiente estimado foi de 0,0047 para cada ano maior que 2, significando um 

aumento de 47 pontos base por ano. Isto significa que, por exemplo, se a média entre NPL 

e EH for 6%, para uma modalidade com prazo médio de 36 meses, teríamos uma FD 

estimada de 6,47%. 

=
+

2
+ 0,47%. ( − 2); 0 + 																																								(5.5) 

Onde m é o prazo médio a decorrer das operações. 

Em relação às modalidades, não foi feita uma análise mais aprofundada, pois 

temos apenas informações de modalidades agregadas. Tal agregação faz com que a 

mudança da composição de cada modalidade agrupada ao longo do tempo impossibilite 

estabelecer alguma relação da modalidade com as nossas variáveis de interesse. 

Esse padrão observado de alta dispersão na relação entre PD e NPL é compatível 

com mudanças constantes nas políticas de contabilização da carteira de crédito. 

Juntamente com o alto volume de H adimplente, torna-se bastante plausível a hipótese de 

que alguns bancos estariam realizando um “gerenciamento de índices de inadimplência”, 

similar ao “gerenciamento de resultados” observado por Goulart (2007) e Xavier (2007). 

Mas, sem um trabalho mais aprofundado neste sentido, não é possível chegar 

definitivamente a essa conclusão. 

                                                 

5 Devido ao problema de multicolinearidade, uma pequena variação na amostra pode causar grandes 
mudanças nos parâmetros estimados. Portanto, essa é mais uma razão para a escolha do modelo simples. 
6 Foram testadas outras especificações, como FH como varável explicativa, transformação logarítmica em 
FD, NPL e EH, outras especificações para o prazo, dummy por IF e por período etc. 
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5.2. O modelo de EL da operação 

Como o objeto das informações contábeis é o estoque de operações no balanço, 

para realizar a comparação com a informação econômica, precisamos estimar a EL desse 

mesmo conjunto de operações, que inclui tanto as operações novas, como as operações 

concedidas nos períodos anteriores que ainda estão no balanço. Este é o objetivo do 

modelo desta seção, que será utilizado para realizar a simulação cujos resultados serão 

apresentados nos finais das seções 5.3 e 5.4. 

A estimação da EL da “vida” de uma operação pode se tornar bastante complexa, 

como representado pela equação (2.7). No entanto, é possível, sob algumas hipóteses, 

criar um modelo que procure mimetizar o fluxo de caixa de uma safra, a partir da EL de 

1 ano do conjunto de operações no estoque da carteira do banco. 

São consideradas as seguintes premissas: 

• A equação (2.1) mostra o valor presente (V) de uma operação “bullet”7;  

• As carteiras de crédito são compostas por operação originadas em diversas safras. 

Fazendo um corte em um determinado momento do tempo e observando a 

frequência de inadimplência com horizonte de 1 ano de todas as safras, é possível 

estimar a probabilidade de inadimplência até o final da operação (“vida” da 

operação), desde que as características das safras na originação sejam 

semelhantes; 

• Pode-se fazer um ajuste de acordo com o crescimento do volume de cada safra. 

A tabela abaixo é um exemplo de FDs de um ano, para cada safra de um grupo 

homogêneo de operações de crédito. A tabela seguinte mostra a proporção remanescente 

das operações em não default de cada safra na carteira do banco a cada ano. Para este 

pool, após 4 anos, já não há mais operações “saudáveis” no balanço. O volume de 

operações cai devido à amortização do principal e às operações que entram em default. 

  

                                                 

7 Um único fluxo na data final. 
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Tabela 5.1 – Exemplo de FD de 1 ano por safra 

  2009 2010 2011 2012 
safra dez/2008 10% 13% 12% 10% 
safra dez/2009   9% 8% 12% 
safra dez/2010     11% 12% 
safra dez/2011       10% 

 

Tabela 5.2 – Exemplo de proporção de operações (em não default) de cada safra 

  2009 2010 2011 2012 2013 
safra dez/2008 100% 70% 40% 10% 0 
safra dez/2009   100% 74% 41% 14% 
safra dez/2010     100% 67% 37% 
safra dez/2011       100% 60% 

 

Veja, que é possível calcular a FD média da carteira em 2012 ponderando a FD 

de cada safra pelo seu volume. A quebra em safras e em FDs de 1 ano permite construir 

uma espécie de curva forward8 da carteira, sendo possível estimar as PDs de 1 ano9 para 

os anos seguintes. 

A FD de cada safra (FDV) é simplesmente a soma das FDs de 1 ano ponderadas 

pelo valor da exposição. 

, 																																																																												(5.6)	 

Onde ,  é a FD de 1 ano, do tempo j a j+1, onde j é tempo após a concessão 

e CND é a porcentagem “não default” da safra i a cada momento j. 

A FD de 1 ano da carteira (FDC) é a somatória das FDs de 1 ano da carteira em 

determinado momento t. Em cada momento, há safras originadas nos j períodos 

anteriores. 

                                                 

8 Sobre estrutura a termo da PD, ver Bluhm et al. (2010 cap. 6). 
9 Para previsão, o ideal é usar PDs condicionais ao ciclo, e não a média não condicional das FDs. Para o 
cálculo da El que será usada como input no modelo de capital econômico, ao contrário, deve-se estimar 
PDs não condicionais. Sobre o assunto, ver Heitfield (2005). 
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=
∑

,

∑
																																																																									(5.7)		 

A FD da vida da carteira (FDVC) é definida como a soma das FDs de cada safra, 

considerando somente o prazo remanescente de cada safra no tempo t. 

=
∑ ∑ ,

∑
, ≤ 																																																(5.8) 

Para calcular este valor em t, precisaríamos acompanhar todas as safras que 

estivessem no balanço na data t até o fim. Neste exemplo, como não temos essa 

informação, poderíamos estimar os valores extrapolando as séries anteriores.  

Para simplificar, suponha que o comportamento das carteiras ao longo do tempo 

seja idêntico, em termos de PD e de ND. Neste caso, teríamos a última coluna igual à 

primeira linha e a FDC pode ser rescrita como: 

∑ = ∑   

=
∑

																																																																																														(5.9)	 

A diferença entre a FDV e a FDC é que a primeira é apenas a soma das FDs 

“forward” de 1 ano, enquanto que a segunda é a mesma soma dividida pelo total da 

carteira no momento t. 

Também podemos reescrever a equação de FDVC como: 

=
∑ ( + 1) ,

∑
, ≤ 																																																					(5.10) 

5.3. Probabilidade de inadimplência versus índice de inadimplência 

Para quantificar a relação entre PD e NPL, construímos uma simulação a partir de 

matrizes de transição com as principais variáveis que afetam o fluxo das operações em 

uma carteira de crédito. 
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A simulação tem dois objetivos: o primeiro é verificar a relação esperada entre PD 

e NPL, quando consideramos o padrão de rolagem de atrasos no SFN e as restrições 

contábeis impostas pela Res. 2.682; o segundo é realizar uma análise de sensibilidade nas 

matrizes construídas, para verificar como mudanças nos critérios de renegociação afetam 

o NPL. 

A ideia é tentar replicar o comportamento de uma safra, desde o momento da 

concessão até o seu fim, quando todas as operações são amortizadas ou vão para prejuízo, 

e acompanhar o nível de risco das operações durante o tempo em que elas permanecem 

no balanço. Nesta análise, busca-se replicar, além da probabilidade de perda, o tempo que 

a operação fica no balanço, já que essa variável é fundamental para comparar a PD com 

o índice de inadimplência, que é função do estoque. 

Existem diversas formas de desenhar as matrizes10 para executar a análise 

proposta. Em relação ao horizonte de transição, pode-se construir matrizes mensais, 

trimestrais, semestrais ou anuais, cada qual com suas vantagens e desvantagens. Matrizes 

mensais permitem replicar com mais exatidão as taxas de rolagens observadas, mas 

necessitam de um número muito grande de parâmetros. Matrizes anuais ou semestrais são 

equivalentes a um modelo reduzido, que permitem sobrepor as diversas safras mais 

facilmente, inclusive diferenciando os parâmetros de um ano para o outro, ou de uma 

safra a outra. Porém, a maior desvantagem seria a falta de granularidade em relação a 

dinâmica de migração entre os níveis de risco. 

Em relação aos estados das matrizes, pode-se defini-los de acordo com o atraso 

ou por nível de risco, agregando ou não diversos estados. A priori, foi difícil decidir como 

construir tais matrizes, de forma que foram testadas inúmeras especificações. Ao final, 

escolhemos um modelo parcimonioso, mas com granularidade de estados suficiente para 

replicar o padrão observado no SFN 

A matriz escolhida é um misto entre uma matriz de atrasos, classificação e risco 

da operação. Desta forma, estamos incluindo o fato estilizado de que o processo de 

                                                 

10 Sobre matrizes de transição e suas aplicações em risco de crédito, ver Elgelmann e Ermakov (2010) e 
Yanaka (2009) e as referências ali contidas.  
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transição é melhor representado por um processo de Markov de segunda ordem (Malik e 

Thomas 2012 e Anderson 2007). 

Tabela 5.4 – Matriz de transição de 3 meses com 10 estados 

 

A matriz de transição acima possui 10 estados onde as linhas representam os 

estados iniciais e as colunas os estados finais. (Sendo, portanto uma matriz 10 x 10, onde 

cada elemento pode ser representado por Mij, onde i é a sua respectiva  linha e j a coluna), 

Os estados são descritos abaixo: 

• V representa o volume amortizado de cada trimestre. 

• AAA são as operações classificadas nos níveis AA e A. 

• Bcc – op. sem atraso, classificadas em B, C ou D (em sua maior parte, na “partida”). 

• BCD são as operações em atraso (mas não em default), nos níveis B, C ou D. 

• Bad são as operações sem atraso, mas que tem alto risco, podendo estar classificadas 

nos níveis B a H. Aqui estão incluídas as operações renegociadas. 

• EFG são as operações em atraso, nos níveis E, F ou G. 

• H1 são as operações em atraso que estão em H por menos de 3 meses. 

• H2 são as operações em atraso que estão em H por mais de 3 meses. 

• HH1 são as op. em prejuízo, mas que ainda podem voltar ao balanço ou serem pagas. 

• HH2 representa o prejuízo, sendo um estado absorvente. 

Para cada safra, as operações são classificadas inicialmente nos estados AAA ou 

Bcc, elas então se movem ao longo dos estados da matriz com o decorrer do tempo, até, 

finalmente, alcançar um dos dois estados absorventes, V ou HH2. 

As células hachuradas indicam os principais parâmetros da simulação.  

AAA  V (M21): variável calibrada para representar o prazo médio da carteira. 

V AAA Bcc BCD Bad EFG H1 H2 HH1 HH2

V 1

AAA 5,0% 93,2% 1,8%

Bcc 5% 92,7% 2,3%

BCD 1% 2% 15% 10% 50% 20% 2%

Bad 3% 50% 19% 26% 2%

EFG 1% 5% 50% 3% 41%

H1 2% 50% 5% 41% 2%

H2 2% 5% 93%

HH1 6,5% 0% 69% 25%

HH2 1
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AAA  BCD (M24): probabilidade de delinquency. 

BCD  EFG (M46): probabilidade de transição entre estes dois estados, ou seja, 

a probabilidade de default, condicional a operação já estar atrasada. 

EFG  Bad (M65): volume de operações que estavam em atraso e voltaram ao 

status de “curso normal”, mas que mantem uma alta probabilidade de perda. 

Além desses, o modelo tem outros dois parâmetros que não estão representados 

na matriz: a proporção de operações classificadas em AAA na concessão e o crescimento 

da proporção de operações amortizadas por trimestre. 

Neste modelo, todos os parâmetros são constantes ao longo do tempo, no decorrer 

de uma safra e para safras distintas. A única exceção é o parâmetro de amortização M21 

(AAA V). Como a amortização é uma proporção do volume da carteira, se este 

parâmetro fosse constante, a amortização seria decrescente ao longo da vida da operação. 

Por isso, o modelo considera uma amortização constante do principal em cada período, 

isso faz com que a amortização em função do saldo devedor seja uma função crescente 

do número de parcelas pagas. 

=
1 − .

=
1 −

 

Onde v1 é a proporção amortizada da primeira parcela e n é o número de parcelas 

pagas. 

Como exemplo, apresentamos uma tabela cuja amortização em cada período é de 

5% do principal, implicando em um prazo de 20 períodos (como cada período é de um 

trimestre, a operação (em curso normal, sem atrasos) tem duração de 5 anos). 
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Tabela 5.5 – Função de amortização 

 
 

O estado Bad é crucial neste modelo. Por um lado queremos uma variável que 

modifique o tempo que uma operação (de alto risco) fique inadimplente até sair do 

balanço, por outro, queremos que essa variável não modifique a perda esperada das 

operações nessa situação. Portanto, os parâmetros do modelo devem ser consistentes, de 

forma que uma alteração em M65 (EFG  Bad), não diminua11 a EL. 

Através de uma Cadeia de Markov – multiplicação das matrizes por t períodos – 

podemos observar a proporção de uma safra inicial em cada estado após cada um dos t 

períodos. A soma do volume de cada safra em cada estado – como explicado na seção 5.2 

– permite comparar a PD do estoque da carteira com a provisão e o índice de 

inadimplência. Permite também avaliar o efeito da carteira “Bad” nessas variáveis. 

                                                 

11 Uma renegociação não deve aumentar o risco, podendo apenas diminuir. No caso de Bad, pode acontecer 
apenas uma redução desprezível da EL, ao contrário a operação seria classificada como BCD. 

parcelas 

pagas (n)

saldo 

devedor
amortização v i

0 1000 50 5,0%

1 950 50 5,3%

2 900 50 5,6%

3 850 50 5,9%

4 800 50 6,3%

5 750 50 6,7%

6 700 50 7,1%

7 650 50 7,7%

8 600 50 8,3%

9 550 50 9,1%

10 500 50 10,0%

11 450 50 11,1%

12 400 50 12,5%

13 350 50 14,3%

14 300 50 16,7%

15 250 50 20,0%

16 200 50 25,0%

17 150 50 33,3%

18 100 50 50,0%

19 50 50 100,0%
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Abaixo apresentamos, resumidamente, os valores a cada 4 safras trimestrais. A tabela 

detalhada pode ser observada no apêndice. 

Tabela 5.6 – Distribuição de cada safra entre os 10 estados 

 

Os estados EFG, H1 e H2 são considerados como NPL. Na última linha são 

apresentadas as proporções de cada estado em relação ao estoque em balanço (soma dos 

estados excluindo V, HH1 e HH2). 

A partir da sobreposição das carteiras, pode-se comparar a PD de 1 ano do estoque 

de operações na carteira12 (PDC) com o NPL. Apesar de NPL ser uma variável estoque e 

a PD estar relacionada à variação desse estoque, verificamos que os dois valores são 

bastante próximos quando estabelecemos a probabilidade de transição para o estado Bad 

igual a zero. 

A principal característica dessa matriz é que a dinâmica dos fluxos depende do 

comportamento dos tomadores, com exceção das migrações para o estado Bad, que é 

determinada pelo volume de renegociações do banco. 

Como esperado, a variável que tem maior influência na relação entre PD e NPL é 

o volume de operações no estado Bad, pois estas operações deixam de ser consideradas 

inadimplentes. O gráfico abaixo apresenta a curva de NPL/PD em função de Bad. 

Veja que, ao contrário de NPL/PD, a curva EH/PD é crescente quando aumenta 

Bad. Isso acontece porque a operação em Bad não está em inadimplência mas continua 

sendo classificada nos piores níveis de risco, devido à restrição imposta pela Res. 2.682 

nos casos de renegociação. Essas operações também acabam ficando mais tempo no 

balanço, aumentando o volume total de E-H. Dessa forma, a partir de uma metodologia 

                                                 

12 Conceito análogo a FDC apresentada na seção 3.7 

safra V AAA Bcc BCD Bad EFG H1 H2 HH1 HH2 Total

mar-14 80,0% 20,0% 100%

mar-13 19,8% 56,9% 13,7% 2,9% 1,5% 2,0% 1,3% 1,5% 0,4% 0,0% 100%

mar-12 38,3% 37,7% 8,8% 2,1% 1,5% 1,7% 1,2% 1,8% 2,6% 4,2% 100%

mar-11 54,0% 22,3% 5,1% 1,3% 1,1% 1,2% 0,9% 1,4% 2,1% 10,5% 100%

mar-10 70,7% 7,5% 1,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 0,9% 1,4% 15,3% 100%

mar-09 79,3% 0,4% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 0,4% 0,8% 18,3% 100%

média 68,5% 16,2% 3,9% 2,8% 3,2% 2,3% 3,3% 100%
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completamente diferente, chegamos ao mesmo resultado da seção anterior: a média entre 

NPL e E-H é uma medida de risco mais próxima da PD que o NPL isoladamente. 

Gráfico 5.3 – Relação entre PD, NPL e volume de operações nos níveis E a H. 

 

Limitações da metodologia e extensões 

A simulação apresentada possui duas limitações principais. Em primeiro lugar, o 

modelo, como apresentado, é estático, já que todas as safras são idênticas, a não ser pelo 

crescimento do volume concedido ao longo do tempo. Quando é feita a estática 

comparativa, analisa-se o efeito da mudança em um parâmetro para todas as safras da 

carteira, e não apenas a partir de uma determinada safra. Em trabalhos futuros, o modelo 

pode ser estendido de forma a representar uma maior dinâmica entre as safras, sendo a 

única dificuldade a definição de grande quantidade de parâmetros adicionais. 

Em segundo lugar, os parâmetros do modelo foram baseados em médias 

observadas para o SFN. Modelos mais granulares, por PF e PJ ou por modalidade, 

poderiam representar melhor as matrizes de cada um desses segmentos. Novamente, isso 

pode ser feito em trabalhos futuros, mas, nesse caso, isso não seria possível com dados 

públicos, sendo necessário utilizar informações do SCR para calibrar os modelos. 

O modelo atual permite testar a consistência dos dados observados, como, por 

exemplo, a proporção de cada safra na carteira e relação entre os padrões observados de 

rolagem (das operações em atraso) e o estoque de operações de cada safra em cada nível 

de risco e em prejuízo. Um modelo dinâmico e granular oferecerá outras implicações 

testáveis, como, por exemplo, a variação do prazo médio da carteira em função da 

variação do prazo médio contratado. 
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5.4. Provisão e perda esperada 

Como apresentado na seção 2.4, quando se considera o risco da carteira, a provisão 

é uma variável backwark looking, pois ela sucede o atraso das operações. Mas a provisão 

antecede o prejuízo contábil, que acontece quando a operação é retirada do balanço e 

lançada a prejuízo13. Dessa forma, a provisão funciona como um colchão para as perdas 

futuras. 

 Nesta subseção, analisaremos a relação entre provisão e perda esperada do ponto 

vista econômico, em especial, considerando o resultado das equações (2.2) e (2.4), que 

mostram que o spread de crédito deve ser maior do que a EL. 

Introduzimos esta discussão na segunda seção, quando tratamos da interpretação 

do termo “perda provável” presente no art. 6º da Resolução 2.682 – as instituições devem 

constituir “provisão em montantes suficientes para fazer face a perdas prováveis na 

realização dos créditos”. 

Esta análise ganha importância quando consideramos a publicação final do IFRS-

9 em jul/14, que determina que a provisão seja feita com base nas perdas de crédito 

esperadas. A seguir, será feita uma exposição sucinta do IFRS-9.  

Na sequência, iremos apresentar os princípios emanados pelo Comitê da Basileia, 

seguido pelo tratamento da perda esperada no contexto de Basileia II. A análise desse 

material possibilitará definir uma metodologia de provisão baseada no valor econômico 

das operações de crédito. 

Em seguida, serão apresentadas algumas visões da contabilidade, incluindo a 

interpretação da norma vigente no Brasil (Res. 2.682), e o pronunciamento CPC-38, que 

é a versão brasileira do IAS-39 (que será substituída pelo IFRS-9). Todas essas 

publicações serão analisadas do ponto de vista de princípios gerais, e não como normas. 

                                                 

13 Neste trabalho, o termo “prejuízo contábil” deve ser entendido apenas como o momento em que a 
operação é ‘baixada’ a prejuízo (write-off). A perda contábil poderia ser interpretada como o lançamento 
das despesas de provisão, que acontecem, normalmente, quando uma operação tem uma piora no seu nível 
de risco. 
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IFRS 9 

Em julho de 2014, foi publicado o IFRS-9, com o novo padrão de contabilização 

de provisões:  

During the financial crisis, the delayed recognition of credit losses on loans (and 

other financial instruments) was identified as a weakness in existing accounting 

standards. As part of IFRS 9 the IASB has introduced a new, expected loss impairment 

model that will require more timely recognition of expected credit losses. Specifically, 

the new Standard requires entities to account for expected credit losses from when 

financial instruments are first recognised and it lowers the threshold for recognition 

of full lifetime expected losses. (IASB 2014) 

Segue abaixo texto do Draft sobre a mudança dos critérios contábeis de provisão, 

com o intuito de aproximar o valor contábil do valor econômico, através da aplicação do 

conceito de perda esperada (EL). 

Specifically, this Exposure Draft would require an entity to measure expected credit 

losses using relevant information about past events, including historical credit loss 

events for similar financial instruments, current conditions and reasonable and 

supportable forecasts that affect the expected collectability of cash flows on financial 

instruments. As a result, an entity would consider quantitative and qualitative factors 

that are specific to the borrower, including the entity’s current evaluation of the 

borrower’s creditworthiness. An entity would also consider general economic 

conditions and an evaluation of both the current point in, and the forecast direction 

of, the economic cycle. (IASB 2013) 

 

Segundo Yanaka e Holland (2010), a provisão dos maiores bancos brasileiros para 

suas carteiras de varejo é menor que a perda esperada. Por isso, uma mudança na regra 

de provisão segundo o Cosif, poderia ter impactos significativos nos resultados dos 

bancos. 

O IFRS-9 está alinhado aos conceitos de Basileia II. Como a discussão sobre a 

relação entre perda esperada e provisão em Basileia II precedeu a atual discussão no 

âmbito da contabilidade, vamos analisar os documentos produzidos pelo Comitê da 

Basileia. 

Ótica de Basileia II  

Conforme o Acordo de Basileia II, a perda esperada (EL) e a perda inesperada 

(UL) devem ser cobertas pela soma das provisões e do capital. Em geral, associa-se a EL 



86 
 

às provisões e a UL ao capital, mas Basileia II não estabelece nenhum tipo de restrição 

nesse sentido. 

Na época em que o Comitê de Basileia estava estudando as possíveis abordagens 

para o modelo interno de risco de crédito, houve a discussão se o cálculo da exigência de 

capital deveria ser baseado apenas na UL ou na soma de EL + UL, uma vez que 

geralmente se associa a cobertura da EL pelas provisões. A conclusão do Comitê14 foi de 

que o capital deveria ser calculado baseado na UL, mas se a provisão fosse menor que a 

EL, essa diferença deveria ser somada à UL para cálculo da necessidade de capital. 

Simetricamente, se a provisão fosse maior do que a EL, a diferença poderia ser deduzida15 

do cálculo da necessidade de capital. 

In considering potential credits, banks must recognise the necessity of establishing 

provisions for identified and expected losses and holding adequate capital to absorb 

unexpected losses. The bank should factor these considerations into credit-granting 

decisions, as well as into the overall portfolio risk management process. (BCBS 

2000b) 

 

Financial institutions view Expected Losses as a cost component of doing business, 

and manage them by a number of means, including through the pricing of credit 

exposures and through provisioning. (BCBS 2005) 

 

A UL é calculada a partir de um modelo tipo VaR, cujo objetivo é determinar o 

quantil 99,9% de uma distribuição de perdas. Uma das diferenças entre o VaR de risco de 

mercado e o de risco de crédito é que o primeiro é calculado a partir de uma distribuição 

de P&L, ou seja, de resultados que podem ser tanto positivos como negativos. Por outro 

lado, no crédito, utiliza-se apenas a distribuição das perdas, sem considerar o ganho 

relacionado ao spread de crédito. Essa diferença entre empregar a distribuição de 

resultados e de apenas de perda é especialmente relevante em mercados onde o spread e 

a EL são elevados. 

                                                 

14 Nos parágrafos 374 a 386 do Acordo de Basileia II (BCBS 2006) é explicado o tratamento das diferenças 
entre perda esperada e provisão, sem mencionar como a provisão deve ser calculada. 
15 Neste caso, BCBS (2006) estabelece limites para dedução 
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A provisão é uma conta redutora do ativo e sua contraparte é lançada em uma 

conta de despesa16. Desta forma, se um banco efetua uma provisão no início da operação, 

isso implica em uma diminuição do valor do ativo e uma ‘perda contábil’17 no montante 

da provisão. Mas, como apresentado no início deste capítulo, um banco não deveria 

realizar uma operação com VPL18 negativo e, de fato, não costuma fazer, a não ser que 

haja um erro no seu processo de precificação19. Desta forma, do ponto de vista econômico, 

a provisão pela perda esperada na partida seria excessivamente conservadora e não 

refletiria adequadamente o valor dos ativos em carteiras muito diversificadas, com alta 

estabilidade na frequência de perdas. 

A seguir, apresentaremos alguns trechos do documento de Basileia sobre 

Princípios de avaliação do risco de crédito (BCBS 20006b), que incluem recomendações 

sobre o provisionamento. 

Segundo BCBS (2006b): 

A bank’s aggregate amount of individual and collectively assessed loan loss 

provisions should be adequate to absorb estimated credit losses in the loan portfolio. 

Banking supervisors should be satisfied that the methods employed by a bank to 

calculate loan loss provisions produce a reasonable and prudent measurement of 

estimated credit losses in the loan portfolio that are recognised in a timely manner. 

The principles in this paper are intended to be consistent with those set forth in the 

International Financial Reporting Standards (IFRS) applicable to loan impairment. 

it is particularly important that banks have a system in place to reliably classify loans 

on the basis of credit risk. 

 

O documento apresenta princípios gerais, que são relativamente independentes de 

critérios contábeis específicos de cada jurisdição. A provisão deve ser suficiente para 

absorver as perdas esperadas (isso não significa que deve ser superior às perdas esperadas, 

como veremos adiante). As provisões devem estar relacionadas às perdas esperadas da 

                                                 

16 Por exemplo, um empréstimo de 100 reais, com 10% de provisão, seria contabilizado como –100 no 
caixa e +100 na conta de empréstimos, juntamente com uma provisão de 10 (conta redutora), cujo valor 
líquido seria de 90. A despesa de 10 seria lançada no resultado. Essa operação de crédito gera um prejuízo 
na partida. 
17 Uma despesa contábil, redutora do lucro do exercício. 
18 Valor presente líquido. 
19 Um banco público poderia ter uma função objetivo que não maximizasse o lucro, mesmo assim é difícil 
pensar que ofertaria crédito com “prejuízo esperado”. 
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carteira e devem ser reconhecidas prontamente. Isso significa que uma deterioração da 

carteira deve levar a um aumento de provisão (por exemplo, uma piora significativa no 

ambiente macroeconômico que possa se refletir em perdas na carteira de crédito). 

Assessment and valuation of loan impairment should not be based solely on 

prescriptive rules or formulae but must be enhanced with judgement by the 

appropriate levels of management.(BCBS 2006b) 

 

A bank should maintain sufficient historical loss data over a full credit cycle to 

provide robust and meaningful statistical loan loss estimates for establishing the level 

of collective impairment losses for each group of loans with similar credit risk 

characteristics. (BCBS 2006b) 

 

Estes trechos se relacionam à utilização de um sistema de classificação para a 

provisão. Em especial, em operações de crédito em banco de atacado, a informação 

subjetiva pode ser importante para avaliar o risco e, consequentemente, a provisão de 

determinadas operações. No caso do varejo, a definição dos grupos homogêneos é 

fundamental para determinar uma distribuição de perdas. 

Deve ficar claro que, para definir a perda esperada em operações de crédito em 

banco de varejo, necessariamente há que ser definido um pool. 

Antes da publicação do Acordo de Basileia II, o Comitê da Basiléia escreveu um 

working paper específico (BCBS 2001), discutindo o tratamento da perda esperada no 

cálculo de capital. Na época, a principal crítica à abordagem IRB era de que, ao definir 

que (capital + provisão) deve ser maior do que (UL + EL), não é considerado o efeito da 

margem de juros futura dos bancos para cobrir a perda esperada: 

Failure to recognise future margin income. Before capital is threatened, future 

margin income would be freely available to absorb credit losses at the portfolio level. 

Bankers note that at origination loan prices (interest and fees) are set to cover at least 

a portfolio’s expected losses, so that a capital charge for EL is unnecessary. 

By ignoring expected future margin income, it is argued that the proposal imposes 

punitive capital charges on high-EL, but still very safe, forms of retail lending such 

as credit cards. 

 

EL is defined as the product of PD and LGD. (…) [This] definition will tend to 

overstate EL-related capital requirements to the extent that banks take EL into 

account when pricing their loans. That is, if banks price loans so that future margin 

income on the loans offsets expected future credit losses, the above formula for EL – 
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which does not recognise the impact of future margin income – will overstate a bank’s 

risk exposure. 

 

A conclusão que pode ser obtida a partir do material publicado pelo Comitê da 

Basileia é que o banco deve avaliar o risco prospectivo da sua carteira e realizar a provisão 

com base nessa informação (BCBS 2006b), mas isso não significa necessariamente que 

a provisão deva ser igual ou maior que a perda esperada. Em especial, para carteiras 

diversificadas, com perda esperada relativamente alta, baixa volatilidade de perdas e 

spread elevado, a provisão baseada na perda esperada pode ser excessivamente 

conservadora (BCBS 2001). 

Perda esperada da carteira  

A perda esperada do estoque de operações no balanço (ELC) é maior do que a 

perda esperada de uma safra em seu início (EL), pois o estoque tem um volume de 

operações que já estão em inadimplência. 

> ´ ≥   

´ ´.  

= ´. (1 − ) + 1. . 																																													(5.11) 

´
=

´. . (1 − ) + .

´.
 

´
= 1 − +

´
																																																																						(5.12)				 

Onde ELC é a perda esperada do estoque de operações no balanço, EL´ é a perda 

esperada média da carteira não default e PD´ é a probabilidade de default média da 

carteira. EL´ tem peso (1-NPL) e a carteira em default tem peso NPL. A equação (5.12) 

apresenta a relação entre a perda esperada de 1 ano da carteira e a perda esperada de 1 

ano da carteira não default.  

Para ilustrar claramente, imagine que um banco que não tenha uma carteira de 

crédito comece a operar nesse mercado20. Inicialmente, como não há operações em atraso, 

                                                 

20 Ou que um banco já em funcionamento inicie a operação em uma nova modalidade. 
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a perda esperada da carteira será igual a perda esperada das operações concedidas. Ao 

longo do tempo, o estoque das operações em atraso se somará as novas concessões, de 

forma que a perda esperada da carteira será maior que a perda esperada das novas safras. 

Segundo a equação (5.11), a provisão contábil pode ser separada em duas partes 

A primeira é a provisão para operações que ainda não estão em atrasos (a maior parte 

relacionada a safras mais recentes). A segunda parte é a provisão para operações que já 

estão em default. De forma geral, ELC pode ser calculada pela média das ELs de 

subconjuntos de operações da carteira, ponderadas pelo volume de cada um desses 

subconjuntos (equação 5.13). 

= ∑ . 																																																																																														(5.13)  

Onde wi é a participação de cada subconjunto na carteira 

Uma maneira de calcular a ELC é através da EL de cada safra presente na carteira. 

Outra forma conveniente de calcular a ELC é através da equação (5.14) abaixo, que 

segrega a carteira não default em duas partes, a “boa” e a Bad, como definida na seção 

5.3. 

´ = . (1 − − ) + .  

= . (1 − − ) + . + . 																	(5.14) 

Onde Ela é a perda esperada da parte “boa” da carteira não default. 

Quanto mais tempo21 as operações de baixa qualidade (Bad) ficam no balanço, 

maior deve ser a provisão. É importante frisar a importância dessa variável “tempo de 

operações deterioradas no balanço”, pois ela influencia a comparação entre os índices de 

inadimplência de diferentes modalidades. E se, por acaso, o tempo de operações 

deterioradas no balanço for diferente entre diferentes bancos, a comparação do risco das 

carteiras baseada no índice de inadimplência também será prejudicada. 

A variável “tempo de Bad no balanço” é difícil de ser inferida pelo observador 

externo. Um indicativo dessa variável é o volume de operações adimplentes nos níveis F, 

G e H de um banco. Essas operações tem um impacto muito negativo na qualidade da 

                                                 

21 Esse é exatamente o efeito das operações renegociadas que acabam por ir a prejuízo. 
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estatística porque, apesar de serem operações de baixa qualidade, elas não aumentam o 

índice de inadimplência e melhoram o índice de cobertura. 

Pronunciamentos Contábeis 

A seguir, será apresentado o CPC 38, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

Como a contabilidade dos bancos deve seguir o Cosif, esse documento deve ser visto 

mais como uma referência daquilo que é praticado dentro da contabilidade, e não como 

uma norma. 

CPC 38 (IAS 39) 

AG85. O processo de estimar a perda por redução ao valor recuperável de ativos 

considera todas as exposições ao crédito e não apenas aquelas de baixa qualidade 

de crédito. Por exemplo, se a entidade usar um sistema interno de classificação de 

crédito, ela considera todas as classificações de crédito e não apenas aquelas que 

refletem uma grave deterioração de crédito. 

 

AG87. Com o objetivo de avaliação coletiva da perda por redução ao valor 

recuperável de ativos, os ativos financeiros são agrupados de acordo com 

características de risco de crédito semelhantes que são indicativas da capacidade do 

devedor de pagar todas as quantias devidas de acordo com os termos contratuais 

(por exemplo, na base de avaliação de risco de crédito ou de processo de 

classificação que considere o tipo de ativo, o setor, a localização geográfica, o tipo 

de garantia, o atraso no pagamento e outros fatores relevantes). As características 

escolhidas são relevantes para a estimativa dos fluxos de caixa futuros para grupos 

de tais ativos por serem indicativas da capacidade do devedor de pagar todas as 

quantias devidas de acordo com os termos contratuais dos ativos a serem avaliados. 

 

AG89. Os fluxos de caixa futuros em grupo de ativos financeiros que sejam 

coletivamente avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável de ativos 

são estimados com base na experiência de perdas históricas para ativos com 

características de risco de crédito semelhantes às do grupo. A experiência de perdas 

históricas é ajustada com base nos dados observáveis correntes para refletir os 

efeitos de condições correntes que não afetaram o período no qual se baseia a 

experiência de perdas históricas e para remover os efeitos de condições no período 

histórico que não existem correntemente. As estimativas de alterações nos fluxos de 

caixa futuros refletem e são direcionalmente consistentes com as alterações nos 

dados observáveis relacionados de período a período (como alterações nas taxas de 

desemprego, nos preços de imóveis, nos preços de mercadorias, no estado dos 

pagamentos ou em outros fatores que sejam indicativos de perdas incorridas no 

grupo e da sua magnitude). A metodologia e as suposições usadas para estimar fluxos 
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de caixa futuros são revistas regularmente para reduzir qualquer diferença entre as 

estimativas de perda e a experiência efetiva de perda. 

 

Os trechos acima do CPC38 referem-se a conceitos como sistema de classificação, 

agrupamento de ativos semelhantes e experiência de perdas dos ativos semelhantes. 

Todos esses conceitos são muito próximos daqueles utilizados no modelo IRB e, nesse 

sentido, é possível concluir que o mesmo sistema utilizado para a gestão de risco deveria 

ser utilizado para o controle da provisão para perdas. 

63. Se existir evidência objetiva de que se tenha incorrido em perda no valor 

recuperável em empréstimos (...) contabilizado[s] pelo custo amortizado, a quantia 

da perda é medida como a diferença entre a quantia contabilizada do ativo e o valor 

presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo as perdas de crédito futuras 

em que não se tenha incorrido), descontado pela taxa efetiva de juros original do 

ativo financeiro (i.e., a taxa efetiva de juros calculada no reconhecimento inicial). 

(CPC 38) 

 

O parágrafo acima apresenta a definição de perda de acordo com o CPC 38. A 

diferença para o conceito de perda econômica é que a perda contábil é calculada 

utilizando como taxa de desconto a taxa de juros do contrato (j na equação 2.1).  

Figura 5.1 – Distribuição do P&L e de perdas 

 

A definição contábil de perda, ao aplicar uma taxa de desconto maior ao fluxo de 

caixa esperado, simplesmente desloca a distribuição de P&L22 da carteira de créditos para 

a direita, transformando-a em uma distribuição de perdas. Do ponto de vista da 

                                                 

22 Profit and losses.  

0 Valor 

esperado
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distribuição de perdas, esse deslocamento não tem qualquer efeito, mas, aplicando essa 

taxa de desconto para o cálculo VPL de um empréstimo, este nunca poderá ser positivo. 

Ou seja, ignora-se a margem financeira do empréstimo, de forma que o valor contábil do 

ativo sempre será menor que o valor do montante financeiro emprestado, se a perda 

esperada for maior que zero. A figura abaixo ilustra o problema. 

Figura 5.2 – Valor contábil e valor econômico 

 

Segundo Pires (2005), a provisão desde a partida, deveria acontecer, não só pelo 

princípio da prudência, mas também pelo princípio da competência. No entanto, isso seria 

válido apenas se fosse considerado o valor contábil do ativo, e não o valor econômico. 

Dentro da contabilidade bancária, para ativos marcados a mercado, o princípio da 

competência estaria ligado ao conceito de fair value. O fair value, por sua vez, seria o 

valor do ativo que seria negociado em um mercado líquido sem assimetria de informação 

e, portanto, o conceito de fair value se assemelha ao conceito de valor econômico do 

ativo. 

Portanto, teoricamente, se houvesse um mercado secundário líquido e a carteira 

de crédito fosse marcada a mercado23, uma carteira com alto spread e baixa volatilidade 

de suas perdas esperadas poderia ser contabilizada acima do seu valor de face. 

                                                 

23 A marcação a mercado geraria complicações adicionais devido ao risco de taxa de juros de operações 
pré-fixadas. Em toda a nossa análise estamos abstraindo esse risco e considerando a taxa de desconto fixa. 

Valor inicial 
do contrato

EL
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Mas o paradigma atual da contabilidade não permite que isso aconteça24, pois a 

carteira é contabilizada pelo valor amortizado (accrual) e a perda esperada é descontada 

desse valor, sem levar em conta o “ganho esperado”. 

Considere que a perda esperada seja 10%. O banco tem uma expectativa de perda 

em 10% das operações, mas a receita dos outros 90% compensarão essa perda, de forma 

que o VPL da carteira seja positivo. Quando o banco provisiona 10% na partida, não está 

reconhecendo o provável ganho esperado nos outros 90%. Isso ocorre porque o banco 

não pode colocar o valor esperado no balanço (princípio do valor de aquisição, não tem 

mercado secundário líquido para vender). 

Proposta de metodologia de provisão – Draft IFRS de 2009 aplicado ao 

Cosif 

A seguir apresentamos uma proposta de metodologia de provisão, sendo que os 

princípios nos quais esta proposta está embasada coincide com aqueles que 

fundamentaram a metodologia de provisão em IASB (2009). 

Do ponto de vista econômico, não faria sentido o banco provisionar de acordo 

com a perda esperada da vida da operação na saída. Ainda assim, pelo princípio da 

prudência, o banco deveria fazer uma provisão baseada na perda esperada de 1 ano, mas 

não necessariamente igual a essa perda esperada de 1 ano, sempre respeitando que 

operações com maior perda esperada tenham maior provisão. Desta forma, o cálculo da 

provisão deve vir de um sistema interno de classificação. 

Neste sentido, considerando também o princípio da prudência, os bancos que não 

possuem ou não queiram utilizar seu sistema interno para classificar suas operações de 

varejo, não poderiam ter a possibilidade de classificar suas operações em A, sendo que a 

melhor classificação de uma operação, nesses casos, deveria ser (por exemplo) C, que 

representaria um nível mais próximo da perda esperada, mas ainda bem abaixo da mesma, 

como calculada em Yanaka e Holland (2010). 

                                                 

24 Um dos motivos para tanto é evitar a distribuição de dividendos com base apenas em expectativas de 
geração de resultado. 
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Operações com risco similar, de diferentes carteiras de um banco, deveriam ser 

classificadas no mesmo nível de risco, havendo assim uma coerência entre as 

classificações de diferentes carteiras, possibilitando ao observador externo melhor avaliar 

o risco do banco. 

A não necessidade de provisão pela perda esperada parte do princípio de que a 

margem de juros de operações similares da mesma safra deva cobrir a EL. Mas deve-se 

ressaltar que é essencial que seja feito um acompanhamento para verificar se isso 

realmente acontece. Além disso, não é plausível o argumento que a margem de safras 

mais recentes cubra a perda esperada de safras anteriores.  

Como as operações de uma mesma safra, que não entram em atraso, saem do 

balanço antes das operações atrasadas ou em default, no momento em que não há mais 

operações “boas” na carteira, a provisão deve ser, no mínimo, a perda esperada daquelas 

que restaram. E, nesse caso, a perda esperada dessas operações restantes é (muito) maior 

que a perda esperada do pool inicial de operações. 

Como uma parte da margem será perdida pelas operações que entram em default, 

faz sentido que uma fração da margem seja utilizada para aumentar a provisão. Dessa 

forma, o banco deveria provisionar uma parcela da receita de juros de acordo com o valor 

da perda esperada e alocar25 essa provisão nas operações do pool. Essa era justamente a 

abordagem proposta26 pelo Exposure Draft de 2009 do IFRS – Amortised Cost and 

Impairment (IASB 2009). 

Simulação – provisão e perda esperada 

Utilizando a mesma simulação da seção 5.2, foi possível verificar a relação entre 

provisões, perda esperada de um ano da carteira (ELC) e perda esperada lifetime da 

carteira (ELVC). Neste caso, o parâmetro-chave é a probabilidade de transição de HH1 

para V, que representa a recuperação de operações em prejuízo. O gráfico abaixo 

                                                 

25 O banco deve garantir que, conforme as operações saudáveis de uma safra são amortizadas, a provisão 
remanescente deve ser compatível com a perda esperada das operações deterioradas dessa mesma safra. 
26 Essa abordagem foi bastante criticada pela indústria, devido a sua complexidade de implementação. O 
nível de disclosure nessa proposta também seria maior. 
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apresenta os resultados para valores desse parâmetro compatíveis com LGDs entre 60% 

e 80%, conforme (Yanaka e Holland 2010). 

O gráfico mostra27 que a ELC fica sempre acima da provisão28 e a ELVC fica 

entre 2,5 e 3,5 vezes o valor da provisão. Lembrando que a matriz foi calibrada utilizando 

o NPL, IC e distribuição nas faixas de risco observadas atualmente. 

Gráfico 5.4 – Relação entre provisão e perda esperada 

 

Os dados mostram que a provisão existente no SFN é inferior à perda esperada da 

carteira. No entanto, não se pode concluir que existe subprovisionamento, pois, como 

exposto ao longo desta seção, a provisão, não necessariamente, deve ser igual ou superior 

à perda esperada. 

Tampouco a análise da suficiência de provisão deve ser baseada em informações 

contábeis, como, por exemplo, a relação da mesma com o índice de inadimplência ou a 

perda contábil doze meses à frente, devido às limitações da informação contábil, 

sumarizadas na seção 4.7, e os incentivos dos bancos em relação ao gerenciamento de 

resultado (Goulart 2007). 

 

                                                 

27 O gráfico também apresenta, para fins de comparação, o valor da perda esperada de 1 ano de uma safra 
logo após a originação (EL), mas deve-se lembrar que esse número não deve ser comparado à provisão, 
pois considera apenas uma pequena fração da carteira. 
28 Provisão mínima segundo a Res. 2.682. 
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A análise deve se basear nas informações sobre risco (PD, LGD e EL), juntamente 

com informações sobre margem de juros e volatilidade da margem, ambas por safra, além 

de respeitar os princípios apresentados em BCBS (2006b). Conclui-se, então, que é difícil 

para o observador externo verificar a suficiência da provisão, ficando tal tarefa a cargo 

do órgão supervisor. No entanto, um maior disclosure permitiria ao observador externo 

inferir a consistência da classificação de um banco ao longo do tempo e entre 

modalidades, além de permitir a comparação das taxas de atraso e o volume provisionado 

entre diferentes bancos (para uma mesma modalidade). 

 

 Conclusão 

Os capítulos 2 e 3 analisaram se os dados públicos divulgados pelos bancos são 

informativos em relação à evolução da qualidade de suas carteiras de crédito. A análise 

foi dividida em duas partes, sendo que, na primeira parte, a estratégia empregada foi 

comparar a informação pública (classificação de acordo com a Resolução 2.682, índice 

de inadimplência, provisão e índice de cobertura) com a informação privada utilizada pelo 

banco em sua gestão de risco (sistema interno de classificação, frequência de 

inadimplência, probabilidade de inadimplência e perda esperada). 

Concluiu-se pela limitação da informação pública por três motivos. Em primeiro 

lugar, pelas características intrínsecas dos dados contábeis; em segundo lugar, pela pouca 

transparência em relação aos procedimentos contábeis, onde há alta discricionariedade 

para a interpretação da norma sobre classificação e provisão (Res. 2.682); e em terceiro 

lugar, pela discrepância conceitual entre as variáveis contábeis e econômicas. 

Em relação à informação pública sobre a distribuição da carteira em níveis de 

risco, verificamos que a mesma é insuficiente para inferir a qualidade da carteira. Isso 

acontece porque, no Atacado, os níveis não oferecem granularidade suficiente para 

distinguir o risco das operações, de forma que grande parte das operações concedidas são 

classificadas em AA ou A. Já no Varejo, a Res. 2.682 permite que o banco classifique a 



98 
 

maior parte das operações tipicamente de Varejo29 no nível A, não sendo necessária a 

classificação de acordo com o risco da operação. 

Em relação à limitação do índice de inadimplência (NPL), apontamos que se trata 

de uma variável estoque e por isso não possibilita que se tenha conhecimento do fluxo de 

operações que se tornam inadimplentes em um determinado período. A variável também 

apresenta grande inércia, demorando para responder a mudanças na qualidade da carteira, 

em especial em períodos de aumento no volume de crédito, quando a análise é dificultada 

pelo efeito denominador. 

Uma característica negativa do NPL é que o mesmo é uma variável backward 

looking, de forma que o aumento do índice só acontece após a deterioração da carteira, 

não sendo uma boa variável para inferir o risco prospectivo. 

O alto volume de operações adimplentes nos piores níveis de classificação (G e 

H), em conjunto com a pouca transparência sobre a política de classificação e 

renegociação dos bancos, dificulta a interpretação dos dados sobre inadimplência. 

Especialmente em um período de crise, um banco pode ter incentivos para suavizar o 

índice de inadimplência, através da renegociação de um maior volume de operações em 

atraso. 

Observou-se também que o índice de cobertura é pouco informativo, devido, 

novamente a quantidade de operações adimplentes nos piores níveis de risco. Além disso, 

quando um banco reclassifica no balanço operações que originalmente estavam em 

prejuízo, há aumento do índice de cobertura da forma artificial. 

Na comparação com os dados divulgados por grandes bancos em outros países, 

verificamos a possibilidade de melhora na divulgação de informações pelos bancos 

brasileiros. A maior transparência poderia ser atingida através de mudanças nas normas 

do Banco Central, em especial, na Resolução 2.682 e na Circular 3.678, relativa ao Pilar 

3. 

                                                 

29 Art. 5º, as operações de crédito contratadas com cliente cuja responsabilidade total seja de valor inferior 
a R$50 mil reais podem ser classificadas apenas em função do atraso, com a restrição de que a melhor 
classificação seja o nível A 
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A primeira sugestão é a divulgação, em um único documento, de todas as 

informações referentes à carteira de crédito e gestão de risco de crédito, incluindo uma 

análise do próprio banco em relação aos dados divulgados. Hoje as informações estão 

dispersas entre as notas explicativas do balanço, Relatório de Pilar 3 e dados apresentados 

em teleconferências sobre o resultado do banco. 

O conjunto de modificações poderia incluir: divulgações sobre mudanças 

relevantes na política de crédito que afetassem a contabilização das operações; divulgação 

de informações mais detalhadas sobre procedimentos de classificação, inclusive das 

operações de varejo, renegociação e arrasto; mudança do melhor nível que operações de 

varejo podem ser classificadas, na ausência de utilização de sistema interno de 

classificação; informações relativas à distribuição de clientes no sistema interno de 

classificação; informações de inadimplência por safras; informações sobre frequências de 

inadimplência; informações sobre os fluxos relacionados ao estoque contábil e 

informações sobre a classificação das operações no momento da concessão. 

As informações consideradas “proprietárias” poderiam ser divulgadas com 

alguma defasagem. 

 Os maiores bancos já têm um tratamento diferenciado em relação ao Pilar 2. 

Poderia haver também uma maior exigência em relação à divulgação de informações por 

parte desses bancos. A justificativa para tanto seria o fato de tais bancos serem 

sistemicamente importantes (BCBS 2012). O mais relevante seria os bancos divulgarem 

informações relativas a seus sistemas internos de classificação, ainda que não estejam 

adotando o modelo IRB. A maior transparência de informações verificada em outros 

países está relacionada à implementação da abordagem IRB de Basileia II pelos bancos. 

Por isso, uma mudança regulatória alternativa seria a obrigatoriedade da adoção do IRB 

para os maiores bancos brasileiros.  

A segunda parte da análise foi apresentada neste capítulo, onde se avaliou a 

discrepância entre a informação contábil e a informação econômica. Especificamente, 

foram analisadas: a relação entre índice de inadimplência contábil (NPL) e a 

probabilidade de inadimplência (PD); a relação entre perda esperada (EL) e provisão e a 

regra de “arrasto” determinada pela Resolução 2.682. 
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Os dados empíricos mostraram que o NPL, como métrica de risco, subestima a 

PD, onde foi usada a frequência de inadimplência observada como proxy para PD. 

Mostrou-se também que a fórmula simples de média entre NPL e EH (porcentagem da 

carteira classificada entre os níveis de risco E a H) é uma métrica de risco mais adequada, 

pois se ajusta melhor aos dados de frequência de inadimplência. Isso acontece porque o 

NPL subestima o risco da carteira ao não considerar as operações deterioradas (E a H) 

que não estão em atraso (por exemplo, operações renegociadas) Além disso, como essas 

operações ficam mais tempo no balanço, há um aumento do volume em E a H.  

Adicionalmente, foi construído um modelo simples de matriz de transição. 

Baseado em uma cadeia de Markov de segunda ordem, foi simulada a relação entre PD e 

NPL, considerando as características médias das operações de crédito do SFN, como 

proporção da carteira em cada nível de risco, índice de inadimplência, prazo médio e 

índice de cobertura. Os resultados mostraram que se não houvessem operações 

deterioradas adimplentes (“Bad”) nas carteiras dos bancos, o NPL seria muito próximo 

da PD. Para parâmetros compatíveis com o índice de cobertura no SFN, o NPL subestima 

a PD, enquanto a média entre NPL e EH prediz a PD adequadamente, para diversos níveis 

de “Bad”. Dessa forma, os resultados corroboraram aqueles encontrados pela análise 

empírica. 

Um resultado adicional do modelo é que a provisão do SFN é menor que a perda 

esperada da carteira (ELC) quando se considera o horizonte de 1 ano e significantemente 

inferior à perda esperada lifetime (ELVC) (considerando o prazo remanescente de todas 

as operações da carteira). Esse resultado pode ser explicado através da decomposição da 

carteira em três partes: Good, Bad e default. A parcela Good representa as operações que 

tem risco semelhante à carteira do momento da concessão, portanto o seu risco pode ser 

aproximado pela EL calculada na “partida”. A parcela em default representa as operações 

em atraso acima de 90 dias e portanto apresenta alta porcentagem de perda. A parcela 

Bad representa as operações com alto risco, mas que não estão em atraso superior a 90 

dias. A baixa provisão quando comparada à perda esperada deve-se, principalmente, pelas 

parcelas Good do Varejo, e Bad classificadas até o nível E. 

Como a carteira dos bancos apresenta operações de diferentes safras, e safras 

muito antigas que permanecem no balanço tendem a apresentar grande proporção de 

operações deterioradas, a provisão pode ser decomposta em duas partes, uma é a provisão 
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backward looking, para as operações já deterioradas, e a outra é a provisão prospectiva, 

para as operações novas. De forma alguma isso representa excesso de conservadorismo, 

apenas reflete a composição da carteira em balanço. Por outro lado, a interpretação estrita 

do conceito de provisão por perda esperada (IFRS-9) e “perda provável” na Res. 2.682 

pode gerar um excesso de provisão, por não considerar adequadamente o conceito de 

perda econômica e as margens de juros elevadas de operações com maior perda esperada. 

No apêndice, apresentamos uma breve análise da regra de arrasto, mostrando que, 

se aplicada integralmente, a regra pode levar a uma provisão excessiva. Por outro lado, 

se não aplicada corretamente, haverá falta de provisão pelo fato do banco não estar 

considerando uma variável importante para inferir o risco das operações sujeitas ao 

arrasto. Mais uma vez, portanto, é demonstrada a importância da divulgação de 

informações, neste caso a política de provisionamento. 
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Cap. 4 – Gestão de risco e discriminação de preço em um mercado de 

crédito oligopolizado 

 

1. Introdução 

O mercado de crédito no Brasil é caracterizado por uma alta concentração, sendo que 

os 6 maiores bancos detêm mais de 80% do mercado1. Existe grande discussão se esta 

concentração implica em poder de mercado desses bancos (veja, por exemplo, Nakane 2002 

e Belaisch 2003). Este ensaio pretende contribuir com este debate apresentando um modelo 

teórico em que a gestão de risco tem um papel relevante na dinâmica do mercado. 

Tabela 1 - Volume de operações de crédito – 6 maiores IFs (R$ milhões) – dez/13 

Instituição Financeira 
Operações de Crédito, 

Leasing e Outros Créditos 

BB 748  

Itaú 512  

Caixa Econômica Federal 544  

Bradesco 374  

Santander 307  

HSBC 98   

Total Consolidado Bancário I 3.083  

Participação 6 maiores 84%  

 Fonte: top50 

Este trabalho parte do pressuposto que o mercado de crédito é segmentado, sendo 

que a competição se dá de forma independente em cada um dos segmentos2. No mercado 

Corporate (grandes empresas) há maior competição, análise individual do risco de crédito 

de cada tomador e spreads mais baixos, enquanto o mercado de varejo3 (pessoas físicas e 

pequenas empresas) é caracterizado por análise de risco massificada e taxas mais uniformes, 

mesmo que os clientes tenham diferentes níveis de risco. 

                                                 

1 Excluindo o BNDES (que não faz parte do Consolidado Bancário I, composto por Bancos Comerciais, 
Múltiplos e Caixa Econômica). 
2 Como exemplos de segmentos, pra pessoa física, teríamos: CDC veículos, consignado e crédito 
imobiliário. Para pessoa jurídica, a segmentação se dá de acordo com o porte e localização geográfica 
das empresas. 
3 O Banco Central define varejo no Art. 24 da Circular 3.644. Estas operações têm menor exigência de 
capital para cômputo do Índice de Basileia. 
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Uma característica relevante neste mercado é que os grandes bancos possuem 

vantagens competitivas em relação à gestão do risco de crédito por pelo menos três motivos. 

O primeiro é a agregação de informações a respeito dos clientes. No mercado de varejo, a 

quantidade de dados é fundamental para a construção de modelos de credit scoring e 

behavioral scoring4, no segundo caso, além da informação do perfil de cliente, são 

consideradas as informações do comportamento passado de um cliente específico, por isso 

a importância do relacionamento com os clientes (relationship banking). O segundo motivo 

são as economias de escala devido aos custos fixos em sistemas e TI demandados pelas bases 

de dados necessárias para a construção desses modelos e gestão de todas as informações 

relacionadas às operações e garantias. A terceira razão é a diversificação do risco 

proporcionada por uma grande carteira de clientes. 

O mercado para pessoa física (PF), justamente aquele em que a discriminação de 

preço é menos difundida, tem crescido numa velocidade maior que o mercado para pessoa 

jurídica. A análise do mercado PF tem grande importância, pois este crescimento pode 

implicar em excesso de endividamento das famílias, com implicações macroeconômicas 

relevantes, inclusive a possibilidade de formação de uma bolha de crédito. 

A principal característica que distingue o mercado de crédito do modelo mais simples 

de oferta e demanda é a presença de assimetria de informação. Segundo Stiglitz & Weiss 

(1981), taxas de juros mais altas fariam com que os tomadores de menor risco saíssem do 

mercado, resultando num aumento da inadimplência. Dessa forma, o equilíbrio nesse 

mercado é caracterizado pelo racionamento de crédito. 

A hipótese crucial do modelo de Stiglitz & Weiss (1981) é que os bancos não 

observam o risco do tomador. A mudança desse pressuposto pode mudar radicalmente os 

resultados, por isso é importante analisar o papel desempenhado pela assimetria de 

informação na competição bancária. Dessa forma, a gestão de risco tem um papel relevante, 

já que uma vez que o banco consiga inferir o risco de seus clientes, existe a possibilidade de 

discriminação de preço.  

Neste ensaio consideramos um oligopólio bancário que concorre no mercado de 

crédito, no segmento de varejo, a la Cournot. Há dois tipos de clientes, com diferentes riscos 

e diferentes curvas de demanda. Inicialmente, os bancos não observam o tipo do cliente, mas 

                                                 

4 Esses modelos são regressões logísticas cuja variável dependente é o default ou não do cliente.  
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caso queiram fazê-lo, devem investir em gestão de risco. Caso invistam, os bancos poderão 

discriminar preço (discriminação de terceiro grau). A ideia por trás do modelo é que há um 

continuum de perfis de risco e que uma melhora na gestão permite ao banco distinguir entre 

dois perfis adjacentes e consequentemente cobrar preços diferentes desses diferentes 

clientes.  

O objetivo deste ensaio é analisar o equilíbrio desse jogo e discutir como esse 

equilíbrio pode ser deslocado devido a mudanças na estrutura de custos, particularmente, no 

caso em que uma mudança regulatória exógena cria sunk costs. A mudança regulatória que 

está atualmente em curso no Brasil é a implementação do Acordo de Basileia II. Devido à 

perspectiva de utilização de modelos internos de risco de crédito, os seis grandes fizeram 

grandes investimentos nos últimos anos. Este trabalho mostra que esses investimentos não 

têm impacto somente na exigência de capital, mas também aumentam os incentivos para que 

os bancos concorram mais no varejo. 

Este trabalho adota uma nova abordagem para a análise da competição bancária, já 

que parte de um modelo de concessão dos bancos para inferir consequências sobre a 

competição. O modelo proposto é inédito em dois sentidos, primeiro ao relacionar, por 

hipótese, o preço de reserva e o risco do tomador, em segundo lugar ao estabelecer uma 

relação entre investimento em gestão de risco e o equilíbrio de mercado, tanto em relação à 

quantidade, como à qualidade dos tomadores. 

A próxima seção faz um breve resumo da literatura. Em seguida apresentamos o 

modelo, seus resultados e um exemplo numérico. A seção seguinte discute os resultados e a 

última seção conclui. No apêndice, são apresentadas duas extensões, uma para 3 firmas e 

outra para n períodos. 

2. Literatura relacionada 

Este ensaio tem como ponto de partida três literaturas que são inter-relacionadas. A 

primeira é sobre discriminação de preços em mercados oligopolizados. A segunda é a 

literatura sobre gestão de riscos, dentro do campo das Finanças. O ponto de encontro entre 

as duas primeiras é a economia bancária, que engloba, dentre outros tópicos, a competição 

bancária e a regulação bancária. 

A análise dos efeitos da discriminação de terceiro grau em monopólios foi realizada 

por Robinson (1933), Schmalensee (1981) e Varian (1985). Já a literatura sobre 
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discriminação de preço em mercados oligopolizados não é muito extensa, sendo que a maior 

parte dos artigos tratam da discriminação de segundo grau. Para uma revisão, ver Stole 

(2007). Em relação à discriminação de terceiro grau, podemos citar os trabalhos de Holmes 

(1989), Corts (1998) e Cowan (2007). 

Dentro da literatura relacionada ao risco de crédito, (Edelberg 2003 e 2006) e Phillips 

e Raffard (2009) analisam a relação entre risco dos consumidores e as taxas de juros cobradas 

pelo banco, relação conhecida como “precificação baseada em risco”.  

Em relação à literatura sobre competição bancária, não costuma haver segmentação 

do mercado, de forma que o mercado de crédito é tratado como um só (Nakane 2002 e 2003, 

Belaisch 2003, Lucinda 2010). Não foi encontrado nenhum artigo que relacione 

discriminação de preço e competição bancária. 

A assimetria informacional no mercado de crédito, tanto entre bancos e tomadores 

(Stiglitz e Weiss 1981) quanto entre diferentes bancos, tem um papel importante sobre a 

estrutura de mercado, sendo que os grandes bancos têm uma vantagem informacional sobre 

os demais (Sharpe 1990). 

 

3. O Modelo 

O modelo teórico a seguir pode ser entendido como um modelo geral de oligopólio 

onde há duas características básicas: custo para segmentar o mercado (observar o tipo de 

consumidor) e lucro endógeno ao tipo de consumidor. Esta segunda característica está 

presente no mercado de crédito, devido à inadimplência e também no mercado de seguros, 

onde o lucro depende do volume de sinistros. 

A competição é baseada no modelo de Cournot. A justificativa para a utilização deste 

tipo de modelo é que os bancos têm restrição de capacidade, pois devem atender índices 

mínimos de capital (Índice de Basileia). Apesar de a maioria dos bancos não estarem 

próximos ao mínimo, Blum e Nakane (2006) e Berger et al. (2008) mostram que a restrição 

é efetiva, pois os bancos desejam trabalhar com folga de capital. Além disso, os bancos 

definem o volume de crédito para o próximo ano em seus orçamentos estabelecidos 
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previamente5. No caso dos bancos, esse planejamento é especialmente importante, pois o 

descasamento natural entre passivos e ativos faz com que o banco tenha que fazer um 

planejamento do aumento de seus ativos e de capital. Deve-se apontar ainda, que, em um 

ambiente de crescimento no volume de crédito na economia, os bancos desejem ser 

cautelosos na concessão de operações a clientes novos, sem histórico no sistema financeiro, 

cujo risco o banco ainda tem pouco conhecimento. 

Outra evidência para a restrição de capacidade é a queda do volume emprestado a 

médias empresas quando há aumento da demanda por grandes empresas (como acontecido, 

por exemplo, na crise de 2008). 

Desta forma, utilizamos o resultado de Kreps e Scheinkman (1983), que demonstram 

que uma competição por preço (Bertrand), com restrição de capacidade (sob determinadas 

condições), equivale a uma competição de Cournot. 

Consumidores: 

Em nosso modelo existem dois tipos de consumidores, tipo bom (G) e tipo mau (B). 

Para cada tipo, os consumidores têm preço de reserva v(x) distribuídos uniformemente6 entre 

zero e V, sendo que VB > VG. Existem N consumidores de cada tipo e cada consumidor toma 

um crédito no valor de 1/N.  

Dessa forma a curva de demanda de cada tipo é  

=	 1 	 																																																		

= − = 1 − 	,											0 < < 1		
Onde p é o preço (taxa de juros cobrada) 

As curvas de demanda são lineares. Se VG = a e VB = m.a, temos: 

= 1 − 		,											0 < < 1										 1 	

                                                 

5 Este processo é comum em diversos setores. Para os maiores bancos, existe a exigência de se 
realizar o plano de capital, que deve ser apresentado ao órgão regulador no documento de ICAAP. 

6 A função de demanda é baseada em Martin (2009). 
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= 1− 		,									0 < < 1											 2 	
Onde qG e qB são as quantidades demandadas e pG e pB são os preços de cada tipo. 

As curvas de demanda inversas são: 

= − 																					 1′ 	
= − 														 2′ 	

A curva de demanda inversa do tipo mau tem maior coeficiente linear, estando 

sempre acima da curva de demanda do tipo bom. Para curvas de demanda lineares, isto 

implica que o primeiro tipo tem menor elasticidade-preço da demanda para qualquer nível 

de preço.  

Além disso, a probabilidade de inadimplência (PD) para o tipo G é menor. Sem perda 

de generalidade, podemos normalizar a PD do tipo Good para zero. Também serão 

estabelecidos limites para o valor da PD do tipo Bad: 

10% < < 50%, onde d é a PD do tipo Bad; 

A utilidade do consumidor é Max (v(x) – p; 0) se não há inadimplência e 0, caso 

contrário. 

O modelo considera que, inicialmente, os bancos não observam o tipo de cliente, 

dessa forma, a demanda de mercado observada pelos bancos é igual à soma das curvas de 

demanda dos dois tipos. 

+ = = 2− 1 + 									 	 < 																						 3 	
= 									 	 > 													

Onde P = pG = pB 

Temos as seguintes curvas de demanda inversas: 

= 2−
1+ 									 	 < 																																																 3′  

= − . 					 	 > 												 
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Figura 1 – Curvas de demanda (inversas) do tipo bom (G), mau (B) e conjunta 

 

 

Firmas 

As firmas competem a la Cournot. Existem 2 bancos idênticos com custo marginal 

constante igual a r. Este custo pode ser interpretado como a soma do custo de captação e 

outros custos operacionais.  

Vamos estabelecer uma restrição para o valor de a em função de r para que haja uma 

quantidade mínima de consumidores tipo Bom. Esta hipótese pode ser vista simplesmente 

como uma normalização. O que nos importará é o valor de m como função de a e r, que 

também será restrito conforme a inequação abaixo. 

2  

	 1 + 2  

Essas restrições visam a garantir que o preço para o tipo Bad será sempre superior ao 

preço cobrado ao tipo Good. 

No caso em que os bancos não observam o tipo do cliente, cada um maximiza o lucro 

considerando apenas a curva de demanda conjunta. Se houver investimento em gestão de 

risco, cujo custo fixo é K, os bancos poderão maximizar lucro em cada mercado 

separadamente. 
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Dinâmica: 

Em t = 0 os bancos decidem se investem em tecnologia de gestão de risco que 

possibilite observar tipo do cliente. 

Em t = 1 os bancos observam se seus rivais realizaram o investimento. 

Em t = 2 os bancos decidem quantidade.  

 

3.1. Solução 

Em t = 0, pode haver as seguintes decisões:  

a) Nenhum investe (NN) 

b) Ambos investem (DD) 

c) Banco 1 investe, mas banco 2 não investe (DN) 

d) Banco 2 investe, mas banco 1 não (ND) 

Para decidirem se investem ou não, os bancos utilizam indução retroativa. Devemos 

então calcular os payoffs em t=2. Se ambas fizeram investimento, empresas maximizam em 

cada mercado. Se nenhuma observa os tipos dos clientes, ambas maximizam considerando 

a curva de demanda conjunta dos tipos G e B. Se uma investiu e outra não, a primeira terá 

monopólio no mercado tipo bom e ambas dividirão (igualmente) o mercado tipo mau. 

Esse último resultado acontece porque o banco que não investiu não pode abaixar 

seu preço para atrair o tipo bom, já que ele não consegue diferenciar G e B. Portanto só 

poderá ofertar crédito para o tipo mal. Ambos os bancos sabem disso, de modo que eles 

concorrem igualmente neste segmento. Como os custos marginais são idênticos, cada banco 

terá metade do mercado. 

 

Caso 1: Nenhum banco investe em gestão de risco (NN) 

Cournot sem discriminação 

Problema da Empresa 1:  

O lucro da empresa 1 é a soma das receitas dos tipos G e B (líquida de inadimplência) 

Seja q1 = q1G + q1B 
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Max π1 = (1-d)q1B.P +q1G.P – r(q1B +q1G)   (4) 

Max π1 = (q1B +q1G).P – r(q1B +q1G) - d.q1B.P 

Max π1 = q1.P – r.q1 - d.q1B.P                   (4’) 

onde d é a PD do tipo mau 

 

O problema é mais complicado que uma maximização usual do lucro devido à 

possibilidade de inadimplência do tipo mau. Como a proporção deste tipo não é constante 

ao longo da curva de demanda conjunta, primeiro temos que determinar qual é essa 

proporção. 

Determinação da proporção do tipo mau: 

Sabemos que qB = 1 – pB/m.a e Q = 2 – P(1+m)/ma,  

fazendo P = pB, temos que   

= − 1+
+ 1 																																																	 5  

= +
− 1 + +

+ 1 																										 6  

A equação 6 mostra que a proporção do tipo mau que toma crédito no banco 1 é 

proporcional à relação entre o total de clientes do banco 1 e demanda total. 

Gráfico 2 – Proporção de consumidores do tipo mau (QB) em função de Q e m 
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Gráfico 2b – Quantidade de Maus e Bons 

 

Substituindo (3) e (6) em (4’) temos: 

Max 	 = 	 2 − − 1 + 	– 	 	– 	 +
− 1 + +
1 + 2 − − 1 +  

Derivando em relação à q1 e igualando a zero obtemos a CPO: 

2− 2 − 1 + − 	 	
+ + 4 + − 3 + 5 + 2 − 6 − 2 + 2 + 2 + − 3

1 + +
= 	0	

Resolvendo o problema simétrico para a empresa 2, obtemos o sistema cuja solução é: 

= =  

2 − 3 1+ − 	 	 + 1 + . 6 + 2 − 6 − + 1
2 = 0																																 7  

2 2 − 3 1+ − 	2 	 + 1 + . 6 + 2 − 6 − + 1 = 0																		 7  

Substituindo q* na equação do lucro temos: 

∗ = 2 1− 1 + − − − 1+ 2 1−
1+ ≡ 											 8  

A equação acima mostra o lucro de cada firma em função da quantidade de equilíbrio 

e outros parâmetros do modelo (a, m, r e d). A seguir veremos como o lucro é afetado por 

cada um desses parâmetros.  
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Estática comparativa: 

Sabemos que  

∂π ∗ x , x
∂x = ∂π∂q .

∂q
∂x +

∂π
∂x 

Pelo teorema do envelope, o efeito indireto seria zero, de forma que teríamos que 

calcular apenas o efeito direto. 

Mas, como na maximização do lucro, a derivada é em relação à q1 e o lucro depende 

de q1 e q2 (que no equilíbrio serão iguais), o efeito indireto não será zero. Devemos então 

calcular o efeito total para cada um dos parâmetros, ainda que o efeito indireto seja de menor 

magnitude. 

∂π
∂q = 2− 4q 1 + − r − 1+ 3− 4 −  

∂q
∂a = −

4 − 6 1+ + 6 + 2 − 6 − + 1
1 − 3 4 1+ − 2 1+ + 12 + 2 − 6  

∂π
∂a = 	

1 − q
1 +m 2 − − 1+ 2

1 + + ∂π∂q
∂q
∂a 	> 	0	7	 

Como esperado, um aumento do preço de reserva (de ambos os tipos), aumenta o lucro 

 

∂q
∂m = 4 1 + − 2 2− 3 2 + 1 − 6 + 4 − 6 − 2 + 1

4 1− 3 1 + − 2 1+ + 2 6 + − 3  

∂π
∂m		=

1 − q a
1 + 2q − 2 1 − + 3 − 1

1+ + ∂π∂q
∂q
∂m	> 	0 

Um aumento do preço de reserva dos consumidores maus aumenta o lucro 

 

∂q
∂r = 1 + 2− 6 − + 1+ 6 + − 3  

                                                 

7 > 	0, já	que	 < 1 
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∂π
∂r = 	−	q −

∂π
∂q .

∂q
∂r 	< 0 

Aumentos do custo diminuem o lucro 

 

∂q
∂d =	

6 + 4 − 3 − + 1
4 1 − 3 1 + − 2 1 + + 2 6 + − 3  

∂π
∂d =	−

− 1 + 2 1 −
1 + + ∂π∂q

∂q
∂d = − . + ∂π∂q

∂q
∂d	< 	0	

Quanto maior a inadimplência, menor o lucro. 

Em resumo, aumentos de a ou m tem efeito positivo no lucro, enquanto que aumento 

de r ou d diminuem o lucro. No apêndice apresentamos gráficos dos efeitos marginais de 

cada parâmetro. 

 

 

Caso 2: ambas a firmas investem em gestão de risco (DD) 

As firmas podem investir em tecnologia de gestão de risco que possibilite observar 

os tipos dos clientes. O custo fixo desta tecnologia é K. Além disso, há os custos marginais 

Resultado 1: No subjogo em que não é possível observar o tipo dos 

consumidores, cada firma escolhe a quantidade que maximiza seu lucro, tomando 

como dada a quantidade escolhida pela outra firma (equilíbrio de Cournot). A 

quantidade de consumidores do tipo mau é endógena, sendo = 				 
O lucro de equilíbrio no caso em que as firmas são idênticas é  

∗ = 2 1 − − − , onde q* soluciona a 

equação 2 2 − 3 − 	2qr	 + . 6q + 2m − 6 q −m+ 1 = 0 

Um aumento do preço de reserva de ambos os tipos (a) ou apenas do preço de 

reserva do tipo mau (m) aumenta o lucro, enquanto que aumentos do custo r ou da 

inadimplência d diminuem o lucro. 
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c1 e c2, para as firmas 1 e 2 respectivamente, no mercado tipo bom. Este custo representa o 

custo da análise de risco de cada cliente bom8. 

Como neste caso ambas as firmas observam os tipos dos clientes e o custo marginal 

é constante, elas podem maximizar o lucro de forma independente em cada mercado, 

novamente em uma competição de Cournot. 

Mercado tipo bom (G), empresa 1: 

Max π1G = q1.a(1-q1-q2) – rq1 – c1q1 

Derivando obtemos 

a - 2aq1 - aq2 - r - c1 =0 

Fazendo o problema simétrico para a empresa 2 e resolvendo o sistema, obtemos: 

qi = (a – r – 2c i +cj)/3a  

com c1 = c2 = 0 temos 

qi = (a-r)/3a 

Q = 2(a-r)/3a 

P = (a+2r)/3 

=	 −
9 ≡ 																														 

 

Mercado tipo mau (B), empresa 1: 

	 = 1 − 1− − −  

Derivando obtemos 

1 − 1− 2 − − = 0 

= 13 − 3 1 −  

= 1 − + 2
3 1−  

                                                 

8 Inicialmente, manteremos estes custos em zero, pois não impactam na análise. 
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=	 1 − −
9 1 − 	≡ 	 																															 

 

Podemos observar a relação entre os preços: 

= + 2 + 2
1 − + 2  

Devido às restrições estabelecidas incialmente, o primeiro termo do lado direito será 

sempre maior que 1 e segundo termo ficará entre 0 e 1. 

O lucro com discriminação é a soma dos lucros nos dois mercados menos o 

investimento K. 

πDD –K = π1B + π1G –K 

− = −
9 +	 1 − −

9 1− − 																				 9 																								 
 

Estática comparativa: 

Mercado Good 

∂π
∂a = 	

a −r
9a > 0 

∂π
∂r =

2 r − a
9a < 0 

O aumento do parâmetro a aumenta o lucro neste mercado enquanto um aumento de 

r diminui o lucro. 

Aumentos de a e r no mesmo montante diminuem o lucro: 

∂π
∂a +

∂π
∂r = −

r − a
9a < 0 

 

Mercado Bad 

∂π
∂a = 	

a m 1− d − r
9a m 1− d > 0 

∂π
∂m =	a m 1− d − r

9am 1− d > 0 
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∂π
∂r =

2 r −ma 1 − d
9ma 1− d < 0 

∂π
∂d =	

r 	−	a m 1− d
9am 1 − d < 0 

Aumentos de a ou m tem efeito positivo no lucro, enquanto que aumento de r ou d 

diminuem o lucro. 

 

 

Caso3: Uma empresa investe, a outra não (DN ou ND) 

Neste caso, um banco discrimina preço e outro não. O banco que investe em gestão 

de risco poderá identificar os clientes bons e consequentemente terá monopólio deste 

mercado. O banco que não investe sabe que terá acesso apenas aos tomadores do tipo mau, 

sendo que neste mercado haverá novamente uma competição de Cournot. 

 

Mercado tipo mau (B) 

A quantidade de equilíbrio será a mesma do mercado tipo B quando ambas 

discriminam. 

Mercado tipo bom (G): monopólio 

Max π1M = q1.P - rq1  - c1q1 = q1.(a-aq1) - rq1  - c1q1 

Derivando obtemos a - 2aq1 – r –c1 =0 

Resultado 2: No subjogo em que ambas as firmas discriminam preço, 

como o custo marginal é constante, as firmas maximizam lucro em cada mercado 

independentemente.	 
O lucro de cada uma no mercado bom é 	 = 	 		e  

=	 	 no mercado mau. Se 1 − > 1, o lucro no mercado 

mau é maior que o lucro no mercado bom. 

Um aumento do preço de reserva de ambos os tipos (a) ou apenas do 

preço de reserva do tipo mau (m) aumenta o lucro, enquanto que aumentos do 

custo r ou da inadimplência d diminuem o lucro. 
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q1 = (a-r-c1)/2a 

p = (a+r)/2a 

com c1 =0, o lucro será: 

= −
4 	≡ 																															 

 

O lucro para a empresa que investe e discrimina preço será de: 

− 	 = −
4 +	 1 − −

9 1− − 																				 
 

O lucro para a empresa que não investe será de: 

= 1− −
9 1 −  

 

 

Agregando todos os resultados anteriores temos a seguinte matriz de payoffs: 

 

Discrimina Não

Discrimina πDD - K, πDD - K πDN - K, πND

Não πND, πDN - K πNN, πNN

2

1

Resultado 3: No subjogo em que apenas uma firma investe em gestão 

de risco, a firma	que discrimina preço terá monopólio do mercado bom e 

dividirá o mercado mau, seu lucro será de 	 = + 	  
O lucro da outra firma será de =  

Assim como nos casos anteriores, um aumento do preço de reserva de 

ambos os tipos (a) ou apenas do preço de reserva do tipo mau (m) aumenta o 

lucro, enquanto que aumentos do custo r ou da inadimplência d diminuem o 

lucro. 
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Onde  

= 2 1− ma
1 +m − − dma m− 1+ 2q 1− q

1+ ,																																							 8  

cujo q que resolve a equação abaixo: 

2 2 − 3 ma
1+ m− 	2qr	 +

dma
1+m . 6q + 2m − 6 q −m+ 1 = 0																		 7  

 

= −
9 +	 1 − −

9 1− 																				 

= −
4 +	 1 − −

9 1 − 																	 

= 1− −
9 1 −  

Podemos ver que  − = , então  >  

Sabemos também que se não houvesse o custo K, discriminar seria sempre ótimo, 

>  

O lucro sem discriminação é ao menos tão grande quanto o lucro apenas no mercado 

mau, . 

Como o lucro sob monopólio é sempre maior que no duopólio, >  

Temos então que  > >  

Para acharmos o equilíbrio, basta achar o sinal das seguintes expressões: 

− −  

− −  

Sabemos ainda que  − > 	 − , pois 

− > 	 − = 5 −
36 > − = 4 −

36  

Temos então, que se o custo K for suficientemente baixo, <  , − >  

e − > , de forma que discriminar será a estratégia dominante. 
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Por outro lado, se o custo for suficientemente alto,  >  , − <  e 

− <  , a estratégia dominante será não discriminar. 

Se < <  , − <  , mas − >  , havendo neste caso 2 

equilíbrios, onde apenas uma firma discrimina. 

3.2. Exemplo 

Vamos ilustrar o resultado com um exemplo numérico: 

Se  a = 30 

m = 2,  

r = 9 

d = 30% 

c1 = c2 = 0 

Tabela 2 – Resultados da simulação (a=30; m=2; r=9; d=0,3) 

 

A tabela acima mostra as quantidades, preços e lucro para cada um dos possíveis 

equilíbrios, considerando o conjunto de parâmetros acima (a=30; m=2; r=9; d=0,3). Quando 

nenhuma firma discrimina (NN) o lucro de cada uma delas é de 3,5. Quando ambas as firmas 

discriminam (DD) o lucro é de 4,5, sendo de 1,6 no mercado bom (DDG) e 2,9 no mercado 

mau (DDB). Quando apenas uma firma discrimina (DN), seu lucro é de 6,6, sendo 3,7 no 

monopólio do mercado bom (DNG) e os mesmos 2,9 do caso anterior no mercado mau 

(DNB), enquanto a outra firma aufere lucro apenas no mercado mau (ND). 

q Q P π

NN 0,50 1,00 20,0 3,5

DDG 0,23 0,47 16,0 1,6

DDB 0,26 0,52 28,6 2,9

DD 0,99 4,5

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

DNB 0,26 0,52 28,6 2,9

DN 0,87 6,6

ND 0,26 28,6 2,9
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A matriz de payoffs fica sendo então: 

 

O equilíbrio depende dos valores de K, o custo do investimento em gestão de risco. 

Se K < 1,6  (DD) 

Se K > 3,1  (NN) 

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

Se K for suficientemente baixo, estratégia dominante será ambas as firmas 

discriminarem (DD). O valor de K é exatamente o lucro no mercado bom com duopólio, 

pois é a diferença entre (DN) e (DD). Se K for suficientemente alto, então a estratégia 

dominante é não investir. Se K tiver um valor intermediário, então o equilíbrio será apenas 

uma das firmas investir, sendo que esta forma ficará com o monopólio no mercado bom. 

Neste exemplo, em (NN) há 2/3 de maus e 1/3 de bons (ver equação 5). Comparando 

(NN) com (DD), vemos que há aumento da quantidade de bons e diminuição da quantidade 

de maus no mercado. Este resultado pode ser generalizado (ver gráfico 2b), já que a 

quantidade de bons e maus em (DD) é muito próxima, o que só aconteceria em (NN) se o 

preço fosse próximo de zero, o que não acontece em equilíbrio.  

4. Discussão dos resultados 

O modelo apresentado conjuga dois resultados conhecidos: o primeiro é que, quando 

é possível observar grupos de consumidores com diferentes elasticidades-preço da demanda, 

é ótimo para as firmas efetuarem discriminação de terceiro grau (Robinson 1933). Tal 

discriminação sempre elevará os lucros desde que haja poder de mercado. No caso de 

demandas lineares, a quantidade total vendida será a mesma (Stole 2007). O detalhe em 

nosso modelo é que há um custo para observar o tipo do cliente. 

O segundo resultado é que quando o lucro é endógeno ao risco do consumidor, o 

vendedor deverá cobrar preços mais altos para consumidores de maior risco. Isso acontece, 

por exemplo, no mercado de crédito ou no mercado de seguros. Esse resultado seria válido 

mesmo se as curvas de demanda fossem idênticas. No caso de demandas lineares, como 

discrimina 4,5 - K 4,5 - K 6,6 - K 2,9

não 2,9 6,6 - K 3,5 3,5
1

2

discrimina não
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existe inadimplência do grupo de maior risco, a quantidade total com discriminação será 

menor em relação ao caso sem discriminação. 

No mercado de crédito, ambas as características estão presentes, ou seja, os 

consumidores de maior risco são também aqueles com maior disposição a pagar, o que, em 

nosso modelo, implica em demanda menos elástica. 

Um primeiro resultado do modelo é o processo de seleção adversa para a firma que 

não discrimina preço. Se considerarmos que, inicialmente, nenhuma firma discrimina, temos 

um equilíbrio pooling, com clientes bons e maus para ambas as empresas. Se a partir de 

determinado momento a empresa 1 começar a discriminar preço e não for possível para a 

empresa 2 diferenciar entre os tipos dos consumidores, esta terá como clientes apenas o tipo 

mau. Se, neste cenário, o investimento for maior que o ganho de acessar o mercado do tipo 

bom, pode ser ótimo para a firma 2 ficar apenas com estes clientes de maior risco. 

O segundo resultado é que, com discriminação, o banco mudará o mix de clientes, 

aumentando o volume emprestado para os clientes de menor risco. 

4.1 Basileia II 

Segundo o Comunicado Bacen 19.028/09, a partir de 2013, os bancos poderão utilizar 

modelos internos para apuração da exigência de capital (Índice de Basileia). A data inicial 

para tanto já foi adiada pelo regulador duas vezes, sendo que a data inicialmente estipulada 

era 2010 (Comunicado 12.746 de 2004). A possibilidade de adoção de seus sistemas internos 

de classificação para cálculo do Índice de Basileia fez com que os grandes bancos 

investissem pesadamente em suas áreas de gestão de risco, pelo menos desde 2004. Os 

requisitos para aprovação desses modelos internos não são triviais, sendo detalhados em um 

documento de 119 páginas (Circular 3.648).  

Em relação ao modelo aqui apresentado, após os investimentos relacionados à 

regulação prudencial, o investimento marginal para a discriminação de preços (K) diminui 

sensivelmente. Desta forma, se considerarmos uma situação inicial onde K é suficientemente 

alto, ou seja, em um ambiente onde a gestão de risco não se encontra em um estágio 

avançado, a regulação tem impactos no equilíbrio de mercado, deslocando este equilíbrio 

para uma situação onde haverá mais tomadores do tipo bom. Se a inadimplência do tipo mau 

for alta, esse deslocamento melhora o bem estar. 
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Para a aprovação do modelo é necessário que os bancos passem pelo “teste de uso”, 

ou seja, demonstrem que utilizam efetivamente os modelos no dia a dia dos negócios. Um 

dos critérios para tanto é a utilização dos modelos para precificação baseada em risco 

(discriminação de preço) (art. 145 da Circ. 3.648, §444 de Basileia II (BCBS 2006) e 

newsletter 9 do BCBS (BCBS 2006c)). 

"Art. 145. A instituição que utilizar abordagem IRB deve comprovar a utilização 

dessa abordagem de forma contínua, integrada e abrangente, no mínimo nos 

seguintes processos: 

VIII - formação de preços e mensuração da rentabilidade de operações; IX - 

concessão e acompanhamento de crédito." 

Os efeitos da melhora de gestão de risco na precificação não são imediatos e devem 

ocorrer no intervalo de alguns anos. Isso acontece porque, na prática, a inadimplência é uma 

variável aleatória, sendo necessários alguns anos de base de dados para mensurá-la com 

maior precisão. Além disso, com a queda da taxa básica de juros e aumento da renda da 

população nos últimos anos, novos consumidores estão entrando no mercado, dificultando 

ainda mais o poder preditivo dos modelos. 

5. Considerações finais 

O presente artigo desenvolve um modelo no qual os bancos competem no mercado 

de crédito, podendo realizar ou não um investimento irrecuperável em tecnologia para 

diferenciar os bons tomadores dos ruins. A depender do tamanho necessário para este 

investimento, surgem equilíbrios em que nenhum banco investe (quando o montante é muito 

alto em relação ao ganho esperado), apenas um o faz, ou vários fazem essa escolha (quando 

o investimento é relativamente barato). 

No modelo, devido a economias de escala, o acesso à tecnologia é limitado aos 

grandes bancos. No Brasil, o mercado de crédito é bastante concentrado e, com base no 

modelo, vemos que há a possibilidade de que o mercado de bons pagadores fique aprisionado 

por um número ainda menor de instituições, aumentando seu poder de mercado. Isso pode 

ser ainda melhor ilustrado considerando a dinâmica do modelo para vários períodos, já que 

a opção pelo investimento por um dos bancos sinaliza para os demais o interesse em ocupar 

o mercado bom (first mover advantage). Dessa forma, o modelo ajuda a explicar porque os 

grandes bancos têm um interesse estratégico em aumentar sua participação de mercado via 

aquisição de players menores. 
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O acordo de Basiléia II, ao permitir que os bancos utilizem seus modelos internos 

para o cálculo da exigência de capital, atua no sentido de incentivar o investimento, com o 

potencial deslocamento do equilíbrio inicial onde não havia esse investimento. No novo 

equilíbrio, os bons tomadores são beneficiados, havendo uma redução do risco médio do 

sistema. 

Além disso, o modelo nos ajuda a compreender o que ocorre em uma situação de 

redução da liquidez de origem macroeconômica, em que os bancos públicos tentem atenuá-

la, aumentando o volume de crédito ofertado. Nesse caso, a segmentação dos tomadores faz 

com que o efeito de deterioração das carteiras dos bancos que optam por essa linha de ação 

seja potencializado. 

Assim, vemos que o custo de investimento em poder de discriminação tem um papel 

fundamental na forma como os grandes bancos irão interagir estrategicamente e que a 

regulação pode ter um papel ativo na determinação da configuração que o mercado assumirá. 

No futuro, com a melhora da qualidade das informações sobre taxas de juros no 

Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), será possível testar algumas 

implicações do modelo, como, por exemplo, maior dispersão das taxas de juros de acordo 

com o risco do cliente. 

Em relação a trabalhos futuros, uma modificação interessante ao modelo aqui 

apresentado pode ser a maneira como o banco observa o risco do tomador. O banco poderia 

observar apenas um sinal sobre a qualidade do cliente, sendo a qualidade desse sinal uma 

função da “distância” do cliente ao banco. Este tipo de modelo a la Hotelling incorporaria a 

assimetria de informação entre os bancos. 
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Cap. 5 – Avaliação robusta do risco em modelos Value at Risk 

(Parte 1) – Filosofia dos modelos VaR, metodologia dos quatro 

elementos e avaliação do risco de modelo 

1. Introdução 

Os modelos tipo Value-at-risk (VaR) têm um papel bastante relevante na indústria 

bancária, pois, além de serem utilizados, gerencialmente, para a mensuração do risco, são 

também empregados para o cálculo da exigência de capital mínimo1 e cálculo do capital 

econômico dentro do escopo do Pilar 2 de Basileia II. 

Os modelos de VaR foram desenvolvidos na década de 90 para a mensuração do 

risco de mercado sendo que, historicamente, o VaR seguiu uma abordagem frequentista. 

Visto que, originalmente, a mensuração do risco de mercado tinha horizonte de curto 

prazo e havia disponibilidade de dados suficiente para a construção dos modelos, tal 

escolha parece intuitiva.  

A utilização dos modelos VaR foi estendida para outras aplicações, como a 

modelagem da perda não esperada relacionada ao risco de crédito e à mensuração do risco 

operacional. Nesses casos, os horizontes de tempo adotados costumam ser de 1 ano e o 

nível de confiança de 99,9%. O caso mais extremo é o cálculo de capital econômico, com 

níveis de confiança extremamente elevados (entre 99,95% e 99,98%). Neste contexto, 

tornaram-se relevantes os problemas da aplicação de abordagens puramente frequentistas, 

baseadas somente em dados históricos. No Brasil, este problema é ainda mais acentuado 

devido, em primeiro lugar, à inexistência de séries históricas longas e, em segundo lugar, 

mesmo que as séries existissem, sua utilização seria limitada, pois ocorreram mudanças 

relevantes no ambiente econômico e no perfil de risco das exposições dos bancos. 

Este capítulo pretende discutir o conceito de VaR, as limitações do modelo e as 

diversas formas pelas quais ele é utilizado pelos bancos. O objetivo principal do ensaio é 

                                                 

1 Quando um banco possui capital acima do mínimo exigido, seu Índice de Basileia é maior do que o índice 
mínimo (no Brasil o mínimo é 11% e na maioria dos países é de 8%). Quanto maior o índice, maior a folga 
de capital em relação ao mínimo. Os modelos VaR são usados para o cálculo do capital mínimo (modelos 
internos de Basileia II) pelos bancos que detêm autorização do órgão regulador para tanto.  
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discutir quais são as “informações relevantes” que devem ser consideradas nos modelos 

de VaR, culminando com a proposta da aplicação da metodologia dos “quatro elementos” 

de risco operacional a todos os riscos, como forma de minimizar os problemas 

encontrados nos modelos tipo VaR. Discutiremos também o conceito de risco de modelo 

e sua importância dentro do contexto da gestão de risco.  

Este trabalho se concentrará em analisar os modelos a partir daqueles que são 

efetivamente utilizados pelas grandes instituições financeiras no Brasil e no mundo, já 

que esses são os de maior interesse no âmbito da regulação bancária. Os modelos que um 

banco usa afeta diretamente o cálculo do seu risco de insolvência (via modelo de capital 

econômico) e, portanto, influencia a sua alavancagem e consequentemente o risco 

sistêmico. Também podem influenciar a alocação de ativos do banco e a concorrência 

bancária. 

Este ensaio é dividido em dois capítulos. Este primeiro limita-se à discussão 

conceitual, enquanto o capítulo seguinte propõe uma aplicação prática dos conceitos aqui 

apresentados. 

A próxima seção deste capítulo introduz conceitos relacionados à modelagem do 

VaR, iniciando pela definição de Value-at-Risk, com a distinção entre a definição 

conceitual e a definição operacional. Em seguida, são apresentadas as especificações dos 

modelos de VaR quando aplicados para diferentes riscos (de mercado, de crédito, 

operacional) e para a mensuração do capital econômico. 

Na seção seguinte, serão discutidos os conceitos de probabilidade aplicados à 

gestão de risco, assim como a distinção entre risco e incerteza Knightiana. Em seguida, 

será discutido o conceito de risco de modelo e a importância da avaliação desse risco 

pelos bancos. 

Por último, será proposto que o ferramental conhecido como “os quatro 

elementos”, utilizado na modelagem de risco operacional, seja estendido na análise de 

outros riscos, principalmente com a incorporação dos cenários ao VaR.  

No capítulo seguinte será apresentado um modelo de VaR para risco de mercado 

por cenários, cujo propósito é ajustar o VaR à maior volatilidade associada às datas de 

divulgação econômica relevante. 
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2. Value-at-risk 

Existe uma diversidade de modelos de risco. Neste trabalho, o foco será nos 

modelos tipo Value-at-risk (VaR), que por si só englobam uma ampla variedade de 

modelos empregados para a mensuração dos riscos de mercado, de crédito e operacional. 

Grande parte da análise que será feita para os modelos VaR pode ser extrapolada para 

outros modelos de risco. 

Definições de VaR 

O Value-at-Risk (VaR) é o modelo mais utilizado por instituições financeiras para 

a mensuração de risco e grande parte de sua popularidade é devida a sua fácil 

compreensão pela Alta Administração dos bancos. No entanto, por trás da simplicidade 

de cada modelo de VaR, existe uma gama de hipóteses implícitas a respeito do movimento 

das variáveis econômicas e financeiras, isto é, do processo gerador de dados. 

Jorion (1997) foi um dos pioneiros na popularização2 do VaR e, até hoje, em sua 

terceira edição (Jorion 2007), é uma das principais referências3 para os analistas de risco 

de instituições financeiras. As diferenças entre as definições de VaR em Jorion (1997) e 

Jorion (2007) são um ponto de partida interessante para entender o conceito. 

Formally, VaR measures the worst expected loss over a given time interval under 

normal market conditions at a given confidence level. (Jorion 1997, prefácio) 

 

Loosely, VaR summarizes the worst loss over a target horizon that will not be 

exceeded with a given level of confidence. (Jorion 2007, prefácio) 

 

Na primeira edição, há o termo “formally”, enquanto, na edição mais recente, o 

termo é substituído por “loosely”. Essa mudança indica que a primeira definição de VaR 

não deve ser considerada uma definição formal, ensejando que existem outros fatores a 

serem considerados a respeito do VaR que não estão claramente descritos nessa definição. 

Também é curioso notar que, em diversos livros-texto de risco, não há uma 

definição formal de VaR, mas apenas a indicação que é a “pior perda esperada” para um 

determinado horizonte de tempo e nível de confiança.  

                                                 

2 Juntamente com o documento RiskMetrics (J.P. Morgan 1996). 
3 Veja também Alexander (2008). 
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Já em trabalhos acadêmicos da área de estatística e econometria e em livros de 

finanças quantitativas, o VaR é normalmente definido como uma função que exprime o 

quantil4 de uma distribuição, como, por exemplo, em McNeil et al. (2005): 

∝ = : > ≤ 1−∝ = : ≥	∝                                  (1) 

Onde α é o nível de confiança e L é a distribuição de perdas (e não a distribuição 

de P&L). 

 No trecho retirado de Jorion (1997), também há a expressão “normal market 

conditions”, que enseja que podem ocorrer eventuais subestimações de risco em situações 

de estresse no mercado. Essa expressão é comum nas definições utilizadas pelos bancos, 

como pode-se observar, por exemplo, nos trechos dos relatórios públicos de risco do 

Votorantim, HSBC e Deutsche Bank: 

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. (Votorantim, Relatório de Pilar 3, junho/13, pág. 

19) 

 

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, junho/13, pág. 29) 

 

For a given portfolio, value-at-risk measures the potential future loss (in terms of 

market value) that, under normal market conditions, is not expected to be exceeded 

with a defined confidence level in a defined period. The value-at-risk for a total 

portfolio represents a measure of our diversified market risk (aggregated, using pre-

determined correlations) in that portfolio. (Deutsche Bank, Relatório de Pilar 3 

(matriz), dez/12) 

 

A dificuldade em haver uma definição formal para o VaR acontece porque o 

conceito se mistura à própria metodologia utilizada para sua estimação. Uma das 

                                                 

4 Esse quantil pode estar localizado na cauda esquerda ou direita da distribuição, dependendo se estamos 
considerando a distribuição de P&L ou somente a distribuição de perdas. Dessa forma pode haver diferentes 
definições de VaR, dependendo do lado da cauda considerada. Também pode variar a notação para o quantil 
associado ao VaR, α ou (1- α). O VaR também costuma ser expresso como um número positivo, por isso o 
sinal negativo (que multiplica um valor de perdas negativo). 
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contribuições deste trabalho é fazer a distinção formal entre duas definições de VaR, a 

definição conceitual e a definição operacional. 

Definição conceitual (“Conceito de VaR”): o VaR é simplesmente um quantil 

(próximo à cauda) da distribuição hipotética de retornos/ resultados possíveis de uma 

carteira para determinado horizonte de tempo. 

Definição operacional (ou operacionalização/mensuração do “Modelo de VaR”): 

para se mensurar o VaR, é preciso efetivamente construir uma distribuição desses 

resultados possíveis, já que a distribuição verdadeira (processo gerador de dados) é 

desconhecida. Nesta definição, o VaR é o quantil de uma distribuição definida pelo 

modelador5. Como é possível depreender dos trechos citados anteriormente, essa é a 

definição comumente utilizada pelos bancos, muitas vezes sem compreender a distinção 

entre as duas definições. 

Um dos desafios de todo modelo VaR é escolher uma distribuição que represente 

adequadamente o processo gerador. Na verdade, o modelador não escolhe a distribuição, 

ele escolhe a informação que será empregada para a construção do modelo e qual será o 

modelo que irá combinar essas informações. A escolha das informações relevantes, em 

geral, está limitada à escolha dos dados históricos (janela histórica), mas poderia ser 

utilizada qualquer informação considerada relevante para a criação de uma distribuição 

hipotética que represente o processo gerador de dados. 

Como existem diversas maneiras de combinar todas as informações existentes 

para a construção de um modelo de VaR, pode-se afirmar que existe uma infinidade de 

modelos. Note que todos esses modelos não são apenas modelos de VaR, mas são 

“modelos de distribuição hipotética de resultados futuros”. Dessa forma, para se testar a 

acurácia dos modelos, poderiam ser testados diversos quantis6 dessa distribuição 

hipotética, não apenas o quantil de interesse do VaR. 

Outra questão crucial em relação ao VaR é a utilização do termo “modelo 

estatístico”. Quando um banco menciona que utiliza uma metodologia estatística, em 

                                                 

5 O modelador é o agente responsável pela criação do modelo. Dentro de um banco, seriam as pessoas ou 
as áreas responsáveis pela modelagem. 
6 Logicamente, é mais importante a acurácia dos modelos na região próxima à cauda (e não na região central 
da distribuição). 
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geral está se referindo a uma maneira “objetiva” de combinar a informação disponível. 

Veja, por exemplo, o trecho de Allen et al. (2004): 

It was Dennis Weatherstone, at the time the Chairman of J.P.Morgan, who clearly 

stated the basic question that is the basis for VaR as we know it today – “How much 

can we lose on our trading portfolio by tomorrow’s close? 

 

Allen et al. (2004) apresentam duas afirmações em relação a pergunta de 

Weatherstone: 

Note that this is a risk measurement, not a risk management question. 

 

There are two approaches to answering Weatherstone’s question. The first is a 

probabilistic/statistical approach that is the focus of the VaR measure. [The other is] 

an event-driven, non-quantitative, subjective approach, which calculates the impact 

on the portfolio value of a scenario or a set of scenarios that reflect what is considered 

adverse circumstances. 

 

Pela segunda afirmação acima, subentende-se que não há espaço para 

subjetividade em um modelo “probabilístico/estatístico”, mas esta é uma visão 

equivocada em relação ao próprio conceito de probabilidade, como veremos na próxima 

seção. 

A primeira afirmação de Allen et al. (2004) resume um ponto central que será 

discutido neste ensaio. O VaR, sim, é uma métrica de risco. Mas o VaR deve ser visto de 

um ponto de vista mais amplo, como uma ferramenta de gestão.  

O paralelo da pergunta de Weatherstone, nos casos em que a utilização do VaR é 

ampliada para outros riscos, com maior horizonte de tempo, seria: “Quanto o banco pode 

perder, até o final do ano?”. Quando o CEO faz essa pergunta para seu CRO7, ele gostaria 

de ouvir apenas uma resposta.  

Dessa forma, o CRO deveria reunir os resultados de todos os modelos/ 

metodologias para responder (em sua opinião) quanto o banco pode perder. O verdadeiro 

                                                 

7 Chief Risk Officer 
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trabalho de gestão de risco não é produzir diversos relatórios de risco8, mas analisar toda 

a informação disponível para inferir o risco a que o banco está exposto. Neste sentido, a 

pergunta de Weatherstone relaciona-se ao “Conceito de VaR”, sendo que a maioria dos 

bancos a responde através do “Modelo de VaR”.  

Não obstante, o Modelo de VaR, para cada um dos riscos, é também uma 

ferramenta de gestão importante, como será visto em seguida. 

O Modelo de VaR como métrica de risco 

O objetivo dos modelos VaR é mensurar o downside risk, mais especificamente o 

risco de cauda (tail risk). Para uma discussão de diferentes conceitos de risco, ver Granger 

(2010). 

O VaR tem diversos propósitos no contexto da gestão de risco de mercado. Em 

primeiro lugar, ele serve como uma medida que agrega o risco total da carteira de 

negociação. Além disso, ele possibilita comparar o risco relativo de diferentes carteiras. 

Além da mensuração do risco, o VaR é usado como uma ferramenta para estabelecimento 

de limites de risco. Por último, o VaR é usado como uma medida de cálculo da 

necessidade de capital (econômico e regulatório). 

Como medida agregadora, ele permite avaliar a evolução do risco dia a dia, já que 

a composição da carteira muda diariamente, o VaR possibilita também avaliar o benefício 

de diversificação oriundo das correlações imperfeitas das diferentes exposições. Por 

último, ele também permite mensurar a contribuição marginal de cada carteira/fator de 

risco para o VaR total. 

Como medida relativa de risco, o VaR permite comparar o risco de uma carteira 

ao longo do tempo e o risco relativo de duas carteiras em determinado momento do tempo. 

Para esta função, a acurácia do VaR não é fundamental, desde que o viés seja o mesmo 

para diferentes carteiras. 

                                                 

8 Como, por exemplo, produzir um relatório de VaR e um relatório de stress que estejam dissociados. Cada 
um desses relatórios, independentemente, é importante, mas o trabalho do CRO não termina ai. Na prática, 
em muitos bancos, a primeira função é da área de risco, e a segunda de um Comitê de risco que tenha a 
presença do CRO e da Alta Administração. O problema neste caso é como as conclusões do Comitê 
modificam o capital econômico do banco.  
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O VaR também é utilizado como métrica de limite diário de risco. 

Gerencialmente, os bancos costumam segregar os traders em mesas de negociação 

(trading desks), onde cada mesa é especializada em um tipo de risco (juros, câmbio, ações 

etc). O banco deve limitar o risco total da carteira de negociação e de cada mesa, e uma 

das principais ferramentas para tanto é o limite de VaR. 

Contexto em que devem ser avaliados os modelos 

Gestão de risco e modelos de risco 

Antes de analisar os modelos de risco, é importante ressaltar a importância da 

governança do processo de gestão de risco. Os modelos fazem parte de uma estrutura 

mais ampla de gestão de risco que envolve as políticas de administração de risco, a 

documentação dos processos e das fontes de dados, os sistemas utilizados e os relatórios 

de risco, que, em conjunto, devem identificar, mensurar, controlar e mitigar os riscos. 

A partir de 2006, o Conselho Monetário Nacional (CMN) editou normas9 relativas 

ao gerenciamento dos riscos de mercado, de crédito, operacional, de liquidez e à gestão 

de capital. Estas normas tratam dos pontos mencionados acima e qualquer análise de 

modelos deve levar em consideração a estrutura na qual ele está inserido, sendo relevante 

destacar que o termo “validação de modelos” engloba não somente a avaliação do modelo 

em si, mas também todo o escopo relacionado a ele, como a governança e os sistemas 

(Burns 2005).  

As normas de gerenciamento também mencionam a importância de haver 

“quantidade suficiente de profissionais tecnicamente qualificados” nas áreas de risco. 

Este ponto é especialmente relevante10, já que o adequado emprego dos modelos depende 

do correto entendimento de seus propósitos e de suas limitações pelos profissionais que 

                                                 

9 Res. 3.380/06 (risco operacional), Res. 3.464/07 (risco de mercado), Circ. 3.365/07 (risco de taxas de 
juros no banking book), Res. 3.721/09 (risco de crédito), Res.4.090/12 (risco de liquidez), Res. 3.988/11 
(capital). 
10 A crise subprime de 2008 chamou a atenção para este ponto, já que, em alguns bancos, executivos da 
Alta Administração não tinham conhecimento suficiente sobre os modelos de derivativos de crédito. Alguns 
dos outros problemas encontrados na crise que estão relacionados a este ensaio: modelos complexos que 
subestimaram o risco (risco de modelo), problemas de agência entre a alta administração e os acionistas, 
falta de independência das áreas de risco e subestimação do capital. 
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os desenvolvem e os utilizam, incluindo-se aí desde o analista até a Alta Administração 

das instituições financeiras. Esses aspectos também fazem parte da governança da gestão 

do risco.  

Outro ponto importante da governança está relacionado aos possíveis conflitos de 

interesses (problema de agência) entre os funcionários das áreas de negócio e das áreas 

de risco e, por esse motivo, as normas determinam que as áreas de gerenciamento de risco 

sejam segregadas11, tanto fisicamente, quanto hierarquicamente, das áreas de negócios. 

Ambiente regulatório 

Nas próximas seções, serão tratadas as especificações dos modelos de VaR para 

os riscos de mercado, de crédito e operacional. O enfoque será baseado nos modelos 

regulatórios de Basileia II.  

O Acordo de Basileia II de 2005 (BCBS 2005 e 2006) trouxe a possibilidade de 

os bancos utilizarem os chamados modelos internos para cálculo da exigência de capital. 

Ao definir os modelos regulatórios, o Comitê de Basileia considerou os modelos 

usualmente adotados pelos bancos para a gestão interna de risco e que também são 

empregados para o cálculo do capital econômico. 

Neste ensaio, o objetivo é analisar os modelos regulatórios como ferramentas de 

gestão de risco e, por isso, o foco não será na adequabilidade do uso desses modelos como 

métrica de capital. 

No Brasil, as publicações das normas referentes aos modelos internos ainda são 

recentes12, sendo que, para o cálculo de exigência do capital, apenas um banco tem 

autorização do Bacen para uso de seu modelo interno de risco de mercado e nenhum 

possui tal autorização para utilizar modelos de riscos de crédito ou de risco operacional.  

                                                 

11 Os bancos com melhor estrutura de governança corporativa possuem áreas de risco independentes que 
reportam diretamente a Alta Administração. 
12 Circulares 3.646, 3.647 e 3.648. 
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Aplicações do modelo 

O objetivo desta subseção é apresentar as principais definições relacionadas a cada 

modelo, sem aprofundarmos nas discussões, que serão feitas na próxima seção. 

A origem - Risco de mercado 

A inclusão do risco de mercado para cálculo do Índice de Basileia aconteceu ainda 

em Basileia I, em 1996. Segundo o Comitê da Basileia (BCBS 1996) e o Banco Central 

do Brasil (Res. 3.464) o risco de mercado pode ser dividido em 4 categorias de risco: taxa 

de juros, câmbio, ações e commodities. Para a exigência de capital, o Bacen ainda segrega 

o risco de taxa de juros em 4 subcategorias: pré, cupom de inflação, cupom cambial e 

outros. Para os riscos de taxa de juros e de ações, o escopo da exigência de capital é 

apenas para as exposições pertencentes à carteira de negociação13. 

O VaR deve ter horizonte de 10 dias úteis e nível de confiança de 99%14. Ainda 

que o VaR regulamentar tenha horizonte de 10 dias, os bancos costumam calcular o VaR 

com horizonte de 1 dia e multiplicá-lo15 por √10.  

O destino – Capital econômico 

Segundo a Resolução 3.988 sobre gerenciamento de capital, as instituições 

financeiras devem avaliar a “necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a 

instituição está sujeita”. Esta norma ainda determinou que as instituições com ativos 

superiores a R$100 bilhões16 tenham um “Processo Interno de Avaliação da Adequação 

de Capital (Icaap).” (Art. 4º-IV e 6º). A Circular 3.547 define o escopo do Icaap: 

O Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (Icaap) deve abranger: I 

- a avaliação e o cálculo da necessidade de capital para cobertura dos seguintes 

riscos: 

a) risco de crédito;                                         

b) risco de mercado;                                         

c) risco operacional;                                        

                                                 

13 Apresentamos a definição da carteira de negociação no Apêndice. 
14 Antes da utilização do VaR para fins regulatórios, o mais usual era o nível de confiança de 95%. 
15 Para fins de exigência de capital, o VaR de 1 dia não seria conservador suficiente, por isso o Comitê da 
Basileia decidiu adotar o horizonte de 10 dias. Mas, na época, o Comitê já tinha consciência que os bancos 
utilizariam o VaR diário, já empregado na gestão de risco, como input para o cálculo do VaR de 10 dias, 
ao invés de calcular o próprio VaR de 10 dias. 
16 10 IFs: BB, Itaú, CEF, Bradesco, BNDES, Santander, HSBC, Safra, BTG, Votorantim. 
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d) risco de taxa de juros das operações não classificadas na carteira de negociação;                                     

e) risco de crédito da contraparte, decorrente do risco bilateral de perda relacionado 

à incerteza do valor de mercado da operação e suas oscilações associadas ao 

movimento dos fatores subjacentes de risco ou à deterioração da qualidade creditícia 

da contraparte; e 

f) risco de concentração, decorrente de exposições significativas a uma contraparte, 

a um fator de risco ou a grupos de contrapartes relacionadas por meio de 

características comuns, como o mesmo setor econômico ou a mesma região 

geográfica.                   

 II - avaliação da necessidade de capital para cobertura dos demais riscos   

relevantes a que a instituição está exposta (Circular 3.547) 

 

O Icaap compreende dois aspectos principais: a identificação e mensuração dos 

riscos incorridos (cálculo da necessidade de capital) e a avaliação da suficiência do 

capital para suportar tais riscos (comparação entre o capital efetivamente mantido 

pela instituição e a sua necessidade de capital), considerando os objetivos 

estratégicos da instituição. (Carta Circular 3.565) 

 

Pelas normas acima, fica evidente que o Icaap deve ser um processo amplo de 

avaliação de riscos, mas que, pelo menos, para os principais riscos, deve haver uma 

mensuração objetiva de um montante de capital. A Circular também indica que esse 

cálculo deve seguir uma abordagem bottom-up, ou seja, deve ser feita a mensuração de 

cada risco para se chegar à necessidade total de capital17. Após a soma do capital para 

fazer face a cada um dos riscos, as instituições financeiras podem considerar um “efeito 

diversificação18.”  

A expressão utilizada pelo Banco Central “avaliação da necessidade de capital 

para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita” é equivalente ao conceito de 

capital econômico definido pelo Comitê da Basiléia: 

Economic capital can be defined as the methods or practices that allow banks to 

consistently assess risk and attribute capital to cover the economic effects of risk-

taking activities. (BCBS 2008) 

 

                                                 

17 Veja a tabela presente no anexo da Circular 3.565. 
18 “Caso sejam incorporados correlações ou efeitos de diversificação que resultem em redução da 
necessidade de capital, A instituição deve demonstrar a robustez das estimativas e a fundamentação dos 
pressupostos.” (Circular 3.547)  
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Economic capital was originally developed by banks as a tool for capital allocation 

and performance assessment. For these purposes, economic capital measures mostly 

need to reliably and accurately measure risks in a relative sense, with less importance 

attached to the measurement of the overall level of risk or capital. Over time, the use 

of economic capital has been extended to applications that require accuracy in 

estimation of the level of capital (or risk), such as the quantification of the absolute 

level of internal capital needed by a bank. This evolution in the use of economic 

capital has been driven by both internal capital management needs of banks and 

regulatory initiatives. (BCBS 2008) 

 

Como apontado pelo trecho acima, o conceito de capital econômico foi 

originalmente desenvolvido para a mensuração do risco relativo. A utilização do capital 

econômico para a determinação de um nível de solvência desejado foi uma “interpretação 

às avessas” da relação entre a probabilidade de insolvência de um banco e seu rating19 

(Rebonato 2007). Assim, atualmente, uma interpretação comum é que o capital 

econômico representa o valor que o banco considera adequado para fazer face a seus 

riscos e, para calculá-lo, um banco deve determinar um nível de solvência desejado. Por 

exemplo, se o banco calcula o capital econômico através de um VaR de 1 ano com nível 

de confiança de 99,95%, o nível de solvência implícito é que o banco tem 0,05% de 

chances (1 em 2.000) de se tornar insolvente ao longo do próximo ano. 

No cálculo do capital econômico, é atribuição do Banco a definição do nível de 

perda a ser coberto. Desta forma, utiliza-se um intervalo de confiança necessário 

para assegurar a continuidade do negócio. O intervalo de confiança adotado pelo 

Santander é de 99,97%, claramente superior aos 99,90% exigidos pelo Basiléia II. 

Em virtude do seu prudente modelo de capital econômico, o Santander atende aos 

critérios para obter um rating global AA. (Santander - Relatório de Pilar 3 

1T201220) 

 

Neste contexto, o capital econômico estaria relacionado ao Conceito de VaR, pois 

os stakeholders do banco estão interessados no verdadeiro nível de solvência da 

instituição (e não no nível de solvência determinado por um modelo específico). 

                                                 

19 Ratings de agências de classificação como S&P e Moody’s 
20 Os relatórios de Pilar 3 mais recentes do Santander não explicitam o intervalo de confiança, apenas 
indicam que é maior que 99,9%. 



136 
 

O caminho – Risco operacional 

Define-se como risco operacional a possibilidade de ocorrência de perdas 

resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e 

sistemas, ou de eventos externos. (Resolução 3.380, art. 2º) 

 

A modelagem do risco operacional (RO) é mais complexa do que a de outros 

riscos por três motivos: o primeiro é a diversidade de tipos eventos que são caracterizados 

como perdas operacionais; o segundo é a origem das perdas, que pode ocorrer em 

qualquer área de uma instituição financeira; o terceiro é a baixa frequência de dados de 

perdas para alguns tipos de eventos. 

Tipicamente, os bancos adotam a metodologia loss distribution approach (LDA) 

para a mensuração do risco operacional (BCBS 2009). Esse modelo faz a quebra das 

perdas em duas distribuições, uma de frequência e outra de severidade. A distribuição 

hipotética de perdas operacionais é feita a partir da convolução dessas duas distribuições. 

Segundo BCBS(2006), o VaR de RO deve ter horizonte de 1 ano e nível de confiança de 

99,9%. A seguir, serão apresentados alguns trechos de normas com alguns dos 

requerimentos mínimos para a modelagem AMA21. O detalhamento desses trechos é 

importante porque os conceitos apresentados serão utilizados no decorrer deste trabalho. 

Geralmente, a modelagem é feita para cada tipo de evento. A granularidade dos 

eventos considerados pode variar de banco para banco, sujeita às restrições colocadas 

pela Circular 3.647. 

O modelo AMA utilizado deve ser adequadamente granular. 

Granularidade corresponde ao grau de segregação e detalhamento da mensuração 

de risco operacional em termos de seus fatores geradores. 

[O modelo deve] agrupar, em uma mesma categoria, os eventos de risco operacional 

vinculados aos mesmos fatores geradores, devidamente comprovados mediante 

histórico de perdas e de outras características do negócio. (C.3.647) 

 

Any internal operational risk measurement system must be consistent with the scope 

of operational risk defined by the Committee and the loss event types defined in Annex 

9. (BCBS 2006) 

 

                                                 

21 Advanced measurement approach – abordagem para a mensuração do risco operacional em Basileia II. 
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O anexo 9 do Acordo (BCBS 2006) apresenta uma tabela com os tipos de eventos 

de risco operacional. Em seu nível mais granular, o anexo apresenta 46 atividades que 

podem ser consideradas na modelagem de RO. A granularidade do modelo de um banco 

pode ser maior ou menor. 

A principal restrição na modelagem do risco operacional que o diferencia de 

outros riscos é que o banco deve considerar explicitamente quatro elementos: 

Art. 12. O modelo AMA utilizado deve incorporar, no mínimo, os seguintes 

elementos: 

I - dados internos de perdas operacionais; 

II - dados externos de perdas operacionais; 

III - indicadores relativos ao ambiente de negócios e aos controles internos; e 

IV - análise de cenários. 

 

Art. 32. § 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. 

 

Os três últimos elementos têm a função de complementar os dados históricos 

internos de perdas para inferir com maior precisão o risco operacional. Abaixo, seguem 

alguns trechos da Circular 3.647 e de Basileia II (BCBS 2006) sobre os indicadores de 

ambiente de negócios e controles internos (BEICF22) e da análise de cenários. 

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; 

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. 

 

676. (…) A bank’s firm-wide risk assessment methodology must capture key business 

environment and internal control factors that can change its operational risk profile. 

These factors will make a bank’s risk assessments more forward-looking, more 

directly reflect the quality of the bank’s control and operating environments.(BCBS 

2006) 

 

                                                 

22 Business indicators and internal control factors 
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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 raros e de alta severidade, porém 

considerados plausíveis; 

II - incorporar o efeito das decisões de negócio ao tratamento do risco operacional, 

fornecendo uma visão prospectiva. 

 

675. A bank must use scenario analysis of expert opinion in conjunction with external 

data to evaluate its exposure to high-severity events. This approach draws on the 

knowledge of experienced business managers and risk management experts to derive 

reasoned assessments of plausible severe losses. For instance, these expert 

assessments could be expressed as parameters of an assumed statistical loss 

distribution. (BCBS 2006) 

 

Nos trechos acima, vê-se uma ênfase na visão prospectiva. Essa preocupação 

existe no âmbito do risco operacional porque a utilização somente da informação passada 

pode não ser suficiente para mensurar o risco, uma vez que muitos dos eventos de perdas 

operacionais são de baixa frequência e alta severidade. Dessa forma, o modelo deve 

conseguir relacionar frequências (passadas) com probabilidades (futuras). Esta 

preocupação é de extrema relevância no contexto de gestão de risco e também deveria 

estar presente na modelagem de outros riscos. 

Risco de crédito 

O principal input para o cálculo do VaR de crédito é a perda esperada (EL) das 

carteiras de crédito. A partir da perda esperada, o modelo de Basileia II, conhecido como 

IRB (Internal Ratings Based), retorna como output a perda não esperada (UL), que é o 

quantil 99,9% da distribuição de perdas de 1 ano subjacente ao modelo. Diferentemente 

dos outros riscos, os dados históricos não são usados diretamente para calcular a 

distribuição de perdas, que é construída através de um modelo que relaciona a EL a UL, 

considerando um “fator de risco sistêmico” e outros parâmetros fornecidos pelo órgão 

regulador.  

 A fórmula IRB de exigência de capital representa uma extensão do modelo de Merton 

(1974), que se destina à avaliação de uma única dívida, para uma carteira de crédito. 

Vasicek (2002) demonstra que, sob certas condições, o modelo de Merton (1974) 

pode ser naturalmente generalizado para um modelo de carteira denominado ASRF 

(Asymptotic Single Risk Factor). Gordy (2003) demonstra que somente um modelo 

ASRF, no qual (i) a dependência entre as exposições é determinada por apenas um 

único fator de risco sistemático e (ii) a carteira é composta por um grande número 
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de exposições, apresenta risco marginal independente das demais exposições da 

carteira (portfolio-independência). (Yanaka 2009) 

 

Para mais detalhes sobre o modelo IRB, ver BCBS (2006) e Yanaka (2009) e as 

referências ali contidas. No IRB, os dados históricos são usados somente para calcular a 

EL, objeto de discussão do primeiro ensaio da tese. 

Em outros modelos de risco de crédito de portfólio utilizados para a mensuração 

do capital econômico, como o CreditRisk+ (CSFB 1997), a distribuição de perdas 

também não é modelada diretamente, partindo-se também da EL para o cálculo da UL. A 

diferença, nesse caso, é que o banco pode determinar outros parâmetros do modelo, como, 

por exemplo, a volatilidade. 

 

3. Probabilidade, Incerteza e modelos de risco 

Como colocado no início do texto, um modelo probabilístico não deve ser 

entendido, necessariamente, como um modelo objetivo. Esta seção tangencia uma extensa 

literatura sobre probabilidade subjetiva, indicando apenas as principais diferenças 

conceituais necessárias para nossa análise. O trecho abaixo, retirado de Spanos (1999), 

resume bem este ponto: 

Probability has a unique place in science in so far as it represents a notion with more 

interpretations than any other concept in the history of science. 

 

Segundo Rebonato (2007), no contexto de gestão de risco, é necessário diferenciar 

dois tipos de probabilidade, a frequentista e a subjetiva. A frequentista se baseia no fato 

de que é possível a repetição do mesmo experimento diversas vezes, de forma que a 

frequência converge para uma probabilidade. Para eventos em que não é possível repetir 

um experimento, mas que há dados e informações suficientes para a sustentação de uma 

opinião, pode-se inferir uma probabilidade subjetiva. Rebonato (2007) enfatiza que a 

probabilidade subjetiva deve ser consistente e racional. 

Rebonato (2007) segue Carnap (1947), que utiliza os termos “probabilidade 1” e 

“probabilidade 2” para distinguir entre probabilidade subjetiva e frequentista. Segundo 

Carnap (1947), a “probabilidade 1” faz uso da lógica indutiva, já que, neste caso, a 

probabilidade mede o “grau de confirmação” de uma hipótese frente à informação 
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disponível. Já a probabilidade 2 é definida a partir da frequência relativa na população 

total e emprega a lógica dedutiva. 

A interpretação do conceito de probabilidade tem impactos sobre como um 

economista constrói um modelo e o interpreta, o mesmo pode ser dito para os modelos de 

risco e finanças. Hamouda e Rowley (1996) e McCann (1994) discutem exaustivamente 

as interpretações de probabilidade e suas relações com as Escolas Econômicas e modelos 

econômicos. 

Ainda sobre os conceitos de probabilidade, Hamouda e Rowley (1996) discorrem: 

Concepts of probability are convenient abstract devices with which to indicate some 

degree of confidence in a statement or to ‘measure’ the confirmation of a factual 

hypothesis in a situation of incomplete or unavailable information. 

Where a probability attached to factual events or to statements of abstract hypotheses, 

effective evaluation requires either the investigation of similar instances or some 

deduction with mental arguments. Probabilities can thus be empirical or logical, 

inductive or deductive. Typically, any meaningful evaluation draws on evidence, 

intuition, conviction and other ingredients for its support, so the resulting 

probabilities can be objective or subjective. (pg.10) 

 

Hamouda e Rowley (1996), definem uma taxonomia simples23, com quatro 

categorias, para o conceito de probabilidade. Além da frequentista e da subjetiva, eles 

consideram a clássica e a lógica. 

A teoria clássica, comumente associada a Laplace, requere que os resultados 

possíveis sejam equiprováveis. Essa primeira teoria foi baseada nos resultados de “jogos 

de azar” do século XVIII como, por exemplo, no jogo de lançamento de dados. A 

aplicabilidade desta teoria é limitada a eventos equiprováveis e, dentre os economistas, o 

primeiro a criticá-la foi Keynes (1921).  

Em relação à probabilidade subjetiva, Hamouda e Rowley (1996) afirmam que: 

There are many forms of subjectivist theories, but all seem to accept the 

meaningfulness of talking about the probability of a hypothesis (the degree of belief 

in it) and they usually stress attempts to make judgments consistent in some sense – 

                                                 

23 “For convenience, with a small degree of distortion, it is useful to focus attention on four basic strands 

in popular taxonomies, with this simplification, sufficient varieties of probabilities still emerge very 

clearly” 
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often referring here to the avoidance of a ‘Dutch book’ in which the odds mean that 

someone must inevitably lose. (pg. 18) 

 

Dentre os economistas, Knight (1921) fez uma contribuição bastante relevante, ao 

distinguir os termos risco e incerteza. A interpretação mais comum desta dicotomia pode 

ser vista abaixo. 

In economics, Knight (1921) is typically credited with the distinction between 

situations of “risk” and of “uncertainty.” In his formulation, “risk” designates 

situations in which probabilities are known, or knowable in the sense that they can 

be estimated from past data and calculated using the laws of probability. By contrast, 

“uncertainty” refers to situations in which probabilities are neither known, nor can 

they be deduced, calculated, or estimated in an objective way. The Bayesian approach 

minimizes the importance of this distinction by introducing the notion of “subjective 

probability.” According to this approach, when objective probabilities are not 

known, they can be replaced by subjective ones, so that problems of decision under 

uncertainty are reduced to problems of decision under risk. (Gilboa et al. 2008) 

 

As situações de incerteza Knightiana são, por vezes, consideradas aquelas em que 

não é possível associar probabilidades, mas, de acordo com LeRoy e Singell (1987), esta 

interpretação é incorreta. 

Knight did not intend the risk-uncertainty distinction to refer to whether or not agents 

are able to form subjective probabilities. On the contrary, Knight explicitly stated 

that in his view agents can be assumed to have subjective probabilities even in cases 

of uncertainty. Rather, Knight designated by risk situations in which insurance 

markets do exist and by uncertainty situations in which they do not. 

 

Independentemente da correta interpretação da dicotomia originalmente proposta 

por Knight (1921), os autores citados concordam que os agentes devem ser capazes de 

inferir probabilidades subjetivas tanto nas situações de risco como de incerteza. Mas, em 

situações de risco, os dados históricos podem ser usados de forma objetiva, o que não é 

válido em situações de incerteza, por isso a distinção continua relevante. Na prática, existe 

um continuum entre situações de risco e incerteza. Nos modelos de VaR, quanto maior o 

horizonte de tempo e nível de confiança, maior o componente de incerteza. 

Para lidar com as incertezas dos modelos macroeconômicos, recentemente, os 

economistas têm começado a adotar novas metodologias associadas a estatística 

bayesiana, com o intuito de dar maior robustez aos mesmos. Um exemplo é o ferramental 
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formalizado por Hansen e Sargent (2001 e 2008), descrito por Heal e Millner (2014) 

abaixo: 

 Macroeconomists have finally recognized that they don't know what the true macro 

model is and that they have to contend with multiple possible models. (…)The 

inspiration in the Hansen-Sargent case is that you have an idea of what the true 

model/distribution is but are not sure. So you want to allow for possible 

misspecification and you evaluate the policy options not only according to your main 

distribution but also according to others nearby. Policy makers are assumed to be 

strongly ambiguity averse and so evaluate actions by the distribution that gives the 

lowest value to them. But distributions away from your main one are penalized by 

adding on a cost term that depends on how different they are from the best guess 

distribution. This addition is a penalty to the distribution as we are ranking by the 

minimum. (…)This approach makes sense if you have a clear preferred model but are 

not totally sure of some of its details - in other words if there is a possibility of model 

misspecification. (Heal e Millner 2014) 

 

Em relação à gestão de risco, Diebold, Doherty e Herring (2010) apresentam um 

arcabouço para lidar com os riscos enfrentados pelas instituições financeiras. Os autores 

cunham o termo KuU, onde cada letra representa respectivamente os riscos conhecidos, 

desconhecidos e desconhecíveis24 (Known, unknown e Unknowable). Os riscos 

conhecidos possuem métricas difundidas de mensuração, enquanto os riscos 

desconhecidos, não. O principal mérito25 desta abordagem é o reconhecimento da 

importância da incerteza na gestão de risco e de que o gestor não conhece o verdadeiro 

processo gerador de dados. 

Do risco total a que está exposto uma instituição financeira, uma porção é de riscos 

conhecidos (K) e o restante é composto por riscos não conhecidos (u e U). Do total de 

risco de mercado, uma proporção maior são riscos conhecidos, ao passo que no total do 

risco operacional, os riscos u e U têm maior relevância. O modelo adequado para cada 

risco e sua governança devem levar em consideração a porção desconhecida do risco. 

Esta análise deve fazer parte do processo de avaliação do risco de modelo, como veremos 

na seção 4. 

                                                 

24 Houaiss: “impossível de conhecer”. Sinônimos: inconhecível, incognoscível, sendo este último o termo 
mais preciso para o contexto: “que não se pode conhecer pela razão e inteligência”. 
25 Para os economistas, também é bastante relevante que a proposta tenha vindo de autores pertencentes a 
um importante centro de estudos em economia como a UPenn (University of Pennsylvania) 
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Backtest 

No VaR de risco de mercado, o backtest é o procedimento formal para testar a 

acurácia do modelo (Ver Silva et al. 2005). 

No caso do risco de mercado, é possível testar formalmente a capacidade preditiva 

do modelo, devido à frequência dos dados e ao horizonte de 1 dia. No VaR de risco de 

crédito e de risco operacional, que adotam horizonte de 1 ano e nível de confiança de 

99,9%, o mesmo não é possível, pois seria necessário um histórico de algumas centenas 

de anos para efetuar o backtest e, ainda assim, o poder do teste seria baixo devido à 

correlação dos retornos. 

Por isso, para a execução de algum procedimento de backtest, é recomendável 

mensurar outros quantis da distribuição de perdas, como 90%, 95% etc., de forma a 

possibilitar a comparação entre a previsão do modelo e o valor realizado. 

O backtest, ao comparar o valor previsto para um quantil da distribuição e o valor 

realizado, permite que qualquer modelo seja testado, mesmo que seja um modelo 

julgamental/discricionário baseado, por exemplo, em cenários e em probabilidades 

subjetivas. 

 

4. Risco de modelo 

VaR numbers are often given a very literal interpretation, which is misleading and 

even dangerous; the statement that the daily VaR at confidence level α = 99% of a 

particular portfolio is equal to l is understood as “with a probability of 99% the loss 

on this position will be smaller than l”. This interpretation is misleading for two 

reasons. To begin with, our estimate of the loss distribution is subject to estimation 

error and the problem of model risk. Model risk can be defined as the risk that a 

financial institution incurs losses because its risk-management models are 

misspecified or because some of the assumptions underlying these models are not met 

in practice. For instance, we might (…) fail to recognize the presence of volatility 

clustering or tail dependence in modelling the distribution of the risk-factor changes. 

(…) Any risk-management model is subject to model risk to some extent. Of course, 

these problems are most pronounced if we try to estimate VaR at very high confidence 

levels such as α = 99.97%, as we might be required to do in the determination of 

economic capital. (McNeil et al. 2005) 
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Model risk refers to the risk that the limitation of models may lead to material 

divergence between predicted and actual outcomes.  This  can  be  due  to  risk  factors  

not  considered  in  models,  backward-looking  nature  of  parameter  estimation, 

potential underestimation of tail risk due to assumptions with respect to probability 

distributions, and residual uncertainty. (BCBS 2013) 

 

A definição acima, dada pelo Comitê da Basiléia (BCBS 2013) segue a 

decomposição26 do risco de modelo sugerida por Kerkhof et al. (2010) em risco de 

estimação, risco de especificação e risco de identificação. 

Os modelos contêm pressupostos econômicos e/ou estatísticos. A má 

especificação pode acontecer, por exemplo, quando o modelo não reflete adequadamente 

a relação entre as variáveis econômicas utilizadas ou quando a distribuição estatística 

empregada não é apropriada, isto é, o processo gerador de dados não é modelado de forma 

satisfatória.  

Como o modelo é sempre uma simplificação da realidade, os modelos estarão 

sempre sujeitos ao risco de especificação. Quanto maior a sensibilidade do resultado do 

modelo em relação aos seus pressupostos, maior o potencial risco de modelo. Uma 

maneira de avaliar tal risco é testar outras especificações condizentes com os dados 

observados. 

No contexto da definição operacional de VaR, como o número de VaR está 

associado ao quantil do modelo (e não ao do correto processo gerador de dados) e, como 

o modelo pode não estar corretamente especificado, a probabilidade de perdas acima do 

VaR pode ser maior do que aquela associada ao quantil da distribuição do modelo.  

Em relação ao risco de estimação, a má calibração (ou má parametrização) pode 

ocorrer, por exemplo, quando, devido a alguma mudança ao longo do tempo, os dados 

históricos utilizados não sejam aqueles mais condizentes com a atual realidade. Uma 

possível maneira de mensurar o risco de calibração é através de metodologias de 

reamostragem27 dos dados, com o intuito de verificar a sensibilidade aos mesmos.  

                                                 

26Risco de estimação: “backward-looking  nature  of  parameter  estimation”; risco de especificação: 
“factors  not  considered  in  models, potential underestimation of tail risk due to assumptions with respect 

to probability distributions”; risco de indentificação: “residual uncertainty”. 
27 Veja, por exemplo, Efron (1979, 1982) e Efron & Tibshirani (1993). 
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A análise de sensibilidade dos modelos em relação aos seus pressupostos e aos 

seus parâmetros estimados pode fazer parte do programa de teste de estresse de uma 

instituição financeira. Neste caso, o objetivo é estressar o modelo (e não os cenários ou 

os inputs do modelo). A análise do intervalo de confiança dos parâmetros estimados 

também pode indicar o “tamanho” do risco de modelo. 

O risco de identificação está relacionado à porção do risco desconhecida pelo 

gestor de risco, ou seja, perdas que podem ocorrer, mas cuja possibilidade não foi 

considerada, seja através dos dados históricos ou através da análise de cenário. As 

instituições financeiras devem ser capazes de avaliar quais modelos estão mais sujeitos 

ao risco de identificação. 

Dentro do processo de gestão de risco, o primeiro passo é a identificação do risco, 

seguido pela sua avaliação:  

Risk analysis: The purpose of risk analysis is to provide the decision maker with 

sufficient understanding of the risk, that they are satisfied they have the appropriate 

level of knowledge about the risk to make decisions on risk treatment and acceptance. 

Risk analysis methods can vary from quantitative mathematical models to qualitative 

expressions of expert opinions or even organized and structured gut feelings. (Fraser 

e Simkins 2010) 

 

Somente após estas etapas a mensuração desse risco deve ser realizada. Devido 

ao estágio ainda inicial da análise do risco de modelo, as instituições financeiras devem 

concentrar seus esforços nas etapas de identificação e avaliação desse risco em todos os 

seus modelos28. Esse procedimento deve ser claramente documentado e deve fazer parte 

do processo de Icaap. 

A figura abaixo ilustra a relação entre o Conceito de VaR e o risco de modelo. 

Pode-se visualizar que este risco está presente em todas as etapas da elaboração e 

premissas do modelo. Ressalta-se que esta não é a única forma de decompor o risco de 

                                                 

28 Um risco adicional é o risco operacional relacionado à implementação de modelos (ver CEBS 2010). 
Um exemplo desse risco é apresentado no relatório de Pilar 3 do Itaú-Unibanco (2013): “[Risco] devido a 

problemas durante o seu desenvolvimento ou implantação ou à inconsistência de base de dados ou 

sistemas. O [banco] utiliza as melhores práticas de mercado para gerenciar o risco de modelo a que está 

exposto durante todo o ciclo de vida de um modelo, cujas etapas podem ser categorizadas em quatro 

principais: desenvolvimento, implantação, validação e uso.” 
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modelo. Apesar de não haver uma associação direta, a figura também se relaciona ao 

arcabouço proposto por Diebold et al. (2010), sendo que os riscos desconhecíveis seriam 

conexos ao risco de identificação e os riscos desconhecidos estariam mais associados ao 

risco de especificação.  

Figura 1 – Conceito de VaR e risco de modelo 

 
Fonte: Elaboração Própria 

O risco de modelo é uma preocupação dos reguladores, mas, apenas recentemente, 

o termo começou a aparecer explicitamente em normas e diretrizes. Por exemplo, o OCC 

substituiu um supervisory guidance sobre validação de modelos (OCC 2000) por um novo 

documento cujo tema principal é o risco de modelo (OCC 2011). 

This new supervisory guidance replaces Bulletin OCC 2000-16, “Model 

Validation”. While the elements of OCC 2000-16 are fully consistent with this 

guidance, the new guidance incorporates the accumulated lessons of supervisory 

experience and industry practice over the past decade. Model validation remains at 

the core of the new guidance, but the broader scope of model risk management 

encompasses model development, implementation, and use, as well as governance 

and controls related to models. (OCC 2011) 

OCC (2011) enfatiza a importância da validação e da governança como 

ferramentas para o gerenciamento do risco de modelo: 

Model risk should be managed like other types of risk. Banks should identify the 

sources of risk and assess the magnitude. Model risk increases with greater model 

complexity and higher uncertainty about inputs and assumptions 

 Model risk management begins with robust model development, implementation, 

and use. Another essential element is a sound model validation process. A third 

Processo gerador de dados

“distribuição verdadeira”

Distribuição hipotética

Conceito de VaR

Dados históricos

Modelo tipo X Modelo tipo Y

modelo Y1 Modelo Y2Modelo de VaR

Risco de identificação

Risco de especificação

Risco de 

estimação/calibração
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element is governance, which sets an effective framework with defined roles and 

responsibilities for clear communication of model limitations and assumptions, as 

well as the authority to restrict model usage. 

 

No Brasil, a preocupação com o risco de modelo aparece, de forma implícita, em 

vários trechos das normas de modelos internos. De forma explicita29, há um inciso na 

Circular 3.646 e um artigo na Circular 3.647. 

Circular 3.646 Art.8 - § 2º As metodologias para a estimativa do VaR de que trata 

o caput devem considerar adequado grau de conservadorismo para mitigar 

potenciais riscos de modelo.” 

Circular 3.647 Seção VII – Do Risco de Modelo – Art. 58. O modelo AMA deve 

contemplar descrição pormenorizada da metodologia de estimação, controle e 

mitigação das incertezas inerentes ao modelo, em particular em relação à 

exposição a eventos de risco operacional de baixa frequência e alta severidade. 

 

Trabalhos acadêmicos recentes também têm discutido o risco de modelo30 em 

modelos de risco (Alexander e Sarabia (2012), Boucher et al. (2014) e Danielsson et al. 

(2014)). Danielsson et al. (2014) propõe a divergência entre os resultados de diversos 

modelos de risco como uma medida de risco de modelo: 

With a range of plausible risk forecast models, one obtains a range of risk 

readings. Given our objective, we propose a new method, the ratio of the highest 

to the lowest risk forecasts, risk ratios, across the range of these candidate 

models. This provides a clear unit free way to compare the degree of divergence, 

as long as the underlying models are in daily use by the regulated financial 

institutions 

Apenas para ilustração, seguem abaixo alguns dos principais riscos de modelo no 

VaR paramétrico: 

i) utilização de distribuições paramétricas (em geral, distribuição gaussiana) que 

subestimam o tamanho da cauda (testes empíricos mostram que tais distribuições são 

assimétricas e leptocúrticas);  

                                                 

29 A Res. 4.277/13, sobre apreçamento de instrumentos financeiros, também menciona o risco de modelo. 
30 O termo risco de modelo foi originalmente cunhado para referir-se aos erros em modelos de precificação 
de derivativos.  A literatura sobre o tema inclui: Derman (1996), Green e Figlewski (1999) Rebonato (2002) 
e Cont (2006). Sibbertsen et al. (2008) trata do risco de modelo em diferentes contextos. 
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ii) utilização de dados históricos que não refletem as condições atuais, seja por 

mudanças estruturais da economia, seja por não capturarem mudanças no regime de 

volatilidade ao longo do tempo; 

 iii) mensuração inadequada da relação de dependência dos fatores de riscos nas 

caudas das distribuições, pois a correlação linear (de Pearson) é, como o próprio nome 

diz, uma medida linear de dependência de toda a distribuição (e não somente da região 

da cauda). 

Atualmente, o Comitê da Basileia está discutindo a mudança do modelo 

regulatório para o cálculo do risco de mercado (BCBS 2013c). A proposta em avaliação 

é que seja utilizado o expected shortfall (ES), modelo que busca estimar o valor esperado 

da perda, condicional à extrapolação do VaR.  

Como métrica de risco, o VaR é criticado por não informar nada sobre a 

distribuição de perdas da cauda além do quantil do VaR. Neste sentido, o expected 

shortfall seria uma medida de risco superior. Além disso, o ES tem a vantagem de ser 

uma medida coerente31 de risco (Artzner et al. 1999). 

Por outro lado, o ES traria consigo um risco de modelo (Yamai e Yoshiba 2005) 

maior do que o do VaR, pois apresenta um maior erro de estimação e necessita de uma 

maior quantidade de dados para estimar com a mesma acurácia do VaR.  

O risco de modelo em modelos de VaR de crédito é analisado por Loffler (2003) 

e Tarashev e Zhu (2008). Ambos realizam simulações de Monte Carlo para verificar se 

as hipóteses dos modelos de carteiras infinitamente diversificadas geram um erro 

significativo em carteiras reais. A diferença é que o primeiro artigo se baseia no modelo 

Creditmetrics e o segundo no modelo ASRF de Vasicek-Gordy que é a base do modelo 

IRB. 

                                                 

31 O VaR não tem a propriedade de subaditividade. 
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Tarashev e Zhu (2008) concluem que o risco de estimação é significativo, em 

especial, considerando a baixa qualidade (noise) dos dados de PD e LGD que são base 

para a estimação dos parâmetros do modelo. 

Já em relação aos modelos de risco operacional, devido à escassez de dados de 

baixa frequência e alta severidade, a modelagem da cauda está sujeita a um alto risco de 

modelo. Segundo Kuritzkes e Schuerman (2010), apesar do recente progresso32, a 

mensuração do risco operacional ainda está em seus estágios iniciais e o componente 

unknown neste risco é significantemente maior que nos riscos de mercado e crédito. 

A experiência de bancos mostra que, dependendo do modelo utilizado, o resultado 

do VaR de RO pode variar drasticamente33. Os resultados dos modelos também 

costumam ser sensíveis aos dados, sendo que, de um ano para outro, pode haver grande 

variação do VaR simplesmente porque houve algumas poucas perdas populando a região 

da cauda. 

Os gestores de RO devem ter a consciência de que o número de VaR é apenas uma 

referência para acompanhamento do risco, sem que esse número represente, de forma 

cardinal, a correta probabilidade de perdas. Dessa forma, outras características do 

modelo, como estabilidade ao longo do tempo e granularidade, devem ser consideradas 

na escolha do modelo. 

Para este risco, é bastante importante avaliar a performance do modelo (backtests) 

de forma granular para quantis bem abaixo de 99,9%, de forma a permitir um feedback 

dos cenários construídos. Esse tipo de análise permite melhorar as previsões construídas 

a partir dos cenários. Também é importante que a análise de sensibilidade do modelo seja 

conduzida de forma contínua. 

 

                                                 

32 Ver, por exemplo, Moscadelli (2004) e de Fontnouvelle et al. (2007) 
33 Sobre este assunto, veja também Shevchenko (2008) 
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5. Metodologia dos Quatro elementos 

Para a modelagem de risco operacional, existe a exigência regulatória da 

utilização de quatro elementos: dados internos, dados externos, indicadores de ambiente 

de negócios e controles internos (BEICF) e análise de cenários. 

Quanto menor a quantidade de dados históricos relevantes, maior é a relevância 

dos últimos dois elementos. Isso remete à ideia de distanciamento dos riscos conhecidos 

em direção aos riscos de maior dificuldade de mensuração. Analogamente, no campo da 

estatística, isso seria equivalente ao distanciamento dos modelos baseados em estatística 

frequentista em direção à maior utilização da probabilidade subjetiva.  

A literatura relacionada a combinação dos quatro elementos não é muito extensa, 

já que esta metodologia é usada na gestão interna dos bancos e, fora deles, é difícil ter 

acesso aos elementos que são usados como input para a modelagem, principalmente os 

cenários. Dentre a literatura existente, podemos citar Shevchenko e Wüthrich (2006), 

Peters e Hubner (2009) e Giacomelli e Pelizzon (2009), sendo que todos tratam da 

combinação dos dados históricos e a análise de cenários. 

Em maior ou menor grau, os quatro elementos podem enriquecer a modelagem de 

qualquer risco, na medida em que a utilização dos outros elementos significa adicionar 

informação relevante ao modelo. Por esse motivo, os quatro elementos deveriam ser 

sempre considerados na modelagem de todos os riscos. Vejamos, por exemplo, a 

utilização de cenários. 

No risco de mercado, a análise de cenários é feita através de testes de estresse, 

sendo que este processo, normalmente, é dissociado34 do modelo de VaR. Enquanto o 

VaR é considerado uma metodologia “estatística”, o teste de estresse é visto com uma 

abordagem subjetiva (“não estatística”). 

No risco operacional, os cenários são utilizados principalmente para ajudar a 

popular a cauda da distribuição, onde há escassez de dados históricos. (“eventos raros e 

de alta severidade, porém considerados plausíveis” Circ. 3.647 art. 37). Da mesma forma, 

                                                 

34 Aragones et al.  (2001) apresentam uma metodologia para integrar o VaR e o teste de estresse. 
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o teste de estresse consiste em “simulações de condições extremas de mercado” e deve 

representar “condições severas, mas plausíveis35.” (Circ. 3.64636).  

No risco operacional, os cenários são incorporados ao modelo VaR, e isso indica 

que os cenários são construídos para mensurar o risco em quantis ainda distantes da cauda 

da distribuição, tornando-se parte essencial dentro do processo de mensuração do risco. 

Por outro lado, no risco de mercado, o teste de estresse é associado a perdas que estariam 

além do percentil 99, o que nos permite concluir que, para a inclusão de cenários no risco 

de mercado, devem ser construídos cenários cuja probabilidade de realização seja maior 

que 1%. 

Já em relação ao risco de crédito, os quatro elementos poderiam ser usados na 

mensuração da PD, que é o input principal para um VaR de crédito.  

O International Accounting Standards Board (IASB) publicou recentemente uma 

proposta para que o cálculo da provisão de operações de crédito seja feito com base na 

perda esperada. Veja o trecho abaixo: 

Specifically, this Exposure Draft would require an entity to measure expected credit 

losses using relevant information about past events, including historical credit loss 

events for similar financial instruments, current conditions and reasonable and 

supportable forecasts that affect the expected collectability of cash flows on financial 

instruments. As a result, an entity would consider quantitative and qualitative factors 

that are specific to the borrower, including the entity’s current evaluation of the 

borrower’s creditworthiness. An entity would also consider general economic 

conditions and an evaluation of both the current point in, and the forecast direction 

of, the economic cycle. (IASB 2013) 

 

Neste texto, o IASB coloca que devem ser consideradas as informações 

relevantes, que incluem os dados históricos, o ambiente atual e as previsões futuras, ou 

                                                 

35 Em relação à plausibilidade, uma referência importante é Breuer et al. (2009). Este artigo apresenta uma 
medida de plausibilidade que permite verificar o impacto de uma gama de cenários plausíveis. 
36 As Circulares 3.646, 3.647 e 3.648 referem-se, respectivamente, aos modelos internos de risco de 
mercado, operacional e de crédito. 
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seja, são listados, objetivamente, três dos quatro elementos da metodologia AMA de risco 

operacional.  

Em Basileia II, é utilizado o conceito de PD de longo prazo, que deve ser baseado 

na média das frequências de inadimplência históricas e ajustadas de forma a representar 

um ciclo econômico completo. Ou seja, é um conceito de PD não condicional ao ciclo 

econômico. No caso da LGD de downturn37, o parâmetro deve se basear nos dados 

históricos, mas considerando uma situação de estresse nas condições macroeconômicas. 

Neste caso, a LGD deve ser condicional a uma recessão ou situação similar.  

A proposta do IASB refere-se à mensuração da perda esperada, e não do VaR. 

Porém, como a proposta é que a perda esperada seja condicional ao atual estado da 

economia, a análise do ambiente macroeconômico atual e a elaboração de cenários é tão 

importante quanto seria em um modelo VaR. 

Art. 63. As estimativas dos valores dos parâmetros PD e LGD devem (...): 

I - ser baseadas em dados históricos, evidências empíricas e aspectos subjetivos 

complementares, caso os últimos sejam relevantes;  

II - considerar toda a informação quantitativa e qualitativa disponível, observado o 

critério de relevância;  

III - incorporar mudanças relevantes nos critérios e processos de concessão de 

crédito ou nos processos de recuperação;  

IV - refletir avanços técnicos, alterações nas bases de dados e outras informações 

relevantes;  

V - utilizar base de dados representativa do universo dos seus tomadores e produtos 

atuais, bem como de seus padrões de concessão de crédito;  

VI - contemplar condições econômicas, jurídicas e de mercado subjacentes ao 

modelo, compatíveis tanto com o cenário corrente quanto com cenários previstos;  

VII - utilizar número de exposições na amostra e período amostral suficientes para 

assegurar adequada precisão e robustez às estimativas; e  

VIII - adotar modelos que produzam resultados satisfatórios em testes "fora da 

amostra. (Circ. 3.648) 

 

O trecho acima refere-se aos requisitos mínimos para o cálculo dos parâmetros do 

modelo IRB. Pode ser observado que existe a preocupação de os parâmetros serem 

prospectivos e incluírem toda a informação relevante. Tanto a incorporação das mudanças 

dos critérios de concessão quanto o perfil atual dos tomadores seriam relacionados ao 

                                                 

37 BCBS (2006 e 2005b) 
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elemento “ambiente de negócios”. Já o elemento “análise de cenários” estaria relacionado 

à utilização da informação qualitativa disponível e à análise das condições econômicas 

(futuras) previstas. 

Em relação ao VaR de crédito, há um alto risco de especificação, já que, como 

não é possível utilizar dados históricos para se mensurar o quantil 99,9% com horizonte 

de 1 ano, o banco precisa definir uma distribuição paramétrica, ou um modelo, de forma 

ad hoc.  

No modelo de Vasicek, a “distância” da perda esperada (EL) à perda não esperada 

(UL) é função da correlação das perdas da carteira com o fator sistemático de risco. O 

Modelo IRB define o valor da correlação para cada categoria de exposição, mas um banco 

pode querer estimar as correlações em seu modelo de capital econômico. O grande 

problema de estimar a correlação é a falta de informações históricas para tanto. Nesse 

caso, seria desejável que o banco adotasse a metodologia dos quatro elementos. 

De forma análoga, no CreditRisk+, o parâmetro chave é a volatilidade da taxa de 

default. Essa volatilidade, juntamente com os dados históricos de perda definem a curtose 

da distribuição de perdas, ou seja, a “distância” entre a EL e UL. 

Um exemplo de aplicação dos quatro elementos para o risco de crédito é a 

estimação da perda não esperada para uma carteira de crédito imobiliário. O recente 

crescimento do volume dessas operações impede a utilização de séries históricas um 

pouco maiores. Além disso, ainda não houve a “maturação” da carteira, de forma que os 

atuais índices de inadimplência podem estar subestimando o valor no médio prazo. 

Também nos últimos anos, o preço dos imóveis foi continuamente crescente, não tendo 

havido grandes desacelerações da economia que afetassem drasticamente o setor. Dessa 

forma, os dados de volatilidade histórica não permitem inferir nada sobre a cauda da 

distribuição. 

Por isso, os outros elementos (além dos dados históricos) devem ter um papel 

preponderante no modelo. Em relação aos dados externos, a experiência de países 

emergentes que passaram por um período de elevado crescimento no volume de crédito 

imobiliário pode ser utilizada para a análise do comportamento da inadimplência ao longo 

do tempo. Ainda neste elemento, a experiência de países que passaram por elevado 

crescimento no valor dos imóveis, com posterior queda dos mesmos, pode ser usada para 
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inferir a LGD de downturn. Notadamente, o elemento mais relevante é a análise de 

cenários, que deve avaliar, prospectivamente, os efeitos potenciais de uma queda brusca 

do crescimento econômico e/ou no preço dos imóveis. 

6. Conclusão 

Este capítulo metodológico buscou analisar a fundamentação teórica e a informação 

relevante necessária para a estimação de modelos VaR. O capítulo discorreu também 

sobre diferenças entre os modelos de VaR quando aplicados a diferentes tipos de risco, 

horizontes de tempo e níveis de confiança. Quanto menor o conhecimento sobre o 

processo gerador de dados, mais difícil é a estimação do VaR, devido à sensibilidade dos 

resultados às hipóteses dos modelos e aos dados utilizados, ou seja, maior o risco de 

modelo. 

Argumentou-se que a abordagem dos “quatro elementos” de risco operacional 

deve ser estendida para outros riscos, de forma a tornar a mensuração do risco mais 

robusta. Em especial, argumentou-se a favor de modelos que combinem os dados 

históricos com o julgamento subjetivo de um comitê de risco, de forma a maximizar o 

uso das informações relevantes disponíveis.  

O capítulo seguinte realizará uma aplicação prática da abordagem dos quatro 

elementos. 
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Cap. 6 – Avaliação robusta do risco em modelos Value at Risk 

(Parte 2) – VaR condicional à divulgação de informações 

 
Guilherme M. Yanaka 

Diogo M. R. Nagado 

1. Introdução 

 Este capítulo consiste em uma aplicação prática da metodologia dos quatro 

elementos, proposta no capítulo anterior. Analisaremos o risco de mercado, 

especificamente o risco de taxa de juros, nos dias seguintes à decisão, pelo Copom1, da 

taxa Selic Meta2. Mostraremos que os modelos de Value-at-Risk (VaR) em utilização no 

mercado financeiro, por não considerarem o aumento de volatilidade nessas datas, 

subestimam significantemente o risco. A metodologia proposta para corrigir a 

subestimação do risco será baseada na utilização de cenários para a curva de juros, que 

deverão ser incorporados ao VaR. 

Relevância do risco de taxa de juros 

Nas carteiras3 dos bancos, o risco de taxa de juros corresponde a maior parte do 

risco de mercado dentre as quatro categorias definidas pela Resolução 3.464. A tabela 

abaixo apresenta o peso de cada parcela no total da exigência de capital relativa a risco 

de mercado, para os conglomerados bancários brasileiros, em junho de 2013. O risco de 

taxa de juros representa 72% do risco de mercado e, dentro dessa categoria, o risco de 

taxa de juros pré-fixada é o mais relevante. 

Tabela 1 – Exigência de capital – Parcelas de risco de mercado – Junho/13 

Risco de mercado Porcentagem 

Juros pré 31% 

Cupom de inflação 16% 

Cupom cambial 22% 

Juros - outros 3% 

Juros - total 72% 

Câmbio  20% 

Ações  6% 

                                                 
1 Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. 
2 “Selic Meta” é a meta para a taxa Selic definida nas reuniões do Copom, o termo “Selic Meta” é usado 
em contraponto ao termo “Selic efetiva”, que costuma ficar alguns pontos-base abaixo da meta. 
3 Carteiras de negociação. 
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Commodities 2% 

Total 100% 

Fonte: DLO (Bacen) 

  

No apêndice, são apresentados os valores das parcelas de risco de mercado do Itaú 

e do Bradesco, como reportados em seus relatórios de Pilar 3. Em ambos os relatórios, os 

riscos pré e cupom de inflação correspondem aos fatores de risco com maior participação 

no VaR. 

Assim como na carteira dos bancos, no mercado de gestão de recursos de terceiros, 

o volume aplicado em fundos de renda fixa é significantemente maior que o volume dos 

fundos de ações.  

Tabela 2 – Indústria de Fundos de Investimento – junho/14 
Tipo de Fundo % do PL 

Renda Fixa 33% 

Referenciado DI 15% 

Curto Prazo 6% 

Multimercados 22% 

Ações 9% 

Previdência 16% 

Outros* 1% 

Total Fundos de Investimentos 100% 

* Fundos Cambiais, Dívida Externa e Exclusivo Fechado 

Fonte: Anbima 

 

As tabelas acima indicam que o risco de taxa de juros responde pela maior parte 

do risco de mercado em bancos4 e nos fundos de investimento. 

Modelos utilizados pelos bancos 

As principais diferenças entre os modelos de VaR de risco de mercado decorrem 

basicamente de dois parâmetros: a volatilidade do retorno de cada ativo e a correlação 

entre os retornos dos ativos. A estimação desses parâmetros e sua combinação define a 

distribuição hipotética de resultados, chamado comumente no mercado financeiro de 

Profit & Loss (P&L).  

Em relação à estimação de volatilidade, existe uma infinidade de modelos de 

volatilidade condicional (família Garch) que se seguiram após (Engle 1982) e (Bollerslev 

                                                 
4 Nos bancos, além da carteira de negociação, existe também o risco de taxa de juros na carteira banking, 
que não será tratado neste trabalho. 
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1986). Ver Engle (2001) e Andersen et al. (2006) para uma revisão da literatura e 

Alexander (2008) e Bawens et al. (2012) para as aplicações práticas em bancos. Como 

apresentado na tabela abaixo, quando os bancos utilizam modelos paramétricos, a 

preferência é por um modelo mais simples de volatilidade condicional, conhecido por 

Exponentially Weighted Moving Average (EWMA). Este modelo é um Garch(1,1) 

simplificado, onde os parâmetros α e β somam 1 e, em geral, α não é estimado, mas 

considerado um parâmetro fixo igual a 0,94, seguindo a recomendação de RiskMetrics 

(JP Morgan 1996). 

A maior parte dos grandes conglomerados bancários mundiais adota o modelo 

baseado em simulação histórica (Mehta 2012), onde não é necessário estimar as 

volatilidades e correlações, pois são utilizados os parâmetros implícitos no quantil da 

distribuição histórica. A tabela abaixo apresenta um resumo das modelos adotados pelos 

maiores bancos brasileiros. 

Tabela 3 – Modelos adotados pelas maiores instituições financeiras brasileiras 

IF VaR Janela 

BB Histórico 1 ano 

HSBC Histórico 2 anos 

Itaú Histórico1 4 anos 

Santander Histórico2 2 anos 

Votorantim Histórico 1 ano 

BNDES Paramétrico ewma 

Bradesco Paramétrico ewma 

CEF Paramétrico ewma 

Safra Paramétrico   

1 – modelo: Max(VaR1; VaR3), onde VaR1 é o modelo histórico e VaR3 é um modelo com ponderação pela volatilidade 
2 – modelo: Max(VaR1; VaR2), onde VaR1 é o modelo histórico e VaR2 é o modelo histórico com decaimento 
exponencial (Richardson et al. 1998) 

Fonte: Relatórios de Pilar 3 

 

O foco deste trabalho é analisar os modelos a partir daqueles que são efetivamente 

utilizados pelas instituições financeiras, já que esses são os de maior interesse da 

regulação bancária. Os modelos que os bancos usam afetam seu risco de insolvência e 

consequentemente o risco sistêmico. Além disso, tais modelos também podem influenciar 

a alocação de ativos dos bancos. 
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Propósitos do VaR  

O VaR tem diversos propósitos no contexto de gestão de risco de mercado. Em 

primeiro lugar, ele serve como uma medida que agrega o risco total da carteira de 

negociação. Além disso, ele possibilita comparar o risco relativo de diferentes carteiras. 

Além da mensuração do risco, o VaR é usado como uma ferramenta para o 

estabelecimento de limites de risco. Por último, o VaR é usado como uma medida de 

cálculo da necessidade de capital (econômico e regulatório). 

Como medida agregadora, o VaR permite avaliar a evolução do risco diariamente, 

o que é bastante importante visto que a composição da carteira também muda a cada dia. 

Além disso, seu uso permite avaliar o benefício de diversificação oriundo das correlações 

dos diferentes fatores de risco. Por último, ele também possibilita mensurar a contribuição 

marginal de cada carteira/fator de risco para o VaR total. 

O VaR é utilizado como métrica de limite diário de risco. Gerencialmente, os 

bancos costumam segregar os traders em mesas de negociação (trading desks), onde cada 

mesa é especializada em um tipo de risco (juros, câmbio, ações etc). O banco deve limitar 

o risco total da carteira de negociação e de cada mesa, e uma das principais ferramentas 

para tanto é o limite de VaR. 

Na próxima seção, discutiremos a relevância de uma medida de risco condicional. 

Em relação ao estabelecimento de limites, a escolha de uma medida condicional é 

especialmente relevante. Um trader sujeito a um limite de risco baseado em um modelo 

não condicional pode tomar mais risco justamente nos dias em que ele sabe que o modelo 

de VaR irá subestimar o risco. 

 

2. VaR condicional a informação 

Segundo Andersen et al. (2013), uma medida de risco condicional é mais 

apropriada ao monitoramento diário do risco. 

= ( ) ≤ − ⁄ = (⁄ )                   (1) 

Onde fT (rT+1) é a densidade de retornos futuros rT+1, condicional à informação no 
período T. 
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De acordo com a equação acima e conforme discutido no capítulo anterior, 

segundo o “Conceito de VaR”, toda a informação relevante deveria ser considerada no 

cálculo do VaR. Como também visto no capítulo anterior, isso pode ser feito através da 

metodologia dos quatro elementos. 

De especial importância são as datas em que se sabe, ex-ante, que a volatilidade 

será maior, devido à divulgação de alguma informação econômica relevante. Os modelos 

baseados em simulação histórica não consideram essa mudança de volatilidade, 

subestimando, portanto, o risco em tais datas. Os modelos usuais de volatilidade 

condicional como o Garch (incluindo o EWMA), também não capturam5 esse aumento 

de volatilidade. Como utilizam a volatilidade dos dias anteriores, esses modelos irão 

subestimar a volatilidade no dia da divulgação e provavelmente superestimar a 

volatilidade no(s) dia(s) seguinte(s).  

Segundo Dowd (2005), os traders poderiam explorar o viés do modelo para tomar 

mais risco, o que o autor chamou de risco de modelo endógeno: 

A particularly subtle and difficult form of model risk arises from the ways in which 

traders or asset managers respond to the models themselves (e.g., how they respond 

to VaR limits or VaR incentives). Traders are likely to have a reasonable idea of the 

errors in the parameters – particularly volatility or correlation parameter – used to 

estimate VaR, and such knowledge will give the traders an idea of which positions 

have under- and overestimated risks. If traders face VaR limits, or face risk-adjusted 

remuneration with risks specified in VaR terms, they will have an incentive to seek 

out such positions and trade them. To the extent they do, they will take on more risk 

than suggested by VaR estimates, and our VaR estimates will be biased downwards. 

Sem a inclusão de toda informação relevante ao modelo, a consequência é que 

teremos modelos viesados. Os backtests comumente utilizados pelos bancos (farol de 

Basileia (BCBS 1996), Kupiec (1995) e Christoffersen (1998)) não são capazes de 

distinguir modelos viesados quando estes subestimam o risco em alguns dias e 

superestimam em outros. Ou seja, esses backtests são testes não condicionais. O teste de 

Christoffersen (1998), que o próprio autor chamou de “conditional coverage”, penaliza o 

                                                 
5 Isso poderia ser feito adicionando variáveis dummies ao modelo. Porém, essa prática não é comum entre 
os bancos. 
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modelo de VaR quando uma extrapolação aumenta a chance de uma nova extrapolação 

em dias subsequentes6, ou seja, verifica a hipótese de independência. 

Analisando as datas em que houve extrapolação do VaR, verificamos que a 

maioria delas está associada à divulgação de algum dado econômico ou de algum 

pronunciamento relevante7. Um pronunciamento do Ministro da Fazenda não tem 

periodicidade pré-definida, mas divulgações de informações econômicas de órgãos 

governamentais seguem um calendário pré-definido com bastante antecedência. 

Testamos alguns eventos que, possivelmente, influenciariam a volatilidade, quais 

sejam, as divulgações dos resultados das reuniões do Copom, das atas do Copom, dos 

relatórios de inflação do Bacen, do IPCA pelo IBGE, do Beige Book pelo Banco Central 

dos EUA e do índice de atividade da China. Todos esses eventos têm datas de divulgação 

previamente definidas, o que possibilitaria incluí-los no modelo VaR. Considerando os 

riscos pré e cupom de inflação, o evento que gera mais volatilidade8 é a reunião do 

Copom, seguido pela ata. A próxima seção discute como essas informações poderiam ser 

incluídas no modelo. 

Gráfico 1 – Volatilidade do retorno da taxa pré de 3 meses (EWMA) 

 

O gráfico acima apresenta a volatilidade calculada por EWMA para a série de 

retornos, excluindo os retornos dos dias pós9 Copom (linha azul). A linha vermelha 

                                                 
6 O teste usual de independência de Christoffersen não reprovaria um modelo que apresentasse 
extrapolação somente nos dias de divulgação econômica relevante se estas datas forem espaçadas no 
tempo. Mas o teste poderia ser modificado para detectar este tipo de falha. 
7 Ver apêndice 
8 É importante mencionar que um teste estatístico apenas corroboraria o conhecimento do gestor de risco, 
que já deve conhecer os eventos que influenciam a volatilidade.  
9 O impacto no mercado financeiro acontece no dia seguinte, uma vez que a decisão do Copom é 
divulgada após o fechamento do mercado. 
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considera os retornos pós Copom para a estimação da volatilidade nos dias seguintes. A 

inclusão dos retornos dos dias de Copom faz com que a volatilidade estimada para os dias 

subsequentes seja superestimada, sendo que este efeito é decrescente até a próxima 

reunião do Copom, quando pode acontecer um novo choque na estimação da volatilidade. 

Metodologias alternativas de VaR 

Qualquer metodologia de VaR que pondere igualmente os pesos de cada dia, ou 

que use uma metodologia com decaimento exponencial (EWMA) irá subestimar a 

volatilidade nas datas pós Copom. Deve-se, então, procurar uma metodologia que 

represente de forma mais adequada o processo gerador de dados nessas datas. 

Os parágrafos seguintes buscam aplicar a metodologia dos quatro elementos para 

risco de mercado, analisando como as informações relevantes poderiam se encaixar nos 

quatro elementos do risco operacional: dados internos, dados externos, ambiente de 

negócios e cenários. 

Diferentemente do risco operacional, onde os dados históricos internos de perda 

são geralmente exclusivos de uma instituição, no risco de mercado, os dados históricos 

de retornos dos ativos são os mesmos10 para todos bancos. 

A aplicabilidade do elemento “indicadores de ambiente de negócios e controles 

internos” (BEICF) também é limitada. O risco de mercado depende da composição da 

carteira e da volatilidade/correlação dos fatores de risco, que já são capturados pelos 

modelos. Deve-se ressalvar que modelos que consideram dados históricos de períodos em 

que ambiente macroeconômico era muito diferente do atual não deveriam ser 

considerados, ou necessitariam de algum tipo de ajuste para sua utilização 

Por último, a análise de cenários pode ser um elemento bastante relevante para 

complementar os dados internos. Por se tratar de uma metodologia subjetiva, é 

recomendável que os cenários sejam decididos por um comitê, cujo processo decisório 

deve ser adequadamente documentado.  

Antes de prosseguir, analisaremos formas alternativas de utilizar os dados 

históricos para calcular o VaR nos dias pós Copom. Mantendo uma abordagem 

frequentista, uma metodologia possível seria utilizar apenas os retornos históricos dos 

                                                 
10 Poderiam ser considerados como dados externos as informações de outros países, desde que os 
ambientes macroeconômicos sejam similares. 
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dias pós Copom, que acontecem a cada 45 dias (aproximadamente 30 dias úteis). O 

problema é que, neste caso, para calcular o quantil 99% teríamos que usar um histórico 

de pelo menos 12,5 anos (no mínimo 100 dias, sendo 8 reuniões por ano). Como, 

provavelmente o ambiente macroeconômico e o nível das taxas de juros da década 

passada não refletem adequadamente o cenário atual, tal metodologia seria de aplicação 

limitada. 

Outra questão relevante é que a volatilidade gerada pelas decisões do Copom 

depende muito do momento em que a reunião acontece dentro do ciclo de juros (de alta 

ou de baixa) e se a decisão é ou não esperada pelo mercado. Tipicamente, os maiores 

choques na curva acontecerão quando o mercado está igualmente dividido entre duas 

decisões possíveis ou se o Copom toma uma decisão não esperada pelo mercado. Outra 

variável que pode impactar a volatilidade é a reputação do Copom, que pode se alterar 

quando há presença de novos membros no comitê. 

Outro procedimento possível, ainda baseada em uma metodologia frequentista 

usando somente as datas pós Copom, seria calcular o VaR adotando quantis não tão 

próximos da cauda, como o de 95%, e extrapolar para o quantil de 99% utilizando uma 

distribuição paramétrica. Este procedimento é usual no risco operacional. 

Utilizando o elemento de dados externos, um banco poderia utilizar a volatilidade 

dos dias das reuniões de outros países onde a autoridade monetária também utiliza o 

sistema de metas de inflação e tenha um ambiente macroeconômico similar (ou que, pelo 

menos, a relação entre as volatilidades dos dias ‘normais’ e dos dias “Copom” seja similar 

à existente no Brasil).  Essa abordagem seria provavelmente a mais controversa, pois cada 

país tem a sua peculiaridade em termos de condução da política monetária. 

No limite, o modelo de VaR poderia ser totalmente subjetivo, onde o gestor de 

risco (ou comitê) usaria o resultado de diversos modelos para escolher um número para o 

VaR. Por mais subjetivo que fosse esse modelo, isso não criaria dificuldade nenhuma 

para a execução do backtest, pois esse tipo teste apenas compara o número do VaR com 

a perda realizada, não importando a forma como o VaR foi estimado. 

Quanto maior a subjetividade de uma modelo, mais importante é a documentação 

e validação por uma área independente do processo de elaboração dos cenários. Esse 

processo deve evidenciar as fontes de informação consideradas pelo modelo, de forma 

que, tanto a alta administração, como o órgão regulador, possam compreender como o 
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número de VaR foi estimado. Neste sentido, a norma do Bacen para risco operacional 

demanda a evidência empírica para cada um dos quatro elementos utilizados pelo banco. 

Como exemplo, um banco poderia ter uma metodologia base para o cálculo do 

VaR em dias “normais”. Em seguida, definiria as possíveis situações em que o VaR pode 

sofrer alterações, que variáveis seriam analisadas para definir tais alterações e amplitude 

máxima de variação do VaR de acordo com o procedimento subjetivo. Essa metodologia 

seria bastante similar a um rating julgamental de risco de crédito para grandes empresas, 

em que o analista deve incluir toda a informação relevante para definir o rating, mas nem 

sempre é possível definir os pesos exatos de cada informação para chegar à nota final.  

Exemplo de aplicação dos quatro elementos 

Em algumas situações, os dados históricos podem não ser relevantes para a 

mensuração do risco. Por exemplo, em janeiro de 1999, devido a crises externas, o 

governo brasileiro teve que abandonar o regime de bandas cambiais. Em uma situação 

como esta, que metodologia poderia ser utilizada para mensurar o risco cambial? 

Gráfico 2 – Taxa de câmbio R$/US$ 

 
Fonte: Banco Central 
 

Nesta situação, qualquer modelo baseado em dados históricos subestimaria o 

risco. Dentre as alternativas para mensuração do risco, poderiam ser consideradas a 

utilização da: 

• Volatilidade do câmbio de outros países emergentes; 

• Volatilidade implícita das opções; 

• Análise de cenários. 

Guimaraes e Silva (2002) utilizam a volatilidade implícita das opções de dólar, 

antes da crise de 1999 no contexto de precificação de derivativos. Neste trabalho, os 
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autores mostram que, mesmo no período de bandas cambiais, havia a probabilidade de 

saltos no câmbio, ou seja, de que o regime poderia ser abandonado a qualquer momento. 

De maneira geral, quando há a possibilidade de saltos nos preços dos ativos, um 

modelo de risco que não considere essa possibilidade objetivamente, pode subestimar o 

risco, principalmente quando não houve evento similar na base de dados utilizada no 

modelo. 

 

3. Análise do VaR nas datas pós-Copom 

Dados e metodologia 

Utilizamos11 a estrutura a termo das taxas de juros (ETTJ ou curva de juros) pré-

fixada, desde maio de 2010 a abril de 2014 (4 anos). A curva de juros é construída a partir 

das taxas dos contratos de futuro de DI (DI1) negociados na BM&FBovespa. As taxas 

observadas são então interpoladas para se determinar as taxas nos vértices da curva. 

A partir dos preços dos títulos, calcula-se o retorno diário dos mesmos. Os 

retornos são o input para o cálculo do VaR. No VaR histórico não se aplica nenhuma 

hipótese sobre a distribuição conjunta de retornos. Neste trabalho, faremos um VaR 

histórico de 500 dias úteis (2 anos). Para cada carteira, é calculado o retorno diário da 

mesma para esses 500 dias, que depois são ordenados do melhor para o pior. O VaR será 

o quantil 99% (quinta pior perda da série histórica). 

Calculamos o VaR para o período de maio de 2012 a abril de 2014, período que 

compreende 16 reuniões do Copom. Utilizamos os vértices de 2 meses, 3 meses, 6 meses, 

1 ano e 2 anos das curvas pré e cupom de inflação. 

Os gráficos a seguir mostram o comportamento da taxa Selic Meta e da curva de 

juros no período. 

                                                 
11 Curvas disponibilizadas pela BM&FBovespa. 
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Gráfico 3 – Decisões do Copom (barras) e Taxa pré de 1 ano (linha) 

Fonte: BCB e BM&FBovespa 

 

Gráfico 4a – Curva de juros (dez/11 a jan/12) 

 
Fonte: Demab (BCB) 

 

Gráfico 4b – Curva de juros  (junho - julho de 2013) 

 
Fonte: Demab (BCB) 
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Gráfico 5 – Histograma dos retornos – Taxa pré de 3 meses 

 
Fonte: Elaboração própria, dados da BM&F Bovespa 

 

Podemos ver, pelo histograma, que a distribuição de retornos é leptocúrtica 

(curtose =14). Essa característica é comum nas distribuições de retornos diários das séries 

financeiras. 

Para calcular o VaR, um banco precisaria mapear suas exposições nos vértices da 

curva. Para os nossos propósitos, sem perda de generalidade, podemos alocar as 

exposições diretamente nos vértices. 

Inicialmente, foram consideradas algumas carteiras com diversos perfis: posição 

comprada em todos os vértices, posição vendida em todos os vértices, posição comprada 

nos vértices curtos e vendida nos vértices longos, posição vendida nos vértices curtos e 

comprada no vértices longos e posições direcionais em apenas alguns dos vértices. Essa 

análise serviu para avaliar se as diferentes carteiras apresentavam resultados muito 

discrepantes em relação à variação do VaR ao longo do tempo e também se a relação 

entre a volatilidade dos dias pós Copom era desproporcionalmente maior dependendo da 

carteira. O resultado observado foi que o VaR ficou relativamente estável para todas as 

carteiras no período considerado. Dessa forma, pode-se afirmar que as conclusões deste 

estudo não se baseiam unicamente em uma carteira específica e podem, portanto, serem 

generalizadas para a maior parte das posições usualmente detidas pelos bancos. Dessa 

forma, a próxima seção analisará o efeito do Copom em carteiras direcionais. 

Antes de prosseguirmos, cabe uma observação. A maior volatilidade nos dias pós 

Copom afeta o risco das posições direcionais. No entanto, o impacto no risco de posições 
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long-short12 é mais difícil de avaliar, especialmente quando tais posições são construídas 

com base na correlação históricas entre os vértices. Sabe-se que a correlação entre os 

vértices é alta, especialmente nos vértices adjacentes. Dessa forma, teoricamente, seria 

possível fazer um hedge (imperfeito) de uma posição comprada através de uma posição 

vendida em um vértice próximo.  

A partir dos dados utilizados, verificou-se uma considerável limitação na eficácia 

desse hedge. A ideia simples foi, a partir de uma determinada posição em um único 

vértice, gerar posições contrárias em outros vencimentos com o intuito de minimizar o 

VaR. O VaR da carteira depende da distribuição conjunta de retornos (“correlação”)13. Se 

essas correlações diminuíssem nos dias pós Copom, o risco verdadeiro poderia ser 

proporcionalmente maior nesse tipo de posição. No entanto, os dados mostram que as 

correlações entre os vértices tendem a aumentar nos dias pós Copom, o que faz com que 

esse efeito não seja relevante para nosso estudo. 

Exemplos de Var em posições long-short 

PRE2M PRE3M PRE6M PRE1A VaR (19/9/13) 

    2.500.000 -1.000.000 770 

    -2.500.000 1.000.000 689 

  -7.000.000 2.500.000   662 

  7.000.000 -2.500.000   787 

7.000.000 4.000.000 -2.500.000   910 

-7.000.000 -4.000.000 2.500.000   871 

-17.000.000 10.000.000     869 

17.000.000 -10.000.000     984 

 

Em posições long-short, um perigo potencial seria uma decisão do Copom que 

tivesse impacto na inclinação da curva de juros, já que, nessa situação, o banco perderia 

(ou ganharia) nas duas pontas. Um exemplo seria o caso de uma decisão de baixa na taxa 

de juros que surpreendesse o mercado ou de algum pronunciamento do Ministro da 

Fazenda que levasse os agentes a acreditar em uma maior queda na taxa de juros nas 

reuniões subsequentes, mas que, no médio prazo, gerasse aumento da inflação, que teria 

que ser combatido por um maior aumento de juros no futuro. 

                                                 
12 Estamos denominando como posições long short aquelas em que se fica comprado em um vértice e 
vendido em outro. Tipicamente, se a correlação entre os ativos é elevada, essa estratégia produz um hedge 
para variações paralelas da curva. Mas o risco aumenta para mudanças de inclinação da curva. 
13 No VaR paramétrico, a distribuição conjunta depende, de fato, das correlações. Mas no VaR histórico, 
a distribuição conjunta depende apenas dos retornos próximos à cauda, não importando a correlação dos 
retornos da distribuição próximos ao centro da distribuição. 
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No restante do texto, utilizaremos as seguintes posições: 

• Posição 1 – exposições compradas de R$ 1 milhão no vértice de 1 ano, de R$ 
2 milhões no vértice de 6 meses, de R$ 4 milhões no de 3 meses e de R$ 8 
milhões no de 2 meses.  

• Posição 2 é simétrica em relação à posição 1 (posição vendida) 

Como as volatilidades dos retornos são menores na parte curta da curva (devido à 

proximidade do vencimento), para a simulação de posições direcionais, utilizou-se uma 

exposição decrescente em cada vértice. A ideia foi colocar exposições inversamente 

proporcionais à volatilidade de cada vértice. 

Gráfico 6 – VaR em posições direcionais 

 

O gráfico abaixo apresenta a relação entre o VaR de 99% e o de outros quantis 

(95% e 90%) para a posição 1. Observa-se que o VaR de 99% é ao redor de 2,5 vezes o 

VaR de 95% e 3,5 vezes o VaR de 90%. 

Gráfico 7a – Razão entre o VaR de 99%, 95% e 90% (Posição comprada) 
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Gráfico 7b – Razão entre o VaR de 99%, 95% e 90% (Posição vendida) 

 

 

Dados do Copom 

Em cada janela de 500 dias utilizada para calcular o VaR, há 16 dias em que houve 

decisões do Copom (3,2% dos dados). A hipótese inicial é que há maior volatilidade nos 

dias seguintes a essas datas. A tabela abaixo apresenta as volatilidades (não condicionais) 

de cada vértice no período em análise e no subconjunto dos dias pós Copom. Pode-se 

observar claramente uma maior volatilidade nos dias pós Copom. 

Tabela 4 – Volatilidade – média não condicional e Copom 
Volatilidade PRE2M PRE3M PRE6M PRE1A PRE2A 

Média não condicional  0,005% 0,009% 0,024% 0,064% 0,155% 

Copom 0,016% 0,029% 0,077% 0,168% 0,298% 

Copom/média 3,1 3,4 3,2 2,6 1,9 

 

Outra maneira de comparar a dispersão dos dados é verificar em que faixas do 

histograma de retornos não condicionais se encontram os retornos pós Copom. 

Tabela 5 – Distribuição dos retornos – Não condicional e Copom 
Desvios Total Copom 

<-4 0,4% 3,1% 

-4 a -3 0,3% 0,0% 

-3 a -2 1,0% 6,3% 

-2 a -1 6,9% 9,4% 

-1 a 0 48,7% 21,9% 

0 a 1 35,7% 28,1% 

1 a 2 4,9% 9,4% 

2 a 3 1,4% 3,1% 

3 a 4 0,3% 3,1% 

>4 0,5% 15,6% 
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A tabela acima mostra alta concentração dos retornos pós Copom na faixa acima 

de 4 desvios padrão (dos dias “normais”). Na amostra total de 1100 retornos, apenas 6 

(0,5%) foram maiores que 4 desvios padrão enquanto que na amostra de 32 retornos pós 

Copom, 5 (15,6%) excederam esse patamar. Dessa forma, esses dados mostram que as 

posições vendidas apresentam maior risco nas datas do Copom. Essa conclusão não pode 

ser generalizada, já que esse resultado depende do momento do ciclo de juros da 

economia. 

Em relação ao modelo para a mensuração do risco pós Copom, se a metodologia 

histórica empregar uma curta janela de tempo, ela irá utilizar informações do ciclo 

contrário ao atual, já que geralmente um período de alta é sucedido (após um intervalo de 

estabilidade) por um ciclo de baixa. 

Backtest 

Há diversos testes adotados para verificar a acurácia dos modelos VaR. O mais 

simples é o Backtest de Basiléia (BCBS 1996), que se baseia no número de extrapolações 

esperadas para uma distribuição binomial. Os testes mais usuais são os de Kupiec (1995) 

e Christoffersen (1998). Para uma descrição dos mesmos, ver Silva et al. (2005) e Dowd 

(2005). 

Como queremos testar a acurácia do VaR somente nas datas do Copom, o número 

de observações é bastante limitado (16 dias). Infelizmente, os testes usuais não foram 

desenhados para avaliar um modelo a partir de uma amostra tão pequena. Dessa forma 

vamos proceder da seguinte maneira: 

Baseado no trabalho de Berkowitz (2001), utilizaremos a transformação de 

Rosenblatt, que faz um mapeamento do P&L diário para uma distribuição uniforme. 

Considere que o VaR da data t+1 é estimado com base na distribuição empírica dos 

últimos 500 dias (t-500 a t). A ideia da transformação é associar o valor do P&L 

observado em t+1 ao respectivo quantil da distribuição utilizada para estimar o VaR (no 

caso, a distribuição empírica de t-500 a t). Se a cdf utilizada para estimar o VaR 

representar corretamente o processo gerador de dados, os quantis encontrados terão 

distribuição uniforme entre 0 e 1, X~U(0,1). 
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Esta transformação possibilita realizar o backtest de toda a distribuição, e não de 

apenas um quantil específico e pode ser usada testar para qualquer metodologia de 

estimação da distribuição, como o VaR paramétrico, histórico ou uma metodologia 

subjetiva. 

Queremos saber se a distribuição dos resultados nos dias pós Copom são 

compatíveis com a distribuição empírica de todos os dias da amostra. Para realizar essa 

análise, associados os retornos das datas pós Copom aos quantis da distribuição dos 

retornos dos 500 dias anteriores. Se o modelo fosse adequado para essas datas, 

observaríamos uma distribuição empírica condizente com uma distribuição uniforme.  

 Gráfico 8 – Box-plot – quantis associados aos retornos pós Copom 

 

O gráfico acima apresenta o box plot dos quantis associados aos retornos nos dias 

pós-Copom. Observamos que 66% dos retornos estão concentrados no primeiro e no 

último quintil (onde, na hipótese de uniformidade, espera-se haja 40% dos retornos) e os 

restantes 33% nos quintis centrais (espera-se 60%). Dessa forma, os pontos indicam 

claramente que os retornos estão concentrados nas caudas, permitindo, a princípio, que a 

hipótese de uniformidade da distribuição seja rejeitada. A maneira mais simples de 

verificar formalmente este resultado é através do teste Chi quadrado. 

Um teste adicional é avaliar o desvio padrão dos dados. A estratégia para o teste 

será a seguinte: primeiro faremos uma transformação dos quantis da distribuição 

uniforme para uma distribuição normal, procedimento também baseado em Berkowitz 

(2001). Caso os dados fossem uniformemente distribuídos, essa transformação levaria a 

uma normal de média zero e variância 1. Dessa forma, para testar a hipótese de 

uniformidade da distribuição original, vamos testar se a variância da distribuição 

transformada tem média 1. 
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Para executar o teste, foi feita uma simulação que gerou 1 milhão de variáveis 

aleatórias com 16 observações em cada. Ao nível de 1%14, pôde-se rejeitar a hipótese de 

que a distribuição do P&L pós Copom é igual a distribuição dos outros dias.  

 

4. Modelo baseado nos quatro elementos 

Como discutido anteriormente, existem algumas possibilidades de mensuração do 

VaR condicional ao Copom. Por um lado, pode-se manter a abordagem frequentista e 

utilizar os dados de reuniões anteriores, porém, como a quantidade de dados é pequena, 

seria preciso calcular outro quantil e extrapolar para o 99%. Esta abordagem ainda estaria 

sujeita a diversos questionamentos relacionados ao ciclo de juros e expectativas de 

mercado em relação à decisão do Copom. 

Um banco poderia decidir ainda por empregar uma regra de bolso simples. Por 

exemplo, nos dias pós Copom, como a volatilidade é maior, o banco poderia utilizar um 

fator multiplicador ao VaR (por exemplo, 3 – que é o incremento médio das volatilidades 

pós Copom, como apresentado na tabela 4). Essa regra é de fácil entendimento e 

implementação, e atenua satisfatoriamente o problema de subestimação do risco.  

A metodologia dos quatro elementos possibilita ao gestor de risco, através de 

cenários, incluir todas as informações relevantes relacionadas à reunião do Copom em 

questão no VaR, sendo, portanto, a melhor forma de ajustar o modelo. Como a abordagem 

é subjetiva, a experiência do gestor e sua capacidade de geração de cenários são 

fundamentais para a acurácia do modelo. 

 A incorporação de cenários ao VaR depende, não só da elaboração dos mesmos, 

como também da avaliação da probabilidade de cada cenário. Mas, como apontado em 

Kahneman, Slovic e Tversky (1982), as pessoas têm dificuldade em estimar 

probabilidades quando se trata de eventos raros. Em especial, há a tendência de 

subestimação dos riscos quando não há casos recentes de grandes perdas. Por isso, a 

governança em relação à elaboração de cenários tem um papel fundamental.  

Idealmente, deve haver um Comitê ou uma hierarquia de aprovação dos cenários, 

de forma que não seja uma decisão individual. Deve haver documentação suficientemente 

                                                 
14 O p-valor encontrado foi de 0,03% 
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detalhada de quais informações são levadas em consideração nos cenários. Além disso, 

deve ser efetuado um backtest dos cenários ou do VaR baseado em cenários. 

Em relação ao backtest, é recomendável que o mesmo seja feito para mais de um 

quantil e, para isso, devem ser elaborados cenários com diferentes probabilidades de 

ocorrência.  

Para a construção do cenário, utilizamos as taxas de juros implícitas na estrutura 

a termo, as expectativas de mercado coletadas pelo Banco Central e as expectativas 

divulgadas pela Bloomberg. 

Cada cenário é uma sequência das possíveis d decisões nas próximas n reuniões 

do Copom. O número de cenários é muito menor que nd pois as decisões seguem algum 

modelo macroeconômico, por exemplo uma regra de Taylor de ajuste da taxa de juros em 

função do desvio da inflação em relação a meta. Neste trabalho, não entraremos em 

detalhes de como os cenários são criados, vamos apenas nos restringir às trajetórias 

“comuns” de variações da Selic Meta, cujas variações costumam ser de 25, 50, 75 ou 100 

pontos base em cada reunião. 

A elaboração dos cenários inicia-se pelas possíveis decisões na próxima reunião 

do Copom, dependendo do momento do ciclo de juros, costuma haver três15 

possibilidades: (queda acentuada, queda moderada, manutenção); (manutenção, alta 

moderada, alta acentuada).  

Uma vez que se restringem as decisões possíveis em cada reunião, é possível 

associar probabilidades implícitas (a cada um dos cenários) a partir da curva de juros. 

Essas probabilidades podem não ser únicas, mas representam as probabilidades subjetivas 

formadas de acordo com a crença do gestor/comitê de risco. De maneira análoga, a partir 

dos vértices de curto prazo é possível calcular os valores esperados implícitos16 para as 

próximas decisões do Copom.  

Como exemplo, analisaremos a curva do dia 29/5/13, data da 175ª reunião do 

Copom. Naquele momento, já havia se iniciado um ciclo de alta de juros, mas o mercado 

não esperava aumentos significativos da taxa de juros nas reuniões subsequentes. 

  

                                                 
15 Raramente, pode acontecer a possibilidade (baixa, manutenção, alta). 
16 Caso o gestor considere adequado, pode incluir no cálculo um parâmetro de aversão ao risco. 
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Tabela 6 – ETTJ em 29/5/13 
Vértice 29/5/13 

Spot 7,40 

2 meses 7,69 

3 meses 7,78 

6 meses 8,01 

1 ano 8,26 

 

Pela curva de 29/5/13, nota-se que a curva está positivamente inclinada, porém a 

inclinação não é muito elevada, ou seja, o mercado não espera grandes altas da Selic. A 

tabela seguinte mostra o valor esperado das decisões do Copom implícitas na curva. Os 

valores da tabela já incorporam a diferença entre a Selic Meta e a Selic efetiva (ao redor 

de 0,985 da meta). Na tabela, as taxas implícitas foram calculas considerando 

neutralidade17 ao risco. É importante lembrar que existe mais de uma trajetória de juros 

compatível com as taxas de mercado, dependendo do número de vértices considerados. 

Tabela 7 – Valor esperado da Selic Meta implícito na ETTJ em 29/5/13 

  Market implied 

Copom 175 7,7 

Copom 176 8,0 

Copom 177 8,1 

Copom 178 8,6 

Copom 179 8,6 

Copom 180 8,6 

Copom 181 8,6 

Copom 182 8,6 

 

Para a construção da tabela 7, consideramos os dias úteis entre os vértices e as 

reuniões do Copom e calculamos a taxa implícita considerando a Selic constante entre as 

reuniões (flat forward18). 

Tabela 8 – Dias úteis entre os eventos para o cálculo da Selic implícita 

Evento data d.u. 

Copom 175 29/05/13 0 

Copom 176 10/07/13 29 

vértice 2 meses 29/07/13 13 

vértice 3 meses 27/08/13 21 

Copom 177 28/08/13 1 

Copom 178 09/10/13 30 

vértice 6 meses 25/11/13 32 

                                                 
17 O gestor poderia considerar um prêmio de risco dos papéis pré-fixados em relação ao DI, neste caso, o 
valor esperado para as reuniões mais distantes seria mais baixo. 
18 Sobre a metodologia, ver Broto et al. (2010). 
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Copom 179 27/11/13 2 

 

Como podemos observar na tabela 7, de acordo com a taxa implícita no primeiro 

vértice da curva de juros, era mais provável um aumento de 25 pontos base (bps) na Selic 

e menos provável uma alta de 50 bps. Segundo o relatório de expectativas do Banco 

Central e as opiniões dos economistas divulgadas pela Bloomberg, a grande maioria dos 

economistas também esperava um aumento de 25 bps. 

A tabela abaixo apresenta um exemplo de cenários construídos, em 29/05/2013, 

para as próximas reuniões do Copom. O número de cenários, a trajetória dos juros e a 

probabilidade de cada cenário são decididos de forma arbitrária pelo banco, bastando 

apenas que sejam consistentes com a atual conjuntura econômica. De acordo com os 

cenários apresentados na tabela, a probabilidade (subjetiva) de manutenção da taxa era de 

5% (cenário 1), a probabilidade de aumento de 25 bps era de 75% (cenários 2 e 3) e a 

probabilidade de aumento de 50 bps era de 20% (cenários 4 a 7). 

Tabela 9 – Exemplo de cenários para as próximas decisões do Copom 

  
Cenário 
1 

Cenário 
2 

Cenário 
3 

Cenário 
4 

Cenário 
5 

Cenário 
6 

Cenário 
7 Média 

Reunião/Prob. 5% 50% 25% 15% 4% 0,8% 0,2% 1,00 

175 7,5 7,75 7,75 8 8 8 8 7,8 

176 8 8 8,25 8,25 8,5 8,5 8,5 8,1 

177 8 8,25 8,5 8,5 9 9 9 8,4 

178 8,5 8,5 8,5 8,5 9 9,5 9,5 8,5 

179 8,5 8,5 8,5 9 9 9,5 10 8,6 

180 8,5 8,5 8,5 9 9 9,5 10,25 8,6 

181 8,5 8,5 8,5 9 9 9,5 10,25 8,6 

182 8,5 8,5 8,5 9 9 9,5 10,25 8,6 
Fonte: Elaboração própria 

Os cenários associados à cauda da distribuição podem ser considerados os 

cenários de estresse. Para cada cenário é possível calcular a curva de juros implicada por 

esse cenário. Dadas as probabilidades (subjetivas) de cada cenário, é possível comparar a 

curva de mercado com o valor esperado dos cenários. 

Para simplificar a exposição, considere uma posição direcional comprada em pré 

(posição 1 da seção anterior). Para calcular o VaR dessa posição, devemos simular a 

possível curva de juros que prevalecerá no dia seguinte à reunião do Copom, condicional 

a um aumento de 50 bps na Selic. A curva simulada é feita a partir do cálculo das 

probabilidades de cada cenário, condicionais a um aumento de 50 bps. Ou seja, são 

considerados somente os cenários em que há aumento de 50 bps na próxima reunião e 
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calculamos as probabilidades condicionais à tal decisão do Copom, simplesmente 

dividindo as probabilidades originais pela soma das probabilidades desses cenários. 

 

( )|( = +50) =
( )

∑ ( = +50)
 

  

Onde Ci é o cenário i 
d1 é previsão da primeira decisão do Copom em cada cenário 
P é a probabilidade de cada cenário 
P|d é a probabilidade condicional de cada cenário 
Cj(d1=+50) são os cenários em que a primeira decisão é +50 
 
Tabela 10 – Probabilidade condicional dos cenários em que d1= +50 

  
Prob. Prob. 

Condicional 

Cenário 1 35%  

Cenário 2 25%  

Cenário 3 20%  

Cenário 4 15% 75% 

Cenário 5 4% 20% 

Cenário 6 0,8% 4% 

Cenário 7 0,2% 1% 

Soma 4 a 7 20% 100% 

 

Tabela 11 – Resumo das curvas – mercado e simuladas 
    2M 3M 6M  12M 

Curva pré Copom (29/5/13) 7,69% 7,78% 8,01% 8,26% 

Cenário mais provável 7,7% 7,8% 8,0% 8,2% 

Cenário 1%   8,0% 8,1% 8,6% 9,0% 

Média cenários   7,8% 7,8% 8,1% 8,3% 

Curva condicional +50 7,98% 8,21% 8,27% 8,58% 

Deslocamento da curva (em bps) 28,5 43,2 26,4 32,2 

 

A tabela acima apresenta um resumo das curvas em cada cenário. A primeira linha 

é a curva vigente no dia da reunião do Copom. A segunda e a terceira linhas são as curvas 

compatíveis, respectivamente, com o cenário de maior probabilidade (cenário 2) e o 

percentil 99 dos cenários (cenário 6). A linha seguinte é a curva implícita considerando a 

média ponderada dos cenários. A penúltima linha é a curva condicional a um aumento de 

50 pontos base na reunião do Copom daquele dia, que é construída a partir da ponderação 

condicional dos cenários (média ponderada dos cenários 4 a 7, conforme tabela 10). Esta 

é a informação que será usada para calcular o VaR. A última linha apresenta a diferença 
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(em pontos base) entre a curva condicional e a curva pré Copom (linha 1). O VaR será o 

retorno da carteira considerando essas duas curvas. 

O VaR para uma posição direcional comprada19 em pré (Posição 1) seria igual a 

R$12.123, valor três vezes maior que o VaR não condicional (gráfico 6). 

Em relação às decisões do Copom, a análise de cenários é mais apropriada para a 

mensuração do risco que a variação histórica da curva, pois uma decisão pouco esperada 

pode modificar as expectativas sobre as decisões nas reuniões subsequentes, levando toda 

a curva a se deslocar mais que proporcionalmente à mudança da taxa spot. 

O resultado apresentado mostra que, a partir das taxas de mercado e das 

informações adicionais consideradas pelos gestores de risco, tais como o modelo 

macroeconômico do próprio departamento econômico do banco e as expectativas de 

outros economistas, é possível desenhar cenários para as próximas decisões do Copom, 

atribuir probabilidades a estes cenários, de forma a simular a curva de juros esperada para 

o dia seguinte, condicional à decisão do Copom, e calcular um VaR condizente com essas 

informações.  

 

5. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou uma aplicação da metodologia dos “quatro elementos” 

ao risco de mercado. As extrapolações do VaR costumam ocorrer quando há novas 

informações que deslocam a curva de juros. Foi argumentado que o modelo de VaR deve 

ser capaz de incluir esse efeito quando as datas de divulgações de novas informações 

relevantes são de conhecimento prévio do mercado. 

Foi verificado que os modelos utilizados pelos maiores bancos brasileiros (tanto 

os modelos históricos como os paramétricos) subestimam o risco nas datas pós Copom. 

Um trader mal intencionado poderia utilizar essa falha do modelo para tomar um risco 

excessivo, criando um risco endógeno ao modelo (Dowd 2005).  

Nessas situações, o elemento mais relevante para construir um modelo mais 

acurado é a análise de cenários. Por isso, foi desenvolvida uma metodologia que busca 

                                                 
19 Para uma posição vendida, o VaR por cenário é praticamente igual a VaR não condicional. Isso 
acontece porque, nesta data, a curva de juros precificava uma probabilidade baixa de aumento de 50 bps e 
por que o espaço para maiores quedas na taxa era limitado no cenário em questão. O contrário poderia 
acontecer em um ciclo de queda da Selic 
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inferir a curva de mercado do dia seguinte à decisão do Copom, condicional a cada 

decisão do Comitê.  

No exemplo considerado, o VaR por cenários foi três vezes superior ao VaR 

histórico. O modelo é de fácil aplicação prática, sendo que nas datas pós Copom, o Var 

deverá ser o máximo entre o VaR paramétrico/histórico e o VaR por cenários. 
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Cap. 7 – Considerações Finais 

A gestão de risco tem um papel fundamental no negócio bancário. Um banco bem 

administrado deve maximizar o retorno a seus acionistas, considerando um determinado 

risco de insolvência. Esse problema de maximização não pode ser resolvido apenas por 

equações, mas sim através de todo um processo de gestão de risco e de uma governança 

adequada em todos os níveis hierárquicos de uma instituição financeira. Os modelos de 

risco são um componente importante desse processo. Mas o papel dos modelos e suas 

limitações devem ser compreendidos tanto pelas organizações financeiras quanto pelos 

órgãos supervisores.  

Esta tese apresentou três ensaios que relacionam o processo de gestão de risco a 

diferentes aspectos da regulação bancária. O primeiro ensaio versou sobre as métricas de 

risco de crédito utilizadas na gestão do banco e as informações disponíveis ao público 

externo. Inicialmente, foi apresentada a importância do Sistema Interno de Classificação 

de Risco de Crédito, com a distinção entre o módulo que faz o ordenamento do risco e o 

módulo que executa a mensuração da PD, LGD e perda esperada. Mostrou-se que os 

níveis de risco da Resolução 2.682 não podem ser considerados níveis de um Sistema de 

Classificação, já que os clientes ficam excessivamente concentrados nos melhores níveis 

de risco no momento da concessão. Foi mostrado que a provisão e o índice de 

inadimplência (NPL) são variáveis de risco backward looking e que o índice de cobertura 

é pouco informativo em relação ao risco da carteira ou sobre a suficiência de provisão. 

Dessa forma, mostrou-se que há elevada assimetria de informação em relação ao risco da 

carteira de crédito dos bancos e apresentou-se algumas sugestões de alterações das 

normas relacionadas ao assunto. 

Ainda no primeiro ensaio (Cap. 3), mostrou-se que o NPL subestima a PD e que 

a média entre NPL e estoque de operações classificadas entre os níveis E e H é uma 

métrica mais acurada para representar o risco da carteira. Este capítulo ainda debateu a 

relação entre provisão e perda esperada, discussão bastante atual devido à publicação da 

versão final do IFRS-9 (IASB 2014) sobre provisão de operações de crédito. 

O segundo ensaio, por sua vez, relacionou a gestão de risco à discriminação de 

preço. O ferramental adotado foi um duopólio de Cournot em um mercado de crédito do 

segmento de varejo onde há dois tipos de tomadores, de baixo ou de alto risco, em que os 
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bancos precisam investir em gestão de risco caso queiram observar o tipo do tomador e 

discriminar preço. A possibilidade de usar os chamados Modelos Internos para a 

mensuração da exigência de capital para risco de crédito, a partir do Acordo de Basileia 

II, funcionou, para os bancos brasileiros, como um choque exógeno que levou a um maior 

investimento em gestão de risco, deslocando o equilíbrio de Nash de uma situação onde 

os bancos não investiam (e portanto não discriminavam) para o equilíbrio onde é possível 

realizar a discriminação de preço. 

O terceiro ensaio discorreu sobre a importância da avaliação do risco de modelo 

em modelos de risco, principalmente para os modelos de capital econômico, onde o 

modelo, supostamente, seria capaz de mensurar o nível de solvência do banco. Sugeriu-

se que os bancos utilizem de forma mais abrangente a metodologia dos quatro elementos 

(dados internos, dados externos, ambiente de negócios e controles internos e análise de 

cenários), principalmente através da utilização de cenários de forma a complementar os 

dados históricos. Nesse contexto, a análise subjetiva passa a ter papel mais relevante no 

modelo e na gestão de risco. 

Os tópicos discutidos são interdisciplinares e bastante relevantes para a indústria 

bancária e para os órgãos reguladores, de forma que a maior interação entre a pesquisa 

acadêmica e os participantes de mercado é positiva e deveria ser mais incentivada. 
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Glossário 

ALM: Asset Liability Management 

AMA: Advanced Measurement Approach – modelo interno de risco operacional 

Arrasto: downgrade de todas as operações de um cliente, para a pior classificação deste 
cliente 

ASRF: Asymptotic Single Risk Factor 

Backtest: procedimento para verificar a acurácia de um modelo 

Backward looking: variável que é função de acontecimentos passados 

Banking book: carteira de não negociação 

Bertrand (modelo): modelo de oligopólio 

Bacen: Banco Central do Brasil 

BCB: Banco Central do Brasil 

Behavioral scoring: regressão logística utilizada para discriminação de risco dos clientes 

BEICF: business indicators and internal control factors – indicadores de ambiente de 
negócios e controles internos 

Beige Book: relatório publicado pelo FED sobre a situação econômica dos EUA 

Benchmark: referência de comparação 

BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

Bottom-up: abordagem da parte para o todo 

Box plot: visualização gráfica dos quantis de uma distribuição 

Bps:  pontos base  

Bullet: operação de crédito com um único pagamento ao seu final 

CDC: crédito direto ao consumidor 

CEF: Caixa Econômica Federal 

CEO: Chief executive officer 
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Ceteris paribus: “tudo o mais constante” 

CMN: Conselho Monetário Nacional 

Copom: Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil 

Corporate: segmento Grandes Empresas 

Cosif: Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional 

Cournot (modelo): modelo de oligopólio  

CPC: Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

CRA: Credit rating agencies 

Credit scoring: regressão logística utilizada para discriminação de risco 

CRO: Chief risk officer 

CVM: Comissão de Valores Mobiliários 

DB: Deutsche Bank 

Default (probabilidade de): probabilidade de inadimplência (ou probabilidade de 
descumprimento) 

Delinquency: atraso 

Disclosure: divulgação de informações 

Downside risk: risco de perda 

Downturn: recessão (ou baixo crescimento econômico) 

Draft: versão preliminar 

Dummy: variável categórica (que pode assumir valor zero ou um) 

EAD: Exposure at default – exposição no momento de inadimplência 

EL: Expected Loss – perda esperada 

ELC: perda esperada de um ano da carteira 

ELVC: perda esperada lifetime da carteira 

ES: Expected shortfall 
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ETTJ: estrutura a termo das taxas de juros 

EWMA: Exponentially Weighted Moving Average 

Fair value: valor justo 

FD: Frequência de inadimplência ou taxa de inadimplência observada – número de 
clientes que entraram em inadimplência, em um determinado horizonte de tempo, sobre 
o total de clientes (não inadimplentes) na data base inicial 

FDC: FD da carteira (estoque de operações no balanço) 

Flat forward: metodologia de interpolação das taxas de juros 

Forward looking: variável prospectiva 

Forward (curva): estrutura a termo da taxa 

FPR: Fatores de Ponderação de Risco 

Garch: Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity 

Hedge: proteção 

Holding period: prazo de manutenção 

Hotelling (modelo): modelo de competição 

IAS: International Accounting Standards 

IASB: International Accounting Standards Board 

IC: Índice de cobertura da carteira de crédito (provisão sobre índice de inadimplência) 

Icaap: Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital 

IF:  Instituição financeira 

IFRS: International Financial Reporting Standards 

Input: variável de entrada 

IPCA: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

IRB: Internal Ratings Based – modelo interno de risco de crédito de Basileia II 

KuU: Known, unknown e Unknowable 

LDA: Loss distribution approach 
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LGD: Loss given default  

LTV: Loan to value – Relação entre valor concedido e valor da garantia 

Middle: segmento médias empresas 

MIS: Management Information System – área de acompanhamento do risco de crédito 

Notch: subnível de um nível de rating 

NPL (ratio): Non-Performing Loans – índice de inadimplência 

P&L: Profit & Loss 

Payoffs: resultados 

PCLD: Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 

PD: Probabilidade de Inadimplência.  

PDD: Provisão para Devedores Duvidosos 

PEPR: exposições ponderadas por fator de risco 

PF: Pessoa física 

PIB: Produto Interno Bruto 

PIT: Point in time 

PJ: Pessoa jurídica 

Pooling equilibrium:  equilíbrio agregador 

Pools: grupo homogêneo de risco 

PR: Patrimônio de Referência 

PRE: Patrimônio de Referência Exigido 

REF: Relatório de Estabilidade Financeira do Banco Central 

RO:  Risco Operacional 

RWA: Risk weighted assets 

Safra: operações concedidas em uma determinada data-base (mês/ano) 

SC: Sistema Interno de Classificação de Risco de Crédito 
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Scorecard: metodologia para avaliação do risco de crédito 

SCR: Sistema de Informações de Crédito do Banco Central 

Selic efetiva: taxa efetivamente praticada pelo Banco Central 

Selic Meta: taxa definida pelo Copom 

SFN: Sistema Financeiro Nacional 

SIB: Systemically Important Banks 

SPB: Sistema de Pagamentos Brasileiro 

Spread (bancário): diferença entre taxa de juros cobrada dos tomadores e taxa de 
captação do banco 

Stakeholders: partes interessadas 

Sunk Cost: custo irrecuperável 

Tail risk: risco de cauda 

TI: Tecnologia da Informação 

Traders: funcionários que, geralmente, trabalham nas mesas de negociação do banco, 
realizando a negociação de ativos 

Trading book: carteira de negociação 

TTC: Trough the cicle 

UL: Perda não Esperada 

VaR: Value-at-Risk 

VPL: Valor presente líquido 

Write-off: reconhecimento contábil de uma perda; lançamento a prejuízo 

 


