
 

 

 

FUNDAÇAO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE 

SÃO PAULO 

 

 

 

 

CYNTIA YOSHICO YAMADA 

 

 

 

 

NÍVEL DE EVIDENCIAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO EM BANCOS: UMA 

COMPARAÇÃO ENTRE GRÃ-BRETANHA, BRASIL, ITÁLIA E CHILE 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 



 

 

CYNTIA YOSHICO YAMADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE EVIDENCIAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO EM BANCOS: UMA 

COMPARAÇÃO ENTRE GRÃ-BRETANHA, BRASIL, ITÁLIA E CHILE 

 

 

 

 

 

 

Trabalho aplicado apresentado a Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas, como requisito para 

obtenção de título de Mestre em Gestão para a 

Competitividade. 

Linha: Finanças e Controladoria 

Orientador: Prof. Dra. Edilene Santana Santos 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yamada, Cyntia Yoshico. 

     Nível de evidenciação de risco de crédito em bancos : uma 

comparação entre Grâ-Bretanha, Brasil, Itália e Chile / Cyntia Yoshico 

Yamada. - 2018. 

     41f. 

 

     Orientador(a): Edilene Santana Santos. 

     Dissertação (MPGC) - Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo. 

 

     1. Créditos - Avaliação de risco. 2. Administração de risco. 3. 

Bancos - Regulamentação. 4. Contabilidade - Normas. I. Santos, Edilene 

Santana. II. Dissertação (MPGC) - Escola de Administração de Empresas de 

São Paulo. III. Título. 

 

 

CDU 336.77 

 

Ficha catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 



 

 

CYNTIA YOSHICO YAMADA 

 

 

 

 

NÍVEL DE EVIDENCIAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO EM BANCOS: UMA 

COMPARAÇÃO ENTRE GRÃ-BRETANHA, BRASIL, ITÁLIA E CHILE 

 

 

 

 

Trabalho aplicado apresentado a Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getúlio Vargas, como requisito para 

obtenção de título de Mestre em Gestão para 

Competitividade. 

Linha: Finanças e Controladoria 

  

Campo de conhecimento: IFRS e Risco de Crédito 

 

Data da Aprovação: 

       /      /     . 

 

Banca examinadora: 

 

                                                                          .                                                                      

Prof.(a) Dra. EDILENE S. SANTOS ( Orientadora) 

FGV – EAESP 

 

                                                                          .                                                                      

Prof. Dr. RAFAEL FELIPE SCHIOZER 

FGV – EAESP 

 

                                                                          .                                                                      

Prof.(a) Dra. JOANILIA NEIDE DE SALES CIA 

USP - FEA 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos mestres da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas pelas aulas ministradas durante todo o Mestrado.  

À Prof. Dr. Edilene Santana Santos por aceitar ser minha orientadora. Por toda a 

ajuda, dedicação, paciência desde as primeiras conversar até a revisão final do presente 

Trabalho de Conclusão de Curso.  

Aos meus gestores, pares e parceiros profissionais, agradeço a compreensão e 

paciência durante todo o Mestrado. O apoio oferecido foi de fundamental importância para 

que eu pudesse me dedicar desde as aulas ao desenvolvimento do TA. 

À minha família e amigos que entenderam meus momentos ausentes e irredutíveis, 

porém, necessários para que eu pudesse chegar nesse momento de realização pessoal e 

profissional. 

A Deus por tantas oportunidades, aprendizados e desafios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

A adoção das Normas Internacionais de Contabilidade ocorreu em diferentes momentos: 

Brasil a partir de 2008, Europa em 2005 e Chile em 2013. Entretanto, mesmo em momentos 

diferentes, a padronização das práticas contábeis internacionais foi resultado da exigência de 

informações que permitissem aos investidores e credores a comparação e convergência de 

resultados em nível global. Por essa razão, o presente estudo tem como objetivo identificar se 

a demanda por tal informação padronizada foi efetivamente atendida, especificamente no que 

tange ao IFRS 7 (Risco Operacional de Operações de Crédito). Para isso, serão analisados 45 

bancos comerciais distribuídos no Brasil, Chile, Itália e Grã-Bretanha. O Índice de 

Divulgação foi determinado com base no Relatório 20-F (bancos com ações negociadas nas 

Bolsas de Valores Local e de Nova York - OTC e ADR NYSE) ou Demonstrações 

Financeiras IFRS (ações negociadas somente na Bolsa de Valores local) em 2016. Para 

diferentes índices de divulgação, consideramos: Estatística Descritiva e correlações de 

variáveis contínuas (Materialidade: Operações de Crédito / Ativos Totais e Provisão para 

Perdas com Operações de Crédito / Total de Operações de Crédito; Porte dos Bancos: Ativos 

Totais) e variáveis qualitativas com aplicação do teste t de Student (ações negociadas na 

Bolsa de Valores, Tradição Legal e Localização (região desenvolvida e em 

desenvolvimento)). Descobrimos que o Índice de Divulgação é mais alto nos países 

desenvolvidos e comerciais em Nova York (OTC ou ADR NYSE) e que os bancos com uma 

tradição legal common law tendem a ser mais transparente e fornecer mais informações do 

que os países civil law. Portanto, a adoção do IFRS é reforçada com variáveis culturais 

positivas e quando os bancos precisam atender ao mercado altamente exigente e com forte 

proteção para investidores e credores. 

 

Palavras-chave: Risco de crédito, divulgação, IFRS 7 e materialidade 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The adoption of International Accounting Standards was at different times: Brazil as of 2008, 

Europe in 2005 and Chile in 2013. However, even at different times, the standardization of 

international accounting practices was the result of the requirement for information that would 

allow investors and creditor comparisons and convergence of results at the global level. For 

this reason, the present study aims to identify whether the demand for such standardized 

information was actually met, specifically regarding the IFRS 7 (Operational Risk of Credit 

Operations).To do so, we will analyse 45 commercial banks distributed in Brazil, Chile, Italy 

and Great Britain. The Disclosure Index was determined based on the 20-F Report (banks 

with shares traded on the Local and New York Stock Exchange - OTC and ADR NYSE) or 

IFRS Financial Statements (shares traded on the local Stock Exchange only) in 2016. For 

different disclosure indexes we consider: Descriptive Statistics and correlations of continuous 

variables (Materiality: Credit Operations / Total Assets and Provision for Losses with Loan 

Operations / Total Credit Operations; Size of banks: Total Assets) and qualitative variables 

with application of Student's t test (shares traded only on the local Stock Exchange, Legal 

Tradition and Location (developed and developing region)).We have found that the 

Disclosure Index is higher in developed and trading countries in New York (OTC or ADR 

NYSE) and that banks with a common law tradition tend to be more transparent and provide 

more information than countries with civil law. Therefore, adoption of IFRS is strengthened 

with positive cultural variables and when banks need to attend to the highly demanding 

market and with strong protection for investors and creditors. 

 

Keywords: Risk of Credit Operations, disclosure, IFRS 7, materiality.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A principal atividade de instituições financeiras é a de intermediação financeira, ou 

seja, captação de recursos financeiros de agentes superavitários e repasse a outros agentes 

deficitários, e é nessa operação que os bancos remuneram os superavitários e sua própria 

atividade core, mediante o diferencial de juros cobrados dos deficitários em relação aos pagos 

aos superavitários (spread). Esse movimento de captura e repasse é, em grande parte, 

responsável por impulsionar o desenvolvimento econômico do país, o que também demanda 

forte regulamentação, dado o risco de perdas no negócio afetarem a economia do país como 

um todo. 

Além da regulação bancária estabelecida pelos bancos centrais de cada país, o 

movimento de globalização do mercado financeiro e as experiências de crises no sistema 

bancário que extrapolaram a fronteira de seus países gerou uma demanda por regulação 

internacional do mercado financeiro, materializada com a criação, em 1975, do Basel 

Committee on Banking Supervision (o chamado Comitê de Basileia), composto originalmente 

por 10 países e, atualmente, por 28 países-membros e seus respectivos bancos centrais.  

O movimento de globalização dos mercados atingiu não apenas os bancos, mas os 

diversos segmentos de negócio, o que levou também à criação de um padrão internacional de 

relatórios contábeis, o International Financial Reporting Standards (IFRS), tornado 

obrigatório para todas as empresas com ações negociadas em bolsa (incluindo os bancos) na 

Europa a partir de 2004 e, no Brasil, a partir de 2010. Com isso, as instituições financeiras 

listadas em bolsa tornam-se sujeitas a dois tipos de regulação internacional: a regulação pelo 

comitê internacional de bancos centrais (Basileia) e a regulação contábil internacional (IFRS). 

Não parece haver dúvidas de que as operações de crédito são as principais operações 

dos bancos, tanto em termos de rentabilidade quanto de risco. Segundo dados do Banco 

Mundial (2016), o percentual da participação das operações de crédito no PIB nos anos 80 era 

de aproximadamente 85%, com crescimento positivo. Por exemplo, as operações de crédito 

tiveram um crescimento exponencial nos Estados Unidos desde 1960 e,  na Grã-Bretanha, de 

1985 a 1990 e de 2000 a 2010. No Brasil, as operações de crédito tiveram picos e quedas, com 

destaque para os picos de 1990 e 1995, com quedas no ano seguinte.  

O principal risco atrelado às operações de crédito é o de perda, ou seja, a 

incapacidade do tomador, agente deficitário, arcar com o que de fato deve às instituições 
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financeiras, as quais também terão que arcar com as responsabilidades assumidas com os 

agentes superavitários. Caso um dos elos dessa cadeia rompa, poderá haver uma crise de 

grande impacto na economia, dadas as dimensões e importância dos bancos na sociedade.  

Ainda segundo dados disponibilizados pelo Banco Mundial (2016), sobre a 

proporção de operações de crédito em atraso (non performing) na carteira total de crédito 

mostra que a média mundial entre os anos de 2013 a 2016 é de aproximadamente 4%, sendo 

de 18% na Itália, 3% no Brasil 3%, 1,8% no Chile, 1,4%  nos Estados Unidos e 1% na Grã-

Bretanha.  

As normas contábeis internacionais relativas ao tratamento de operações de crédito e 

seus riscos sofreram constantes modificações nos últimos anos. As normas internacionais 

sobre o tema tiveram início em 1995, com a emissão do IAS 32 – Financial Instruments: 

Presentation e do IAS 39 – Financial Instruments: Recognition and Measurement, ambos 

com várias revisões posteriores, passando pela emissão em 2005 de um normativo específico 

para os requisitos de divulgação, o IFRS 7 – Financial Instruments: Disclosure, e finalizou 

com a emissão em 2014 do IFRS 9 – Financial Instruments, em substituição ao IAS 39, com 

aplicação a partir de 2018. (IASplus.com, 2018). 

Segundo Arbak (2017), anteriormente ao IAS 39, cada uma das instituições 

financeiras adotavam as próprias diretrizes e políticas internas para a constituição da Provisão 

para Perdas, além de não haver uma regularização que impunha divulgações mínimas 

necessárias para que os investidores e demais usuários pudessem comparar os bancos dentro 

de um país, assim como com outras instituições financeiras internacionais.  Segundo o autor, 

antes do IAS 39 muitos bancos utilizavam as Provisões para Perdas como instrumento de 

gerenciamento de resultados (earnings management) e para ajustar o lucro ao que se desejava 

apresentar (tanto na constituição quanto na reversão).  

Conforme o mesmo autor, o IAS 39 apresentou como principal diferença com as 

normas locais o fato de permitir a constituição de provisão para perdas apenas para aquelas 

incorridas, o que significa que tais provisões passaram a ser menos discricionárias e sempre 

considerando o passado - as perdas já incorridas - não considerando o potencial de perdas 

futuras de acordo com outros indicadores institucionais, como taxa de desemprego, 

crescimento da economia, inflação e até mesmo fatores relacionados a política e questões 

sociais.  

No entanto, após a grave crise financeira em 2008, iniciaram-se questionamentos do 

provisionamento considerando apenas as perdas incorridas, sem considerações de eventos 
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futuros. Em abril de 2009, no encontro de Líderes do G-20 em Londres, submeteu-se ao IASB 

a necessidade de normativo que tratasse a questão de provisões mais assertivas e de alta 

qualidade global. Foi nesse cenário que o IFRS 9 de Instrumentos Financeiros foi emitido, o 

qual será progressivamente adotado na Europa, com data inicial em 2019 e limite de 

introdução em 2023 e, no Brasil, a partir de 2018. (ARBAK, 2017). 

Assim, dadas a criticidade das operações de crédito e de seus riscos para os bancos e 

as constantes alterações de seu tratamento contábil no decorrer do tempo, parece relevante 

avaliar se a informação requerida pelo IFRS 7 sobre risco de crédito e as consequentes 

Provisões para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa foi efetivamente divulgada pelos 

bancos,  de forma a  permitir aos usuários de fato compreenderem os cenários de cada um dos 

bancos e comparar uns com os outros, independentemente do pais de origem. 

Após uma análise da literatura, identificamos apenas três estudos que tenham 

abordado problema semelhante ao do nosso. Dhar (2014) efetuou um estudo abrangendo 27 

bancos na Índia, buscando identificar variáveis que justifiquem diferentes níveis de 

evidenciação de risco de crédito entre os bancos indianos entre 2012 e 2013. Seus resultados 

apontaram que não havia correlação significativa entre o índice de evidenciação de risco de 

crédito e o tamanho dos bancos indianos, mas havia uma correlação positiva com os índices 

de rentabilidade. Carneiro (2008) comparou os determinantes de divulgação do IFRS 7 e do 

Pilar 3 (Acordo de Basileia II), visando selecionar dentre os itens de divulgação requeridos, 

quais são aplicáveis aos bancos brasileiros e identificar os já divulgados nos relatórios de 

2007. Seus resultados indicaram que não houve incorporação significativa dos requisitos de 

divulgação do IFRS 7 e Pilar 3. Embora os dois estudos abordem a questão da divulgação do 

risco de crédito em bancos, ambos os estudos limitaram sua análise a apenas um país, ao 

contrário do presente estudo.  

Bischof (2009) analisou a evolução da qualidade do disclosure de riscos de crédito 

em 171 bancos distribuídos entre 28 países europeus no ano de adoção do IFRS 7 (2006). 

Seus resultados indicaram que que a qualidade do disclosure aumentou, porém não de 

maneira equitativa entre os países: a qualidade das informações requeridas pelo IFRS 7 em 

países não intervencionistas (p. ex. UK) era maior que nos intervencionistas (Itália e 

Dinamarca), visto que os Bancos Centrais de tais países intervencionistas influenciaram nos 

itens requeridos pelo IFRS, ao contrário dos países não intervencionistas, que assumem a 

totalidade dos itens que constam no normativo. No entanto, embora Bischof (2009) tenha 

efetuado uma comparação entre o nível de divulgação entre países, essa comparação se 
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limitou a bancos europeus e ao ano de adoção da norma (2006), situação que já deve ter 

evoluído após transcorridos 10 anos de aprendizagem desde a adoção inicial. 

Assim, parece ainda haver uma lacuna na literatura sobre divulgação de riscos de 

crédito em bancos, qual seja, a de analisar a influência de tradições legais diversas e de 

diferentes níveis de desenvolvimento econômico entre os países, juntamente com fatores 

explicativos ao nível da firma, em um contexto de 10 anos de aprendizagem do IFRS 7.  

Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo verificar se o índice de 

divulgação de informações relativas ao risco de crédito (IFRS 7) é igual entre os países que 

adotaram o IFRS e identificar variáveis explicativas para eventuais diferenças encontradas.  

Para tanto, foram tomadas as Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFPs) de 

2016 em IFRS de todos os bancos brasileiros, os Annual Reports de todos os bancos do Reino 

Unido, Itália e Chile, e os Relatórios 20 – F dos bancos desses mesmos países com listagem 

também na New York Stock Exchange (NYSE), mediante American Depositary Receipts 

(ADRs).  

 

 

2  REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 IFRS 7 e Basileia II  

 

Conforme comentado, as instituições financeiras listadas em bolsa estão sujeitas a 

duas regulações internacionais: a regulação pelo comitê internacional de bancos centrais 

(Basileia) e a regulação contábil internacional (IFRS).  

Embora o objeto deste trabalho se limite a analisar o nível de compliance dos bancos 

com os itens de divulgação sobre riscos de operações de crédito requeridos pelo IFRS 7, vale 

comentar aqui as principais semelhanças e diferenças entre os requerimentos de divulgação do 

IFRS 7 e de Basileia, definidos no Acordo de Basileia II – Pilar 3.   

O tema risco de crédito foi abordado pela primeira vez pelo Comitê de Basileia em 

1996, com a publicação da Emenda 96, posteriormente revistos em 2006, sob a forma de uma 

versão oficial que contemplou os Riscos de Capital, Crédito, Mercado e Liquidez, identificada 

como Basileia II (Comprehensive Version), a qual contemplou os seguintes pilares:  Pilar 1: 

Alocação de capital para os Riscos de crédito, liquidez e mercado; Pilar 2: Supervisão quanto 

a alocação adequada do Capital; e Pilar 3: Disciplina do Mercado.  
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Ao compararmos os itens requeridos na evidenciação de Risco de crédito entre o 

IFRS 7 e Basileia II – Pilar 3, há diferenciação do segundo quanto à metodologia aplicada na 

mensuração da exposição de risco de crédito. Para o Pilar 3, a entidade pode adotar a 

exposição padronizada, que não exige validação pelo regulador, ou pode adotar metodologia 

interna (Internal Rating Base), a qual deve ser submetida à aprovação do regulador. Além 

disso, o Pilar 3 de Basileia II requer itens específicos de divulgação do risco de crédito, não 

previstos no IFRS 7.  

Kashyap et.al. (2004) pontua que o risco de crédito é mensurado a partir das 

seguintes variáveis, segundo Basileia II: Probabilidade de inadimplência (probability of 

default – PD), perda dada a inadimplência (loss given default – LGD), exposição dado o 

atraso (exposure at default – EAD) e Maturidade (maturity – M). Os bancos que decidem pela 

metodologia “Advanced” do IRB, devem divulgar todos os parâmetros considerados na 

mensuração das quatro variáveis (PD, LGD, EAD e M); já aqueles que optarem pela 

metodologia Foundation devem divulgar os parâmetros de mensuração do PD apenas, visto 

que os demais são os aprovados pelo Comitê. Dessa forma, os itens requeridos no Acordo de 

Basileia II – Pilar 3 se concentram na evidenciação e divulgação das metodologias, 

procedimento e políticas acerca dos parâmetros utilizados isoladamente, visto que afetam 

diretamente a alocação de capital ao risco de crédito. 

Carneiro (2008) comparou os requisitos de divulgação do IFRS 7 e do Pilar 3 

(Acordo de Basileia II), visando selecionar dentre os itens de divulgação requeridos, quais são 

aplicáveis aos bancos brasileiros e identificar os já divulgados nos relatórios de 2007. Para a 

amostra selecionada (Itaú, Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil), comparou os relatórios 

financeiros dos anos de 2006 e 2007 e, finalmente, identificou as dificuldades para o 

atendimento integral da norma vigente.  

Ao comparar os requisitos de divulgação do IFRS 7 e do Pilar 3 (Acordo de Basileia 

II), identificou pontos convergentes e um alto nível de complexidade para o atendimento 

integral, visto que o IFRS 7 aborda evidenciação de ativos financeiros de modo geral, e não 

apenas o segmento bancário, ao ponto que Pilar 3 abrange apenas conglomerados bancários. 

Independentemente das dificuldades de aderência, o autor identifica que os requisitos de 

divulgação são fundamentais aos usuários e investidores. Ao analisar os relatórios de 2007 

dos bancos quatro bancos, Carneiro (2008) identificou que não houve incorporação 

significativa dos determinantes do IFRS 7 e do Pilar 3. Considerando o comparativo com o 

ano de 2006, o banco com maior evolução foi o Itaú nos itens: Riscos (exposição, origem, 
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políticas e estratégias gerais, processos e gestão), Esforços Basileia II, Risco de Mercado 

(método de mensuração), Risco de Mercado (VaR data), Risco de Liquidez (processo de 

gestão) e Risco Operacional (processo de gestão). Os demais (Banco do Brasil, Bradesco e 

Unibanco) não apresentaram nenhum ponto de evolução, e a demonstração de 2007 se 

mantive igual à de 2006. 

Ainda segundo o mesmo autor, há diferenças conceituais significativas entre o Pilar 3 

e o IFRS 7, relativas a:  

1. Filosofia – Motivação – Aplicação 

IFRS 7: Princípios – Contábil – Entidades e Consolidado 

Pilar 3: Regras – Regulação – bancos nível consolidado  

2. Validação 

IFRS 7: Auditoria interna 

Pilar 3: Processos internos + supervisão 

3. Localização 

IFRS 7: Demonstrações Financeiras 

Pilar 3: livre 

4. Objetivo 

IFRS 7: Exposição e administração dos riscos visando os impactos nas 

demonstrações financeiras 

Pilar 3: Exposição e administração dos riscos visando impactos na alocação de 

capital 

 

Analisando os itens relativos a risco de crédito que constam na versão revisada do 

BSBC (2006) e no IFRS 7, temos que há sessão específica para evidenciação de Securitização 

e Risco de crédito de contraparte no Basileia II – Pilar 3, enquanto que não há a mesma 

especificidade no IFRS 7. Ainda, para os ativos classificados como Empréstimos e Recebíveis 

Mensurados ao Valor Justo por meio do Resultado, há 6 itens específicos de divulgação 

requeridos pelo IFRS, enquanto não há no Basileia II – Pilar 3.  

Os itens divergentes podem ser observados como resultado das diferenças 

conceituais, pois a forma de contabilização do ativo caracterizado como empréstimos e 

recebíveis será abordada pelo IFRS 7, que tem motivação contábil. Já os itens de 

Securitização e contraparte são abordados separadamente do Pilar 3, pois o mesmo é 
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específico dos bancos a nível consolidado, enquanto que o IFRS 7 é aplicável a entidades de 

maneira geral.  

 

2.2 Teoria da Evidenciação, Tradição Legal e Desenvolvimento Econômico 

 

As normas contábeis internacionais (IFRS) foram resultado da evolução e 

globalização dos mercados, que geraram uma demanda pela comparabilidade internacional 

das organizações em prol dos usuários da informação contábil.  

Daske et al. (2008) e Santos et al. (2016) indicam que o nível de adequação ao IFRS 

não foi equiparado entre as organizações inseridas nos diferentes países que tornaram os 

normativos contábeis internacionais obrigatórios localmente, ou seja, essa padronização 

normativa não foi acompanhada de uma padronização na mesma extensão na prática contábil 

das empresas dos vários países. Pelo contrário, foi identificado que as organizações com 

origem em países com forte incentivo a ser transparente, seja por questões econômicas, 

regulatórias ou pelo nível de instrução dos usuários internos e externos, alcançaram maior 

benefício (liquidez de mercado e custo de capital) do que as demais. Dessa forma, questões 

relacionadas à regulação e desenvolvimento econômico do mercado e incentivos à 

transparência da informação prevaleceram à simples adoção ou não do IFRS.  

Em relação ao desenvolvimento econômico, pesquisas indicaram que os países mais 

corruptos e com menor nível de desenvolvimento econômico e social apresentam menor nível 

de evidenciação e transparência nas informações financeiras divulgadas ao mercado. Por 

exemplo, estudo realizado por Agyei-Mensah (2016) que considerou 174 organizações com 

ações negociadas apenas em bolsas locais de países do sul da África (Botswana, com o menor 

ranking de corrupção e Ghana, com o maior ranking de corrupção do Sul da África) 

identificou que o índice de evidenciação e transparência de empresas localizadas em 

Botswana (63%) era maior que em Ghana (53%), entre os anos de 2013 e 2015, confirmando 

pesquisas anteriores.   

Para aprofundar questões relacionadas ao índice de evidenciação, faz-se necessário 

relacioná-la com a Teoria da Agência e Controle de Monitoramento. A Teoria da Agência 

considera a existência de assimetria de informação e conflito de interesses entre os gestores e 

seus investidores. Ou seja, as informações regularmente divulgadas ao mercado devem servir 

para reduzir a assimetria de informação dos investidores quanto à tomada de decisão por parte 

dos gestores, assim como possibilitar análises de riscos assumidos e desempenho financeiro 
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das organizações nas quais decidiram investir. Ainda, com o objetivo de reduzir incertezas e 

aumentar o nível de informações relevantes os investidores e credores, tendem a implantar 

controles de monitoramento (JENSEN et. al., 1976; FAMA et. al., 1983; HEALEY et. al., 

2001; AGYEI-MENSAH, 2016). 

As informações divulgadas ao mercado contribuem para que investidores e credores 

avaliem o desempenho das organizações, assim como tornam os gestores responsáveis por 

prover informações sobre os procedimentos e políticas internas de maneira clara e eficiente. 

Assim sendo, deficiências (informações insuficientes, distorcidas ou até mesmo sua ausência) 

podem direcionar os usuários da informação a super ou subavaliação e comprometer a 

confiança do mercado como um todo, com reflexos financeiros, como aumento do custo de 

capital (DYE, 2001; HEALY et. al., 2001; VERRECCHIA, 1983; SANTOS et.al., 2016). 

Referente à tradição legal, a literatura reconhece a existência de dois modelos: a 

common law, seguida por Reino Unido e Estados Unidos principalmente, em contrapartida há 

o civil law, adotada na Europa, América latina e Ásia. De maneira geral, países com tradição 

legal de common law tendem a ser menos regrados quanto à legislação, ou seja, não 

apresentam extensas e volumosas Leis que devem ser seguidas pelos Juízes, e isso significa 

que os mesmos têm maior poder de atuação e de julgamento. Já a civil law é caracterizada 

pela organização mais regrada, com menor espaço de atuação e poder de julgamento pelos 

juízes, os quais devem seguir na íntegra as inúmeras e volumosas leis, com julgamentos bem 

mais demorados. (LA PORTA et.al., 1997; LA PORTA et.al., 1998). 

Quando trazemos tais modelos da tradição legal à discussão de nível de evidenciação 

das informações financeiras, várias pesquisas indicam que empresas de países que seguem a 

common law, que tendem a ter mercado mais desenvolvido e com instituições mais fortes, 

tendem a ser mais transparentes que as organizações de origem civil law, em que o mercado 

não é tão desenvolvido ou regulamentado (LA PORTA et. al., 1997; AGUILERA et. al., 

2009; SANTOS, et.al., 2016; GRAFF, 2008). 

Assim sendo, contextualizando questões relacionadas à tradição legal e objetivo dos 

normativos internacionais, temos que organizações inseridas na tradição de common law têm 

mais incentivos a serem transparentes, levando a uma maior solidez e confiabilidade do 

mercado (redução da assimetria de informação e do conflito de interesses) do que aquelas 

influenciadas pela tradição civil law, o que nos leva à hipótese 1 desta pesquisa: 
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H1: O índice de divulgação das informações requeridas pela IFRS 7 sobre riscos de crédito 

nos bancos influenciadas pela tradição common law é maior que os da tradição civil law 

(assumimos para essa hipótese que o índice da Grã-Bretanha > (Brasil, Chile e Itália). 

 

Visando controlar para países de uma mesma tradição legal, mas com nível de 

desenvolvimento econômico diferente, também estabelecemos a hipótese 2 de pesquisa: 

  

H2: O índice de divulgação das informações requeridas pela IFRS 7 sobre riscos de crédito 

nos bancos localizados em países economicamente desenvolvidos é maior que o de países em 

desenvolvimento (assumimos que Índice da Grã-Bretanha e Itália > Brasil e Chile). 

 

2.3 Estudos Anteriores sobre Provisão para Perdas em Operações de 

Crédito em Bancos 

 

Questões relacionadas às Provisões para Perdas em Operações de Crédito são alvo de 

constantes estudos, visto que refletem o risco de crédito das principais operações das 

instituições financeiras. No entanto, os estudos relacionados a risco de crédito de instituições 

financeiras se concentram no aumento da qualidade da informação (principalmente mediante 

redução da prática de gerenciamento de resultados) e da divulgação a partir da introdução do 

IFRS 7.  

Gebhardt et al. (2011), ao analisarem a qualidade das evidenciações em 

demonstrativos financeiros e a flutuação do resultado operacional antes e após adoção do IAS 

39 em 12 países da União Europeia (90 bancos), observaram que as provisões para perdas em 

operações de crédito sofreram forte redução, visto que, segundo o novo normativo, deveriam 

considerar apenas as perdas incorridas e não as possíveis perdas futuras. Porém, a redução da 

flutuação do resultado não foi observada no grupo caracterizado com rígida regulação 

bancária, dispersão da propriedade bancária ou aqueles bancos europeus com listados nos 

EUA.   

Leventis et. al. (2011), com o objetivo de identificar o impacto no gerenciamento de 

resultado e de capital a partir da adoção ao IFRS, analisou 91 bancos comerciais europeus, 

distribuídos em 18 países, entre os anos de 1998 a 2008. Seu estudo identificou que os valores 

provisionados para perdas de operações de crédito eram de fato uma ferramenta para o 

gerenciamento de resultado, mas que com a adoção do IFRS essa prática foi mitigada, pois os 
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bancos passaram a ser obrigados a divulgar metodologias aplicadas, conciliação, políticas e 

procedimentos de riscos para justificarem os valores lançados na conta de provisão para 

perdas de operações de crédito.  

Desta (2017), analisando bancos africanos, ressalta que as Provisões para Perdas em 

Operações de Crédito podem ser utilizadas como instrumentos de gerenciamento de resultado 

e, por esse motivo, devem seguir os normativos e ser objeto de controle efetivo do órgão 

regulador para que a constituição/reversão da provisão seja fidedigna ao real cenário de risco 

de crédito.  

Araújo et al. (2018) observaram que, entre os anos de 2001 e 2012, bancos espanhóis 

adotavam o modelo de perdas esperadas, enquanto os do Reino Unido adotavam o modelo de 

perdas incorridas e o Brasil, o misto, o que levava a um tratamento diverso da Provisão para 

Perdas entre os países, impossibilitando que os investidores e credores pudessem de fato 

avaliar e ter conhecimento dos reais riscos de crédito da carteira de operações de crédito. 

Além disso, observaram que muitos utilizavam as provisões para atingir metas, como custo de 

capital e análise de desempenho de produtos.  

Dentre os estudos que focaram a divulgação, destaca-se o de Bischof (2009), que 

analisou a qualidade da evidenciação de relatórios de riscos no primeiro ano de 

obrigatoriedade do IFRS (2006), tendo concluído que o nível de divulgação aumentou, porém 

não de maneira equitativa entre os 171 bancos distribuídos entre 28 países europeus. 

Identificou que a qualidade das informações requeridas pelo IFRS 7 em países não 

intervencionistas (p. ex. UK) era maior que nos intervencionistas (Itália e Dinamarca), visto 

que os Bancos Centrais de tais países intervencionistas influenciam nos itens requeridos pelo 

IFRS, ao contrário dos países não intervencionistas, que assumiram a totalidade dos itens que 

constam no normativo.  

Note-se que, embora tenham sido realizados alguns estudos sobre o Brasil e outros 

que efetuaram uma comparação entre países, não foram encontrados estudos que tenham 

analisado variáveis explicativas de diferenças nos índices de divulgação de risco de operações 

de crédito em bancos de países diversos, após vários anos de vigência do IFRS, 

principalmente no que se refere à influência da tradição legal e do nível de desenvolvimento 

dos países, controlando por variáveis ao nível da firma, para o que este trabalho pretende 

contribuir.   
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3 METODOLOGIA 

3.1 Amostra e Dados 

 

Para a seleção da amostra deste estudo, inicialmente selecionamos todos os bancos 

listados em bolsa em países que adotavam obrigatoriamente o padrão IFRS na data base de 

2016. Da seleção inicial, foram identificados 269 bancos distribuídos em 18 países. 

A seguir, utilizamos a ferramenta Bloomberg para coletar as seguintes informações 

financeiras para essa amostra inicial para os anos de 2014, 2015 e 2016: Ativo Total (em USD 

MM), Operações de Crédito (USD MM), Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação 

Duvidosa (em USD MM), Margem Operacional (em USD MM), Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido (em %) e Patrimônio Líquido (em USD MM). Foram excluímos todos os bancos que 

não possuíam informações disponíveis para todas essas variáveis.  

A partir dessa amostra inicial com os dados validados, o próximo passo foi de 

selecionar os países que seriam considerados no estudo. Inicialmente, o principal objetivo era 

analisar o índice de divulgação dos riscos de crédito dos bancos brasileiros. Logo, ao 

selecionarmos o Brasil, encontramos 16 bancos a serem considerados; porém, com a exclusão 

do Banco Estado de Sergipe e do Mercantil Brasil Financ, ambos sem Margem Operacional 

para dos três anos, a amostra cai para 14 bancos.  

Considerando que, além da análise do Brasil, havia o questionamento sobre se a 

tradição legal do país de origem impactaria o índice de divulgação, foi necessário incluir pelo 

menos um país de tradição common law. Assim sendo, a segunda amostra considerou bancos 

da Grã-Bretanha, berço do common law. Da amostra inicial, havia 14 bancos listados em 

bolsa; porém, excluímos Onesavings Bank (sem informação de Provisão para Perdas com 

Créditos de Liquidação Duvidosa no ano de 2014) e Park Group (sem informação de 

Operações de Crédito para os anos de 2014 a 2016 e sem Provisão para Perdas com Créditos 

de Liquidação Duvidosa para os mesmos anos), reduzindo a amostra para 12 bancos.  

Porém, se comparássemos o índice de divulgação do Brasil e da Grã-Bretanha 

consideraríamos apenas a questão da tradição legal (common law vs. civil law), o que 

significaria que poderíamos perder alguma outra variável qualitativa que explicasse também 

os diferentes índices de divulgação. Diante desse cenário, selecionamos bancos listados no 

Chile (único pais na América Latina que adotou o IFRS) para contrapor o Brasil com outro 

país da América Latina. Para o Chile, havia 11 bancos listados em bolsa. Porém, desse 

número excluímos: Grupo Security (sem informação de Operações de Crédito de PECLD nos 
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anos de 2014 a 2016), Bicecorp (sem informação da Margem Operacional em 2014 e 2015 e 

Operações de Crédito e PECLD para os três anos da análise), Santander Chile Holding (sem 

informações sobre Patrimônio Líquido) e Banco Internacional (sem informações das 

Operações de Crédito e PECLD para 2014 a 2016), resultando em 7 bancos. A seguir, 

excluímos o Itaú Corpbanca (já que não emitiu mais demonstrações padronizadas decorrente 

da fusão do Banco Itaú Chile e Corpbanca, anunciada em 29/01/2014) e SM-Chile (Relatório 

Padronizado IFRS apenas no idioma local), resultando numa amostra final de 5 bancos.  

Após selecionarmos o Brasil e o Chile, representantes da América Latina, ambos 

países em desenvolvimento e com tradição legal civil law, ainda havia espaço para a inclusão 

de um país desenvolvido de tradição civil law. A seleção inicial foi por bancos franceses, haja 

vista a importância da França na tradição civil law; porém, no levantamento das publicações 

das Demonstrações Financeiras Anuais em IFRS, verificamos que a grande maioria dos 

bancos francesas emitiram seus relatórios apenas no idioma local, o que tornava a amostra 

muito pequena quando comparada com a do Brasil e a da Grã-Bretanha. 

Como segunda opção de país de civil law desenvolvido economicamente e com um 

número de bancos semelhante ao Brasil.  Seguindo esses parâmetros incluímos a Itália, 

inicialmente com 18 bancos. Desse número excluímos Banco BPM (sem informação das 

Operações de Crédito e PECLD no ano de 2015), Banca Popolare di Spoleto (sem 

informações das Operações de Crédito e de PECLD no ano de 2014) e Banca Generali (sem 

informação de PECLD em 2016). Do restante da amostra, no decorrer do checklist excluímos 

o Banco di Sardegna, pois a divulgação das Demonstrações Financeiras Padronizadas em 

IFRS foram apenas no idioma local, resultando numa amostra final de 16 bancos.  

Após a seleção da amostra segmentada por origem, consideramos como variáveis 

quantitativas: Operações de Crédito/Ativo Total e Provisão Esperada para Crédito de 

Liquidação Duvidosa/Operações de Crédito, ambas consideradas proxy da materialidade da 

informação sobre risco de crédito e Ativo Total, como proxy do tamanho dos bancos.  

Além das variáveis quantitativas para explicação das diferenças nos índices de 

divulgação, consideramos as seguintes variáveis qualitativas: tradição legal (common law vs. 

civil law), desenvolvimento econômico (país desenvolvido vs. em desenvolvimento) e 

internacionalização (ações negociadas apenas na bolsa local vs. ADRs (OTC e NYSE). 

Para realizar o checklist de evidenciação das informações requeridas pelo IFRS 7 

sobre risco de crédito, foram tomados os Annual Reports em IFRS, dos bancos listados apenas 
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em bolsa local e/ou com ADRs no mercado de balcão (OTC) e o Relatório 20-F dos bancos 

com ADRs listadas na NYSE.  

 

3.2 Mensuração do Índice de Evidenciação 

 

Desde meados de 2008, o IASB declarou sua iniciativa de substituir o normativo IAS 

39 (CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração), que tratava do 

Reconhecimento e Mensuração dos Instrumentos Financeiros e, em 2014, emitiu a última 

versão de tal iniciativa, que resultou no IFRS 9 – Instrumentos Financeiros, que passa a ser 

obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2018. A última versão, emitida em 24 de julho de 2014, 

contemplou as etapas de classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros e redução 

ao valor recuperável.  

Considerando que o IFRS 9 será aplicável apenas a partir de 2018 e não inclui 

normas de evidenciação, para o presente estudo do índice de divulgação de risco de crédito 

(no que tange a Operações de Crédito e Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação 

Duvidosa), consideramos o IFRS 7 (CPC 40 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação). Os 

itens de informação sobre risco de crédito requeridos pelo IFRS 7 estão contemplados nos  

seguintes parágrafos: parágrafo 9 [itens (a), (b), (c), incluindo os subitens (i) e (ii) e (d)]; 

parágrafo 11 [itens (a) e (b)]; parágrafo 15 [itens (a), (b) e (c)]; parágrafo 16; parágrafo 36 

[itens (a), (b) e (c)]; parágrafo 37 [itens (a) e (b)]; parágrafo 38 [ itens (a) e (b)]; e parágrafo 

21 [item (d), incluindo os subitens (i) e (ii)], conforme identificado na Tabela 2, apresentada 

adiante na seção Resultados deste trabalho. 

Para o preenchimento do Checklist baseado nos relatórios financeiros divulgados 

conforme o padrão IFRS, para cada item de informação requerida havia três possibilidades de 

apontamento:  

 S (Sim): usado quando a informação requerida foi devidamente divulgada em 

Nota Explicativa; 

 NA (Não se aplicada): adotado quando a instituição financeira declara em Nota 

Explicativa que a informação requerida não lhe é aplicável; 

 NN (Não evidenciado): identificação no checklist de que a informação requerida 

é aplicável à empresa, mas não foi devidamente evidenciada.  
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Considerando o checklist descrito na Tabela 2, trabalharemos com dois índices: o 

Índice Geral de Divulgação, que considera todos os 27 itens segregados, e Índice Geral de 

Divulgação 2, que contém apenas 21 itens, após a exclusão dos parágrafos 9 e 11. Como 

apenas 3 bancos da Grã-Bretanha divulgaram os itens requeridos nesses parágrafos e nenhum 

banco dos demais países o fez, para evitar distorções, optou-se por calcular um novo índice de 

divulgação excluindo esses parágrafos.   

Ainda, para os itens relacionados ao parágrafo 15, faz-se necessário mencionar que o 

estudo considerou a divulgação das garantias por classe de empréstimos, por julgamento do 

pesquisador e não como necessidade expressa no IFRS 7. A decisão decorreu das análises das 

Notas explicativas, Formulário F-20 e demais documentos divulgados ao mercado, 

considerando como benchmark os bancos que divulgaram os itens de garantia segregados por 

classe de ativo, diferentemente de outros bancos, que fizeram apenas uma divulgação geral.  

Considerando os critérios para mensuração do Índice de Divulgação, para o estudo 

em questão assumiremos apenas Índice Único estrito, pois conforme segmento de análise não 

é possível a análise ser comporta por segundo Índice tolerante. (SANTOS et al., 2014) 

A mensuração do índice restrito seguira da seguinte forma: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑣𝑢𝑙𝑔𝑎çã𝑜 =
Σ S 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑛𝑠 − Σ NA 
 

 

3.3 Análise dos Dados 

 

A análise dos dados foi efetuada mediante estatística descritiva. Para analisar as 

variáveis explicativas das diferenças no nível de divulgação foi elaborada uma matriz de 

correlações entre o índice de divulgação e as variáveis quantitativas, tendo sido efetuados 

testes de diferença entre médias (teste t de Student) para as variáveis qualitativas.  

Para o test t de Student, assumimos distribuição normal, que pode ser assumida para 

amostras maiores que 30.   

Além das variáveis tradição legal e nível de desenvolvimento do país de origem dos 

bancos, também serão analisadas variáveis de controle ao nível da firma, comumente 

estudadas na literatura sobre evidenciação, quais sejam: tamanho da firma (quanto maior o 

tamanho da empresa maior o nível de disclosure), internacionalização (empresas com dupla 

listagem nos Estados Unidos tendem a divulgar mais) e materialidade da informação (quanto 
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maior o nível de operações de crédito e o nível de inadimplência, mais relevante e, portanto, 

maior tende a ser o nível de divulgação sobre riscos de operações de crédito). 

 

 

4 RESULTADOS  

4.1 Tamanho dos Bancos e Materialidade das Operações de Crédito e das 

Provisões para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa  

 

A Tabela 1 apresenta a estatística descritiva do tamanho dos bancos analisados e da 

materialidade das Operações de Crédito e das Provisões para Perdas com Créditos de 

Liquidação Duvidosa de 2014 a 2016 para a amostra total e para cada país analisado. 

Como pode ser observado na Tabela 1, em média a Grã-Bretanha concentra os 

maiores bancos dentre os países analisados, seguida pela Itália, Brasil e Chile, sendo que neste 

último país o tamanho médio dos bancos é uma fração do dos demais países. Também nota-se 

uma tendência geral de queda crescente no volume de ativos dos bancos ao longo dos anos de 

2014 a 2016 em todos os países analisados, com exceção do Chile, que apresentou um 

crescimento de 11% nos ativos médios de seus bancos em 2016 em relação a 2015. No Brasil, 

pode ser verificada uma queda brusca de 25% no tamanho médio dos bancos de 2014 para 

2015, com um crescimento em 2016, mas sem recuperar o nível de ativos de 2014. 

Em relação às operações de crédito, nota-se sua elevada materialidade nos bancos 

analisados (representam de 43% a 74% dos ativos dos bancos analisados no período): os 

bancos do Chile concentram as maiores proporções de operações de crédito em relação ao 

ativo total (entre 73%-74%), seguidos pelos bancos italianos (operações de crédito entre 64% 

e 67% dos ativos) e ingleses (entre 60% e 62%), ficando os bancos brasileiros em último 

lugar, com operações de crédito no patamar de apenas 43% a 51% dos seus ativos. Outro 

ponto de destaque é que o Brasil foi o único país que apresentou um decréscimo no volume de 

crédito como proporção do ativo, que caiu 16% desde 2014 (de 51% em 2014 para apenas 

43% em 2016), enquanto que nos demais países foi observado um crescimento de 1 a 2 

pontos percentuais desde 2014, o que certamente pode ser creditado à crise econômica 

observada no Brasil nesse período.  

 



25 

 

Tabela 1: Estatística descritiva do Tamanho dos Bancos e da Materialidade das Operações de Crédito e das Provisões para Perdas com Operações 

de Crédito de 2014 a 2016. 

  

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Média 58,89% 59,30% 58,89% 60,22% 62,25% 61,81% 51,10% 46,16% 43,08% 72,77% 73,18% 74,21% 63,52% 64,96% 66,73%

Mediana 64,12% 63,42% 61,55% 63,27% 62,25% 61,81% 49,59% 46,16% 43,08% 74,54% 73,18% 74,21% 66,99% 64,96% 66,73%

Desvio-Padrão 18,11% 18,77% 20,59% 22,13% 20,15% 21,57% 15,95% 15,03% 16,90% 5,12% 4,25% 5,09% 16,48% 17,75% 17,73%

Máximo 87,14% 89,81% 92,47% 87,14% 89,81% 92,47% 72,16% 69,91% 68,99% 79,13% 78,48% 80,50% 79,93% 81,83% 84,54%

Mínimo 15,64% 16,76% 13,13% 31,90% 36,08% 32,76% 25,77% 19,05% 13,13% 66,27% 68,05% 67,45% 15,64% 16,76% 18,80%

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Média 3,85% 4,68% 4,97% 1,38% 1,07% 0,79% 4,36% 5,84% 6,48% 2,28% 2,21% 2,22% 6,03% 7,49% 8,02%

Mediana 2,91% 4,68% 4,97% 1,09% 1,07% 0,79% 4,55% 5,84% 6,48% 2,17% 2,21% 2,22% 5,60% 7,49% 8,02%

Desvio-Padrão 3,35% 3,97% 4,53% 1,38% 0,84% 0,66% 2,00% 2,00% 2,16% 0,52% 0,60% 0,64% 4,51% 4,93% 5,71%

Máximo 16,17% 17,97% 21,09% 4,96% 2,53% 2,45% 7,55% 9,87% 12,00% 3,06% 2,98% 3,05% 16,17% 17,97% 21,09%

Mínimo 0,13% 0,15% 0,13% 0,13% 0,15% 0,13% 0,98% 2,35% 3,01% 1,64% 1,44% 1,49% 0,41% 0,80% 0,84%

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Média 285.953            241.973          235.938          715.111         602.874       554.294       108.797       81.036           104.708       33.779         33.491         37.126           185.322       168.024       165.296       

Mediana 41.347             241.973          235.938          50.997           602.874       554.294       6.559          81.036           104.708       39.221         33.491         37.126           48.919         168.024       165.296       

Desvio-Padrão 584.975            499.449          471.780          966.112         822.440       775.247       177.744       132.148         169.594       16.040         15.436         17.236           312.378       289.275       288.548       

Máximo 2.634.100         2.409.700        2.375.000        2.634.100      2.409.700    2.375.000    482.899       353.749         426.232       50.312         48.905         55.215           1.021.500    934.947       906.549       

Mínimo 2.088               925                 1.265              2.254             3.288          1.562          2.088          925               1.265          13.893         15.241         16.945           2.519          2.621          2.109          

Chile Itália

Materialidade das Operações de Crédito (Operações de Crédito / Ativo Total)

Materialidade das Provisões para Perdas com Operações de Crédito ( Valor Provisionado / Operações de Crédito)

Grã-Bretanha Brasil Chile Itália
Métricas

Métricas

Métricas

Tamanho dos Bancos  ( Ativo Total em USD MM)

Total Grã-Bretanha Brasil Chile Itália

Total

Total Grã-Bretanha Brasil
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Quanto às Provisões para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa, percebe-se 

uma clara divisão entre os países. Em um primeiro bloco estão os bancos da Grã-Bretanha e 

do Chile, nos quais essas provisões permanecem constantes ao longo dos anos e num patamar 

bastante inferior, de 1% e 2%, respectivamente. O mesmo não ocorre com os bancos 

brasileiros e italianos, que apresentaram tendência crescente de provisões entre 2014 e 2016, e 

em um patamar bastante superior, de 4% a 6% no Brasil e de 6% a 8% na Itália. Neste ponto, 

causa surpresa a constatação de que os bancos italianos chegam a apresentar provisões 33% 

superiores às dos bancos brasileiros em 2016, principalmente diante dos tão comentados 

elevados níveis de inadimplência no Brasil.  

 

4.2 Comparação dos Índices de Divulgação de Riscos de Crédito entre os 

Países  

4.2.1 Cheklist dos Itens de Divulgação por País 

 

A Tabela 2 apresenta o apontamento do grau de cumprimento pelos bancos dos itens 

de divulgação sobre os riscos de crédito requeridos pelo IFRS 7, a partir de um checklist 

aplicado aos Relatórios Anuais de 2016 dos bancos listados apenas em bolsa local e ao 

Relatório 20 – F, para os bancos com ADRs listadas na NYSE. O nível de divulgação está 

apresentado por país, incluindo tanto o índice de divulgação geral, quanto por bloco e por 

item requerido.  

De maneira geral, apesar de estarem todos sujeitos às mesmas normas de divulgação 

determinadas pelo IFRS 7, nota-se uma diversidade no nível médio de divulgação entre os 

países analisados, com a Grã-Bretanha ficando num patamar bastante superior, de 50%, 

seguida pela Itália, com 41%, e pelo Brasil e Chile, ambos com um nível de divulgação 

similar, de 35%. 

Analisando o primeiro bloco do checklist, observamos que quase nenhum dos bancos 

selecionados no estudo contabiliza suas operações de crédito pelo valor justo por meio do 

resultado, sendo que os raros bancos que o fazem estão localizados na Grã-Bretanha. De fato, 

quase todos os bancos analisados informaram que a metodologia do valor justo por meio do 

resultado não é aplicável aos seus ativos classificados como empréstimos e adiantamento. 

Porém, identificamos nas notas explicativas que três bancos (Lloyds Banking Group, 

Standard Chartered e CYBG) da Grã-Bretanha possuem operações de crédito mensuradas 
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pelo valor justo por meio do resultado, mas praticamente nenhum deles divulga os demais 

itens do bloco, o que prejudica o índice de divulgação do bloco e assim como o geral. 
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Tabela 2: Checklist por País dos Itens de Divulgação Requeridos pelo IFRS 7 sobre Risco de Crédito Apresentados nos Relatórios Financeiros 

 

 

S NN NA Item Bloco S NN NA Item Bloco S NN NA Item Bloco S NN NA Item Bloco

3 0 9 100% 0 1 13 0% 0 4 1 0% 0 2 12 0%

0 3 9 0% 0 1 13 0% 0 4 1 0% 0 2 12 0%

1 2 9 33% 0 1 13 0% 0 4 1 0% 0 2 12 0%

1 2 9 33% 0 1 13 0% 0 4 1 0% 0 2 12 0%

1 2 9 33% 0 1 13 0% 0 4 1 0% 0 2 12 0%

0 4 8 0% 0 1 13 0% 0 4 1 0% 0 2 12 0%

2 9 1 18% 6 8 0 43% 0 5 0 0% 0 14 0 0%

2 9 1 18% 3 11 0 21% 0 5 0 0% 1 13 0 7%

2 9 1 18% 1 13 0 7% 0 5 0 0% 1 13 0 7%

16 10. Divulgação da conciliação PECLD por classe de ativos financeiros 8 3 1 73% 73% 11 3 0 79% 79% 4 1 0 80% 80% 3 11 0 21% 21%

10 2 0 83% 11 3 0 79% 4 1 0 80% 4 10 0 29%

10 2 0 83% 5 9 0 36% 4 1 0 80% 4 10 0 29%

4 8 0 33% 0 14 0 0% 2 3 0 40% 5 9 0 36%

5 7 0 42% 5 9 0 36% 2 3 0 40% 10 4 0 71%

6 6 0 50% 3 11 0 21% 2 3 0 40% 10 4 0 71%

6 6 0 50% 5 9 0 36% 4 1 0 80% 8 6 0 57%

2 0 10 100% 0 0 14 0% 0 0 5 0% 5 0 9 100%

12 0 0 100% 14 0 0 100% 4 1 0 80% 13 1 0 93%

5 7 0 42% 2 12 0 14% 2 3 0 40% 13 1 0 93%

7 5 0 58% 4 10 0 29% 3 2 0 60% 13 1 0 93%

12 0 0 100% 7 7 0 50% 5 0 0 100% 13 1 0 93%

11 1 0 92% 8 6 0 57% 4 1 0 80% 4 10 0 29%

4 8 0 33% 1 13 0 7% 3 2 0 60% 4 10 0 29%

8 4 0 67% 6 8 0 43% 0 5 0 0% 1 13 0 7%

4 8 0 33% 4 10 0 29% 0 5 0 0% 5 9 0 36%

3 9 0 25% 3 11 0 21% 0 5 0 0% 2 12 0 14%

0 12 0 0% 0 14 0 0% 0 5 0 0% 0 14 0 0%

50% 35% 35% 41%

51% 35% 43% 42%Índice Geral de divulgação 2

P
a
rá

g
. 

9

15

21 

(B)

33

36

37

38

11

Outras 

divulgações 
PECLD 

Itens 

Itália

Número ÍndiceNúmero Índice Número Índice Número Índice

0%

Grã-Bretanha Chile

33% 0% 0%

2. Montante que elimina a exposição máxima ao risco de crédito (Hedge)

Categoria Item da Divulgação conforma IFRS 7

3. Montante da variação (durante o período e acumulada) no valor justo

4. Montante da variação (durante o período e acumulada) no valor justo de qualquer 

derivativo de crédito ou instrumento similar

5. Método de estimativa da variação no valor justo atribuível a risco de crédito

6. Explicar porque o método de medir a variação no valor justo atribuível a risco de 

crédito pela quantia não atribuível a mudanças nas condições de mercado não é 

confiável.

Empréstimo ou um recebível (ou um 

grupo de empréstimos ou recebíveis) 

pelo valor justo por meio do resultado

Ativos 

financeiros ou 

passivos 

financeiros pelo 

valor justo por 

meio do 

resultado

1.A exposição máxima ao risco de crédito

Garantias

Quando a entidade possui garantias que 

está autorizada a vender ou reapresentar 

na ausência por parte do detentor da 

garantia

7. O valor justo da garantia possuída

24% 0% 5%
8. O valor justo da garantia vendida/renovada e se a entidade tiver obrigação de devolvê-

la

9. Os termos e condições associados ao uso

18%

80% 29%
12. Critérios para baixar os incobráveis (conta ativo)

Divulgação 

qualitativa

Risco de 

crédito

Para Risco de Crédito e por Ativo 

Financeiro

13. Exposição ao risco e como ele surge

19%55% 40%

11. Critérios para Reversão
57%83%

67%

14. Os objetivos

15. Políticas / Processos (gerenciamento)

16. Métodos de mensuração

17.Quaisquer alterações de exposição ao risco

60%

A entidade deve divulgar por classe de 

instrumento financeiro

62%

19. Descrição da garantia mantida e de outros instrumentos de melhoria

20. Efeitos financeiros das garantias e outros instrumentos de melhoria

21. Informação qualidade do crédito (em dia e sem evidencias de perda)

18. O montante de exposição máxima

43%

17%
26. Valor contábil dos ativos

27. Política de alienação ou uso em suas operações (quando não são conversíveis em 

caixa)

Brasil

Ativos Melhoria 

de crédito

Ativos por meio da posse de garantias e 

se tais ativos satisfazem ao critério de 

reconhecimento previsto em outros 

Pronunciamentos Técnicos do CPC

25. Natureza dos ativos

70%

Divulgação 

quantitativa

Risco de 

crédito Ativos financeiros vencidos ou sem 

perspectivas de recuperação (impaired )

22. Aging list  dos vencidos, mas ainda não considerados incobráveis/ impaired

23. Aging list  dos considerados incobráveis/impaired

24. Razão para qualificar como incobráveis/impaired

Índice Geral de divulgação

0%17%19%
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Ainda com relação ao bloco de divulgação sobre ativos financeiros avaliados pelo 

valor justo por meio do resultado, nota-se que no Brasil, Chile e Itália para alguns bancos foi 

apontado o não cumprimento da informação requerida (NN), resultando em 0% de índice de 

divulgação, pois não identificamos nos relatórios financeiros nenhuma informação sobre esse 

bloco, nem suporte para se concluir que esses bancos não possuíam ativos financeiros 

avaliados a valor jutos por meio do resultado. São os casos: no Brasil, do Banco da 

Amazonia; no Chile, do Banco Santander Chile, do Banco de Chile, do Banco de Credito e 

Inversion e do Scotiabank Chile; e na Itália, do Mediobanca e do Banco Desio e Della 

Brianza. Considerando a amostra do Chile, apenas o Banco Bilbao Vizcaya Argenta divulgou 

que para as operações de crédito, não há aplicação da metodologia de valor justo por meio do 

resultado.  

Para o bloco de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa 

(Conciliação da conta), os índices de divulgação da Grã-Bretanha, Brasil e Chile ficaram entre 

de 73% e 80%, mas o mesmo não ocorreu nos bancos da Itália, cujo índice de divulgação foi 

de apenas 21%, sendo que apenas três bancos divulgaram devidamente a informação 

requerida (Intesa Sanpaolo, Banca Monte dei Paschi Siena e Banca Carige).  

Comparando-se o resultado do checklist com o nível de reconhecimento de provisão 

no ano de 2016, o Banca Monte dei Paschi Siena foi o que constituiu o maior volume de 

provisão (21% das operações de crédito) e, em 2º lugar, o Banca Carige, isso considerando a 

amostra completa, composta por todos os países.  Ainda, é importante ressaltar que o baixo 

índice de divulgação da Itália para a conciliação da provisão é em sentido contrário ao nível 

de materialidade do provisionamento apurado na amostra, sendo que o mesmo não ocorre no 

Brasil que, embora compartilhe níveis de provisionamento semelhantes até um pouco 

menores que os da Itália, o nível de divulgação da conciliação dessa conta foi de 79%, apenas 

1 ponto percentual inferior ao do Chile, cujo provisionamento ficou no patamar de apenas 2% 

do volume de operações de crédito no mesmo ano.  

 O maior índice de divulgação da conciliação da provisão ficou com o Chile, com 

80%, sendo que apenas um banco não divulgou a informação requerida (Banco de Chile), 

prejudicando a média geral. Considerando os demais países, apenas três bancos de cada 

localidade não divulgaram a informação requerida: da Grã-Bretanha, Barclays, Close Brothers 

Group e Aldermore Group; e do Brasil, Banco da Amazônia, Banco Paraná e Banco Indusval. 

Em relação ao bloco de Informações Qualitativas sobre Risco de Crédito, o maior 

índice de divulgação foi o da Itália, com 67%, sendo que o maior nível de divulgação foi 
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sobre o item “Quaisquer alterações de exposição ao risco de crédito”, com 100%, e o menor, 

sobre o item “Exposição ao risco e como ele surge”. Para o mesmo bloco, o menor nível de 

divulgação ocorreu no Brasil, com apenas 19%, com 0% de divulgação para os itens 

“Exposição ao risco e como ele surge” e “Quaisquer alteração de exposição ao risco”. Ainda, 

é possível observar que o item “Quaisquer alterações de exposição ao risco” foi extremo: Grã-

Bretanha e Itália com divulgação completa (100%), e Brasil e Chile com 0% de divulgação.  

Nota-se que os blocos relacionados a Garantias (que os bancos estão autorizados a 

vender ou reapresentar na ausência dos devidos pagamentos por parte dos clientes) e a Ativos 

de Melhoria de Crédito são os que apresentaram os menores índices de divulgação em todos 

os países (com exceção da mensuração a valor justo na Grã-Bretanha): o bloco Garantias 

apresentou média de divulgação geral de apenas 12%, e o bloco Ativos de Melhoria de 

Crédito de apenas 13%.   

No que tange ao índice de divulgação de Garantias, se fazem necessários alguns 

questionamentos a respeito dos baixos percentuais observados. É importante salientar que, 

considerando que tal item é fundamental para o entendimento dos riscos das Operações de 

Crédito e do provisionamento de perdas esperadas, a devida divulgação complementa a 

análise dos usuários quanto à equiparação e transparência de métodos e políticas internas. 

Dentre os itens mais relevantes a serem divulgados, podemos destacar garantias financeiras e 

não financeiras avaliadas pelo valor justo, assim como os termos e políticas para serem ou não 

contabilizadas no balanço patrimonial ou em contas de compensação. Assim, o nível de 

informação para tal avaliação ao valor justo, assim como o momento correto de apropriação, 

venda ou reapresentações ficaram aquém do que é importante divulgar e é requerido pelo 

normativo, podendo indicar a necessidade de enforcement do mesmo.  

Tanto as garantias quanto os demais ativos financeiros ou não financeiros são 

fundamentais para uma fiel avaliação de risco de crédito das operações de crédito e, 

consequentemente, futuras e sequenciais análises (critérios para classificação de risco, 

percentual de PECLD, quantidade de tempo para considerar perda efetiva ou baixa por 

impaired). Ainda, é importante ressaltar que informações pertinentes a Garantias e Ativos de 

Melhorias de Crédito são fundamentais, não havendo a possibilidade de considerá-las como 

não aplicáveis (NA), mas apenas como sim (S = sim, informado) ou não informado, mas 

necessário (NN), independentemente do nível de criticidade declarado no normativo pelo 

IASB. Assim, um maior enforcement dos órgãos reguladores sobre a divulgação desses itens 
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se faz necessário, considerando as características das Operações de Crédito gerais e 

particulares (diferenças comportamentais, culturais e outras).  

Considerando o Índice 2, há melhora na Grã-Bretanha, com destaque para os 

seguintes bancos: LLOYDS BANKING GROUP, que apresentou um aumento de 10% 

quando comparado com o Índice 1; STANDARD CHARTERED, com aumento de 12% 

quando comparado com o Índice 1; e CYBG, com redução de 3% quando comparado com o 

Índice 2. 

O Índice 2 do Chile foi o que apresentou maior aumento, o qual foi observado em 4 

dos 5 bancos considerados na amostra: BANCO DE CHILE, com aumento de 12% quando 

comparado com o Índice 1; BANCO DE CREDITO E INVERSION, com aumento de 10% 

quando comparado com o Índice 1; e BANCO SANTANDER CHILE, com aumento de 9% 

quando comparado com o Índice 1.  

No Brasil e Itália, não observamos melhoria significativa nos Índices 1 e 2, dado que 

esses parágrafos já tinham sido considerados não aplicáveis (NA) para quase todos os bancos 

desses países. 

Em função da pequena variação do Índice de divulgação 2 quando comparado ao 

Índice de divulgação, as demais tabelas e análises referem-se apenas ao Índice de divulgação, 

visto que o maior impactado foi o Chile, mas que conta com a amostra pequena e não 

conclusiva.  

 

4.2.2 Estatística Descritiva do Nível de Divulgação por País 

 

A Tabela 3 apresenta a estatística descritiva do índice geral de divulgação por país.  

 

Tabela 3: Estatística descritiva dos Índices de Divulgação 

 

 

Métricas Total Grã-Bretanha Brasil Chile Itália

Média 41% 50% 35% 35% 41%

Mediana 40% 53% 35% 35% 41%

Desvio-Padrão 15% 17% 10% 4% 16%

Máximo 80% 80% 60% 40% 67%

Mínimo 15% 25% 19% 31% 15%
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Analisando a Grã-Bretanha, HSBC Holdings apresentou o maior índice de 

divulgação geral, assim como maior Ativo Total entre os anos de 2014 e 2016. Já o menor 

índice de divulgação foi do Arbuthnot Banking Group, com 25%, o qual também possui o 

menor percentual de provisionamento em 2016 (0,13%, equiparado com Metro Bank).  

No Brasil, o maior índice observado foi no Itaú Unibanco Holding, segundo maior 

Ativo Total em 2016, mas com percentuais de Operações de Crédito sobre o Ativo e Provisão 

para Créditos de Liquidação Duvidosa intermediários. O menor índice foi do Banco Da 

Amazônia, que também apresentou a 3ª posição de menor participação das Operações de 

Crédito sobre Ativo Total, e posições intermediárias de Provisão para Perdas com Créditos de 

Liquidação Duvidosa.  

O maior índice de divulgação geral no Chile foi de 40%, observado no Banco Bilbao 

Vizcaya Argenta, o qual tinha o menor percentual de Provisão para Perdas com Créditos de 

Liquidação Duvidosa sobre as Operações de Crédito entre os anos de 2014 e 2016. Os bancos 

Scotiabank Chile e Santander Chile apresentaram o menor índice de divulgação geral, sendo 

que o primeiro apresentou o menor Ativo Total entre os anos analisados e o segundo, o maior. 

Analisando a questão do percentual da Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação 

Duvidosa, o Banco Santander Chile foi que mais provisionou nos três anos consecutivos.  

Na Itália, os maiores índices de divulgação geral foram dos bancos Unicredit e Banca 

Monte Dei Paschi Siena, sendo que o primeiro é destaque quanto ao Ativo Total nos três anos 

considerados, e possui posições intermediárias nas demais variáveis quantitativas. Já o Banca 

Monte Dei Paschi Siena foi o que apresentou maior percentual de Provisão para Perdas com 

Créditos de Liquidação Duvidosa entre 2014 e 2016, com crescimento ano após ano e ápice 

em 2016, de 21%. O menor índice de divulgação geral na Itália foi de 15%, apresentado pelo 

Banco Desio E Della Brianza, que ocupou a 2ª posição de menor Ativo Total nos três anos 

consecutivos, com queda do montante.  

 

4.3 Análise dos Fatores Explicativos das Diferenças nos Índices de 

Divulgação de Riscos de Crédito entre Empresas e Países  

 

A Tabela 4 apresenta a matriz de correlação entre os índices de divulgação geral e as 

variáveis quantitativas aqui analisadas: Materialidade das Operações de Crédito (Operações 

de Crédito / Ativo Total) e das Provisões para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa 

(Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa / Operações de Crédito) e 
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Tamanho dos bancos (logaritmo natural do Ativo Total). As análises englobam tanto a 

amostra total como as amostras isoladas da Grã-Bretanha, Brasil, Chile e Itália. 

 

Tabela 4: Matriz de Correlação entre o Índice de Divulgação e as Variáveis Quantitativas 

  

 

Tomando a amostra total, nota-se que a variável quantitativa que possui a maior 

correlação com o Índice de Divulgação de riscos de crédito é o tamanho dos bancos, com uma 

correlação positiva de 68%, indicando que quanto maior o tamanho do banco, maior o nível 

de divulgação de riscos de crédito.  

No entanto, observa-se um comportamento bastante diverso entre os países para 

todas as variáveis analisadas. Na Grã-Bretanha e no Brasil a variável com maior poder de 

explicação do nível de evidenciação de riscos de crédito dos bancos é o porte dos bancos: 

86% das variações no nível de divulgação dos bancos da Grã-Bretanha podem ser explicadas 

pelo tamanho dos bancos e 50% no Brasil. Na Itália o nível de divulgação dos riscos de 

crédito está mais correlacionado com a proporção das provisões para perdas em relação às 

operações de crédito (63%); já no Chile, essa correlação também é a maior, mas, 

estranhamente, sua relação é negativa, indicando que bancos com menor nível de provisão 

para perdas tendem a divulgar mais.   

Aliás, a análise da amostra do Chile parece ter sido distorcida para todas as variáveis, 

já que nesse país foram observadas correlações negativas entre o nível de divulgação e todas 

as variáveis analisadas, incluindo tamanho dos bancos e nível de provisão.  

O comportamento no Brasil também é um tanto diferente, uma vez que apenas o 

tamanho dos bancos para explicar o nível de divulgação de riscos de crédito, ao contrário do 

que ocorre na Grã-Bretanha e Itália, nos quais o nível de divulgação é forte e positivamente 

Tamanho dos bancos

N 
Operações de crédito 

/ Ativo total

PCLD / 

Operações de 

Crédito 

LN (Ativo total)

Grã-Bretanha 12 -0,58 0,44 0,86

Brasil 14 0,05 0,08 0,50

Chile 5 -0,24 -0,69 -0,07

Itália 14 0,06 0,63 0,58

Amostra Total 45 -0,07 0,11 0,68

Materialidade

Índice de 

Divulgação
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correlacionando tanto com o tamanho dos bancos como com a proporção das provisões para 

perdas com riscos de crédito. 

O tamanho das Operações de Crédito como proporção do Ativo Total dos bancos 

parece exercer uma influência bastante diversa sobre o nível de divulgação de riscos de 

crédito, dependendo dos países analisados: na Grã-Bretanha e no Chile o tamanho das 

Operações de Crédito está forte e negativamente correlacionado com o nível de divulgação de 

riscos de créditos; já no Brasil e na Itália essa correlação é muito baixa e positiva. 

A Tabela 5 apresenta os testes t de diferença entre médias para as variáveis 

qualitativas aqui analisadas: Tradição Legal (common law vs. civil law), Nível de 

Desenvolvimento Econômico (países desenvolvidos vs. em desenvolvimento) e 

Internacionalização dos bancos (Ações negociadas apenas em bolsa de valores local  vs. com 

ADRs listadas na NYSE vs. com ADRs negociadas apenas no mercado de balcão - OTC).  
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Tabela 5: Teste T de Variáveis Qualitativas  

 

 

Como pode ser observado na Tabela 5, a amostra caracterizada como common law 

(Grã-Bretanha) apresentou um nível de divulgação de 50%, maior que os 37% apresentados 

pelos bancos dos países de tradição civil law (Brasil, Chile e Itália), sendo essa diferença 

estatisticamente significante ao nível de 2%. Assim, esses resultados confirmam a hipótese 1 

deste estudo, indicando que o índice de divulgação geral dos itens relativos a risco de crédito 

requeridos pelo IFRS 7 dos bancos originados em países de tradição common law é maior que 

o dos bancos de países de tradição civil law. Porém, ao testarmos a hipótese de que o índice 

de evidenciação entre os bancos localizados na Itália (civil law) em contrapartida aos 

localizados na Grã-Bretanha (common law), concluímos que para o intervalo de confiança de 

95% não há diferenciação entre os Índices de Divulgação analisados, havendo diferença entre 

os bancos da Grã-Bretanha e Itália apenas se considerarmos um intervalo de confiança 90%.  

Hipóteses N. Médias
Teste t 

(p-value)

Common Law (CO) 12 50%

Civil Law (CI) 33 37%

Brasil (CI) 14 35%

Grã-Bretanha(CO) 12 50%

Brasil (CI) 14 35%

Chile (CI) 5 35%

Brasil (CI) 14 35%

Itália (CI) 14 41%

Itália (CI) 14 41%

Grã-Bretanha(CO) 12 50%

Desenvolvidos 26 45%

Em Desenvolvimento 19 35%

ADR (NYSE + OTC) 18 48%

Local 27 38%

ADR NYSE 9 50%

ADR OTC 9 40%

ADR OTC 9 46%

Local 27 35%

ADR NYSE 9 51%

Local 27 35%

Desenvolvimento             0,007 

            0,018 

            0,009 

            0,324 

            0,242 

            0,090 

Tradição Legal

(Common Law vs. Civil Law)

Internacionalização

            0,003 

            0,279 

            0,048 

            0,017 
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A Tabela 5 também apresenta os testes de diferença entre as médias de divulgação 

dos países dois a dois, indicando que o índice de divulgação da Grã-Bretanha é 

estatisticamente maior que o do Brasil, mas que as diferenças entre os índices de divulgação 

do Brasil, Chile e Itália não são estatisticamente significantes. 

 Quanto à variável Desenvolvimento Econômico, os testes de diferença entre médias 

indicam que o índice de divulgação dos bancos sediados em países classificados como 

Desenvolvidos (Grã-Bretanha e Itália) é maior (45%) que o índice de divulgação dos bancos 

sediados em países Em Desenvolvimento (Brasil e Chile), com divulgação de 35%, e que essa 

diferença é estatisticamente significante ao nível de 1%. Com isso, esses resultados também 

corroboram a hipótese 2 deste estudo, indicando que o índice de divulgação de informações 

sobre risco de crédito requeridas pelo IFRS 7 de bancos inseridos numa economia 

Desenvolvida é maior que o índice de divulgação de bancos inseridos numa economia Em 

Desenvolvimento. 

Finalmente, os resultados também confirmam que a internacionalização, sob a forma 

de emissão de ADRs listadas ou negociadas em balcão também está positivamente associada 

ao nível de divulgação sobre os riscos de créditos dos bancos. Os testes de diferença entre 

médias indicam que o índice de divulgação médio dos bancos com ADRs tanto listadas na 

NYSE como no mercado de balcão (OTC) é maior que o dos bancos listados apenas em 

bolsas locais e que essas diferenças são estatisticamente significantes ao nível de 1% para a 

diferença entre os bancos com ADRs listadas vs. locais, e ao nível de 5% quando se 

comparam bancos com ADRs negociadas no mercado de balcão vs. bancos listados apenas 

em bolsas locais.  

No entanto, embora a média de divulgação dos bancos com ADRs na NYSE seja 

nominalmente maior que a dos bancos com ADRs OTC, o teste t de Student indicou que essa 

diferença não é estatisticamente significante (p-value = 27,9%). Mesmo assumindo que as 

amostras de emissoras de ADRs na NYSE vs. em OTC não atingiram o número mínimo de 30 

bancos, consideramos interessante demonstrar o teste, apenas em caráter exploratório.  

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho analisou o nível de divulgação de informações sobre riscos de crédito 

requeridas pelo IFRS 7 nos relatórios financeiros de 2016 dos bancos de quatro países: Grã-



37 

 

Bretanha, Itália, Brasil e Chile com o objetivo de testar duas hipóteses explicativas das 

diferenças no nível de divulgação entre países, sendo a primeira sobre a influência da tradição 

legal do país de origem do banco e a segunda, sobre a influência do nível de desenvolvimento 

econômico desse país. 

Os testes de diferença entre médias indicaram haver evidências de associação 

positiva entre o nível de divulgação de informações sobre riscos de crédito requeridas pelo 

IFRS 7 dos bancos originados em países de tradição common law e dos bancos de países 

classificados como desenvolvidos. 

Dentre as variáveis de controle qualitativas aqui analisadas, também foram 

encontradas evidências de associação positiva entre o nível de divulgação e a 

internacionalização dos bancos, tanto sob a forma de ADRs listadas na NYSE como nas 

negociadas no mercado OTC, ambas comparativamente aos bancos com ações negociadas 

apenas em bolsa local. 

Em relação à variável quantitativa de Operações de Crédito / Ativo Total e Ativo 

Total, a maior média foi da Grã-Bretanha nos três anos considerados, assim a menor média do 

valor provisionado (PECLD / Operações de Crédito). A menor média das Operações de 

Crédito / Ativo Total, maior média das Provisões para Perdas com Operações de Crédito 

(Valor Provisionado / Operações de Crédito) se concentraram no Itália. Quanto a menor 

média de Tamanho do Ativo, para os três anos consecutivos, ficou no Brasil.  

Ao compararmos Instituições Financeiras que seguem aos mesmos Normativos 

Internacionais Contábeis, independentemente das variáveis contínuas, o tamanho do ativo foi 

que apresentou a maior correlação positiva com o Índice de Divulgação Geral. Considerando 

as duas outras variáveis contínuas (Operações de Crédito/ Ativo Total e Provisão Esperada 

para Crédito de Liquidação Duvidosa/ Operações de crédito total) com data base de 2016, as 

correlações são consideravelmente insignificantes.  

Um resultado de relevante implicação prática deste estudo se refere ao baixo nível de 

divulgação identificado sobre os itens Garantia e Ativos de Melhoria de Crédito, a despeito da 

importância de sua divulgação para o adequado entendimento pelos usuários, dos riscos de 

crédito assumidos pelos bancos, indicando uma oportunidade para aumento do nível de 

enforcement institucional pelos reguladores.  

Também vale destacar a surpresa causada pela verificação de que os bancos da Itália 

apresentaram um nível de provisionamento de perdas com créditos de liquidação duvidosa 
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33% maior do que os bancos brasileiros em 2016, mesmo diante do elevado nível de 

inadimplência, amplamente divulgado no Brasil. 

Não obstante, é necessário esclarecer que este trabalho apresenta várias limitações, o 

que imprime a seus resultados um caráter apenas exploratório. Uma primeira limitação se dá 

pelo reduzido tamanho da amostra de países e de bancos (principalmente no caso do Chile, 

que conta com apenas 5 bancos). Além disso, foi analisado o nível de evidenciação de apenas 

um ano (2016), e usando ferramentas estatísticas bastante simples, o que poderá inspirar um 

maior aprofundamento por pesquisas posteriores.   

Outra limitação a considerar é que os resultados têm implícito um certo grau de 

subjetividade, uma vez que o checklist foi realizado considerando os julgamentos do 

pesquisador, principalmente no que se refere aos itens de Garantia e Melhoria de Crédito: a 

qualidade e nível de detalhamento das informações divulgadas nesses itens se diferenciam 

entre bastante entre os bancos (alguns bancos mais segregados e outros mais genéricos), mas 

o apontamento no checklist tem caráter binário, considerando apenas divulgado versus não 

divulgado.  

Também precisa ser considerada a importância relativa que os bancos atribuem ao 

IFRS, comparativamente à regulação pelos bancos centrais de cada país e pelo Acordo 

internacional de Basileia. Para fins deste estudo, consideramos apenas os itens de divulgação 

requeridos pelo IFRS 7, mas há outros itens de divulgação de riscos relacionados à atividade 

bancária, como o Acordo de Basileia II e III, e o que cada um dos bancos centrais considera 

divulgação mínima, e que normalmente implica em multas provavelmente mais pesadas no 

caso de não cumprimento. A consideração entre a convergência ou concorrência do IFRS 7 

com os Acordos de Basileia II e III, assim como definições dos Bancos Centrais locais poderá 

ser objeto de estudos posteriores.  
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