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Resumo: Trata do problema da alocação de capital regulatório para risco
de crédito no Brasil, tendo em vista as novas propostas do Comitê da
Basiléia para um novo acordo de capital. Aborda o porquê da
necessidade da existência de regulação para Instituições Financeiras e os
conceitos de capital e risco, associando-os às propostas do Comitê da
Basiléia para Supervisão Bancária. Discute ainda os avanços da
regulamentação brasileira sobre risco de crédito e também suas
limitações frente às propostas do Novo Acordo de Capital.
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1 Introdução

A Gestão do Risco de Crédito associado às carteiras de empréstimos de

Instituições Financeiras tem sido objeto de grandes transformações ao longo dos

últimos anos. O grau de sofisticação das técnicas utilizadas pelas Instituições tem

sofrido incrementos significativos e ferramentas para cálculo de capital em função

do risco têm assumido cada vez maior importância no gerenciamento de

Instituições Financeiras em todo o mundo.

Nesse contexto, a manutenção pelo Comitê da Basiléia de regra de alocação de

capital baseada em uma sistemática de ponderação de risco dos ativos

considerada rígida e pouco diversificada, há muito tem sido objeto de severas

críticas, tanto por parte de Instituições Financeiras quanto pelo meio acadêmico.

A limitação da utilização de uma ferramenta para cálculo de capital regulamentar

mínimo que não apresenta a granularidade considerada necessária para a captura

dos diferentes níveis de risco de crédito a que estão sujeitas as Instituições

Financeiras foi, desde a sua implementação, uma das maiores objeções

apresentadas por críticos ao Acordo da Basiléia. Com a sofisticação dos modelos

internos para cálculo de capital econômico de Instituições Financeiras, essa

limitação da estrutura existente revelou-se ainda mais dramática.

Sensível às mudanças ocorridas no gerenciamento de crédito das Instituições

Financeiras e às limitações das regras atualmente em vigor, o Comitê da Basiléia

tem empreendido consideráveis esforços desde no desenvolvimento de uma nova

metodologia para cálculo de capital. Tal metodologia pretende incorporar uma

calibragem que possa refletir, com mais fidelidade, o perfil de crédito de cada

Instituição Financeira, permitindo, inclusive, a utilização de modelos internos para

cálculo de capital regulatório.
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As profundas mudanças pretendidas na estrutura para cálculo de capital

regulatório trazem desafios importantes a todos os países que pretendam estar

em linha com o Comitê da Basiléia.

Por um lado, Instituições Financeiras menos complexas, com ferramentas de

gerenciamento de risco mais rudimentares, serão penalizadas pelo requerimento

de capital em valores superiores ao das Instituições mais sofisticadas. A algumas

dessas Instituições restará a alternativa de investimentos maciços em tecnologia e

recursos humanos na expectativa de qualificação para os modelos mais

avançados propostos. Outras, no entanto, serão candidatas somente à utilização

das estruturas mais simples para cálculo de capital regulamentar mínimo.

Por outro lado, os desafios existentes do ponto de vista do órgão regulador não

são poucos: o papel da supervisão bancária assume ainda mais responsabilidade

e processos de treinamento extensivos deverão ser organizados para uma correta

preparação do corpo de supervisão. Além disso, evidentemente, profundas

alterações na regulamentação existente deverão ser efetuadas, de forma a que se

adeqüe às novas estruturas propostas.

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um panorama sobre risco de

crédito e regulamentação, além de discutir, no caso brasileiro, as limitações da

regulamentação atualmente em vigor, tendo em vista as novas propostas

apresentadas pelo Comitê da Basiléia.

O estudo se inicia com uma discussão sobre o papel da regulamentação em geral

e da regulamentação em Instituições Financeiras. Com um panorama sobre as

particularidades de Instituições Financeiras como agentes de mercado, pretende-

se apresentar o porquê da necessidade de Agentes Reguladores do Sistema

Financeiro. A partir daí, fornece-se uma rápida visão da regulação em perspectiva

histórica, apresentando uma pequena discussão sobre o papel e a importância da

existência de um organismo supranacional para supervisão bancária - o Comitê da

J
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Basiléia. Finalmente é apresentada a estrutura da regulação bancária atualmente

existente no Brasil.

No capítulo 3, introduz-se o conceito de risco e é efetuada uma discussão do

porquê da existência de capital em Instituições Financeiras tanto do ponto de vista

da regulação, quanto do ponto de vista da própria Instituição. A partir daí,

desenvolve-se os conceitos de capital econômico e capital regulamentar,

contrapondo-se novamente as visões da Instituição Financeira e do Agente

Regulador.

o capítulo 4 focaliza-se em risco de crédito e requerimento de capital em

Instituições Financeiras, aprofundando a discussão sobre a relação entre risco de

crédito e níveis de capitalização. O capítulo se inicia com a conceituação de risco

de crédito e seus componentes básicos. Apresenta-se em seguida a estrutura

básica da regulamentação atualmente em vigor na maior parte do mundo, através

da descrição da regulamentação proposta pelo Comitê da Basiléia, o Acordo de

Capital de 1988. Aponta-se aí a importância do Acordo para a convergência de

critérios em todo o mundo. Em seguida, é apresentado o estágio atual de

desenvolvimento teórico e prático em termos de gerenciamento de risco de

crédito. Pretende-se com isso fornecer um panorama das técnicas utilizáveis por

Instituições Financeiras no gerenciamento de suas carteiras, bem como as

limitações eventualmente associadas a essas técnicas. Conclui-se o capítulo com

a estrutura básica do estágio atual de desenvolvimento dos trabalhos no Comitê

da Basiléia no que se refere a risco de crédito. Apresenta-se portanto, a

importância do alinhamento das propostas do Comitê da Basiléia para um novo

acordo de capital e as ferramentas para gerenciamento de risco de crédito

atualmente utilizadas.

O Capítulo 5 finalmente nos remete à situação brasileira, apresentando uma

discussão sobre a evolução do mercado, do gerenciamento e da regulamentação

de crédito no Brasil. O capítulo se inicia com considerações sobre a evolução do

mercado de crédito no país, focalizando-se mais particularmente no período pós
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Plano Real. Entende-se que a evolução das ferramentas para gestão de crédito no

país seja também reflexo do histórico de concessão de crédito. É apresentada em

seguida uma discussão sobre regulamentação para risco de crédito no Brasil.

Inicialmente é apresentada a implementação do Acordo de Capital de 1988,

seguida por um histórico da regulamentação de provisionamento existente no país

até 1999. Finalmente discute-se a Resolução 2682, seus impactos em relação à

gestão de risco de crédito no Brasil e também as limitações existentes na nova

regulamentação, tanto do ponto de vista da concepção quanto do ponto de vista

do alinhamento com as propostas do Comitê da Basiléia.

o trabalho é finalizado com uma reflexão sobre os desafios da implementação do

Novo Acordo de Capital no Brasil, tanto do ponto de vista da Supervisão Bancária

quanto do ponto de vista das Instituições Financeiras.

Para levarmos a termo este trabalho desenvolvemos extensa pesquisa

bibliográfica, além da utilização de informações consolidadas acerca da

regulamentação de crédito recentemente implementada no Brasil.
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2 Instituições Financeiras e Regulação

Quando da discussão de aspectos relacionados à atuação de Instituições

Financeiras, um elemento fundamental a ser considerado para a adequada

compreensão de qualquer fenômeno é o papel da regulação.

A regulação e o agente regulador possuem papel decisivo na configuração e

atuação das Instituições Financeiras de forma que, para uma adequada

compreensão da problemática a ser apresentada neste trabalho, faz-se necessária

a apresentação de conceitos associados ao papel da regulação e do agente

regulador na configuração dos Sistemas Financeiros no mundo e, em particular,

no Brasil.

2.1 A Regulação

2.1.1 Conceituação

Regulação pode ser definida como ..."Iimitações impostas pelo Estado à

discricionariedade que pode ser exercida por indivíduos ou organizações,

amparadas por ameaças de sanção." (STONE, 1992, p.10).

A regulação se faz necessária como instrumento de proteção dos agentes,

consumidores e investidores e tem por objetivo corrigir insucessos ou imperfeições

do mercado, aumentando sua eficiência. "Se nós vivêssemos em um mundo que

funcionasse segundo o paradigma da concorrência perfeita, a necessidade de

políticas antitrust e outros esforços de regulação seria mínima." (VISCUSI, 1997,

p.2).

Dessa forma, os objetivos gerais da regulação podem ser entendidos como

universais, no sentido de que independem do segmento da economia que se
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pretende regular. A proposição apresentada em VILELA e MACIEL (1999, pg. 8)

no contexto da discussão da regulação de Infra-Estrutura ilustra esse fato:

"Regulação é o estabelecimento de meios para exercer o controle social através

de regras explicitadas em leis, decretos, concessões, contratos, decisões de

órgãos reguladores, etc.."

As definições de regulação apresentadas nos parágrafos anteriores, ainda que

acertadas, não levam em consideração, no entanto, a participação dos interesses

privados concorrendo com os objetivos normativos da regulação. BARON ( in

SCHMALENSEE e WILLlG, 1989, p.1348) nos aponta esse importante elemento:

"A regulação envolve intervenção governamental nos mercados em resposta a

uma combinação de objetivos normativos e interesses privados, refletidos através

da política."

Regulação, portanto, relaciona-se à atuação do estado em determinados

segmentos com o objetivo de corrigir imperfeições de mercado segundo o

interesse público, sofrendo eventualmente nesse processo, interferências de

interesses privados.

2.1.2 A política da regulação

o esforço da regulação implica em custos. Esses custos associam-se ao

estabelecimento de mecanismos que garantam três condições básicas,

entendidas como necessárias para que esses mecanismos que não causem

distorções indesejáveis ou desvios em relação à razão de sua existência: a

observância da lei, a adequada administração da assimetria de informações e a

minimização do risco de captura requlatória'

o estabelecimento de mecanismos que garantam a observância da lei é requisito

básico de qualquer ação regulatória. Por sua vez, a existência de assimetria de

1 A teoria da "captura regulatória" entende que a regulação é resultado de uma demanda dos regulados (legisladores são
"capturados" pela indústria que deveriam regular) ou, ao longo do tempo será dominada por essa indústria
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informações no contexto da regulação advém do fato de que os agentes

participantes de um mercado regulado serão sempre detentores de mais

informações do que o requlador'. Finalmente, a captura regulatória relaciona-se a

existência de grupos de interesses que podem eventualmente influenciar a ação

da regulação, de forma a que mecanismos a serem estabelecidos venham a

resultar em benefícios a esses grupos .3

As pré condições para a regulação bem sucedida envolvem discrição regulatória,

capacidade administrativa, discrição limitada do executivo e políticas que

contrabalancem a assimetria de informação. As modernas teorias sobre

regulação, no entanto entendem que quando possível, a regulação deve ser

substituída por soluções competitivas. Elementos como estrutura de mercado,

barreira de ingresso e número de concorrentes, entre outros aspectos, devem ser

analisados para a adequada dimensão da regulação nos mercados. Mecanismos

que impliquem em regulação excessiva podem resultar em aumento de custos de

transação e redução da competitividade.

2.2 O Papel do Agente Regulador em Instituições Financeiras.

2.2.1 Considerações iniciais

Instituições financeiras estão, em geral, sujeitas a altos níveis de regulação. A

manutenção da estabilidade e da saúde do sistema financeiro é a razão mais

difundida para a existência de órgãos de regulação e supervisão. Além disso,

objetivos relacionados à estabilidade monetária, eficiência e competitividade,

manutenção dos sistemas de pagamentos, além da proteção dos

consumidores/depositantes têm sido muitas vezes também razões para a

existência de órgãos de regulação e supervisão ao redor do mundo.

2 Para aprofundamento do tema, vide BARON (1989, p. 1352 a 1361, AVERCH e JOHNSON (1962) e AKERLOF
(1970).

3 Vide LAFFONT e TI ROLE (1993), capítulo 11.

J
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As regras estabelecidas pelos agentes reguladores para controle dos riscos

assumidos por Instituições Financeiras invariavelmente têm como conseqüência a

alteração de estruturas competitivas. A regulação ótima, portanto, é aquela que

consegue estabelecer a levei playing field, ou seja igualdade de condições para

competição.

Segundo BENSTON (1994, p. 121 a 123), a análise da necessidade da existência

de restrições à livre competição nos mercados financeiros envolve a consideração

de três aspectos básicos: a existência de externalidades negativas (e.g.

instabilidade financeira, prejuízo a terceiros), a existência de uma distribuição de

riqueza considerada "injusta" pela sociedade e a necessidade de minimização do

custo de informação.

A existência de incentivos à assunção de riscos por parte das Instituições

Financeiras - mais do que seria desejável do ponto de vista do agente regulador -

faz com que regras sejam estabelecidas para a contenção ou limitação desses

riscos. O agente regulador preocupa-se, fundamentalmente, com o risco

sistêmico, ou seja, o risco de quebra do sistema financeiro como um todo. Nesse

sentido, a quebra de uma Instituição Financeira individualmente é tão mais

relevante quanto o seu impacto em termos de risco sistêmico, ou seja, quanto as

conseqüências dessa quebra frente às outras Instituições Financeiras

pertencentes ao sistema.

Um aspecto relevante na compreensão do papel do agente regulador apresentado

por KOCH (2000, p. 60) é o reconhecimento de que a regulação não elimina a

ocorrência de falência de Instituições Financeiras, a existência de riscos

decorrentes das atividades da instituição ou alterações no ambiente econômico.

Mais do que isso, a regulação e a supervisão não podem garantir a qualidade do

gerenciamento nas Instituições Financeiras.

É importante ressaltar, no entanto, que a evolução dos instrumentos de regulação

e supervisão de Instituições Financeiras é resultado natural da evolução dos



16

mercados, operações e atividades dessas Instituições. Além disso, experiências

com crises bancárias e falências também contribuem significativamente para o

aperfeiçoamento das normas e da supervisão bancária. Dessa forma, ainda que

não se possa eliminar a existência do risco ou a ocorrência de falências, a

regulação objetiva, em última análise, a minimização de eventos que possam a

comprometer a saúde do sistema financeiro.

2.2.2 Racionamento de Crédito

A origem da fragilidade financeira e do risco sistêmico pode ser associada ao

racionamento de crédito (DAVIS, 1995, p.9). O racionamento de crédito parte do

pressuposto de que a disponibilidade de crédito a um tomador individual é

limitada, e que a forma de racionamento dessa disponibilidade reflete aspectos

contratuais, além da natureza do tomador. Nesse sentido, mudanças na

intensidade e natureza do racionamento são elementos-chave, segundo o autor,

na geração de fragilidade financeira e risco sistêmico.

Os três paradigmas principais de suporte à teoria do racionamento de crédito são:

a existência de racionamento através do preço de crédito, onde o risco de default

é compensado pelo spread da operação; a existência de equilíbrio na quantidade

de racionamento do crédito é decorrente das severas assimetrias de informação

entre tomadores e emprestadores; e a existência de desequilíbrios na quantidade

de racionamento do crédito é decorrente de controles diretos governamentais

sobre o crédito ou a ajustes lentos entre as taxas de oferta e demanda por crédito.

Segundo DAVIS, o paradigma de racionamento através do preço pressupõe a

inexistência de assimetria de informações ou que problemas relacionados à

seleção adversa e moral hazard podem ser superados. Segundo DAVIS, a

existência de racionamento de crédito em função do preço na presença de

assimetria de informações significativa poderia levar a conseqüências graves

decorrentes de seleção adversa.
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2.2.3 Supervisão bancária em perspectiva histórica

Como o desenvolvimento dos mercados, sofisticação de atividades e serviços e

incremento das trocas internacionais ao longo do século XX, a atividade bancária

sofreu também grandes mudanças. Como conseqüência, qualquer análise

histórica das técnicas e formas de regulação reflete em grande medida as grandes

transformações ocorridas no mercado financeiro.

Após a segunda guerra mundial, a competição, particularmente no setor bancário

foi, durante muitos anos, praticamente inexistente. Sem incentivos ao

aperfeiçoamento de produtos e serviços, portanto, as atividades bancárias e seus

controles eram bastante triviais.

A partir dos anos 70 e particularmente durante os anos 80, no entanto, com a

desregulamentação bancária, o aumento da competição, choques

macroeconômicos e a migração dos negócios bancários para atividades mais

arriscadas, a fragilidade dos controles na administração de Instituições

Financeiras ficou evidente e problemas começaram a ocorrer.

Como KAPSTEIN (1994, p.5 a 8) nos aponta, a década de 70 se caracterizou por

uma combinação de inflação, taxas de câmbio flutuantes e volatilidade de juros.

Assim, um eficiente gerenciamento de ativos e passivos passou a ser condição

necessária para a sobrevivência de Instituições Financeiras. A partir daí, numa

tentativa de proteção de seus clientes e das próprias Instituições em relação a

choques sistêmicos, verificou-se a ocorrência de mudanças que implicaram em

três importantes conseqüências para os mercados financeiros: a globalização

(através do aumento das atividades internacionais, tanto passivas quanto ativas),

inovação de práticas e instrumentos financeiros (particularmente securitização e

operações fora do balanço como derivativos, sweps, cartas de crédito etc.), além
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de operações especulativas (entre outras, as altas volatilidades das taxas de

câmbio possibilitavam a obtenção de altas taxas de retorno) 4.

Dentro desse novo cenário financeiro, onde problemas relacionados a bancos

estrangeiros ou operações fora do país tinham implicações nos sistemas

financeiros nacionais, o alcance e poder da supervisão bancária nacional se

tornou claramente limitado. Configura-se uma situação, portanto, de "disciplina de

mercado para os reguladores governamentais, onde não é mais possível a

manutenção de critérios radicalmente distintos nos mercados financeiros ao redor

do mundo"(KANE, 1994, p. 99). É dentro desse contexto que se evidenciam os

elementos necessários ao estabelecimento de um organismo supranacional para

discussão e harmonização da regulamentação para supervisão bancária.

2.2.4 O Comitê da Basiléia para Supervisão Bancária

Atualmente, as normas estabelecidas por órgãos de supervisão bancária em todo

o mundo sofrem influência, em maior ou menor grau, das orientações emanadas

pelo Comitê da Basiléia para Supervisão Bancária.

O Comitê da Basiléia foi estabelecido em 1974, pelos presidentes dos bancos

centrais dos países do G105, como conseqüência da mudança do cenário

financeiro internacional" e de um turbulento período de falências bancárias.

O Comitê possui uma estrutura de representação formada pelo Banco Central de

cada país membro e também pelo órgão responsável pela supervisão bancária

prudencial (se localizado fora do Banco Central). Essa estrutura tem por objetivo a

manutenção da discussão e consideração, ao mesmo tempo, de aspectos

4 Para aprofundamento da discussão sobre o tema, vide:

DEW ATRIPONT (1994, p. 25 a 29)

GARTEN (1991), particularmente o capítulo I, onde é discutida desregulamentação e competitividade.

5 O Comitê atualmente conta com representantes da Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Luxemburgo,
Holanda, Espanha, Suíça, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos.

6 Vide item 2.2.1
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vinculados à mitigação do risco sistêmico, estabilidade dos sistemas financeiros

por um lado e a manutenção da saúde das Instituições Financeiras por outro.

o Comitê da Basiléia não possui autoridade supranacional nem força legal e sua

atuação se vincula à formulação de padrões mínimos de supervisão,

recomendação de melhores práticas e ao encorajamento da convergência de

critérios levando-se em consideração as peculiaridades de diferentes Sistemas

Financeiros.

Tendo em vista o contexto de crises bancárias quando da criação do Comitê da

Basiléia, sua atuação focou-se em princípio na supervisão prudencial de bancos

internacionalmente ativos. O primeiro documento a ser publicado, conhecido como

The Concordat (atualizado em 1983) focava sua atenção em bancos

internacionais, estabelecendo dois princípios básicos: todos os bancos

estrangeiros deveriam ser supervisionados e que a supervisão deveria ser

adequada, reconhecendo que a supervisão do host e home supervisor como

atividades complementares mas que também se sobrepõem. Como comenta

KAPSTEIN (1994, p.8), a implicação desses princípios em termos de política foi o

efetivo estabelecimento da supervisão como uma atividade multilateral.

A atuação do Comitê da Basiléia tem sido de fundamental importância no sentido

da cooperação regulatória internacional, trabalhando para o aprimoramento dos

métodos de supervisão, frente a mercados financeiros em constante e rápida

evolução.

Como KAPSTEIN(1994, p. 8) nos aponta, a atuação do Comitê da Basiléia tem

sido pautada pela troca de informações sobre bancos internacionais, políticas e

práticas regulatórias, do desenvolvimento de novas abordagens e padrões dentro

da Supervisão de bancos internacionais e da constante reflexão sobre a

necessidade do estabelecimento de padrões de supervisão. Assim, embora em
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principio destinado a atender as necessidade de seus representantes, as

recomendações do Comitê tem conseguido atingir uma amplitude mundial. 7

Evidentemente, no entanto, as discussões e acordos não são sempre fáceis e os

esforços para o estabelecimento de propostas que sejam consensuais implicam

em exaustivas negociações. A título de exemplo, após a publicação de documento

consultivo sobre as propostas para um novo acordo de capital, embora a

Alemanha seja um membro ativo do Comitê da Basiléia, algumas de suas

declarações foram francamente antagônicas às propostas: ..."na sua forma

presente, disse Mr. Shrôder, ...Basel 2 (como as propostas são conhecidas), é

inaceitável para a Alemanha" THE....2001).

2.2.5 Supervisão bancária no Brasil

No Brasil, o Conselho Monetário Nacional (CMN) detém as atribuições da

regulação e supervisão do Sistema Financeiro Nacional. A competência para a

operacionalização das atividades de supervisão no entanto, cabe ao Banco

Central do Brasil (BC). O BC é uma autarquia federal, tendo sido criado em

31.12.648, com o propósito de ser o agente da promoção da estabilidade do poder

de compra da moeda brasileira, devendo zelar pela adequada liquidez da

economia, manter as reservas internacionais do País em nível adequado,

estimular a formação de poupança em níveis compatíveis com as necessidades

de investimento do País e zelar pela estabilidade do Sistema Financeiro Nacional.

As ferramentas necessárias para o cumprimento dos objetivos estabelecidos para

o BC envolvem a formulação e gestão das políticas monetária e cambial,

compatíveis com as diretrizes do Governo Federal, a regulação e supervisão do

7 KANE(1994) argumenta, no entanto, que a existência desse tipo de organismo não atinge em princípio os objetivos a
que se destina em função de três argumentos básicos: o fato das forças de mercado em princípio resolverem eventuais
divergências; a dificuldade de convergência de interesses comuns (dos reguladores) no longo prazo; e da existência de
um conflito de interesses por parte dos reguladores que permeariam suas decisões de aspectos de curto prazo.
objetivando a manutenção ou melhora de seus cargos.

8 Lei 4595/64.
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Sistema Financeiro Nacional e administração do sistema de pagamentos e do

meio circulante.

Em termos de supervisão, o BC atua no sentido do aperfeiçoamento das

Instituições Financeiras, de modo a zelar por sua liquidez e solvência, buscando a

adequação dos instrumentos financeiros, com vistas à crescente eficiência do

Sistema Financeiro Nacional. Assim, compete ao BC a formulação de normas, a

concessão de autorizações, a fiscalização e regulação das Instituições

Financeiras.

As atividades de regulamentação do funcionamento das Instituições Financeiras e

dos instrumentos financeiros, como em todos os países, visam proteger o

interesse público e cuidar para que o Sistema Financeiro se desenvolva pari passu

com os demais setores da economia.
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3 Capital e Risco em Instituições Financeiras

3.1 O Capital

Um dos pilares deste trabalho é a discussão da alocação de capital para risco de

crédito em Instituições Financeiras. Para a adequada compreensão e

contextualização dessa discussão é fundamental a apresentação dos princípios

associados à necessidade da existência e alocação de capital em Instituições

Financeiras.

A primeira questão que se coloca quando se trata de alocação de capital em

Instituições Financeiras é o porquê da necessidade da existência de capital, tendo

em vista o fato de que quanto maior o capital próprio, maior a dificuldade de

geração de resultados para os acionistas.

Em finanças corporativas, entende-se que a existência do capital relaciona-se à

redução dos riscos de insolvência decorrentes de perdas operacionais

extraordinárias. Em Instituições Financeiras, da mesma forma, o capital destina-se

a redução do risco de insolvência. Como coloca SAUNDERS (1997, p.391), "a

forma primária de proteção contra o risco de insolvência e quebra é o capital. ..".

Capital, portanto, têm a função de proteger Instituições Financeiras dos riscos a

que estão sujeitas.

Uma definição bastante abrangente para Capital é a apresentada por KOCH

(1999, p. 60). Para KOCH, o capital em Instituições Financeiras possui três

funções básicas: absorção de perdas extraordinárias com o objetivo de

preservação da liquidez, acesso ao mercado de capitais (também auxiliando na

liquidez) e restrição da alavancagem.
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Em termos de acesso a mercados de capitais, as classificações de risco públicas

atribuídos por agências de rating têm importância significativa. Embora as

evidências nessa matéria não sejam conclusivas e altos níveis de capitalização

não garantam boas classificações, baixos níveis de capitalização implicam em

baixas classificações (MATIEN, 1996, p.13).

MATIEN (1996, p.21) sustenta que três são os fatores que permeiam as decisões

referentes aos níveis desejados de capital:

• O nível de capital que as agências de rating acreditam ser consistentes com

uma dada classificação, onde o desejo de manutenção de determinada

classificação ou de melhora de classificação serão os fatores a serem

considerados;

• O nível de capitalização que a administração da Instituição Financeira entende

ser adequado, tendo em vista avaliações internas do capital em risco, e

• O nível de capital determinado pela regulação.

Evidentemente o peso dado a esse último fator deve ser extremamente elevado e,

em última instância, pode ser considerado o nível de capital mínimo a ser

observado pelas Instituições Financeiras, tendo em vista que as conseqüências,

tanto do ponto de vista regulatório quanto de mercado de uma situação de

subcapitalização em geral são extremamente negativas.

Um aspecto importante a se ter em mente, no entanto, é de que quanto maior o

nível de capitalização estabelecido por uma Instituição Financeira, maior será o

montante a ser gerado de lucros, necessário para se atingir metas estabelecidas

de rentabilidade sobre o capital.

3.2 Risco em Instituições Financeiras

A definição de risco pode ser encontrada na literatura sob diversos pontos de

vista. Philippe Jorion (1997, p.3) define risco como a volatilidade de retornos
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inesperados, geralmente associados a valores de ativos ou passivos. Essa

definição permite a discussão de risco em diversos níveis de atuação de uma

empresa ou Instituição Financeira.

Para Jorion, empresas estão expostas a três tipos de riscos: do negócio,

estratégicos e financeiros. O risco do negócio vincula-se à disposição à assunção

de riscos para a aquisição de vantagem competitiva frente a seus concorrentes.

Esse risco é parte intrínseca de qualquer negócio. Riscos estratégicos, por sua

vez, resultam de mudanças significativas no ambiente político ou econômico. A

proteção frente a esses riscos é difícil e envolve sempre diversificação, quer em

relação ao tipo de negócio quer em relação ao país em que se opere.

Riscos financeiros em geral não se relacionam diretamente às atividades de uma

empresa mas se referem a possíveis perdas em mercados financeiros. Sendo

assim, enquanto uma empresa comum objetiva a otimização do risco financeiro de

forma a poder se concentrar nos riscos do negócio, a principal função de uma

Instituição Financeira é exatamente a administração ativa dos riscos financeiros.

Instituições Financeiras devem monitorar suas fontes de risco, de forma a

poderem precificá-Io adequadamente.

Gerenciamento de risco, portanto, é o processo pelo qual várias exposições a

risco são identificadas, medidas e controladas. O adequado gerenciamento de

risco é ferramenta essencial de qualquer atividade de negócios.

O documento RiskMetrics9 define risco como "...0 nível de incerteza dos retornos

futuros líquidos..." (1996, p.5) . As diferentes origens de incerteza irão determinar

os diferentes tipos de risco a que está sujeita uma Instituição Financeira.

Uma Instituição Financeira no curso de suas atividades está sujeita a diversos

riscos, que podem ser agrupados de diversas formas. Para SAUNDERS (2000,

9 Documento técnico produzido pelo l.P. Morgan referente a uma ferramenta desenvolvida pela Instituição para
mensuração e gerenciamento de risco de mercado, através de técnicas de VAR. Conceitos de VAR podem ser
aplicados a risco de crédito, tendo o l.P. Morgan desenvolvido ferramenta específica para esse fim, denominada
CreditMetrics.
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p.99), OS tipos básicos de riscos enfrentados pelas Instituições Financeiras

incluem risco de crédito, risco de mercado, risco operacional (e tecnológico), risco

de operações fora do balanço, risco de ,taxa de juros, risco de câmbio, risco de

liquidez, risco soberano e risco de solvência.

SAUNDERS (2000, p. 102) define a existência de risco de crédito através do fato

de que "...os fluxos de caixa prometidos pelos títulos primários possuídos por

Instituições Financeiras pode não ser pago integralmente." Assim, ..."é importante

para as Instituições Financeiras que a possibilidade de inadimplência de

obrigações e empréstimos seja estimada e sejam cobrados prêmios sobre esses

ativos, iguais à sua exposição ao risco. O RiskMetricks (1996, p.5) define risco de

crédito como "...a perda potencial decorrente da inabilidade de uma contraparte de

honrar suas obrigações".

O risco de mercado para SAUNDERS (2000, p. 103) é decorrente da negociação

de ativos e passivos (e também derivativos) entre Instituições Financeiras ..."em

lugar de mantê-los para fins de investimento a longo prazo, financiamento ou

hedging." Risco de mercado pode também ser compreendido como aquele que

"...envolve a incerteza dos resultados futuros decorrentes de mudanças nas

condições de mercado - e.g. preços dos ativos, taxas de juros" (RiskMetrics

(1996, p.5).

Os riscos de taxa de juros e risco de taxa de câmbio podem ser incorporados na

definição de risco de mercado, no sentido de que alterações nas condições de

mercado podem envolver alterações nas taxas de juros e câmbio. SAUNDERS

(2000, p. 285), no entanto, segrega o risco de câmbio, na medida em que "Esses

riscos podem surgir diretamente em transações nos mercados de moedas

estrangeiras, fazendo empréstimos em moedas estrangeiras , comprando títulos

estrangeiros ..., ou endividando-se em moedas estrangeiras para captar fundos."

O risco de taxa de juros, por sua vez, para SAUNDERS (2000, p. 112) decorre do

descasamento de prazos de vencimento de ativos e passivos e da política

monetária praticada em um país.
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SAUNDERS (2000, p.324) aborda a existência de risco soberano como..."risco de

que um governo estrangeiro limite ou proíba os tomadores domésticos, sob sua

jurisdição, de fazer pagamentos de principal e juros em dívidas contraídas junto a

credores externos".

Risco de liquidez associa-se à inabilidade de uma empresa de financiar seus

ativos ilíquidos, podendo implicar na insolvência de uma instituição.

Eventualmente ele decorre de outros riscos, como risco de crédito, mercado ou

mesmo risco operacional. Como SAUNDERS (2000, p.327) ressalta, ..."0 risco de

liquidez é um aspecto normal da gestão de um Instituição Financeira no dia-a-dia.

Somente em casos extremos é que os problemas de risco de liquidez

desembocam em problemas de risco de solvência."

SAUNDERS (2000, p.103) dá destaque especial ao risco decorrente de operações

fora do balanço. Essas operações envolvem a criação de ativos e passivos

condicionais, não dizendo respeito diretamente à posse de um direito ou à

emissão de uma obrigação.

o risco operacional resulta de erros que podem ocorrer em função de eventos

decorrentes de falhas no desenvolvimento das atividades de uma Instituição

Financeira implicando em perdas. Esses erros podem estar associados a falhas

humanas ou tecnológicas.

Finalmente, o risco de solvência envolve um ou mais dos riscos descritos acima,

colocando em risco a continuidade do funcionamento de uma Instituição

Financeira. Como SAUNDERS (2000, p. 108) aponta, "O risco de insolvência é

uma decorrência ou conseqüência de riscos excessivos de variação de taxa de

juros, preços de mercado, crédito, operações fora do balanço, riscos tecnológicos,

cambiais, soberanos e de liquidez."

Este trabalho envolve particularmente a discussão do risco de crédito e risco de

insolvência associado ao risco de crédito. Em última análise, o capital de uma

Instituição Financeira destina-se à minimização do risco de insolvência. Nesse
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sentido, o estabelecimento de capital mínimo pelos órgãos supervisores

estabelece um nível desejável de confiança para o objetivo a ser alcançado, ou

seja, para garantir que as perdas inesperadas sejam cobertas praticamente em

todas as ocorrências.

3.3 Capital Regulatório

A necessidade de capital próprio em uma Instituição Financeira está intimamente

relacionada à necessidade de altos níveis de regulação nos Sistemas Financeiros,

ou seja, à manutenção da estabilidade do Sistema Financeiro através da

diminuição do risco de quebra de Instituições Financeiras.

Instituições Financeiras, por excelência, tendem a manter seus níveis de

capitalização nos menores patamares possíveis e a assumir os maiores riscos

possíveis, objetivando a maximização dos seus resultados.

Diferentemente de outros tipos de corporações, no entanto, em Instituições

Financeiras o risco de insolvência envolve conseqüências adicionais como

prejuízo a depositantes e possíveis impactos na estabilidade do Sistema

Financeiro Nacional. Entidades de supervisão bancária, portanto, tendem a

entender a função do capital de forma mais abrangente e, naturalmente, de um

ponto de vista mais conservador. Como KOCH (1999 p. 17) nos aponta, o serviço

de intermediação financeiro é um bem público que quando não adequadamente

monitorado e regulado, pode resultar na assunção de demasiado risco por parte

de seus agentes.

Assim, do ponto de vista regulatório, o capital tem como função proteger a

sociedade dos custos associados à quebra ou liquidação de Instituições

Financeiras. Dessa forma, como aponta SAUNDERS (1997, 391), o capital possui

a função adicional de "... proteger os depositantes...nos casos de insolvência ou

liquidação... e os contribuintes.".
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KEETON (1994, p. 138 a 141) nos oferece um bom panorama da discussão sobre

capital em Instituições Financeiras. Por um lado, "O benefício mais importante do

capital é de que ele reduz a perda esperada para a sociedade de falências

bancárias.". No entanto, as desvantagens para a sociedade da existência de

capital em detrimento de depósitos concentrar-se-iam em aspectos relacionados

ao custo de capital e assimetria de informações entre os administradores e

investidores. Em última análise, essas desvantagens implicam em maiores custos

na tomada de recursos pela sociedade. Dessa forma, se por um lado o regulador

deve adotar uma postura conservadora no que se refira a níveis de capital

mínimos, buscando minimizar os custos para a sociedade decorrentes de

falências bancárias, a perda da eficiência por parte do setor bancário é um

aspecto a ser considerado.

A definição de capital no ambiente regulatório de supervisão bancária é

estabelecida através do poder discricionário do órgão regulador e/ou supervisor. O

capital em Instituições Financeiras do ponto de vista regulador tem como função a

minimização do risco do Sistema Financeiro como Umtodo.

3.4 Capital Econômico

Eficiência em alocação de capital refere-se à otimização da relação capital-

retorno. Embora sistemas sofisticados de alocação de capital não possam garantir

ou determinar o bom desempenho de uma empresa, a alocação desordenada de

capital certamente resultará em baixa performance e desperdício de recursos.

Quando se fala em alocação de capital, portanto, refere-se "...ao processo pelo

qual é calculada a quantidade de capital associada a determinada linha de

negócio." (MATTEN, 1996, p.32). Não existe uma igualdade necessária entre o

capital necessário ao desenvolvimento dos negócios de uma Instituição e o capital

efetivamente existente em uma Instituição Financeira ou o capital regulatório.
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Como nos define CAOUETIE, ALTMAN e NARAYAN (1998, p. 261), "Capital

econômico é a avaliação interna da administração do colchão de capital

necessário relativo a um ativo ou uma linha de negócio". Técnicas de alocação de

capital, portanto, referem-se ao cálculo de capital econômico e são utilizadas,

entre outros, na precificação de ativos, definição de portfolios e, em última análise,

na maximização do retorno do acionista.

o desenvolvimento e aperfeiçoamento de técnicas para otimização de alocação

de capital tem sido uma preocupação em empresas não financeiras há muitos

anos. A partir do desenvolvimento das primeiras técnicas na década de 20 pela

General Motors nos Estados Unidos e da introdução dos conceitos de valor

presente nos anos 50, técnicas de alocação de capital se tornaram elemento vital

para a sobrevivência das empresas MATIEN (1996, IX).

Em Instituições Financeiras, em contrapartida, esse processo começou bem mais

tarde, no final dos anos 70, com a introdução pelo Bankers Trust do conceito de

RAROC (risk-adjusted retum on capital). Até então, como nos relata MATIEN, o

grau de proteção nesses mercados era tão significativo que não havia razão para

preocupações com eficiência na alocação de recursos.

Nos Estados Unidos em particular, políticas governamentais aplicadas desde o

início do século XX enfraqueceram sistematicamente a competitividade dos

bancos. Temores em relação à concentração do poder financeiro fizeram com que

se perpetuasse, a idéia de fragmentação do Sistema Financeiro, através da

limitação do tamanho e tipo de atividades exercidas. (BASKIN, 1997, p.223,224)

Com a crescente desregulamentação do segmento, no entanto, o quadro se altera

radicalmente e o gerenciamento de risco com vistas a uma maior eficiência na

alocação de recursos se torna prioridade em Instituições Financeiras.

Nesse contexto, ferramentas para cálculo do capital econômico se tornam parte

indispensável no gerenciamento de risco de Instituições Financeiras mais

sofisticadas, particularmente nos Estados Unidos.
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3.4.1 A mensuração do capital econômico

Alocação de capital econômico em Instituições Financeiras está diretamente

relacionada à adequada mensuração dos riscos associados ao negócio.

Os métodos existentes para alocação de capital e cálculo de capital econômico

têm como princípio a mesma abordagem utilizada nas propostas do Comitê da

Basiléia, conforme detalhado no Item 2.8.1, ou seja, uma abordagem baseada na

volatilidade dos ativos. CAOUETTE, ALTMAN e NARAYAN (1998, p. 263) ilustram

essa percepção: "Instituições Financeiras acreditam que capital é um colchão

requerido contra o risco total de perdas inesperadas, definido como a volatilidade

de receitas e valor".

As técnicas utilizadas para cálculo da volatilidade potencial no valor de um ativo

utilizam os conceitos de Value at Risk (VAR). Segundo BESSIS (1998, p.241), a

mensuração de capital econômico é derivada da metodologia de VAR. Nos

modelos de VAR, a função do capital é proteger contra perdas inesperadas

(desvio das perdas além da média). Nesse contexto, perdas médias esperadas

devem ser cobertas através da adequada precificação das operações e de

provisões. As perdas inesperadas, no entanto, limitam-se a um teto definido por

um intervalo de confiança. Esse limite estabelece a probabilidade de default ou

quebra de uma instituição. A figura 1 apresenta a função de probabilidade

utilizada.
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Perda esperada média
Probabilid de

Perda Inesperada (Desvio
Padrão)

Solvência
(exemplo)

Figura

.03 .01 .003 .001

Montante de Perda

Capital = Reservas + Patrimônio Riscos não Cobertos

Dentro desse tipo de modelagem, a volatilidade da perda adquire importância

significativa. Usualmente o capital em risco é definido através da multiplicação da

volatilidade da perda por um fator baseado nas distribuições de perda ou no

apetite por risco dos administradores de uma instituição.

Assim, como indica a figura 1, cabe à Instituição a definição de um intervalo de

confiança (nível de solvência) considerado adequado aos objetivos da Instituição.

Dentro dessa concepção, definimos capital como o somatório do patrimônio e das

reservas da instituição. Assim, perdas esperadas e inesperadas estarão cobertas

por capital dentro de um certo intervalo de confiança.
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4 Risco de Crédito em Instituições Financeiras

4.1 Introdução

o risco de crédito se faz presente nas mais diversas transações entre indivíduos.

Como nos coloca CAOUETIE, ALTMAN e NARAYANAN (1998, pg. 9), ..."existe

um elemento de risco de crédito sempre que um indivíduo obtém um produto ou

serviço sem efetuar pagamento imediato por ele."

A adequada administração e controle do risco de crédito constitui-se em elemento

vital em uma Instituição Financeira, tendo em vista o potencial de perda

decorrente de exposição dos ativos a esse tipo de risco. O risco de crédito é

entendido como a fonte mais provável de insolvência para uma instituição.

Sistemas internos de classificação de risco de crédito, por sua vez, têm se tornado

cada vez mais importantes dentro da gestão de risco de crédito de Instituições

Financeiras. Com o aumento da competitividade, como em qualquer outro

segmento de mercado, eficiência se tornou elemento-chave para a sobrevivência

de Instituições Financeiras.

Nesse contexto, as ferramentas de avaliação e mensuração de risco de crédito em

Instituições Financeiras, assim como ferramentas para pricing e mensuração de

capital econômico, sofreram profundas modificações nos últimos anos.

SAUNDERS (1999 p. 1 a 6) apresenta uma série de razões para o rápido

desenvolvimento das ferramentas de mensuração de risco de crédito: o aumento

na ocorrência de falências (possivelmente em decorrência do aumento de

competitividade); a desintermediação financeira (onde as "melhores" empresas

captam recursos diretamente nos mercados de capitais, restando às Instituições

carteiras de menor qualidade); a diminuição das margens (também decorrente do
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aumento de competitividade); uma maior percepção da volatilidade de garantias

reais, o aumento das exposições em derivativos (aumentando a necessidade de

análise de crédito fora das carteiras de crédito propriamente ditas); os avanços

tecnológicos (permitindo o armazenamento de bases de dados históricas das

carteiras de crédito); finalmente, a política "one size fits ali" dos requerimentos

mínimos de capital instituídos pelo Comitê da Basiléia estabelecendo 8% de

capital para operações de diferentes qualidades acabou também por incentivar o

aperfeiçoamento dos modelos internos para eventual utilização no cálculo de

capital.

4.2 Conceituação do Risco de Crédito

Entende-se por risco de crédito o risco de não cumprimento de uma obrigação

assumida, implicando em perda parcial ou total dos valores envolvidos. O risco de

crédito, em última análise, associa-se à probabilidade de cumprimento ou não

cumprimento de um contrato. Nesse sentido, ele envolve também a deterioração

das condições de pagamento de uma contraparte anteriores ao momento de

finalização de um contrato. Como coloca BESSIS (1998, p.81) "Risco de crédito é

definido como perdas decorrentes do default de um devedor ou da deterioração da

qualidade do devedor."

Ainda segundo BESSIS (1998, p. 81), o risco de crédito pode ser decomposto em

três riscos distintos, o risco do default propriamente dito, risco de exposição e

risco de recuperação.

O risco de default associa-se à possibilidade de ocorrência de não cumprimento

de um contrato, o risco de exposição é decorrente da incerteza associada aos

valores futuros em risco e o risco de recuperação associa-se à incerteza na

recuperação e no montante de recuperação dos valores envolvidos em uma

situação de default . Segundo CROSBIE e BOHN (2001, p1), o risco de defaulf

está associado à incerteza com relação à habilidade das empresas de honrar suas

dívidas e obrigações."
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4.3 Sistemas de Gerenciamento de Risco de Crédito

o primeiro aspecto a ser apontado no que se refere a sistemas de gerenciamento

de risco de crédito refere-se à falta de um padrão comum às Instituições

Financeiras. Atualmente, os sistemas internos de Instituições Financeiras para

classificação de risco diferem substancialmente entre si. A quantidade de níveis de

risco, as variáveis associadas, revisão, além, evidentemente, do tipo de técnica

utilizada variam de banco para banco. Mais do que isso, o que se verifica é uma

diversidade de propósitos para a existência de sistemas de classificação de riscos

em Instituições Financeiras.

A adequada mensuração do risco de crédito associa-se, evidentemente, ao valor

de exposição e à qualidade do risco. A qualidade do risco pode ser estabelecida

através de classificações internas ou externas à instituição. Classificações internas

são efetuadas através da utilização de sistemas internos de classificação de risco,

enquanto as externas (públicas) são atribuídas por agências especializadas.

A avaliação do risco de crédito pode ser efetuada de diversas formas, envolvendo

desde critérios como a simples aprovação/reprovação de uma operação,

classificação em níveis crescentes de risco ou ainda estar associada a uma

probabilidade de default. As formas mais comuns de classificação de risco

envolvem a utilização de ratings e credit scores

SAUNDERS (1999, p. 7) divide os modelos para classificação de risco de crédito

entre novos e tradicionais. Dentro da abordagem tradicional existiriam três grupos

de modelos: sistemas julgamentais, sistemas de rating e credit scores. Os

sistemas novos, por sua vez, englobariam os modelos de risco de crédito,

utilizando, no entanto, muitas das idéias dos sistemas tradicionais.

Os modelos de avaliação de risco de crédito abrangem as técnicas mais

sofisticadas desenvolvidas nos últimos anos, Dentre eles, destacam-se o

CreditMetrics, KMV, CreditRisk+ e CreditPortfolio View.
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Esses modelos podem ser distinguidos, entre outros aspectos, pela utilização de

definições distintas de risco: os modelos mark-to-market (MTM) e os modelos de

default (DM). Enquanto os modelos DM focalizam-se na ocorrência ou não de

default, os modelos MTM trabalham com uma definição de risco associada a

alterações no valor de mercado de uma operação de crédito, onde alterações de

spread além do default, são consideradas no cálculo de alteração de valor de uma

operação.

Sistemas estatísticos de cálculo de probabilidade de default tem sido estudados,

publicados e utilizados com relativa freqüência. No entanto, deve-se notar que

embora utilizados como elemento para classificação, modelos estatísticos não tem

se demonstrado suficientes, particularmente em relação ao crédito corporate

(TREACYe CAREY, 2000 p. 168). A avaliação e revisão do risco de crédito quase

sempre envolve elementos julgamentais para sua determinação. O que se verifica,

de fato, é a utilização por parte das instituições tanto de elementos quantitativos

quanto julgamentais em suas análises.

Sistemas de rating têm sido, há muitos anos, largamente utilizados pelas maiores

Instituições Financeiras em todo o mundo e, particularmente nos Estados Unidos.

Esses sistemas têm por objetivo o cálculo de provisões para perdas esperadas ou

reservas para perdas inesperadas.

Segundo SAUNDERS (1999, p. 10), um dos sistemas de ratings para crédito mais

antigos foi desenvolvido pelo órgão regulador americano OCC (Office of the

Comptroller of the Currency). Esse sistema consiste na classificação das

operações de crédito de uma Instituição Financeira em cinco categorias (4 para

baixa qualidade e uma para alta qualidade) e têm sido usado nos Estados Unidos

e em diversos países do mundo por reguladores e banqueiros para medir a

adequação dos níveis das provisões ou reservas para perdas com operações de

crédito. Os sistemas de rating sofisticaram-se ao longo do tempo, aumentando o

número de categorias. Atualmente, estima-se que 60% das instituições
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americanas desenvolveram sistemas de rating que contemplam 1 a 9 ou 10

categorias.

4.4 Sistemas Internos de Classificação de Risco de Crédito e o Comitê da
Basiléia

Em meados de 1999 o Comitê da Basiléia para Supervisão Bancária conduziu

uma pesquisa junto a aproximadamente 30 Instituições Financeiras pertencentes

aos países do G10 com o objetivo de obter informações sobre as melhores

práticas em sistemas internos para classificação de risco de crédito corporate. Os

resultados desse trabalho foram publicados no documento "Range of Practice in

Bank's InternaI Rating Systems" (BCBS, 2000), ponto de partida para as

propostas apresentadas para classificações internas de risco de crédito para o

Novo Acordo de Capital. É importante ressaltar, que os trabalhos do Comitê da

Basiléia para o Novo Acordo de Capital têm levado em consideração as técnicas

mais sofisticadas de gerenciamento de risco de crédito.

Segundo o "Range of Practice", sistemas internos de classificação envolvem três

componentes fundamentais: o processo em si, os procedimentos gerenciais

associados a esses processos e as ferramentas utilizadas.

Geralmente, quando da implementação ou alteração dos sistemas internos, o

primeiro passo seguido por Instituições Financeiras é a definição dos fatores de

risco mais relevantes dentro do contexto da Instituição e como esses fatores serão

considerados dentro do processo de aferição de risco. A definição desses fatores

relaciona-se basicamente à experiência, foco e disponibilidade de informações por

parte da Instituição.

A definição da quantidade de níveis a serem utilizados, que permita a desejada

diferenciação de risco, dos parâmetros a serem utilizados, bem como das técnicas

de estimação são aspectos decisivos dentro do processo. Procedimentos de

validação e controle, a adequada delegação de responsabilidades, bem como a

geração de informações coerentes e consistentes devem ser preocupação
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constante das Instituições. Além disso, a acurácia dos resultados e o grau de

utilização das classificações nos processos da instituição devem também ser

levados em consideração quando da construção de sistemas de classificação.

Um elemento que merece destaque quando da construção dos modelos de

classificação de risco é a adequada construção e manutenção de uma base de

dados. A confiabilidade das bases de dados utilizadas nos processos é

componente fundamental para a manutenção de modelos de classificação

robustos e confiáveis.

o documento "Range of Practice" evidencia a existência de três alternativas para

o desenvolvimento de sistemas internos de classificação. A construção pode

ocorrer de forma interna à Instituição Financeira, ou seja, onde o modelo é

desenvolvido e implementado exclusivamente por funcionários da Instituição. A

Instituição pode também optar pelo desenvolvimento do modelo com o auxílio de

empresas especializadas ou ainda a Instituição pode adquirir sistemas já prontos,

que serão adaptados às peculiaridades da Instituição e monitorados pela empresa

vendedora.

Assim, em termos gerais, a estrutura básica de um sistema de rating, para o

Comitê da Basiléia pode ser depreendida do esquema abaixo:

Sistema
de
Rating

{

Fatores de risco
Conceitos Tipo de processo

Tipo de rating

Processo

{
Escala de ratings -níveis

Diferenciação de RiscoEstrutura

Mensuração { Esti~ação de Par~metr~
Técnicas de quantificaça

{

Responsabilidade
_P_ro_ce_s_so_s_G_e_re_n_c_ia_is___Validação

Controle
Usos

Suporte tecnológico 1 Armazenagem de dados
--''-------='------- Administração de dados

Rotinas automáticas
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Figura 2 - Estrutura de sistemas de rating

o documento ainda indica que o processo de classificação pode ocorrer de três

diferentes formas, levando-se em consideração o peso dado a fatores qualitativos,

quantitativos e às técnicas utilizadas. Os processos podem então ser classificados

como: estatísticos, parcialmente julgamentais ou julgamentais.

Processos julgamentais, baseiam-se quase exclusivamente na experiência e

conhecimento dos analistas de crédito ou gerentes de negócios. A classificação é

estabelecida através da análise de fatores quantitativos e qualitativos (com ênfase

nos qualitativos), seguindo critérios estabelecidos pelas Instituições. Nesses

casos, ainda que processos estatísticos possam ser utilizados na análise de

fatores quantitativos, a classificação é efetuada pelos analistas. As classificações

são sempre revisadas por comitês específicos ou alçadas superiores.

Para SAUNDERS (1999, p. 7), em sistemas julgamentais, em geral a decisão de

concessão cabe ao oficial de crédito local, que o faz levando em consideração sua

experiência e conhecimento na análise dos diversos elementos. Nesse caso, uma

das formas mais comuns de análise é efetuada através da ponderação dos 5 C's

do crédito: Caráter, Capital, Capacidade, Colateral e Condições (econômicas). A

dificuldade nesse tipo de sistema, no entanto, é além da subjetividade, a limitação

em termos de comparabilidade e consistência de classificações.

Em defesa dos sistemas julgamentais, muitas vezes argumenta-se que a

existência de comitês de crédito e decisões conjuntas baseadas em alçadas

tendem a homogeneizar as decisões. Além disso, o estabelecimento de

departamentos de revisão (TREACY e CAREY, 2000, p. 182) também pode ser

entendido como uma ferramenta para a manutenção da utilização de critérios

relativamente homogêneos.

Os processos parcialmente julgamentais baseiam-se em uma combinação de

técnicas quantitativas e processos desenvolvidos pelos analistas de forma

julgamental. Nesses casos, existem duas possibilidades para o desenvolvimento
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do processo: a classificação inicial pode ser efetuada através de processos

estatísticos e revisada pelos analistas ou a classificação inicial pode ser efetuada

por analistas, sendo posteriormente contrastada com os resultados de um

processo estatístico. Nas duas situações a classificação inicial pode ser mantida

ou modificada, de forma a incorporar elementos quantitativos e qualitativos.

Nesse caso, comitês de crédito ou alçadas superiores poderão revisar as

classificações antes que sejam consideradas finais.

Os processos estatísticos baseiam-se em quase sua totalidade em técnicas

quantitativas. A classificação é estabelecida através de processos estatísticos

baseados no comportamento de fatores quantitativos (indicadores financeiros e

outros elementos mensuráveis). A participação de analistas de crédito ou gerentes

de negócios pode ocorrer em casos excepcionais, pré estabelecidos em manuais

de procedimentos. Nesses casos, um comitê hierarquicamente superior deverá

sancionar a classificação.

Em geral, classificações de risco de crédito podem ser efetuadas sob três pontos

de vista: classificação do devedor, classificação combinada do devedor e da

operação e classificações separadas para o devedor e para a operação.

Quando a classificação é efetuada somente para o devedor, ela reflete as

características do devedor, sem levar em consideração o tipo de operação que

está sendo efetuada. Esse tipo de escala de classificação é considerada

unidimensional. Nesses casos, quando o devedor possui mais de um tipo de

operação, todas irão receber o mesmo tipo de classificação. Essa modalidade de

classificação parte do princípio de que a situação de defaulf de um devedor irá

ocorrer sem qualquer diferenciação em termos de modalidade de operação.

Quando se utiliza uma classificação combinada do devedor e da operação, leva-se

em consideração características tanto do devedor quanto da modalidade de

operação. Nesse caso a classificação é considerada também unidimensional, com
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a ressalva de que quando da existência de mais de uma operação, elas são

classificadas separadamente.

Quando da utilização de uma classificação para o devedor e outra para a

operação, a classificação final considera, em separado, características do devedor

e da operação, atribuindo classificações independentes para ambos. Nesse caso,

a escala de classificação é considerada bidimensional. A classificação final será o

resultado da ponderação das duas classificações independentes.

Em modelos de risco de crédito, a mensuração do risco associado a um devedor

relaciona-se à avaliação da probabilidade de default associada a esse devedor, ao

cálculo do montante em exposição no momento do default e à parcela desse

montante que poderá ser recuperada após a ocorrência do default.

Como apresentado no esquema abaixo, a perda esperada(EL) resultará da

probabilidade de default(pD) multiplicada pelo percentual de perda quando do

default(LGD). O montante de perda será resultado da multiplicação da perda

esperada pela exposição quando da situação de default(EAD).

Nesse contexto, um aspecto complexo da administração do risco de crédito refere-

se à definição de default . Como aponta BESSIS (1998, p. 82), a definição de

default pode estar associada ao não pagamento dos montantes envolvidos em

uma operação nos prazos estipulados", ao não cumprimento de alguma cláusula

contratual ou à utilização de procedimentos legais para recebimento dos valores

devidos. A definição de default também pode estar associada a aspectos

econômicos, ou seja, à situação econômico-financeira do devedor, A definição de

default tem influência decisiva na estimação de probabilidades de default,

conforme detalhado no item 3.1.

O cálculo do valor em exposição no momento do default relaciona-se diretamente

ao tipo de operação efetuada, à estrutura de pagamentos embutida na operação e

10 Nesse caso deve ser definido um prazo mínimo de atraso no pagamento.
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aos prazos envolvidos. A existência de linhas de crédito disponíveis como limites

para capital de giro ou equivalentes, por exemplo, ainda que não utilizadas no

momento da análise, podem implicar em valores em exposição quando do default .

A definição dos valores recuperáveis quando da ocorrência de uma situação de

default é muito complexa. Ela depende do tipo de default , das garantias

existentes, da estrutura legal existente e do contexto do default. A falência de uma

empresa, por exemplo, implicará em procedimentos muito mais complexos para a

recuperação de uma garantia.

Um aspecto relevante a ser compreendido na análise do risco de crédito refere-se

à diversificação de portfolio. A diversificação por setor econômico, tipo de cliente

(pessoa física/pessoa jurídica) além do montante associado a cada devedor, entre

outras características permitem que o risco de crédito de uma carteira seja menor

do que a somatória dos riscos individuais dos participantes (devedores) dessa

carteira.
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5 Risco de Crédito e Requerimento de Capital

o risco de crédito possui papel decisivo na saúde de uma Instituição Financeira.

Como nos aponta CANTOR (pg. 173), "ao longo da história, perdas em

Instituições Financeiras têm se relacionado fundamentalmente a perdas

associadas a crédito". BERGER (1997, p. 1), por sua vez reforça essa idéia, ao

declarar que "...virtualmente todos os estudos relacionados às causas de falências

bancárias indicam que Instituições à beira da falência possuem grandes volumes

de créditos de difícil liquidação em suas carteiras e que a qualidade dos ativos é

um indicador estatisticamente significante de insolvência".

Assim, quando do estabelecimento de requerimentos mínimos de capital através

do Acordo de Capital de 1988, o Comitê da Basiléia concentrou suas

preocupações no risco de crédito, apresentando uma estrutura para cálculo de

requerimento de capital que baseava-se, ainda que de maneira rudimentar, na

diferenciação de risco dos ativos, implicando em quantidades diferenciadas de

capital.

Posteriormente, o comitê apresentou também proposições para a regulamentação

de risco de mercado". Finalmente, as propostas para um Novo Acordo de Capital

envolvem também explicitamente o cálculo de capital relativo a risco operacional.

5.1 Requerimento de Capital em Perspectiva Histórica

Como nos relata KAPSTEIN (1994), até a década de 80, as definições de capital

regulatório e na metodologia de cálculo da proporção entre capital e ativo

variavam de maneira significativa entre países, tendo como conseqüência

diferenças importantes entre os níveis de capitalização dos países membros do

11 Mar/rei Risk Amendment (1996)
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Comitê da Basiléia. Enquanto países como a Inglaterra já utilizavam critérios

associados à ponderação de risco dos ativos, outros países, como os Estados

Unidos mantinham uma relação fixa entre o capital e o ativo de uma Instituição

Financeira.

A crise da dívida Latino Americana fez com que os reguladores sentissem a

necessidade do fortalecimento das Instituições Financeiras através de maiores

níveis de capitalização (MATTEN, 1996, p.4 e p.40). Os esforços de países

Europeus para uma homogeneização de critérios de capitalização em função do

projeto de unificação européia e um acordo de padronização entre Estados

Unidos, Inglaterra e Japão permitiram que trabalhos do Comitê da Basiléia sobre

níveis de capitalização fossem viabilizados (KAPSTEIN, 1994, p. 11 a 20).

5.2 O Acordo de Capital de 1988

Em 1988, declarando o risco de crédito como "...0 mais importante dos riscos em

uma Instituição Financeira", o Comitê introduziu um sistema de mensuração de

capital" com padrões mínimos a serem aplicados por seus países membros. Com

esse sistema, o Comitê procurava atingir dois objetivos básicos: fortalecer a saúde

e a solidez do Sistema Financeiro Internacional e a convergência de critérios, com

uma estrutura justa e de aplicação consistente entre países, que pudesse diminuir

as desigualdades competitivas entre Instituições Financeiras internacionalmente

ativas.

Um fundamento importante nos trabalhos e proposições do Comitê da Basiléia foi

e tem sido a idéia de estimação das perdas potenciais em uma Instituição

Financeira causadas por eventuais alterações adversas no valor de seus ativos.

Como nos comenta MATTEN (1996 p.48) esse tipo de abordagem pode ser

genericamente descrita como uma abordagem baseada na volatilidade dos ativos

para determinação do capital em risco.

12 o sistema foi apresentado através do documento "International convergence of capital measurement and capital
standards", mais conhecido como Acordo de Capital da Basiléia.
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o sistema proposto no Acordo de Capital compreendia uma estrutura de

mensuração de risco de crédito, introduzindo basicamente uma definição para

capital regulatório e uma estrutura de pesos para risco. A capitalização mínima

prevista era de 8%,sobre uma base de cálculo que variava de O a 100%, sendo

que parte dos ativos estavam sujeitos a discricionariedade nacional para o

estabelecimento das ponderações.

A estrutura de pesos do Acordo de Capital de 1988 era bastante simples. De

maneira geral, operações de crédito propriamente ditas junto ao setor privado

tinham uma ponderação de 100%\3. No mais, foram estabelecidas basicamente

ponderações de O, 20, 50 e 100%.

Um critério importante utilizado pelo Comitê foi a participação na OECDI4
.

Operações com Instituições Financeiras ou equivalentes" (ou garantidas por eles)

quando sediadas em países membros da OECO estavam sujeitas a uma

ponderação de 20% e operações com governos ou bancos centrais de países

membros da OECO 0%. Outras ativos com ponderação de 0% incluíam

disponibilidades e operações com governos ou bancos centrais denominadas e

fundeadas em moeda nacional.

O Comitê permitiu um alto grau de discricionariedade nacional a operações com

entidades públicas domésticas (excluindo-se o governo) ou operações garantidas

por títulos emitidos por tais entidades, oferecendo as opções de O, 10, 20 ou 50%.

Operações com bancos de desenvolvimento multilaterais (ou garantidas por títulos

emitidos por esses bancos) estavam sujeitas a uma ponderação de 20%.

Para operações de curto prazo (maturidade inferior a um ano) com Instituições

Financeiras (ou garantidas por elas) de países não membros da OECO, operações

13 Hipotecas de imóveis residenciais 100% cobertas por garantias e onde o detentor da dívida viva, seguindo critérios
prudenciais estritos, podem ter seu peso estabelecido em 50%.

14 OECO _ Organizationfor Economic Cooperation and Development - grupo de 30 países comprometidos com governo
democrático e economia de mercado

15 "Securities firms" quando sujeitas a regulação similar a Instituições Financeiras.
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com entidades públicas não domésticas (excluindo-se o governo) de países

membros da OECO, além de disponibilidades em processo de recebimento foi

instituída uma ponderação de 50%. Às demais operações foi estabelecida a

ponderação de 100%.

A mecânica do Acordo de Capital de 1988 previa a utilização de fatores de

conversão para itens do compensado", ou seja, para itens associados a

exposições potenciais a risco de crédito. Esses fatores de conversão deveriam ser

multiplicados pelas ponderações correspondentes e refletiam, segundo a

percepção do Comitê, a probabilidade de conversão desses valores em

exposições de fato.

Itens como avais e fianças, cartas de fianças, operações a termo e operações

compromissadas (quando o risco de crédito permanecesse com o banco)

estavam sujeitas a um fator de conversão de 100%. Linhas de crédito disponíveis

a clientes e não utilizadas tinham por sua vez fator de conversão de 50%.

Finalmente em algumas operações especiais poderiam ser utilizados fatores de

conversão de 20 e 50%.

o Acordo de Capital de 1988 também previa a conversão de operações com

derivativos em equivalentes de crédito através de duas metodologias distintas. No

método mais simples, chamado de método de exposição original, o percentual do

conversor dependia da maturidade original dos contratos e dos tipos de ativo

subjacentes aos contratos e tinha por objetivo refletir o valor máximo do contrato

durante a sua existência. Já no método de exposições correntes, um sistema de

adição de valores", baseado no prazo remanescente do contrato era utilizado, de

modo a refletir o incremento potencial máximo no valor do contrato.

16 "Off-balance sheet iterns".

17 "Add-on" system.
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Posteriormente, o Acordo incorporou também regras referentes a procedimentos

relativos a compensação de posições ativas e passivas (netfing) e risco de

mercado

A publicação do Acordo da Basiléia provocou severas críticas. O foco das

discussões concentrava-se particularmente na arbitrariedade dos parâmetros, no

incentivo ao financiamento da dívida pública através da aquisição de títulos

governamentais por parte das Instituições Financeiras (0% de peso) e na falta de

diferenciação, particularmente frente a carteira de crédito ( ponderação de 100%),

o que potencialmente poderia levar a uma concentração em operações de alto

risco. A essas críticas, somava-se ainda a segregação entre países da OECO e

fora da OECO, sofrendo também ataques cerrados".

CATES e MORGAN (1994), dividiram as limitações existentes nos critérios de

requerimento de capital baseados no risco, presentes no Acordo da Basiléia de

1988, em três categorias distintas: a não abrangência dos vários riscos incorridos

por uma Instituição Financeira, a já mencionada "arbitrariedade" dos parâmetros

utilizados e a falta de diferenciação para os diferentes níveis de risco de crédito.

Apesar de todas as controvérsias, no entanto, o Acordo de Capital da Basiléia foi

sendo paulatinamente adotado não somente pelos países membros mas

"virtualmente por todos os países com Instituições Financeiras internacionalmente

ativas".

O Acordo de Capital de 1988 partia do pressuposto de que a melhor ferramenta de

prevenção de risco em um sistema financeiro seria o requerimento de capital.

Quanto maiores os níveis de capitalização, maior seria a solidez e segurança dos

sistemas financeiros, considerando que as Instituições Financeiras teriam maiores

18 Para aprofundamento da análise e críticas em relação ao acordo vide:

BENSTON (1994 p. 132)

KANE (1994, p. 106 a 113)

KAPSTEIN (1994, p. 26 a32)
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condições de suportar perdas inesperadas. O Acordo também tinha como hipótese

o fato de que quanto maior a exposição a risco de uma instituição, maiores

deveriam ser os seus níveis de capitalização.

De fato, maiores níveis de capitalização implicam em maior segurança aos

depositantes, em última análise os responsáveis por eventuais corridas a bancos e

portanto pelo agravamento de uma potencial crise bancária. Além disso, a

presença de um estoque de capital para suportar perdas inesperadas em níveis

superiores às médias históricas provê maior cobertura a eventuais decisões

equivocadas, problemas relacionados a determinados setores ou períodos de

baixa na economia.

Um outro aspecto a ser considerado refere-se à competitividade. Embora um dos

objetivos do Acordo de Capital de 1988 fosse o estabelecimento de melhores

níveis de competitividade, níveis de capitalização similares não garantem um

ambiente de competição eqüitativa. A discricionariedade presente no Acordo,

particularmente em relação à definição de capital e seus componentes (Tier /I

capital) e também a aplicação de pesos diferenciados a ativos específicos

implicaram, na prática, na manutenção de algumas distorções entre os níveis de

capitalização requerido de Instituições Financeiras em diversos países.

5.3 Propostas para um Novo Acordo de Capital

Com o desenvolvimento e sofisticação dos negócios bancários, das técnicas de

gerenciamento de risco e da supervisão bancária, o Acordo de Capital de 1988 se

mostrou não ser mais adequado.

A discrepância entre as ferramentas para cálculo de capital econômico utilizadas

pelas Instituições Financeiras e a estrutura do Acordo de Capital de 1988,

somadas as suas limitações intrínsecas indicavam a necessidade de uma nova

formulação. Defendia-se abertamente que a alocação de capital associado ao
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risco das carteiras da crédito seria mais acurada e coerente se associada a

sistemas internos de classificação de risco de crédito.

Assim, ainda que o nível de capitalização mundial parecesse estar em níveis

considerados satisfatórios, o Comitê entendeu que uma nova estrutura, mais

sensível ao risco se fazia necessária. Dessa forma, procurando "manter em média

os níveis de capitalização existentes", em junho de 1999 o Comitê apresentou a

primeira proposta para a introdução de uma nova estrutura de adequação de

capital.

Nessa primeira proposta foram apresentadas as linhas gerais de uma estrutura

muito mais complexa e abrangente do que o Acordo de Capital de 1988. Previa-se

a existência de três pilares complementares: requerimento de capital mínimo (mais

sensível ao risco do que o Acordo de 1988), processos de revisão por parte da

Supervisão 19 e transparência". Com a implementação simultânea dos três pilares

esperava-se contribuir para a saúde e segurança do Sistema Financeiro. Em

Janeiro de 2001 um segundo documento consultivo foi apresentado, detalhando a

proposta para o novo acordo de capital. No que se refere a requerimento de

capital mínimo, a proposta focou-se basicamente em risco de crédito e risco

operacional".

5.4 Risco de Crédito e o novo acordo de capital

A nova estrutura proposta para risco de crédito consiste na manutenção da

definição de capital existente no Acordo de Capital de 1988, qual seja, o

requerimento mínimo de 8% sobre os ativos ponderados pelo risco mas também

introduz uma mudança radical na forma de estabelecimento dos pesos para

19 o Comitê entendeu que a explicitação da necessidade e do papel de revisão sobre a adequação de capital e dos
processos e modelos seria fundamental para o necessãrio monitoramento dos novos processos.

20 A transparência como forma de fomento à disciplina de mercado, fortalecendo o Sistema Financeiro e a Supervisão.

21 O Comitê entendeu que as regras existentes para risco de mercado ("Market Risk Arnendrnent" publicado em 1996)
ainda são adequadas .
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ponderação, apresentando alternativas com sensibilidade ao risco distintas, a

serem aplicadas em Instituições Financeiras com diferentes níveis de sofisticação.

As propostas para o Novo Acordo de Capital no que se refere a risco de créd\to

partem do pressuposto de que o capital regulatório deve ser sensível ao perfil e às

variações no perfil de risco das carteiras de Instituições Financeiras, levando em

consideração a qualidade dos procedimentos, administração, segurança e controle

dos riscos.

Para a mensuração de risco de crédito, duas alternativas fundamentalmente

diferentes foram propostas: a abordagem padronizada e a abordagem baseada

em modelos internos de classificação de risco (abordagem IRB). Dentro da

abordagem IRB foram apresentadas duas opções: uma básica e uma avançada. A

utilização da abordagem IRB estará sujeita a aprovação por parte da Supervisão,

baseada em critérios mínimos estabelecidos pelo Comitê.

5.4.1 A Abordagem Padronizada

Conceitualmente, a abordagem padronizada não diverge significativamente do

Acordo de 1988, ainda que seja mais sensível ao risco. A formação da base de

cálculo para o capital mínimo baseia-se na utilização de classificações de risco

fornecidas por agências externas de avaliação de crédito (conhecidas no Brasil

como agências de rating) , implicando em ponderações de 0,20, 50 100 e 150%.

Operações com governo, Instituições Financeiras e empresas estão submetidas a

critérios diferenciados, sujeitos também a discricionariedade nacional.

A abordagem padronizada implica, portanto, no mapeamento das classificações

públicas para a estrutura de pesos proposta. Utilizando como exemplo a

classificação da agência de rating Standard&Poor's, as exposições a empresas

de altíssima qualidade (classificação melhor ou igual a AA-), receberiam

ponderação de 20%, empresas de A+ a A- receberiam uma ponderação de

50%,de BBB+ a BB- 100% e de BB+ a B- 100%. As exposições a empresas
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entendidas como de alto risco (classificação abaixo de B-), mereceriam uma

ponderação de 150%.

Para operações com o governo ou Instituições Financeiras foi proposta uma

estrutura um pouco diferenciada. Seguindo o mesmo exemplo da

Sfandard&Poor's, exposições a governo (e bancos centrais) teriam a seguinte

estrutura de pesos: AAA a AA- 0%, A+ a A- 20%, BBB+ a BBB- 50%, BB+ a B-

100% e abaixo de B- 150%. Exceção foi aberta a exposições de Instituições

Financeiras ao governo, em moeda local e fundeadas em moeda local, que podem

ter ponderação de 0%, independentemente da classificação do país.

Para operações com Instituições Financeiras, por sua vez, foram oferecidas duas

opções para critérios de ponderação. A primeira opção é a utilização de um nível

acima (menos favorável) da estrutura proposta para exposições a governo até o

limite de 100%. Assim, AAA a AA- teriam ponderação de 20%, A+ a A- 50%,

BBB+ a B- 100% e abaixo de B- 100%. A segunda opção é a utilização da

avaliação de curto prazo de uma agência de rating.

Ativos sem classificação terão peso de 100%, ressaltando, no entanto, que essa

ponderação é o mínimo que exposições sem rating poderão ter. Além disso,

operações vencidas há mais de 90 dias sem qarantias" terão ponderação de

150%.

o Comitê ainda encorajou (sob discricionaridade nacional) o enquadramento de

alguns tipos de ativos de risco especialmente alto, devido a um histórico

desfavorável de defaulf e volatilidade de preço, a serem enquadrados no fator de

ponderação de 150%. Finalmente, a simples participação de um país na OECO

deixou de ser critério para redução dos pesos de operações com Instituições

Financeiras ou com o governo.

22 Ou a porção sem garantias de uma operação com garantia parcial.
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Um aspecto importante refere-se a qualificação de agências de rating para

fornecimento das classificações. O Comitê explicita a responsabilidade da

Supervisão e das Instituições Financeiras na avaliação da metodologia utilizada

nos processos de classificação e na qualidade dos ratings.

Embora o Comitê explicite os critérios para avaliação de uma agência de rating,

tendo inclusive planejado o desenvolvimento de uma metodologia para

mapeamento dos rating para os níveis de risco do Novo Acordo de Capital, teme-

se que na prática países utilizem critérios não homogêneos, implicando na quebra

do levei playing field.

As propostas para o Novo Acordo envolvem também a utilização de mitigadores

de risco de crédito, ou seja, reconhece que a existência de garantias, operações

de derivativos de créditos e outros instrumentos podem resultar em diminuição do

risco envolvido em determinadas operações.

Dentro da abordagem padronizada, os mitigadores de risco de crédito

reconhecidos são, fundamentalmente, depósitos, alguns títulos de baixo risco

emitidos por governos, empresas públicas, Instituições Financeiras, ações

negociadas em bolsa, ouro e alguns outros ativos considerados extremamente

líquidos e de baixo risco. Na prática, para países com risco soberano similar ao

Brasil, apenas depósitos, depósitos em fundos, ações negociadas em bolsa e ouro

poderão ser elegíveis.

A metodologia proposta se encontra longe do ideal, ainda que aparentemente

possa ser considerada melhor do que a existente. Suas limitações associam-se,

entre outros aspectos, à existência de uma série de problemas relacionados às

avaliações feitas pelas agências públicas de classificação de risco. Mais do que

isso, apenas em alguns países, mais particularmente nos Estados Unidos, a

utilização de agências públicas de classificação de risco pode ser considerada

rotineira e presente há muito tempo. No entanto, como aponta FERRI, LI-GANG e

MAJNONI (2001, p. 116), a experiência dessas agências com países de baixa
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renda limita-se, na grande maioria, à última década, o que evidentemente afeta a

qualidade dos ratings. Assim, do ponto de vista dos sistemas financeiros menos

desenvolvidos, a utilização de classificações externas para determinação de

requerimento de capital tende a introduzir melhorias pouco significativas na

sensibilidade ao risco frente às potenciais distorções que poderá provocar.

FERRI, LI-GANG e MAJNONI afirmam que a volatilidade do requerimento de

capital em países mais pobres aumentaria e que o custo de capital para as

melhores Instituições desses países seria mais alto do que para Instituições

similares em economias mais desenvolvidas. Assim, a disponibilidade e o custo de

crédito em países de baixa renda aumentaria.

5.4.2 A Abordagem IRB

Objetivando medir com maior precisão o perfil de risco de cada banco, o Comitê

apresentou uma estrutura para a implementação de uma abordagem baseada no

uso de sistemas internos de avaliação de risco, especificamente para bancos com

maior grau de sofisticação.

Os trabalhos do Comitê nesse sentido envolveram diálogo constante com a

Indústria, buscando que a estrutura a ser proposta refletisse, na medida do

possível, a prática efetivamente existente em Instituições Financeiras.

As vantagens da utilização de avaliações internas para classificação de risco de

operações, em relação às externas, incluem o acesso a informações

suplementares sobre o cliente, usualmente fora do alcance de uma instituição

externa avaliadora de créditos, além de fornecer incentivo para que os bancos

incrementem técnicas adequadas de administração de riscos.

A abordagem baseada em sistemas internos mais simples (foundation IRB)

implica no cálculo da probabilidade de default por parte das Instituições

Financeiras e no estabelecimento dos outros parâmetros necessários pelo órgão

de supervisão (valor da exposição quando do default e a perda dado o default). Já
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na abordagem mais sofisticada (IRB avançado), todos os parâmetros são

estimados pelas próprias instituições.

As propostas para o Novo Acordo de Capital lançadas em janeiro de 2()()~

apresentam uma série de requerimentos mínimos a serem solicitados pelos

órgãos de supervisão quando da utilização da abordagem IRB por Instituições

Financeiras.

Em relação à utilização de modelos de risco de crédito propriamente ditos (que

levam em conta a diversificação de portfolio), o Comitê entende que

eventualmente eles possam ser considerados para a definição de requerimentos

mínimos de capital, apontando, no entanto, para o fato de que várias condições

necessitarão ser atingidas antes que se possa considerar essa possibilidade. Os

modelos deverão ser, evidentemente, conceitualmente sólidos, além de validados

empiricamente. O Comitê acredita, no entanto, que as técnicas utilizadas até o

momento são ainda incipientes e precisam de mais tempo para provar a sua

robustez.

A opinião do Comitê é, de maneira geral, compartilhada pela indústria. GRIEP e

DE STEFANO (2001, p.149 a 150) concordam que embora a utilização de

técnicas de modelagem de portfolio de crédito seja uma ferramenta extremamente

promissora para cálculo de capital baseado no risco, ela ainda não se encontra em

condições de utilização.

Nas abordagens baseadas nos sistemas internos de classificação de risco, a

proposta do Comitê é a segmentação das carteiras de crédito em corporate,

varejo, crédito especializado e investimentos. Os trabalhos do Comitê indicam que

as técnicas utilizadas em cada um desses segmentos é distinta e, mais do que

isso, eles possuem níveis de risco distintos, devendo portanto, possuir estruturas

de pesos diferenciada.
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Mitigadores de risco de crédito também serão considerados nessa estrutura. Da

mesma forma como na abordagem padronizada, serão oferecidas as opções de

utilização de uma abordagem simples e de uma abordagem compreensiva.

5.4.3 Reações da indústria às propostas do Novo Acordo de Capital

As reações da indústria bancária frente às propostas do Comitê da Basiléia para

um novo acordo de capital, refletidas nos comentários recebidos pelo Comitê

foram bastante diversas.

Em revistas como The Economist, The banker e Risk, uma série de artigos foram

publicados, destacando em geral os custos envolvidos no estabelecimento de

ferramentas de gerenciamento de risco mais sofisticadas, o grau de complexidade

das propostas e a importância de uma calibragem adequada.

"O custo das crises da Ásia e da Rússia foi de 140 bilhões de dólares para os

contribuintes e 350 bilhões de dólares para os investidores, segundo o Credit

Suisse ...30.000 bancos ao redor do mundo poderiam gastar uma média de 15

milhões de dólares por ano durante cinco anos para implementar o acordo - um

total de 2,25 trilhão de dólares." (BASEL...2001).

"Os bancos estão em alerta esta semana em função das novas propostas

apresentadas pelo Comitê da Basiléia que estão cada vez mais complicadas e

prescritivas." (THE...2001).

As agências de rating também tiveram reações contrárias apesar do fato de que

em função das exigências da abordagem padronizada, a demanda por seus

serviços tende a aumentar."...Standard and Poor's (S&P) e Moody's estão

preocupadas com as propostas do Comitê da Basiléia de usar ratings para o

cálculo de capital necessário para operações de crédito...podendo fragilizar a

credibilidade das agências de rating .....o Comitê da Basiléia deveria se precaver

no sentido de não utilizar as agências de rating de forma a influenciar os métodos

das agências." (RELUCTANT...2001)
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A reação da indústria, poderia ainda ser imaginada como uma polarização entre

bancos pequenos e pouco complexos e grandes conglomerados financeiros. Por

um lado, em sua maioria, grandes conglomerados financeiros tendem a ser mais

receptivos à proposição de utilização de critérios para cálculo de capital mínimo

mais sensíveis ao risco, em linha com as mais sofisticadas ferramentas utilizadas

para cálculo de capital econômico. Instituições Financeiras menores e menos

complexas, por outro lado, tendem a rejeitar a idéia de utilização de mecanismos

de cálculo de capital que impliquem na implementação de controles e ferramentas

mais sofisticadas, com custos incompatíveis com a sua estrutura.

Com a utilização de uma abordagem progressiva, com diferentes graus de

complexidade para cálculo de requerimento de capital, o Comitê imaginou poder

abranger Instituições Financeiras dos mais diferentes portes e graus de

complexidade. A idéia de incentivos em termos de redução nos níveis de

requerimento de capital nas abordagens mais sofisticadas, no entanto, implica em

que Instituições Financeiras menores terão custo de capital mais alto e, portanto,

problemas de competitividade. O argumento do Comitê, no entanto, é de que

deve-se haver incentivos ao aprimoramento das ferramentas de gestão de risco

utilizadas pelas Instituições Financeiras, de forma a que se garanta a solidez dos

sistemas financeiros.

Os comentários recebidos pelo Comitê, bem como o estudo do impacto

quantitativo do novo acordo de capital indicaram que as propostas para o Novo

Acordo de Capital necessitam de ajustes, particularmente referente à calibração

básica do foundation IRB, para clientes corporate e a carteira de varejo. Por outro

lado, aspectos estruturais como a existência dos três pilares e o objetivo básico de

aumentar o grau de sensibilidade dos requerimentos mínimos de capital foram

fortemente incentivados.
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6 Risco de Crédito e Regulação no Brasil

6.1 Introdução

A regulamentação no Brasil no que se refere a risco de crédito sofreu profundas

alterações no período recente. Com a edição da Resolução 2682 pelo Banco

Central do Brasil em dezembro de 1999 se iniciou uma nova etapa em termos de

filosofia de regulamentação de risco de crédito no país.

Para compreendermos o estágio atual de desenvolvimento da gestão de risco de

crédito no Brasil, não devemos perder de vista a estrutura existente na economia

até poucos anos atrás e a sua evolução até os dias de hoje.

Instituições Financeiras no Brasil permanecem, em sua grande maioria, ainda

relativamente pouco alavancadas no que se refere a operações de crédito, bem

como apresentam estruturas de custo relativamente elevadas.

Uma das possíveis explicações para esse fenômeno remonta ao período de altas

taxas de inflação, onde as Instituições obtinham grande parte de seus resultados

através dos ganhos de float. "Os bancos latino americanos aumentaram

consistentemente seus altos índices de lucratividade durante os anos 90...os altos

custos operacionais (bem como os altos spreads) são em grande parte um legado

dos anos 80 e início dos anos 90, onde o float gerava lucros fáceis para os bancos

e havia muito pouca pressão para redução de custos."(BIS 2001).

Nesse contexto, as carteiras de crédito eram relativamente pouco desenvolvidas,

e não desempenhavam papel estratégico dentro das Instituições. Não havia,

portanto, incentivo ao desenvolvimento ou utilização de ferramentas de

gerenciamento de risco de crédito mais sofisticadas. Assim, perdas decorrentes de
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ineficiências no processo de concessão de crédito podem ser eventualmente

compensadas pelos altos spreads.

Com a implementação do Plano Real e a conseqüente estabilização da moeda (os

bancos não mais podiam contar com os expressivos ganhos de f1oat), poderia

esperar-se ocorrência de incrementos nas carteiras de crédito das Instituições

Financeiras no Brasil. Como nos comenta ROCHA (2001, p.3), "O Plano Real

marcou o início de importantes transformações no sistema bancário brasileiro. À

perda dos lucros com o float de recursos, após o fim da inflação alta e crônica,

seguiram-se os sérios problemas no setor entre 1995-1996, cuja solução contou

com programas governamentais para estimular a reestruturação ...iniciou-se a

implementação de medidas nas áreas de regulamentação prudencial, supervisão

e fiscalização .... foram realizadas as privatizações de bancos públicos e a abertura

do setor ao capital estrangeiro, inclusive com a venda de grandes instituições

varejistas domésticas, evento inédito na história bancária brasileira."

Para a adequada compreensão da evolução das carteiras de crédito no Brasil,

uma outra característica da economia brasileira deve ser também levada em

consideração: os níveis de spreads praticados. Embora com uma ligeira queda

desde 1995, ainda hoje o spread bancário no Brasil é extremamente elevado.

Logo após a introdução do Plano Real, o spread bancário se elevou a níveis

superiores a 5% a.m., apresentando tendência de queda a partir do início de 1996

(BC, outubro/99, p. 7).

Desde 1999, o Banco Central tem envidado esforços para que o spread bancário

se reduza a patamares mais consistentes com os observados em economias com

padrões similares à brasileira. Assim, de 3,7% a.m. em abril de 1999 o spread

bancário reduziu-se a 2,3% a.m. em janeiro de 2001. (BC 2001 p. 27). No entanto,

ao longo do ano de 2001 verificou-se uma reversão na tendência de queda. A

partir de um patamar de 2,3% a.m., em janeiro de 2001, chegou-se a 2,85% a. m.,

em outubro 2001. Esse fenômeno deveu-se, principalmente, à evolução

desfavorável do cenário econômico no período (BC 2001 p. 46).
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Um outro aspecto a ser considerado refere-se à adesão ao Acordo da Basiléia

pelo Brasil em 1994, as aplicações em títulos públicos por Instituições Financeiras

foram indiretamente incentivadas (peso deO%)23frente à ponderação de 100%

para operações de crédito. Dessa forma, segundo SOARES (2001), após um

período de tendência de crescimento de 1992 a 1994, verificou-se, contrariamente

ao que se esperava, a ocorrência de estabilidade de crescimento do crédito no

período de 1994 a 1999.

A conclusão a que se chega, portanto, é de que a adesão do Brasil ao Acordo da

Basiléia implicou na queda da participação relativa das carteiras de crédito frente

aos ativos totais das Instituições.

Sob o ponto de vista da gestão de risco de crédito até a introdução do Plano Real,

a preocupação com eficiência em alocação de capital e capital econômico era

apenas incipiente no Brasil. Com o processo de privatização de bancos públicos, a

crescente concentração do mercado brasileiro e o fortalecimento da supervisão

bancária ferramentas mais sofisticadas para gerenciamento de risco passaram a

ser necessárias. A modificação na estrutura concorrencial, decorrente não

somente de esforços da autoridade monetária, mas também desenvolvimentos

recentes do sistema financeiros (liberalização e desregulamentação). Como

comenta ROCHA (BC, 2000, p. 3)" ... esse movimento tem estimulado a busca de

escala e de poder de mercado, o que está na origem da atual tendência mundial

de fusões e aquisições (F&A), com impactos diretos e significativos sobre o nível

de concentração." Assim, verifica-se também no Brasil a entrada de grandes

conglomerados estrangeiros nos segmentos de varejo e "middle markef', tendo

como conseqüência uma alteração de cenário e uma natural preocupação com a

introdução de técnicas para mensuração de capital econômico.

23Vide Item 6.4
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6.2 Regulamentação em perspectiva histórica

No Brasil, o Acordo de Capital de 1988 foi introduzido em 1994, através da

Resolução 2099. Além disso, ao longo da década de 90, esteve em vigor no Brasil

a Resolução 1748, publicada em 30 de agosto de 1990, destinada ao

estabelecimento de percentuais mínimos de provisionamento de operações de

crédito. A regra considerava basicamente o número de dias sem pagamento após

o vencimento associado a considerações sobre garantias.

o Banco Central do Brasil publicou no final de 1999 nova regulamentação para

Operações de Crédito, determinando a associação de cada operação a níveis de

risco diferenciados, vinculados a percentuais de provisão. Para isso, foram

estabelecidos aspectos mínimos a serem observados quando da classificação

dessas operações. A norma pretendia, entre outros objetivos, contribuir para o

estabelecimento de uma cultura de gestão de crédito mais sólida pelas Instituições

Financeiras, aventando inclusive a possibilidade de utilização de modelos internos

de classificação para operações "massificadas".

6.3 A Resolução 1748/90

A Resolução 1748/9024, assim como as que a antecederam sobre o mesmo terna",

tinha como objetivo o estabelecimento de critérios para inscrição de valores nas

contas de créditos em liquidação e constituição de provisão para créditos de

liquidação duvidosa em Instituições Financeiras.

A resolução focava-se basicamente no estabelecimento de critérios de prazos

associados à garantias para a determinação de crescentes níveis de

provisionamento. Finalmente, a caracterização de um crédito como de difícil

24 A Resolução 1748 foi posteriormente alterada, embora mantendo as suas características básicas, pelos seguintes
normativos, em ordem cronológica de publicação: Resolução 1757, de 29.\0.1990, Circular 1847, de 21.10.1990,
Carta-Circular 2129, de 20.12.1990, Resolução 1775, de 06.12.1990. Circular 1872, de 27.12.1990, Circular 1872, de
27.12.1990, Circular 1982, de 28.06.1991, Circular 2012, de 08.08.1991, Comunicado 2559, de 17.10.91, Circular
2 \06, de 23.12.1992, Resolução 1999,de 31.12.1992, Resolução 22lO,de 16.1\. 1995.

25 Resolução 1675 de 21.12.89, Resolução 1551de 22.12.88, Resoluç. 1423de 27.11.87
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liquidação implicava na constituição de 100% de provisionamento. Na resolução

estabelecia-se prazos a serem considerados para operações de crédito em geral,

além de prazos específicos (mais curtos) para alguns tipos de modalidades.

As operações vencidas ou com parcelas vencidas (que não se enquadrassem

como transferíveis para créditos em liquidação) deveriam ser reclassificadas como

créditos em atraso". A apropriação de encargos nos casos de renegociação de

operações inscritas em créditos em liquidação ou baixadas como prejuízo só era

possível por ocasião do recebimento efetivo.

Em termos de regras de provisionamento, a resolução estabeleceu critérios

associados à aplicação de percentuais de provisionamento mínimos a serem

efetuados como demonstrado a seguir, bem como a classificação em contas de

atraso:

• 20% sobre operações amparadas por garantias consideradas suficientes;

• 50% sobre operações amparadas por garantias consideradas insuficientes;

• 100% sobre os créditos inscritos em contas de crédito em liquidação.

A resolução entendia que operações cobertas por garantias deveriam estar

amparadas por: caução de duplicatas, títulos de emissão, aceites, coobrigação de

Instituições Financeiras, títulos emitidos no sistema especial de liquidação e

custódia - SELlC, ações negociadas em bolsa, debêntures registradas na CVM,

"warrant", fiança bancária, hipoteca, penhor industrial e mercantil, alienação

fiduciária, caução ou cessão de direitos creditórios, apólice de seguro de crédito

de exportação, aval de terceiros

As condições a serem observadas para operações de crédito em geral para

enquadramento na situação de crédito de difícil liquidação abrangia prazos de 60

dias (operações sem garantias) 180 dias (operações com garantias insuficientes)

26 Excetuando-se financiamentos habitacionais e repasses com prazos superiores a 36 meses, onde era permitida a
reclassificação somente das parcelas vencidas.
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e 360 dias (com garantias suficientes). Além disso, créditos sem garantia em favor

dos quais tivesse sido efetivada medida judicial, visando protesto ou outra

semelhante e outros créditos entendidos como de difícil liquidação também se

enquadravam nas condições. Nessa situação, fazia-se restrição somente a

operações com algum tipo de garantia, para as quais deveria ser respeitado o

prazo mínimo de 60 dias.

Dentre as modalidades que recebiam tratamento específico tínhamos

adiantamento a depositantes (60 dias), adiantamentos sobre contratos de câmbio

(20 ou 30 dias), operações de câmbio de importação não liquidadas (90 dias) , e

créditos titulados por empresas sob regime falimentar ou em liquidação

extrajudicial (imediatamente) entre outros.

A transferência para créditos em liquidação deveria ser feita pela totalidade da

operação, abrangendo todas as obrigações do mesmo devedor, facultando a

manutenção em contas de origem, de operações vincendas amparadas por

garantias suficientes à cobertura do saldo devedor atualizado.

As instituições ficavam obrigadas a tomar medidas judiciais visando a penhora,

protesto e outras para operações (ou parcelas) vencidas no prazo máximo de 180

dias dos respectivos vencimentos, independentemente da existência de garantias,

à exceção de adiantamentos a depositantes e adiantamentos sobre contratos de

câmbio e importação, cujo prazo máximo era de 30 dias a contar da data de

inscrição em contas de crédito em liquidação, além de créditos de baixo valor.

Deixou-se ainda em aberto a possibilidade de baixar normas complementares

necessárias ao cumprimento da Resolução 1748/90, estando explícita na

resolução a possibilidade de determinar providências saneadoras a serem

adotadas pelas instituições com vistas a assegurar a sua liquidez e adequada

estrutura patrimonial.

o que se percebe na regulamentação de provisionamento e classificação de

operações em contas de crédito em atraso e caracterização de créditos como de
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difícil liquidação é uma preocupação exclusivamente com aspectos formais

(existência de garantias e número de dias vencidos) para determinação da

qualidade do crédito.

As limitações desse tipo de regra provocaram, portanto, uma série de distorções

nas carteiras das Instituições Financeiras ao longo do tempo. Em primeiro lugar,

embora a Resolução tratasse da caracterização de créditos de difícil liquidação,

sua definição explicita referia-se basicamente a número de dias vencidos e tipos

de garantias oferecidas. Assim, as Instituições não tinham incentivos para a

caracterização de um crédito como de difícil liquidação (efetuando a transferência

para Créditos em liquidação e o provisionamento da operação) ainda que tivessem

uma perspectiva de difícil liquidação .

Na prática, era comum a permanência de operações de crédito com baixas

perspectivas de liquidação, muitas vezes objeto de sucessivas renegociações em

curso normal, implicando inclusive em apropriação de receitas.

Uma outra distorção decorrente da Resolução 1748 referia-se ao montante de

provisões das carteiras de crédito. A constituição de provisões em valores

superiores ao mínimo necessário (considerando prazo de vencidos e garantias)

era comum e indicava uma postura conservadora da Instituição. No entanto, tal

fenômeno muitas vezes associava-se meramente a questões de planejamento

tributário ou à existência, de fato, de perspectivas objetivas de perda das carteiras,

não refletidas, no entanto, no balanço da Instituição. Pode-se dizer, portanto, que

a Resolução 1748 não incentivava a transparência dos números contábeis em

relação ao risco associado às carteiras de crédito.

Mais do que isso, não havia instrumento legal que justificasse o provisionamento

(ou a determinação do Banco Central de provisionamento) parcial de operações

vincendas, tendo em vista que a caracterização de um crédito como de difícil

liquidação implicava em provisionamento de 100%.
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6.4 A Resolução 2099/94

A publicação da Resolução 2099 em agosto de 1994 significou a adesão do Brasil

ao Acordo de Capital de 1988. Essa norma estabeleceu, entre outros, uma nova

sistemática para cálculo do Patrimônio Líquido Exigível (PLE) de Instituições

Financeiras, tendo como princípio a consideração dos diferentes risco dos ativos,

conforme preconizado pelo Acordo de Capital de 1988.

Os outros aspectos abordados pela Resolução 2099 envolveram, por exemplo, o

estabelecimento de montante mínimo de capital para funcionamento de bancos,

bem como o patrimônio mínimo necessário às pessoas físicas controladoras da

Instituição Financeira. SOARES (2001, p.30) ressalta que alguns autores

consideram que esse tipo de medida criou dificuldades para bancos

pequenos ..."restringindo a concorrência no setor, de maneira equivocada, em um

momento em que havia necessidade de estimulá-Ia."

Os critérios estabelecidos pela Resolução 2099 no que se referiu ao Acordo de

Capital de 1988, incluíram o estabelecimento de uma razão capital/ativos

ponderados pelo risco de 8%, além da classificação dos ativos nos níveis de 0,20,

50 e 100%. Títulos públicos federais enquadraram-se no fator de ponderação 0%,

juntamente com caixa, reservas junto à autoridade monetária e reservas em

moeda estrangeira, depositadas no Banco Central. Aplicações em ouro,

disponibilidades em moeda estrangeira e créditos tributários tiveram ponderação

de 20%. O fator de 50% foi utilizado para títulos públicos estaduais e municipais,

financiamentos habitacionais e aplicações no interbancário. Finalmente, o fator de

ponderação de 100% foi utilizado para operações de empréstimo e financiamento,

exportações, aplicações em ações, debêntures e operações na BM&F entre

outros.

Após a publicação da Resolução 2099 uma série de modificações aconteceram ao

longo dos anos, particularmente em relação à metodologia de cálculo e nível de

risco dos ativos. Destacam-se a alteração da razão capital/ativos ponderados pelo
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risco (mudança de 8% para 11%), além da introdução de requerimento de capital

para risco de mercado.

SOARES (2001) aponta algumas das conseqüências da implementação da

Resolução 2099, particularmente em relação ao desincentivo ao incremento das

carteiras de operações de crédito, como demonstra o excerto a seguir (SOARES,

2001, p. 34): "Assim, o banco que optar pela manutenção do capital, pela redução

do crédito e pelo aumento da carteira de títulos federais, possivelmente

apresentará aos seus depositantes e acionistas um índice de lucratividade maior

do que o banco que optar pelo aumento do patrimônio líquido para manter o nível

de crédito."

6.5 A Resolução 2682/99

A edição da Resolução 268227, em 21 de dezembro de 199928
, pelo Banco Central

do Brasil mudou de maneira significativa as regras para provisionamento de

operações de crédito em Instituições Financeiras.

As Instituições Financeiras que operam com crédito no mercado nacional ficaram

obrigadas a estabelecer normas internas para avaliação dos riscos por elas

assumidos na administração de suas carteiras de crédito, bem como proceder à

classificação das operações em nove níveis de risco, com crescentes percentuais

de provisionamento.

Para o enquadramento das operações nos níveis de risco determinados pela

resolução, à exceção das situações de atraso, implicava na consideração de

critérios associados à análise da situação econômico-financeira do devedor, bem

como características das operações. Assim, a resolução relacionou aspectos a

27 A Resolução 2682/99 foi, até o momento, alterada pelos seguintes normativos, em ordem cronológica de publicação:
Resolução 2697, de 24.02.2000, Carta-Circular 2899, de 01.03.2000, Carta Circular2903, de 23.03.2000, Circular
2974, de 24.03.2000, Circular 2977, de 06.04.2000, Resolução 2714 de 07.04.2000, Resolução 2796, de 30.11.2000,
Resolução 2797, de 30.11.2000, Resolução 2813, de 28.12.2000, Carta-Circular 2954, de 01.02.2001, Resolução
2846,de 29.06.2001, Resolução 2899, de 31.10.2001, Resolução 2916, de 19.12.2001 e Resolução 2921, de
17.01.2002.

28 Produzindo efeitos a partir de março de 2000.
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serem considerados no estabelecimento de critérios de avaliação, mantendo nas

Instituições a responsabilidade pela elaboração de seus sistemas de classificação

de risco. Os critérios estabelecidos pela Resolução 2682 são bastante

abrangentes, englobando os aspectos mais comuns da boa análise de crédito.

Dessa forma, Instituições detentoras de sistemas bem desenvolvidos podem

continuar a utiliza-los dentro da nova Resolução, procedendo as adaptações

eventualmente necessárias. Em contrapartida, Instituições não detentoras de

sistemas organizados encontraram na Resolução 2682 os critérios mínimos a

serem utilizados para o desenvolvimento de tais sistemas.

Em termos gerais portanto, a Resolução dispõe sobre critérios de classificação

das operações de credito" e regras para constituição de provisão para créditos de

liquidação duvidosa, alterando de maneira profunda a filosofia para

estabelecimento de critérios para constituição de provisões existente até então.

A estrutura proposta pelaResolução estabelece que as Instituições Financeiras e

demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem

classificar as operações de credito, em ordem crescente de risco, em 9 níveis: AA,

A, B, C, D E, F, G e H.

A Resolução também estabelece que a classificação da operação no nível de risco

correspondente deve ser efetuada com base em critérios consistentes e

verificáveis, amparada por informações internas e externas, contemplando uma

série de aspectos mínimos, tanto em relação ao cliente" quanto em relação à

operação. Ao ressaltar a necessidade de utilização de critérios "consistentes e

verificáveis", a Resolução tentou evitar que as Instituições efetuassem uma

distribuição arbitrária das carteiras nos níveis de risco apenas como forma de se

cumprir a regulamentação.

29 A resolução se aplica e a operações com características de concessão de credito, inclusive as operações de
arrendamento mercantil.
30 Devedor e seus garantidores



66

Tanto em relação ao devedor quanto em relação à operação propriamente dita, a

Resolução tentou elencar, de forma abrangente, os principais aspectos

considerados quando da concessão e monitoramento de crédito:

"Art. 2. A classificação da operação no nível de risco
correspondente é de responsabilidade da instituição
detentora do credito 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 credito;

11- em relação a operação:
a) natureza e finalidade da transação;
b) características das garantias, particularmente quanto a
suficiência e liquidez;
c) valor.
Parágrafo único. A classificação das operações de credito de
titularidade de pessoas físicas deve levar em conta, também,
as situações de renda e de patrimônio bem como outras
informações cadastrais do devedor. "

Uma preocupação da Resolução foi a explicitação da necessidade de revisão da

classificação da operação, quer por atrasos, quer em função das necessidades de

monitoramento da evolução da qualidade do devedor.

A Resolução prevê revisão mínima da classificação em função da qualidade do

devedor a cada 12 meses. Entretanto, para devedores com participação

expressiva na carteira da Instituição (saldo devedor seja superior a 5% do

patrimônio liquido ajustado da Instituição) a Resolução prevê revisão a cada 6
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meses, abrindo exceção para devedores com responsabilidades de pequeno

valor(R$ 50.000,00).

A Resolução estabeleceu que as revisões por atrasos" devem ocorrer no mínimo

mensalmente, implicando em reclassificação da operação, se previamente

classificada em nível menor de risco, entendendo que atrasos em pagamento de

operações implicam em maiores níveis de risco. Para determinação do grau de

gravidade dos atrasos, a Resolução associou faixas de atraso aos 9 níveis de

risco apresentados:

"Art. 4. A classificação da operação nos níveis de risco de
que trata o art. 1. deve ser revista, no mínimo:

I - mensalmente, por ocasião dos balancetes e balanços, em
função de atraso verificado no pagamento de parcela de
principal ou de encargos, devendo ser observado o que
segue:
a) atraso entre 15 e 30 dias: risco nível B, no mínimo;
b) atraso entre 31 e 60 dias: risco nível C, no mínimo;
c) atraso entre 61 e 90 dias: risco nível D, no mínimo;
d) atraso entre 91 e 120 dias: risco nível E, no mínimo;
e) atraso entre 121 e 150 dias: risco nível F, no mínimo;
f) atraso entre 151 e 180 dias: risco nível G, no mínimo;
g) atraso superior a 180 dias: risco nível H; "
(Resolução 2682/99 - Banco Central do Brasil)

Além disso, para determinados tipos de modalidades, entende-se que a situação

de atraso implica em incremento ainda mais significativo de risco. Dessa forma,

operações de adiantamento a depositantes, adiantamento sobre contratos de

cambio, financiamento a importação e aquelas com prazos inferiores a um mês,

que apresentem atrasos superiores a trinta dias, devem ser classificados, no

mínimo, como de risco nível G.

As operações de longo prazo (superior a 36 meses), em contrapartida, foram

beneficiadas por contagem em dobro dos prazos de atraso, já que o entendimento

31 Atraso verificado no pagamento de parcela de principal ou de encargos



68

é de que operações de prazos mais longos, historicamente possuem índices de

inadimplência inferiores.

Uma inovação importante apresentada através da Resolução 2697/00 referiu-se a

operações de pequeno valor (total de responsabilidades de clientes em valor

inferior a R$50.000,OO). A Resolução permitiu a utilização de "modelos internos de

avaliação" ou a classificação somente em função dos atrasos, ..."observado que a

classificação deve corresponder, no mínimo, ao risco nível A".

Em relação à sistemática de provisionamento, a provisão para fazer face aos

créditos de liquidação duvidosa deve ser constituída mensalmente, sem prejuízo

da responsabilidade dos administradores das instituições pela constituição de

provisão em montantes suficientes para fazer face a perdas prováveis na

realização dos créditos. Os percentuais estabelecidos são: nível A - 0,5%, nível B -

1%, nível C - 3%, nível D - 10%, nível E - 30%, nível F- 50%, nível G - 70% e nível

H - 100%. É vedado o reconhecimento no resultado do período de receitas e

encargos relativos a operações de crédito que apresentem atraso igualou superior

a sessenta dias (no pagamento de parcela de principal ou encargos).

Na resolução 2682 foi suprimida a figura do "crédito em liquidação". Operações

vencidas há mais de 180 dias ou que atendam a critérios pré-estabelecidos pela

Instituição referentes a tal nível são classificadas como de nível H. As operações

classificadas como de risco nível H devem ser transferidas para contas de

compensação somente após decorridos seis meses da sua classificação nesse

nível de risco, devendo permanecer aí registradas pelo prazo mínimo de cinco

anos e enquanto não esgotados todos os procedimentos para cobrança.

Um aspecto importante da regulação refere-se às renegociações. 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. A Resolução restringe a reclassificação para

categoria de menor risco, admitindo-se somente quando houver amortização
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significativa da operação ou quando fatos novos relevantes justificarem a

mudança do nível de risco. Além disso, os ganhos eventualmente auferidos por

ocasião da renegociação deve ser apropriados ao resultado somente quando do

seu efetivo recebimento. Considera-se renegociação a composição de divida, 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.

A Resolução 2682 ainda explicita a necessidade de manutenção por parte das

Instituições Financeiras de ferramentas de controle que estejam disponíveis à

Supervisão para a verificação do cumprimento da norma. Assim, estabeleceu-se

que as instituições devem manter adequadamente documentadas sua política e

procedimentos para concessão e classificação de operações de credito. Tal

documentação deve evidenciar, pelo menos, o tipo e os níveis de risco que se

dispõe a administrar, os requerimentos mínimos exigidos para a concessão de

empréstimos e o processo de autorização. Supervisão Bancária, portanto, deve ter

condições de analisar a adequação e coerência dos critérios utilizados pela

Instituição.

Além disso, como forma adicional de garantir o adequado cumprimento da

regulação, as responsabilidades do auditor independente foram explicitadas. A

auditoria independente é responsável pela elaboração de relatório circunstanciado

de revisão dos critérios adotados pela instituição quanto à classificação nos níveis

de risco e de avaliação do provisionamento registrado nas demonstrações

financeiras.

Um passo importante também foi dado em relação à transparência. Na medida em

que a resolução determina que sejam divulgadas em nota explicativa as

demonstrações financeiras informações detalhadas sobre a composição da

carteira de operações de crédito, observado, no mínimo a distribuição das

operações, segregadas por tipo de cliente e atividade econômica, distribuição por
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faixa de vencimento, montantes de operações renegociadas, lançados contra

prejuízo e de operações recuperadas no exercício, distribuição por níveis de risco

segregando-se as operações, pelo menos, em créditos de curso normal com

atraso inferior a 15 dias, e vencidos com atraso igualou superior a 15 dias.

Além do estabelecimento das normas complementares necessárias ao

cumprimento do disposto na Resolução, foi também explicitado o poder do Banco

Central para determinar a reclassificação de operações, provisionamento

adicional em função da responsabilidade do devedor junto ao Sistema Financeiro

Nacional, alteração dos critérios de classificação de créditos, de contabilização e

de constituição de provisão, teor das informações e notas explicativas constantes

das demonstrações financeiras, procedimentos e controles a serem adotados

pelas instituições, além de providencias saneadoras a serem adotadas pelas

instituições, com vistas a assegurar a sua liquidez e adequada estrutura

patrimonial, inclusive na forma de alocação de capital para operações de

classificação consideradas inadequadas.

Uma outra inovação importante da Resolução refere-se ao conceito de grupo

econômico. Às Instituições Financeiras é facultada a utilização dos critérios que

lhes pareçam mais adequados para a constituição de um grupo econômico. No

entanto, a pior classificação dentre as empresas do grupo "arrastará" outras

eventuais responsabilidades.

6.6 Reflexão conceitual sobre a Resolução 2682/99

Como já comentado no item anterior, a Resolução 2682 representa avanço

significativo em relação à sua antecessora, a Resolução 1748. No entanto, alguns

aspectos conceituais da estrutura da Resolução 2682 merecem uma revisão.

Inicialmente, um aspecto a se analisar refere-se à associação entre os crescentes

níveis de risco que demandam provisionamento e, ao mesmo tempo, o número de

dias vencidos implicando nos mesmos níveis de provisionamento.
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Se a idéia da Resolução é a utilização do conceito de perda esperada, visto que a

classificação é da operação (onde efetua-se avaliação do cliente e posterior

consideração de garantias e estrutura da operação), a utilização de, ao mesmo

tempo, critérios de atraso e perda esperada parece incoerente. O cálculo de perda

esperada engloba, evidentemente, operações vencidas até a situação de defaulf.

Assim, uma instituição que eventualmente utilizasse modelos de risco de crédito

para cálculo de perda esperada e, com base nesses resultados classificasse suas

operações, estaria incorrendo em dupla contagem.

Tal situação é ainda mais evidente na menção à utilização de modelos internos

para operações de pequeno valor:

"Art. 5. As operações de credito contratadas com cliente cuja
responsabilidade total seja de valor inferior a R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) podem ser classificadas mediante adoção
de modelo interno de avaliação ou em função dos atrasos
consignados no art. 4., inciso I, desta Resolução, observado
que a classificação deve corresponder, no mínimo, ao risco
nível A". (BC, Resolução 2697/00)

Essa proposição implica em total falta de incentivos à utilização de modelos

internos, tendo em vista que é facultada a consideração somente de prazos para a

classificação nos níveis de risco.

Além do aspecto de dupla contagem, que eventualmente pode ser defendido

como uma política de conservadorismo, a classificação de operações vencidas e

vincendas em um mesmo nível de risco, sem discriminação, faz com que

provisões genéricas e específicas se misturem. É imperativa a discriminação

desses dois tipos de provisões, até como instrumento para análise da efetividade

e do grau de utilização dos níveis de risco, tanto para operações vencidas quanto

para vincendas.

Um outro aspecto relevante relacionado à estrutura da Resolução refere-se a

quantidade de níveis de risco, mais particularmente, à quantidade de níveis para

as operações de curso normal. Como já discutido, estudo do Comitê da Basiléia
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(BCBS 2000) indica a utilização, em média de dez níveis de risco para operações

normais. A análise dos percentuais de provisionamento associados aos níveis de

risco indica que, dos 9 níveis existentes, apenas quatro ou, na melhor das

hipóteses, cinco níveis podem ser considerados de operações normais, sendo que

o restante está associado a operações de difícil liquidação (non-performing loans).

Como será comentado mais á frente, a análise do comportamento das

classificações efetuadas pelas instituições de Março de 2000 à Outubro de 2001

indica exatamente a ocorrência dessa distorção.

Em relação às operações de pequeno valor (total de responsabilidades inferior à

R$50.000,00), embora se justifique a homogeneização do tratamento em função

da baixa exposição da Instituição a esse tipo de cliente, a Resolução não faz

distinção ente operações de varejo de fato e operações com clientes de middle-

markef e corporafe de baixo valor.

As operações de varejo, particularmente com pessoas físicas, mereceriam

tratamento diferenciado. O mecanismo estabelecido pela Resolução de

classificação de todas as operações de um cliente baseando-se na pior

classificação não é o mais adequado para operações de varejo. O comportamento

de um devedor frente a modalidades de crédito distintas não é homogêneo e

ferramentas de behavior score são utilizadas exatamente para determinação do

comportamento de um devedor frente a determinadas linhas de crédito.

A maioria das considerações aqui apresentadas poderia ser rebatida sob o

argumento da necessidade, como já discutido em capítulos anteriores, de uma

postura conservadora por parte da Supervisão Bancária.

O agente regulador, no entanto, deve ponderar em suas decisões aspectos

prudenciais e também de eficiência de mercado. O eventual estabelecimento de

níveis excessivos de provisionamento pode implicar em dois tipos de

conseqüência. Por um lado, o resultado pode ser a restrição da oferta de crédito

no mercado, trazendo importantes conseqüências macroeconômicas .. Uma outra
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hipótese, é o risco do não cumprimento da regulamentação por parte das

Instituições Financeiras. A estrutura abrangente da Resolução 2682 facilita a

ocorrência dessa última hipótese, implicando, portanto, em monitoramento

intensivo por parte da Supervisão Bancária.

6.7 Adaptação do Sistema Financeiro à Resolução 2682/99

A Resolução 2682/99 alterou radicalmente o conceito e a natureza do

provisionamento regulamentar, seguindo uma linha relativamente recente do

Banco Central de estabelecimento de critérios que determinam uma participação

muito mais ativa das instituições para seu cumprimento".

Ao estabelecer apenas elementos a serem considerados no processo de

classificação de risco, sem determinar a estrutura a ser utilizada, o Banco Central

delegou às Instituições a responsabilidade pelo estabelecimento e utilização de

sistemas considerados por elas coerentes, a serem avaliados pela Supervisão.

Esse tipo de abordagem à regulação se encontra claramente em linha com as

orientações do Comitê da Basiléia, inclusive em relação às propostas do Novo

Acordo de Capital, que depositam sobre a Supervisão Bancária um papel explícito

na determinação da adequação dos níveis de capital através do Segundo Pilar.

Assim, o desafio às Instituições de constituição de um sistema de classificação

para fins de cumprimento de uma regulação sem o estabelecimento de regras

específicas implicou também em um novo desafio à Supervisão Bancária. A

verificação do cumprimento da norma não estaria associada somente à verificação

burocrática de preenchimento de determinados parâmetros objetivos, mas

também a consideração de adequação de metodologia.

..

..
.'

:.,.
32 A Resolução 2554/98 é um claro exemplo dessa nova postura
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6.8 Análise Evolutiva da Resolução 2682/99

O processo de elaboração da Resolução 2682/99 teve como elemento importante

o diálogo com a Indústria Bancária. O estabelecimento de um prazo para

audiência pública da proposta para a nova resolução permitiu às Instituições

Financeiras o encaminhamento de eventuais sugestões para o aperfeiçoamento

da norma.

Assim, quando da publicação da resolução, as Instituições Financeiras já se

encontravam familiarizadas com a estrutura e conceitos da norma. Esse tipo de

procedimento, à exemplo do que ocorre com o Comitê da Basiléia, tende a facilitar

a implementação e adaptação à novas normas e, de fato, como determinava a

Resolução, em Março de 2001, as Instituições Financeiras passaram a classificar

as suas operações de crédito nos nove níveis de risco determinados.

Deve ser considerado, no entanto, que quando da implementação de praticamente

qualquer nova norma, existe um período natural de adaptação dos agentes e

também do órgão regulador. Assim, as conseqüências da introdução da

Resolução 2682 para o mercado de crédito no país, somente poderão ser

assimiladas e percebidas daqui a algum tempo.

De qualquer forma, a análise da evolução da composição das carteiras das

Instituições nos níveis de risco estabelecidos pela Resolução 2682 desde sua

implementação até os dias de hoje já permite a elaboração de algumas

considerações.

Análises efetuadas demonstraram a necessidade de segmentação das operações

de crédito do SFN em operações do SFN público e do SFN privado. Como será

demonstrado a seguir, o comportamento da evolução de volumes totais e da

distribuição da carteira de crédito nos diversos níveis de risco se mostrou bastante

distinto entre os dois segmentos.

I'
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A primeira consideração a ser feita, refere-se à evolução das operações de crédito

no Sistema Financeiro no período. O Gráfico 3, abaixo, apresenta a evolução das

.operações de crédito no SFN após a edição da Resolução 2682.

Operações de Crédito no SFN pós Res. 2682
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\.,Ç)Ç).?
1- Tolal SFN -- SFN privado 1

Gráfico 3 - Evolução das operações de crédito no SFN (fonte: BC)

A relevante quebra na tendência ocorrida em Junho de 2001 deveu-se

basicamente ao programa de fortalecimento das Instituições Financeiras Federais.

Através desse programa, o Governo efetuou transferência do risco de créditos de

operações de baixa remuneração e/ou difícil recuperação para a União ou para

uma empresa não financeira, Empresa Gestora de Ativos (EMGEA).

O programa implicou em queda do volume de operações efetuadas pelo setor

público como pode ser verificado no gráfico acima. A operação mais vultosa

referiu-se ao repasse de 26,7 bilhões de financiamento Imobiliário para a União.

Parcela significativa das flutuações ocorridas no período de análise quanto à

distribuição percentual dá carteira de crédito do SFN e, particularmente, do SFN

público deveu-se, portanto, ao Programa de Fortalecimento.

J
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A análise efetuada, focou-se na observação do comportamento das classificações

ao longo do tempo. Imagina-se que dada a dimensão das alterações propostas no

processo de cálculo de provisões, as Instituições Financeiras levem algum tempo

para, de fato, proceder à completa implementação da nova estrutura. Mais do que

isso, com a melhor compreensão dos princípios da norma e o aprimoramente dos

sistemas internos de classificação, imagina-se que, ao longo do tempo, o processo

de classificação tenda a aperfeiçoar-se.

Uma primeira consideração a ser feita refere-se à distribuição percentual da

carteira nos nove níveis de risco propostos. Os gráficos abaixo representam essa

distribuição, segmentada entre Sistema Financeiro Público e Privado.
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Gráficos 4 e 5 - Composição de classificações de risco (fonte: BC)

Nota-se aí, a profunda discrepância entre as distribuições do Sistema Financeiro

Público e Privado, evidenciada não só pela estrutura, mas também maior

volatilidade da distribuição entre os níveis. Em relação ao Sistema Financeiro

Privado, particularmente -a partir de Abril de 2001, a distribuição permaneceu

relativamente estável. Tal ocorrência pode ser um indicativo do término do período

de "acomodação" da carteira de crédito à regulamentação.



77

Além da evidente maior volatilidade do Sistema Financeiro público, conseqüência

em parte do Programa de Fortalecimento, notam-se também divergências em

termos de distribuição entre os níveis. Ainda que consideremos apenas os últimos

meses da série, a carteira de crédito do Sistema Financeiro Público apresenta,

teoricamente, um perfil de risco mais elevado, ainda que, portanto, possuindo,

maiores níveis de provisionamento. Em Novembro de 2001, 91,5% da carteira de

crédito do Sistema Financeiro Nacional se encontrava classificada nos níveis AA,

A, B e C frente a 82,9% do Sistema Financeiro Público.

Os gráficos abaixo apresentam a distribuição das carteiras do Sistema Financeiro

Público e privado em dois grandes sub-segmentos: os níveis de AA a C

(implicando em provisões de até 3%) foram considerados os créditos normais. Os

níveis de O a H foram considerados créditos com problemas (provisão de 10 a

100%).
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Gráficos 6 e 7 - Evolução dos créditos "normais" (fonte: BC)

O detalhamento da distribuição das operações de crédito nos níveis de AA a C

(consideradas créditos "normais") apresentada nos gráficos acima reforça as
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diferenças em termos de níveis de risco. Enquanto os níveis AA e A representam

51,9% (Novembro 2001) do total de operações de crédito do Sistema Financeiro

Público, eles representam 68,6% do Sistema Financeiro Privado.

A observância da distribuição das carteiras entre os níveis de maior risco revela

uma evolução extremamente estável no Sistema Financeiro, à exceção do nível

de risco H, particularmente em Setembro de 2000, conforme demonstrado abaixo.

GRÁRCO
Evolução de Classificação - Créditos

"Anormais" - SFNPrivado

"I-+--D-- F_C_HI

GRÁRCO
Evolução de Classificação - Créditos

"Anormais" - SFNPúblico

I-+--D-- F_C_HI

Ainda que com muito mais volatilidade, a evolução do nível H no Sistema

Financeiro Público apresenta a mesma variação expressiva em setembro de 2000,

além de outra em Junho de 2001 (Plano de Fortalecimento). Em relação à

variação significativa ocorrida em setembro de 2000, a Carta-Circular 2899, de

março de 2000, facultou a manutenção no nível de risco H de operações de

credito transferidas até 29 de fevereiro de 2000 para as contas de créditos em

liquidação, pelo prazo de seis meses estabelecido na Resolução 2682 para

transferência dos saldos para contas de compensação. Assim, como a vigência da

norma ocorreu a partir de março de 2000, tanto no Sistema Financeiro Privado

Gráficos 8 e 9 - Evolução da classificação de créditos anormais (fonte: BC)
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quanto no Sistema Financeiro Público evidencia-se acúmulo de estoque no nível H

de março a setembro. A partir daí, mensalmente ocorrem baixas para contas de

compensação de valores classificados em nível H seis meses antes.

A constatação de um relativo maior risco da carteira de crédito do Sistema

Financeiro Público demanda uma certa reflexão. Embora a existência, de fato, de

um maior nível de risco na carteira de crédito do SFN público possa explicar esse

comportamento, uma outra hipótese de explicação seria a divergência de critérios

entre os segmentos. Eventualmente, o SFN público pode estar trabalhando com

critérios mais conservadores, o que implicaria na existência de um volume menor

de operações classificadas nos níveis AA e a

Essa reflexão nos remete a um aspecto a ser analisado na utilização dos níveis de

classificação pelas Instituições Financeiras: granularidade. Atualmente, o que se

verifica é uma excessiva concentração das classificações nos níveis AA e A além

de, em menor intensidade, em B e C. Esse fenômeno reflete, portanto, a falta de

granularidade existente na resolução no que se refere aos créditos normais. A

manutenção das classificações em E, F e G ao redor de 1%, em contrapartida,

indica a utilização desses níveis somente como "passagem" até H, ou seja,

quando o default, de fato, já ocorreu. O nível O, por sua vez, apresenta oscilações

em torno de 2%, indicando a existência, portanto, não somente de créditos que

irão de fato entrar em default mas também, eventualmente, créditos renegociados

e, embora em ser, classificados como O, além de créditos que também

eventualmente retornam da situação de atraso para a situação de crédito normal.

A estrutura da Resolução 2682 não aponta para a utilização, de fato, de sistemas

internos de classificação de risco associados a probabilidade de perda, exposição

quando do default e perda quando do default. Ao mesmo tempo em que a

flexibilidade e generalidade da Resolução permitiram uma rápida incorporação da

nova metodologia pelas Instituições Financeiras, não existem mecanismos

intrínsecos à Resolução que garantam a utilização de critérios relativamente

homogêneos para classificação.
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Assim, embora a Resolução 2682 possa exercer incentivos à utilização de

sistemáticas de concessão de crédito mais organizadas, particularmente no caso

de Instituições Financeiras de pequeno e médio porte, constituindo-se em um

passo expressivo no sentido de uma futura eventual implementação da

abordagem IRB no Brasil, a Supervisão Bancária deve estar atenta para que

esses esforços não resultem em distorção perversa no levei playing field. Caberá

a Supervisão Bancária, portanto, papel extremamente ativo no monitoramento dos

sistemas de classificação de risco para fins de cumprimento da Resolução 2682.

Uma reflexão adicional refere-se à utilização da Central de Risco de Crédito do

Banco Central do Brasil como ferramenta de monitoramento, tanto por parte da

Supervisão Bancária quanto por parte das Instituições Financeiras, das eventuais

distorções de classificação. Para isso, a disponibilização pelo Banco Central de

algum tipo de parâmetro referente às classificações estabelecidas pelas diversas

Instituições detentora de posições contra um determinado devedor é item

fundamental.

o projeto do Banco Central referente à Nova Central de Risco, determinando a

inserção de diversos tipos de informação na base de dados, como maturidade,

modalidade de operações e garantias também é ferramenta importante para a

adequada mensuração de risco por parte das Instituições Financeiras e também

para o monitoramento do Banco Central do Brasil.

A Nova Central de Risco também poderá ser, eventualmente, ferramenta auxiliar

na implementação do Novo Acordo de Capital, através da coleta de uma base de

dados sistemática e organizada de operações classificadas em diferentes níveis

de risco. Assim, a construção de matrizes de migração, apresentando a evolução

na classificação de devedores e eventualmente auxiliando no cálculo de

parâmetros necessários à estimação de perda de carteiras de crédito em

Instituições Financeiras.
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7 Conclusão

À medida em que os critérios sugeridos para cálculo de capital regulatório se

sofisticam, aponta-se para uma convergência das visões dos reguladores e das

Instituições Financeiras quanto ao capital necessário para fazer frente a perdas.

Com a finalização dos trabalhos para o Novo Acordo de Capital, uma nova fase na

regulação bancária se iniciará. Da mesma forma como o Comitê da Basiléia

francamente alinhou as novas estruturas propostas para cálculo de requerimento

de capital mínimo às mais modernas ferramentas de gerenciamento de risco de

crédito, os países não pertencentes ao G10, quando da adoção das regras,

deverão levar em consideração o estágio de desenvolvimento das Instituições

Financeiras locais.

Se por um lado, o estabelecimento de mais de uma metodologia para cálculo de

capital possibilita a adoção do Novo Acordo por países e Instituições em diferentes

estágios de desenvolvimento, por outro lado, os incentivos - na forma de redução

de capital - para a adoção de metodologias mais sofisticadas traz sérios desafios

a instituições menos complexas e de menor porte.

A opção pela adoção das metodologias menos complexas implicará em maiores

níveis de capital e, portanto, em maior custo para a Instituição. A Supervisão

bancária, por sua vez, deverá revestir sua atuação de extrema cautela, de forma a

permitir a utilização para efeito de requerimento dos modelos mais complexos a

Instituições que, de fato, comprovem possuir modelos internos robustos.

Imagina-se que ainda levará vários anos até que os países fora do G10 tenham

condições de implementar o Novo Acordo de Capital no que se refere à utilização

de modelos internos.
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Ainda assim, o desafio à implementação de normas que levem em consideração

os preceitos considerados no Novo Acordo de Capital é imperativa e premente.

Evidentemente, a leitura a ser feita por agentes de mercado e agências de rating

quanto ao grau de sofisticação e solidez de uma Instituição Financeira levará em

consideração a sua capacidade de utilização das estruturas mais sofisticadas

propostas pelo Novo Acordo de Capital.

Dentro desse o contexto, o Brasil se insere com participação expressiva, quer pelo

tamanho de seu Sistema Financeiro, quer pelo porte de Instituições Financeiras

sediadas no país.

Embora a resolução vigente tenha sido um passo importante para o

estabelecimento de sistemas internos de classificação de risco precisará sofrer

modificações profundas para o seu alinhamento às propostas para um Novo

Acordo de Capital.

o desafio à Supervisão advirá de dois aspectos básicos e evidentes:

regulamentação e fiscalização. As adaptações à regulamentação envolverão

profundas alterações na regulamentação vigente e muito mais. Uma série de

novas regras deverão ser criadas, contemplando não só risco de crédito mas

também risco de mercado e risco operacional. A aplicação apenas parcial do Novo

Acordo de Capital" eventualmente implicará em distorções ainda mais graves do

que em relação ao Acordo de Capital de 1988.

Para a fiscalização bancária, por sua vez, o desafio será a adequada capacitação

do corpo funcional.. ...
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Anexo I
RESOLUCAO 1.748

ALTERA E CONSOLIDA CRITERIOS PARA INS-
CRICAO DE VALORES NAS CONTAS DE CREDI-
TOS EM LIQUIDACAO E PROVISAO PARA CRE-
DITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA.

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, NA FORMA DO ART. 9. DA
LEI N. 4.595, DE 31.12.64, TORNA PUBLICO QUE O CONSELHO MONETARIO NA-
CIONAL, EM SESSAO REALIZADA EM 29.08.90, COM BASE NAS DISPOSICOES DO
ART. 4., INCISOS VI, XI E XII, DA CITADA LEI,

R E S O L V E U:

ART. 1 .. DETERMINAR QUE OS BANCOS MULTIPLOS,
BANCOS COMERCIAIS, BANCOS DE DESENVOLVIMENTO, BANCOS DE INVESTIMENTO,
SOCIEDADES DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, SOCIEDADES DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL, SOCIEDADES CORRETORAS E SOCIEDADES DISTRIBUI-
DORAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, SOCIEDADES DE CREDITO IMOBI-
LIARIO, CAIXAS ECONOMICAS, ASSOCIACOES DE POUPANCA E EMPRESTIMO E CO-
OPERATIVAS DE CREDITO TRANSFIRAM PARA AS CONTAS DE CREDITOS EM LIQUI-
DACAO OS SEGUINTES CREDITOS CONSIDERADOS DE DIFICIL LIQUIDACAO:

I - ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES, APOS DECORRI-
DOS 60 (SESSENTA) DIAS DA DATA DA OCORRENCIA;

11 - ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CAMBIO,
APOS DECORRIDOS 20 (VINTE) DIAS DO PRAZO PREVISTO PARA ENTREGA DE DO-
CUMENTOS OU APOS DECORRIDOS 30 (TRINTA) DIAS DO PRAZO PREVISTO PARA
LIQUIDACAO DO CONTRATO DE CAMBIO RESPECTIVO;

111 - DECORRENTES DE OPERACOES DE CAMBIO DE IMPOR-
TACA0, LIQUIDADAS A DEBITO DAS CONTAS "DEVEDORES DIVERSOS - PAIS" OU
"DEVEDORES POR CREDITOS LIQUIDADOS NO EXTERIOR", NA FORMA DA REGULA-
MENTACAO VIGENTE, CASO O PAGAMENTO NAO SE EFETIVE ATE 90 (NOVENTA)
DIAS CONTADOS DO RESPECTIVO LANCAMENTO;

IV - TITULADOS POR EMPRESAS IMPORTADORAS QUE, NA
DATA PACTUADA PARA A LIQUIDACAO DA OPERACAO DE CAMBIO, NAO CONTEM COM
FUNDOS SUFICIENTES PARA O ACOLHIMENTO DO DEBITO EM CONTA CORRENTE,
QUANDO NAO UTILIZADA A SISTEMATICA REFERIDA NO ITEM ANTERIOR;

V - SALDOS DEVEDORES DE CONTAS CORRENTES DE
CLIENTES, RESULTANTES DE NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE TITULOS E VA-
LORES MOBILIARIOS, NAO LIQUIDADOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DA
OCORRENCIA, SEM GARANTIAS;

VI - FINANCIAMENTOS DE VALORES MOBILIARIOS, NAO
LIQUIDADOS NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS DO VENCIMENTO, CUJAS GARAN-
TIAS, A JUIZO DAS INSTITUICOES, SEJAM CONSIDERADAS INSUFICIENTES A
COBERTURA DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO;

VII - TITULADOS POR EMPRESAS SOB REGIME FALIMENTAR
OU EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, COM OU SEM GARANTIAS;
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VIII - OUTROS CREDITOS, OBSERVANDO-SE AS SEGUINTES
CONDICOES:

A - VENCIDOS, HA MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS, SEM GARANTIAS;

B - VENCIDOS, HA MAIS DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM GARAN-
TIAS QUE, A JUIZO DAS INSTITUICOES OU A CRITERIO DO BANCO
CENTRAL DO BRASIL, SEJAM CONSIDERADAS INSUFICIENTES A COBER-
TURA DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO;

C - VENCIDOS, HA MAIS DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, COM
GARANTIAS QUE, A JUIZO DAS INSTITUICOES, SEJAM CONSIDERADAS
SUFICIENTES A COBERTURA DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO;

D - EM FAVOR DOS QUAIS TENHA SIDO EFETIVADA MEDIDA JUDICIAL, VI-
SANDO PROTESTO OU OUTRA SEMELHANTE, EXCETUANDO-SE AS OPERA-
COES PARCIAL OU TOTALMENTE AMPARADAS POR GARANTIAS, AS QUAIS
OBSERVARAO O CONTIDO NAS ALINEAS "B" E "C" ANTERIORES;

IX - OUTROS CREDITOS DE DIFICIL LIQUIDACAO, QUE
POSSAM SER EFETIVAMENTE COMPROVADOS PELAS INSTITUI COES PERANTE O BAN-
CO CENTRAL DO BRASIL OU A CRITERIO DESTE.

ART. 2 .. OS CREDITOS REFERIDOS NAS ALINEAS "B" E
"C" DO ITEM VIII DO ARTIGO ANTERIOR PODERAO, A CRITERIO DAS INSTITUI-
COES OU DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, SER TRANSFERIDOS PARA AS CONTAS
DE CREDITOS EM LIQUIDACAO, ANTES DOS PRAZOS ALI ESTABELECIDOS, DESDE
QUE VENCIDOS HA MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS.

PARAGRAFO UNICO. O BANCO CENTRAL DO BRASIL PODERA
SOLICITAR DAS INSTITUICOES, SE FOR O CASO, PARA AS OPERACOES TRANSFE-
RIDAS NA FORMA DESTE ARTIGO, JUSTIFICATIVAS QUE COMPROVEM A CONDICAO
DE CREDITOS DE DIFICIL LIQUIDACAO.

ART. 3 .. A TRANSFERENCIA PARA AS CONTAS DE CRE-
DITOS EM LIQUIDACAO DEVERA SER FEITA PELA TOTALIDADE DA OPERACAO, IN-
CLUSIVE PARCELAS VINCENDAS, ABRANGENDO TODAS AS OBRIGACOES DO MESMO
DEVEDOR, FACULTANDO-SE A MANUTENCAO, EM CONTAS DE ORIGEM, DE OUTRAS
OPERACOES VINCENDAS, AMPARADAS POR GARANTIAS SUFICIENTES A COBERTURA
DOS RESPECTIVOS SALDOS DEVEDORES ATUALIZADOS.

ART. 4 .. AS INSTITUICOES FICAM OBRIGADAS A TOMAR
MEDIDAS JUDICIAIS VISANDO PENHORA, PROTESTO OU OUTRA SEMELHANTE PARA
AS OPERACOES OU PARCELAS VENCIDAS, DE RESPONSABILIDADE DO SETOR PRI-
VADO, NO PRAZO MAXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DOS RESPECTIVOS
VENCIMENTOS, INDEPENDENTEMENTE DE CONTAREM OU NAO COM GARANTIAS, A
EXCECAO DE:

I - ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES E ADIANTAMEN-
TOS SOBRE CONTRATOS DE CAMBIO, BEM COMO CREDITOS DECORRENTES DAS OPE-
RACOES INDICADAS NOS ITENS 111 E IV DO ART. 1. DESTA RESOLUCAO, CUJO
PRAZO MAXIMO SERA DE 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA INSCRICAO
EM CONTAS DE CREDITOS EM LIQUIDACAO;

11 - CREDITOS CUJOS SALDOS DEVEDORES ATUALIZADOS
NAO ULTRAPASSEM O MONTANTE CORRESPONDENTE A 2.000 (DOIS MIL) BONUS DO
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TESOURO NACIONAL.

ART. 5 .. RESPEITADAS AS CONDI COES DE TRANSFEREN-
CIA PARA AS CONTAS DE CREDITOS EM LIQUIDACAO, AS OPERACOES E/OU PAR-
CELAS VENCIDAS HA MAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS DEVERAO SER RECLASSIFI-
CADAS, PELO VALOR ATUALIZADO, PARA TITULO CONTABIL ADEQUADO, REPRE-
SENTATIVO DE CREDITOS EM ATRASO, PELA TOTALIDADE DA OPERACAO, SEGRE-
GANDO-SE AS DE RESPONSABILIDADE DO SETOR PRIVADO E DO SETOR PUBLICO.

PARAGRAFO UNICO. A TRANSFERENCIA DE OPERACOES
PARA CONTAS DE CREDITOS EM ATRASO OU CREDITOS EM LIQUIDACAO DEVERA
SER EFETUADA NO TRANSCORRER DO SEMESTRE, TAO LOGO OS CREDITOS REUNAM
CONDICOES PARA TAL E NAO APENAS POR OCASIAO DOS BALANCOS SEMESTRAIS.

ART. 6 .. A PARTIR DE 02.01.91, A APROPRIACAO DOS
ENCARGOS SOBRE OPERACOES REGISTRADAS EM CONTAS EM ATRASO OBSERVARA AS
SEGUINTES CONDICOES:

I - DURANTE O PERIODO DE 120 (CENTO E VINTE)
DIAS, CONTADOS DA DATA DA TRANSFERENCIA, O REGISTRO DOS ENCARGOS EM
CONTAS DE RENDAS EFETIVAS, INCLUSIVE NAS OPERACOES PREFIXADAS COM
RENDAS AINDA NAO APROPRIADAS INTEGRALMENTE, FICARA LIMITADO AO MESMO
INDICE UTILIZADO NO PERIODO PARA CORRECAO MONETARIA PATRIMONIAL,
LANCANDO-SE O DIFERENCIAL, SE HOUVER, EM CONTAS DE RENDAS A APRO-
PRIAR;

11 - APOS O TERMINO DAQUELE PERIODO, O REGISTRO
DOS ENCARGOS FAR-SE-A EM CONTRAPARTIDA COM CONTAS DE RENDAS A APRO-
PRIAR, INCLUSIVE QUANDO REGISTRADAS EM CONTAS DE CREDITOS EM LIQUIDA-
CAO;

111 - AS RENDAS A APROPRIAR, PREVISTAS NOS ITENS I
E 11 ANTERIORES, SOMENTE PODERAO SER RECONHECIDAS COMO RECEITA EFETI-
VA QUANDO DO SEU RECEBIMENTO.

ART. 7 .. TRATANDO-SE DE CREDITOS DECORRENTES DE
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS OU DE REPASSES DE AGENCIAS DE DESENVOL-
VIMENTO, COM PRAZO SUPERIOR A 36 (TRINTA E SEIS) MESES, ADMITE-SE A
RECLASSIFICACAO, PARA CREDITOS EM ATRASO, APENAS DAS PARCELAS VENCI-
DAS.

PARAGRAFO UNICO. CONSIDERAM-SE REPASSES DE AGEN-
CIAS DE DESENVOLVIMENTO AS OPERACOES REALIZADAS NA QUALIDADE DE AGEN-
TE FINANCEIRO REPASSADOR DE RECURSOS DE INSTITUICOES E ORGAOS OFI-
CIAIS E FUNDOS FINANCEIROS E DE DESENVOLVIMENTO, COM DESTINACAO ESPE-
CIFICA.

ART. 8 .. AS INSTITUICOES QUE, A PARTIR DE
02.01.91, RENOVAREM OPERACOES DE CREDITO DE DIFICIL OU DUVIDOSA LI-
QUIDACAO, POR COMPOSICAO DE DIVIDA, COM A INCORPORACAO DOS RESPECTI-
VOS ENCARGOS, DEVERAO:

I - REGISTRAR, EM RENDAS A APROPRIAR, OS ENCARGOS
INCORPORADOS NO ATO DA RENOVACAO OU RENEGOCIACAO E OS QUE FOREM RE-
GISTRADOS NA FORMA DO ART. 6. DESTA RESOLUCAO, QUE SOMENTE PODERAO
SER RECONHECIDOS COMO RENDAS EFETIVAS POR OCASIAO DOS RESPECTIVOS RE-
CEBIMENTOS;
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11 - A PARTIR DA CELEBRACAO DO CONTRATO DE COMPO-
SICAO DE DIVIDA, AS RENDAS DEVERAO SER APROPRIADAS EM RECEITAS EFETI-
VAS, OBSERVADA A PERIODICIDADE MENSAL;

PARAGRAFO 1 .. RELATIVAMENTE AOS CREDITOS BAIXA-
DOS COMO PREJUIZO, AS INSTITUICOES DEVERAO REGISTRAR O PRINCIPAL
ATUALIZADO, DESDE A DATA DA BAIXA, EM CONTAS DE RECEITA EFETIVA, E OS
RESPECTIVOS ENCARGOS, OBJETO DA COMPOSICAO DE DIVIDA, EM RENDAS A
APROPRIAR, QUE SERAO RECONHECIDOS COMO RECEITA EFETIVA, QUANDO DOS
RESPECTIVOS RECEBIMENTOS;

PARAGRAFO 2 .. A PARTIR DA CELEBRACAO DO CONTRATO
MENCIONADO NO PARAGRAFO ANTERIOR, AS RENDAS DEVERAO SER APROPRIADAS
EM RECEITAS EFETIVAS, OBSERVADA A PERIODICIDADE MENSAL.

ART. 9 .. EM CADA BALANCETE MENSAL OU BALANCO SE-
MESTRAL, A PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA NAO PODERA
SER INFERIOR AO SOMATORIO DECORRENTE DA APLICACAO DOS PERCENTUAIS A
SEGUIR MENCIONADOS, INCIDENTES SOBRE O VALOR DOS CREDITOS ATUALIZADOS
SEGUNDO AS NORMAS CONTABEIS EM VIGOR, SEM PREJUIZO DA RESPONSABILIDA-
DE DOS ADMINISTRADORES DAS INSTITUI COES PELA CONSTITUICAO DE PROVISAO
EM MONTANTES SUFICIENTES PARA FAZER FACE A PERDAS PROVAVEIS NA REALI-
ZACAO DOS CREDITOS:

I - 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE AS OPERACOES AM-
PARADAS POR GARANTIAS QUE, A JUIZO DAS INSTITUICOES, SEJAM CONSIDERA-
DAS SUFICIENTES A COBERTURA DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO, REGISTRADAS
EM CONTAS EM ATRASO;

11 - 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE AS OPERACOES
AMPARADAS POR GARANTIAS QUE, A JUIZO DAS INSTITUICOES OU A CRITERIO
DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, NAO SEJAM CONSIDERADAS SUFICIENTES A CO-
BERTURA DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO, REGISTRADAS EM CONTAS EM ATRASO;

111 - 100% (CEM POR CENTO) DOS CREDITOS INSCRITOS
EM CONTAS DE CREDITOS EM LIQUIDACAO.

PARAGRAFO UNICO. OS CREDITOS A SEREM COMPUTADOS
NA BASE DE CALCULO DA PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA
SAO OS INSCRITOS NOS SUBGRUPOS, DESDOBRAMENTOS DE SUBGRUPOS, TITULOS
E SUBTITULOS INTEGRANTES DO PLANO CONTABIL DAS INSTITUICOES DO SISTE-
MA FINANCEIRO NACIONAL - COSIF, CONSTANTES DO QUADRO ANEXO A ESTA
RESOLUCAO, CONSIDERADOS PELO SEU VALOR PRESENTE.

ART. 10. A DIFERENCA ENTRE O MONTANTE DA PROVI-
SAO, APURADO SEGUNDO AS DISPOSICOES DESTA RESOLUCAO, E O OBTIDO NA
FORMA DO ART. 9. DA RESOLUCAO N. 1.675, DE 21.12.89, DEVERA SER ELI-
MINADA, PODENDO, OPCIONALMENTE, SER OBSERVADOS OS SEGUINTES PERCEN-
TUAIS MINIMOS E CUMULATIVOS, CABENDO A INSTITUICAO MANTER A DISPOSI-
CAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL AS RESPECTIVAS PLANILHAS DE CALCULO E
CONTROLE:

I - 4% (QUATRO POR CENTO) EM CADA UM DOS BALAN-
CETES DE 30.09.90 A 30.11.90;

11 - 10% (DEZ POR CENTO) NO BALANCO DE 31.12.90;

90

I



91

111 - 6% (SEIS POR CENTO) EM CADA UM DOS BALANCE-
TES DE 31.01.91 A 30.11.91;

IV - 12% (DOZE POR CENTO) NO BALANCO DE 31.12.91.

PARAGRAFO UNICO. AS INSTITUICOES QUE SE UTILIZA-
REM DA FACULDADE PREVISTA NESTE ARTIGO DEVERAO INSERIR NOTA EXPLICA-
TIVA NAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS PUBLICADAS, ESCLARECENDO OS CRITE-
RIOS ADOTADOS PARA CONSTITUICAO DA PROVISAO, INCLUSIVE FAZENDO REFE-
RENCIA AS DIFERENCAS A SEREM ELIMINADAS.

ART. 11. OBSERVADAS AS CONDICOES ABAIXO, PODERAO
SER DEBITADOS A PROVISAO OS CREDITOS:

I - VENCIDOS, QUE NAO TENHAM CONDICOES DE RECEBI-
MENTO, APOS DECORRIDOS, NO MINIMO, 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DA DATA
DE TRANSFERENCIA PARA AS CONTAS DE CREDITOS EM LIQUIDACAO; OU

11 - AJUIZADOS, APOS ESGOTADOS OS MEIOS USUAIS E
NORMAIS DE COBRANCA JUDICIAL; OU

111 - CUJOS SALDOS DEVEDORES ATUALIZADOS NAO UL-
TRAPASSEM O MONTANTE CORRESPONDENTE A 2.000 (DOIS MIL) BONUS DO TE-
SOURO NACIONAL, APOS DECORRIDOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DOS RES-
PECTIVOS VENCIMENTOS.

ART. 12. ENTENDEM-SE COMO COBERTAS POR GARAN-
TIAS AS OPERACOES AMPARADAS POR:

I - CAUCAO DE DUPLICATAS VINCENDAS E ACEITAS,
ASSIM CONSIDERADAS, TAMBEM, AQUELAS REMETIDAS AOS SACADOS E QUE NAO
TENHAM SIDO OBJETO DE CONTESTACAO, OU DE QUAISQUER OUTROS DIREITOS DE
CREDITOS RESULTANTES DE VENDAS DE MERCADORIAS OU DE PRESTACAO DE
SERVICOS, DESDE QUE TAIS TITULOS NAO SEJAM DE EMISSAO OU ACEITE DE
EMPRESAS LIGADAS AO FINANCIADO;

11 - CAUCAO DE TITULOS DE EMISSAO, ACEITE OU
COOBRIGACAO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS NAO LIGADAS AO CREDOR E QUE
NAO SE ENCONTREM EM REGIME ESPECIAL (LEI N. 6.024, DE 13.03.74), BEM
COMO DE TITULOS ADMITIDOS NO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDACAO E DE CUS-
TODIA - SELIC;

111 - CAUCAO DE ACOES NEGOCIADAS EM BOLSAS DE
VALORES E DE DEBENTURES REGISTRADAS NA COMISSAO DE VALORES MOBILIA-
RIOS, ESTAS DE EMISSAO DE EMPRESAS NAO LIGADAS, DIRETA OU INDIRETA-
MENTE, AO CREDOR/DEVEDOR, SENDO QUE AS NOMINATIVAS DEVERAO ESTAR RE-
GISTRADAS NO LIVRO DE ACOES NOMINATIVAS E AS ESCRITURAIS NA RESPECTI-
VA ENTIDADE DEPOSITANTE/CUSTODIANTE;

IV - CAUCAO DE DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DE-
POSITOS DE MERCADORIAS DE FACIL VENDA NO MERCADO E NAO PERECIVEIS
("WARRANT"), COM JUNTADA DO RESPECTIVO CONHECIMENTO DE DEPOSITO E
LAUDO DESCRITIVO RESULTANTE DE FISCALIZACAO REALIZADA HA MENOS DE 90
(NOVENTA) DIAS;
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v - FIANCA BANCARIA, NACIONAL OU ESTRANGEIRA,
DESDE QUE PRESTADA POR INSTITUICAO DEVIDAMENTE HABILITADA, QUE NAO
SEJA LIGADA AO DEVEDOR;

VI - HIPOTECA DE IMOVEL, RESPEITADO QUALQUER DI-
REITO DE PREFERENCIA DE OUTROS CREDORES;

VII - PENHOR INDUSTRIAL E MERCANTIL, REGULARMENTE
CONSTITUIDO, COM OBSERVANCIA DE TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS APLICA-
VEIS, CUJOS BENS PENHORADOS ESTEJAM PERFEITAMENTE IDENTIFICADOS E CA-
RACTERIZADOS, INCLUSIVE COBERTOS POR SEGURO;

VIII - ALIENACAO FIDUCIARIA, REVESTIDA DE TODAS AS
FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 66 DA LEI N. 4.728, DE
11.07.65, ALTERADO PELO ART. 1. DO DECRETO-LEI N. 911, DE 01.10.69;

IX - CAUCAO OU CESSA0 DE DIREITOS CREDITORIOS RE-
FERENTES AO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E
FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS, DESDE QUE CONSTE, DO INSTRUMEN-
TO CONTRATUAL, EXPRESSA INTERVENIENCIA DO BANCO DO BRASIL S.A., QUE
RECEBERA CONFIRMACAO IRREVOGAVEL PARA RETER E REPASSAR AO CREDOR AS
COTAS PARTES CORRESPONDENTES DAQUELES FUNDOS;

RECOLHIDO,
TERVENIENCIA

X - CAUCAO, AUTORIZADA POR LEI, DE ICMS A SER
DESDE QUE CONSTE, DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, EXPRESSA IN-

DO AGENTE FINANCEIRO ESTADUAL RESPECTIVO PARA RETER E
REPASSAR AO CREDOR AS COTAS PARTES CORRESPONDENTES DAQUELE TRIBUTO;

XI - APOLICE DE SEGURO DE CREDITO DE EXPORTACAO,
EM NOME DA ENTIDADE BENEFICIARIA, SATISFEITAS AS CONDI COES PREVISTAS
NAQUELE DOCUMENTO;

XII - BENS ARRENDADOS, DECORRENTES DE CONTRATOS DE
ARRENDAMENTO MERCANTIL;

XIII - AVAL DE TERCEIROS QUE, COMPROVADAMENTE, DIS-
PONHAM DE BENS QUE POSSAM SER OBJETO DE ARRESTO OU PENHORA EM VALOR
SUFICIENTE A COBERTURA DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO.

PARAGRAFO 1 .. NA HIPOTESE DE GARANTIA REPRESENTA-
DA POR HIPOTECA, SERA EXIGIDO QUE:

A - A PROPRIEDADE DO RESPECTIVO IMOVEL SEJA CERTIFICADA POR ES-
CRITURA DEFINITIVA, INSCRITA NO CARTORIO DE REGISTRO DE IMO-
VEIS;

B - O IMOVEL CONTE COM LAUDO DE AVALIACAO ELABORADO POR PERITO
OU EMPRESA, CUJO NOME TENHA SIDO APROVADO FORMALMENTE EM
REUNIAO DA DIRETORIA OU DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO, NAO SE
ADMITINDO A SIMPLES CORRECAO MONETARIA DE VALOR APURADO EM
AVALIACAO ANTERIOR, SE PROMOVIDA HA MAIS DE 360 (TREZENTOS E
SESSENTA) DIAS;

C - NO CASO DE O LAUDO TER SIDO FIRMADO POR EMPRESA LIGADA OU
SETOR ESPECIALIZADO DA PROPRIA INSTITUICAO CREDORA - OBEDE-
CIDAS AS CONDICIONANTES DO PARAGRAFO 2. DO ART. 8. DA LEI N.
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6.404, DE 15.12.76 - ESTA FIQUE RESPONSAVEL PELA SUA FIDE-
DIGNIDADE, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, INCLUSIVE COM VIS-
TAS AO DISPOSTO NO ART. 44, ITEM I E PARAGRAFO 1., DA LEI N.
4.595, DE 31.12.64;

o - SEJA FEITA INSCRICAO DA HIPOTECA NO CARTORIO DE REGISTRO DE
IMOVEIS; E

E - QUANDO SE TRATAR DE BENFEITORIAS, ESTAS DEVEM SER COBERTAS
POR SEGURO, COM CLAUSULA EM FAVOR DA INSTITUICAO CREDORA,
EXCETO QUANDO OS IMOVEIS ESTEJAM LOCALIZADOS EM AREA RURAL.

PARAGRAFO 2 .. A ANALISE DA INSTITUICAO, PARA
EFEITO DA CLASSIFICACAO DAS GARANTIAS, DEVERA SER FEITA PERIODICAMEN-
TE, EM PRAZOS NAO SUPERIORES A 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS, ATRA-
VES DE LAUDO, QUE PODERA SER ELABORADO POR SETOR ESPECIALIZADO DA
PROPRIA INSTITUICAO, ADMITINDO-SE, NOS INTERVALOS, AJUSTE POR CORRE-
CAO MONETARIA.

PARAGRAFO 3.. NO CASO DE OPERACOES RELATIVAS A
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS, GARANTIDAS POR HIPOTECAS DE IMOVEIS,
COBERTAS POR SEGURO DE CREDITO, FICARA A CRITERIO DAS INSTITUI COES A
PERIODICIDADE ADEQUADA A ELABORACAO DO LAUDO DE AVAL IACAO, EM PRAZOS
NAO SUPERIORES A 720 (SETECENTOS E VINTE) DIAS.

ART. 13. AS INSTITUICOES MANTERAO REGISTROS ANA-
LITICOS COM INFORMACOES COMPLETAS SOBRE OS CREDITOS DE LIQUIDACAO
DUVIDOSA, INCLUSIVE COM TODOS OS ELEMENTOS QUE PERMITAM A ADEQUADA
AVAL IACAO DO VALOR PROVAVEL DE REALIZACAO, OS QUAIS FICARAO A DISPO-
SICAO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DO AUDITOR INDEPENDENTE.

ART. 14. O BANCO CENTRAL DO BRASIL PODERA BAIXAR
NORMAS COMPLEMENTARES NECESSARIAS AO CUMPRIMENTO DESTA RESOLUCAO, PO-
DENDO INCLUSIVE DETERMINAR:

I - PROVIDENCIAS SANEADORAS A SEREM ADOTADAS PE-
LAS INSTITUICOES, COM VISTAS A ASSEGURAR A SUA LIQUIDEZ E ADEQUADA
ESTRUTURA PATRIMONIAL;

11 - ALTERACAO DOS PRAZOS DE TRANSFERENCIA E DOS
PERCENTUAIS PARA CONSTITUICAO DE PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO
DUVIDOSA;

111 - TIPOS DE INFORMACOES E NOTAS EXPLICATIVAS A
SEREM CONTEMPLADOS NAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS;

IV - PROCEDIMENTOS E CONTROLES A SEREM ADOTADOS
PELAS INSTITUICOES;

V - OUTROS TIPOS DE GARANTIAS ADMITIDOS PARA
EFEITO DO ART. 12 DESTA RESOLUCAO;

I

VI - TIPOS DE CREDITOS QUE SERVlRAO DE BASE A
CONSTITUICAO DA PROVISAO PARA CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA.

ART. 15. O DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS CONSUBSTAN-
CIADAS NA PRESENTE RESOLUCAO SERA CONSIDERADO FALTA GRAVE, SUJEITANDO
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AS INSTITUICOES
LEGISLACAO EM
31.12.64.

94

E SEUS ADMINISTRADORES AS PENALIDADES PREVISTAS
VIGOR, EM ESPECIAL AS DO ART. 44 DA LEI N: 4.595,

NA
DE

03.09.90,
GADAS A
22.12.89.

ART. 16. ESTA RESOLUCAO ENTRA EM VIGOR EM
RESSALVADO O CONTIDO NOS ARTS. 6. E 8., QUANDO SERAO REVO-

RESOLUCAO N. 1.675, DE 21.12.89, E A CIRCULAR N. 1.559, DE

BRASILIA (DF), 30 DE AGOSTO DE 1990

IBRAHIM ERIS
PRESIDENTE

ANEXO A RESOLUCAO N. 1.748, DE 30 DE AGOSTO DE 1990

1.4.3.00.00-2 REPASSES INTERFINANCEIROS
1.6.0.00.00-1 OPERACOES DE CREDITO
1.7.0.00.00-0 OPERACOES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
1.8.1.00.00-2 AVAIS E FIANCAS HONRADOS

ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CAMBIO
EXPORTACAO - LETRAS A ENTREGAR1.8.2.10.10-5

1.8.2.10.20-8
1.8.2.40.00-3
1.8.2.50.00-0
1. 8.2.60.00-7
1. 8.2.70.00-4
1.8.2.90.00-8
1.8.3.40.00-6
1.8.3.70.00-7
1.8.3.90.00-1
1. 8.4.30.00-2
1.8.4.50.00-6
1.8.4.55.00-1
1.8.4.60.00-3
1. 8.4.90.00-4

EXPORTACAO - LETRAS ENTREGUES
CREDITOS REGISTRADOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A RECEBER
DEVEDORES POR CREDITOS LIQUIDADOS NO EXTERIOR
FINANCIAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS
RENDAS A RECEBER - CAMBIO
DEVEDORES DIVERSOS - EXTERIOR - CAMBIO
COMISSOES POR COOBRIGACOES A RECEBER
SERVICOS PRESTADOS A RECEBER
OUTRAS RENDAS A RECEBER
DEVEDORES - CONTA LIQUIDACOES PENDENTES
VALORES A RECEBER POR VENDAS DE ACOES
VALORES A RECEBER POR VENDA DE ATIVOS FINANCEIROS
VALORES A RECEBER POR VENDA DE MERCADORIAS
OUTROS CREDITOS POR NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE
VALORES

1.8.8.15.00-5 CHEQUES A RECEBER
1.8.8.35.00-9 DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS
1.8.8.40.00-1 DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA
1.8.8.80.00-9 TITULOS E CREDITOS A RECEBER
1.8.8.92.00-4 DEVEDORES DIVERSOS - PAIS - DESDOBRAMENTO DE USO

INTERNO CAMBIO - IMPORTACAO
1.8.9.10.00-3 OUTROS CREDITOS EM LIQUIDACAO
1.8.9.95.00-4 (-) RENDAS A APROPRIAR DE OUTROS CREDITOS EM

LIQUIDACAO

1 l,
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Anexo 11
RESOLUCAO 2.099

Aprova regulamentos que dispoem sobre
as condi coes relativamente ao acesso ao
Sistema Financeiro Nacional, aos valo-
res minimos de capital e patrimonio li-
quido ajustado, a instalacao de depen-
dencias e a obrigatoriedade da manuten-
cao de patrimonio liquido ajustado em
valor compativel com o grau de risco
das operacoes ativas das instituicoes
financeiras e demais instituicoes auto-
rizadas a funcionar pelo Banco Central.

o BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9. da Lei
n. 4.595, de 31.12.64, torna publico que o CONSELHO MONETARIO NACIO-
NAL, em sessao realizada em 17.08.94, tendo em vista o disposto no
art. 4., incisos VIII, XI e XIII, da referida Lei n. 4.595/64, na Lei
n. 4.728, de 14.07.65, no art. 20, Paragrafo 1., da Lei n. 4.864, de
29.11.65, no art. 6. do Decreto-Lei n. 759, de 12.08.69, na Lei n.
6.099, de 12.09.74, com as alteracoes introduzidas pela Lei n. 7.132,
de 26.10.83, e no art. 7. do Decreto-Lei n. 2.291, de 21.11.86,

R E S O L V E U:

Art. 1. Aprovar os regulamentos anexos, que disci-
plinam, relativamente as instituicoes financeiras e demais institui-
coes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil:

I - a autorizacao para funcionamento, transferencia
de controle societario e reorganizacao - Anexo I;

11 - os limites minimos de capital realizado e patri-
monio liquido, ajustado na forma da regulamentacao em vigor Anexo
II;

111 - a instalacao e o funcionamento de dependencias
no Pais - Anexo 111;

IV - a obrigatoriedade de manutencao de valor de pa-
trimonio liquido, ajustado na forma da regulamentacao em vigor, com-
pativel com o grau de risco da estrutura de ativos - Anexo IV.

Art. 2. A observancia dos padroes de capital e pa-
trimonio liquido de que tratam os Anexos 11 e IV e condicao indispen-
savel para o funcionamento das instituicoes financeiras e demais ins-
tituicoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

Paragrafo 1. Constatado o descumprimento dos padroes
de capital e/ou patrimonio liquido referidos neste artigo, o Banco
Central do Brasil convocara representantes legais da instituicao para
informarem acerca das medidas que serao adotadas com vistas a regula-
rizacao da situacao.
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Paragrafo 2. O comparecimento dos representantes
legais da instituicao devera ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco)
dias contados da data da convocacao, sendo formalizado mediante la-
vratura de termo especifico por parte do Banco Central do Brasil.

Paragrafo 3. Devera ser apresentado ao Banco Central
do Brasil, no prazo de 15 (quinze) dias contados da lavratura do ter-
mo de comparecimento, para aprovacao, plano de regularizacao referen-
dado pela diretoria da instituicao e pelo conselho de administracao,
se houver, contendo as medidas previstas para enquadramento e respec-
tivo cronograma de execucao, o qual nao podera ser superior a 6
(seis) meses.

Paragrafo 4. A implementacao do plano de regulariza-
cao devera ser objeto de acompanhamento por parte do auditor indepen-
dente, o qual remetera relatorios mensais ao Banco Central do Brasil.

Paragrafo 5. O nao enquadramento da instituicao nos
padroes de capital e patrimonio liquido de que trata este artigo, bem
assim a nao apresentacao do plano de regularizacao no prazo previsto,
a nao aprovacao do plano pelo Banco Central ou o seu descumprimento,
sao pressupostos para a aplicacao do disposto no art. 15 da Lei n.
6.024, de 13.03.74.

Art. 3. Para efeito do enquadramento do patrimonio
liquido ao valor minimo estabelecido no Anexo 11, bem assim de sua
compatibilizacao com o grau de risco da estrutura de ativos da insti-
tuicao, segundo a metodologia definida no art. 2. do Anexo IV desta
Resolucao, admitir-se-a a manutencao, pelo prazo maximo de 90 (no-
venta) dias, de deposito em conta vinculada em montante suficiente
para suprir a deficiencia verificada.

Paragrafo unico. O deposito em conta vinculada de que
trata este artigo:

I - sera considerado como parte integrante do patri-
monio liquido da instituicaoi

11 - podera ser realizado em especie ou em titulas de
emissao do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil, desde
que registrado no Sistema Especial de Liquidacao e de Custodia - SE-
LICi

111 - devera ser mantido em conta especifica de custo-
dia no Banco Central do Brasil e relacionado em mapa proprioi

IV - somente sera liberado mediante autorizacao ex-
pressa do Banco Central do Brasil.

Art. 4. A instituicao somente podera distribuir re-
sultados, a qualquer titulo, em montante superior aos limites minimos
previstos em lei ou em seu estatuto, nas situacoes em que essa dis-
tribuicao nao venha a comprometer os padroes de capital e/ou patrimo-
nio liquido referidos nos Anexos 11 e IV.
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Art. 5. Incluir paragrafo unico no art. 16 do Regu-
lamento anexo a Resolucao n. 1.914, de 11.03.92, que disciplina a
constituicao e o funcionamento das cooperativas de credito, com a se-
guinte redacao:

"Art. 16 .........................................................................................................

Paragrafo unico. A captacao de depositas a vista e a prazo men-
cionadas nas alineas "a" e "b" do inciso I somente pode ser rea-
lizada junto a seus associados."

Art. 6. Continua vedada a instalacao de agencia por
parte de bancos de desenvolvimento e cooperativas de credito.

Art. 7. Fica o Banco Central do Brasil autorizado a
baixar as normas e adotar as medidas julgadas necessarias a execucao
do disposto nesta Resolucao.

Art. 8. Esta Resolucao entra em vigor na data de
sua publicacao.

Art. 9. Ficam revogados:

I - a partir da data de publicacao desta Resolucao:

a) as Resolucoes n.s 156, de 10.09.70, 201, de
20.12.71, 246, de 16.01.73,310, de 25.10.74,341, de 15.08.75,632,
de 27.08.80,658,659 e 660, de 17.12.80,792, de 11.01.83,1.082, de
30.01.86,1.493, de 29.06.88,1.535, de 30.11.88,1.602, de 27.04.89,
1.648 e 1.649, de 25.10.89, 1.687, de 21.02.90, 1.741, de 30.08.90,
1.776, de 06.12.90, 1.864, de 05.09.91, 2.056, de 17.03.94, 2.066, de
22.04.94, 2.070, e 2.071, de 06.05.94, as Circulares n.s 755, de
11.01.83, 867, de 17.07.84, 1.305, de 23.03.88, 1.328, de 06.07.88,
1.394, de 09.12.88,1.404 e 1.408, de 29.12.88,1.415, de 13.01.89,
1.551, de 07.12.89,1.863, de 14.12.90,1.974, de 14.06.91,2.273, de
29.01.93, 2.289, de 18.03.93, 2.297, de 07.04.93, e 2.314, de
26.05.93, e as Cartas-Circulares n.s 1.927, de 16.05.89, e 2.465, de
21.06.94;

b) os itens 111 a VI da Resolucao n. 20, de 04.03.66,
o art. 2. do Regulamento anexo a Resolucao n. 394, de 03.11.76,
os itens 11 e 111 da Resolucao n. 980, de 13.12.84, e os arts. 2. e
5. do respectivo Regulamento anexo, o item 111 da Resolucao n. 1.120,
de 04.04.86, e o art. 5. do respectivo Regulamento anexo, os itens 11
a IV da Resolucao n. 1.428, de 15.12.87, os itens I a IV e VII a X da
Resolucao n. 1.524, de 21.09.88, e os arts. 1., 2., 5., 6., 7., 8.,
10 e 13 do respectivo Regulamento anexo, os itens 11 a VIII da Re-
solucao n. 1.632, de 24.08.89, o art. 6. do Regulamento anexo a Reso-
lucao n. 1.655, de 26.10.89, o art. 2. da Resolucao n. 1.770, de
28.11.90, e o art. 4. do respectivo Regulamento anexo, o art. 54 do
Regulamento anexo a Resolucao n. 1.914, de 11.03.92, os itens 2 a
4, alineas "b" a "f" e "h" do item 5 e itens 6 a 13 da Circular n.
1.364, de 04.10.88, e o art. 1. da Carta-Circular n. 2.278, de
25.05.92;

c) o inciso XI do art. 2. do Regulamento anexo a Re-
solucao n. 1.655, de 26.10.89, tao-somente no que se refere a emissao
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de cedulas pignoraticias de debentures;

11 - a partir de 31.12.94:

a) a Resolucao n. 1.608, de 31.05.89, e as Circulares
n.s 1.341, de 28.07.88, 1.524, de 10.08.89, e 1.849, de 21.11.90;

b) os itens I a 111 e as alineas "a" e "b" do item V
da Resolucao n. 1.499, de 27.07.88, o item VII da Resolucao n. 1.502,
de 28.07.88, os arts. 2. e 3. da Resolucao n. 1.949, de 29.07.92, o
art. 2. da Circular n. 1.967, de 28.05.91, e o inciso 11 do art. 2.
da Circular n. 2.402, de 13.01.94;

c) tao-somente no que se referem aos limites de endi-
vidamento o art. 1. da Resolucao n. 1.949, de 29.07.92, e a Resolu-
cao n. 1.990, de 30.06.93;

d) exceto com relacao aos limites de endividamento de
cooperativas de credito as Resolucoes n.s 1.556, de 22.12.88, e
1.909, de 26.02.92, a Circular n. 2.211, de 05.08.92, e os arts. 1. e
2. da Carta-Circular n. 2.315, de 02.09.92.

111 - a partir de 30.04.95:

a) as Resolucoes n.s 1.339, de 15.06.87, 1.409, de
29.10.87, 1.523, de 21.09.88, 1.595, de 29.03.89, e 1.933, de
30.06.92, as Circulares n.s 1.364, de 04.10.88, 1.399, de 27.12.88,
e 2.364, de 23.09.93, e a Carta-Circular n. 2.311, de 01.09.92;

b) os itens V e VI da Resolucao n. 1.524, de 21.09.88,
e os arts. 3. e 4. do respectivo Regulamento anexo, o art. 3. do Re-
gulamento anexo a Resolucao n. 1.770, de 28.11.90, o Paragrafo 2. do
art. 1. da Resolucao n. 2.042, de 13.01.94, e o paragrafo unico
do art. 4. do Regulamento anexo a Circular n. 2.388, de 17.12.93.

Brasilia, 17 de agosto de 1994

Pedro Sampaio Malan
Presidente
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Anexo 111
RESOLUCAO 2.682

Dispoe sobre criterios de classi-
ficacao das operacoes de credito e
regras para constituicao de provi-
sao para creditos de liquidacao
duvidosa.

o BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9. da Lei n.
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna publico que o CONSELHO
MONETARIO NACIONAL, em sessao realizada em 21 de dezembro de 1999,
com base no art. 4., incisos XI e XII, da citada Lei,

R E S O L V E U:

Art. 1. Determinar que as instituicoes financeiras e demais
instituicoes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil de-
vem classificar as operacoes de credito, em ordem crescente de risco,
nos seguintes niveis:

I - nivel AA;

II - nivel A;

III - nivel B;

IV - nivel C;

V - nivel D;

VI - nivel E;

VII - nivel F;

VIII - nivel G;

IX - nivel H.

Art. 2. A classificacao da operacao no nivel de risco cor-
respondente e de responsabilidade da instituicao detentora do credito
e deve ser efetuada com base em criterios consistentes e verifica-
veis, amparada por informacoes internas e externas, contemplando,
pelo menos, os seguintes aspectos:

I - em relacao ao devedor e seus garantidores:

a) situacao economico-financeira;

b) grau de endividamento;

c) capacidade de geracao de resultados;

d) fluxo de caixa;

e) administracao e qualidade de controles;
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f) pontualidade e atrasos nos pagamentos;

g) contingencias;

h) setor de atividade economica;

i) limite de credito;

11 - em relacao a operacao:
a) natureza e finalidade da transacao;

b) caracteristicas das garantias, particularmente quanto a
suficiencia e liquidez;

c) valor.

Paragrafo unico. A classificacao das operacoes de credito de
titularidade de pessoas fisicas deve levar em conta, tambem, as situ-
acoes de renda e de patrimonio bem como outras informacoes cadastrais
do devedor.

Art. 3. A classificacao das operacoes de credito de um mesmo
cliente ou grupo economico deve ser definida considerando aquela que
apresentar maior risco, admitindo-se excepcionalmente classificacao
diversa para determinada operacao, observado o disposto no art. 2.,
inciso 11.

Art. 4. A classificacao da operacao nos niveis de risco de
que trata o art. 1. deve ser revista, no minimo:

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

a) atraso entre 15 e 30 dias: risco nivel B, no minimo;

b) atraso entre 31 e 60 dias: risco nivel C, no minimo;

c) atraso entre 61 e 90 dias: risco nivel D, no minimo;

d) atraso entre 91 e 120 dias: risco nivel E, no minimo;

e) atraso entre 121 e 150 dias: risco nivel F, no minimo;

f) atraso entre 151 e 180 dias: risco nivel G, no minimo;

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

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

a) a cada seis meses, para operacoes de um mesmo cliente ou
grupo economico cujo montante seja superior a 5% (cinco por cento) do
patrimonio liquido ajustado;

b) uma vez a cada doze meses, em todas as situacoes, exceto
na hipotese prevista no art. 5 ..
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Paragrafo 1. As operacoes de adiantamento sobre contratos de
cambio, as de financiamento a importacao e aquelas com pràzos inferi-
ores a um mes, que apresentem atrasos superiores a trinta dias, bem
como o adiantamento a depositante a partir de trinta dias de sua
ocorrencia, devem ser classificados, no minimo, como de risco nivel
G.

Paragrafo 2. Para as operacoes com prazo a decorrer superior
a 36 meses admite-se a contagem em dobro dos prazos previstos no in-
ciso I.

Paragrafo 3. O nao atendimento ao disposto neste artigo im-
plica a reclassificacao das operacoes do devedor para o risco nivel
H, independentemente de outras medidas de natureza administrativa.

Art. 5. As operacoes de credito contratadas com cliente cuja
responsabilidade total seja de valor inferior a R! 50.000,00 (cin-
quenta mil reais) podem ter sua classificacao revista de forma auto-
matica unicamente em funcao dos atrasos consignados no art. 4., inci-
so I, desta Resolucao, observado que deve ser mantida a classificacao
original quando a revisao corresponder a nivel de menor risco.

Paragrafo 1. O Banco Central do Brasil podera alterar o va-
lor de que trata este artigo.

Paragrafo 2. O disposto neste artigo aplica-se as operacoes
contratadas ate 29 de fevereiro de 2000, observados o valor referido
no caput e a classificacao, no minimo, como de risco nivel A.

Art. 6. A provisao para fazer face aos creditos de liquida-
cao duvidosa deve ser constituida mensalmente, nao podendo ser infe-
rior ao somatorio decorrente da aplicacao dos percentuais a seguir
mencionados, sem prejuizo da responsabilidade dos administradores das
instituicoes pela constituicao de provisao em montantes suficientes
para fazer face a perdas provaveis na realizacao dos creditos:

I - 0,5%(meio por cento) sobre o valor das operacoes clas-
sificadas como de risco nivel Ai

11 - 1% (um por cento) sobre o valor das operacoes classifi-
cadas como de risco nivel Bi

111 - 3% (tres por cento) sobre o valor das operacoes clas-
sificadas como de risco nivel Ci

IV - 10% (dez por cento) sobre o valor das operacoes classi-
ficados como de risco nivel Di

V - 30% (trinta por cento) sobre o valor das operacoes clas-
sificados como de risco nivel Ei

VI - 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das operacoes
classificados como de risco nível Fi

VII - 70% (setenta por cento) sobre o valor das operacoes
classificados como de risco nível Gi
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VIII - 100% (cem por cento) sobre o valor das operacoes
classificadas como de risco nivel H.

Art. 7. A operacao classificada como de risco nivel H deve
ser transferida para conta de compensacao, com o correspondente debi-
to em provisao, apos decorridos seis meses da sua classificacao nesse
nivel de risco, nao sendo admitido o registro em periodo inferior.

Paragrafo unico. A operacao classificada na forma do dispos-
to no caput deste artigo deve permanecer registrada em conta de com-
pensacao pelo prazo minimo de cinco anos e enquanto nao esgotados to-
dos os procedimentos para cobranca.

Art. 8. A operacao objeto de renegociacao deve ser mantida,
nivel de risco em que estiver classificada, ob-

registrada como prejuizo deve ser classificada
H.

no minimo, no mesmo
servado que aquela
como de risco nivel

Paragrafo
menor risco quando
quando fatos novos
co.

1. Admite-se a reclassificacao para categoria de
houver amortizacao significativa da operacao ou

relevantes justificarem a mudanca do nivel de ris-

Paragrafo 2. O ganho eventualmente auferido por ocasiao da
renegociacao deve ser apropriado ao resultado quando do seu efetivo
recebimento.

Paragrafo 3. Considera-se renegociacao a composicao de divi-
da, a prorrogacao, a novacao, a concessao de nova operacao para li-
quidacao parcial ou integral de operacao anterior ou qualquer outro
tipo de acordo que implique na alteracao nos prazos de vencimento ou
nas condi coes de pagamento originalmente pactuadas.

Art. 9. E vedado o reconhecimento no resultado do periodo de
receitas e encargos de qualquer natureza relativos a operacoes de
credito que apresentem atraso igualou superior a sessenta dias, no
pagamento de parcela de principal ou encargos.

Art. 10. As instituicoes devem manter adequadamente documen-
tadas sua politica e procedimentos para concessao e classificacao de
operacoes de credito, os quais devem ficar a disposicao do Banco Cen-
tral do Brasil e do auditor independente.

Paragrafo unico. A documentacao de que trata o caput deste
artigo deve evidenciar, pelo menos, o tipo e os niveis de risco que
se dispoe a administrar, os requerimentos minimos exigidos para a
concessao de emprestimos e o processo de autorizacao.

Art. 11. Devem ser divulgadas em nota explicativa as demons-
tracoes financeiras informacoes detalhadas sobre a composicao da car-
teira de operacoes de credito, observado, no minimo:

I - distribuicao das operacoes, segregadas por tipo de cli-
ente e atividade economica;

II - distribuicao por faixa de vencimento;
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111 - montantes de operacoes renegociadas, lancados contra
prejuizo e de operacoes recuperadas, no exercicio.

Art. 12. O auditor independente deve elaborar relatorio cir-
cunstanciado de revisao dos criterios adotados pela instituicao quan-
to a classificacao nos niveis de risco e de avaliacao do provisiona-
mento registrado nas demonstracoes financeiras.

Art. 13. O Banco Central do Brasil podera baixar normas com-
plementares necessarias ao cumprimento do disposto nesta Resolucao,
bem como determinar:

I - reclassificacao de operacoes com base nos criterios es-
tabelecidos nesta Resolucao, nos niveis de risco de que trata o art.
1.;

11 - provisionamento adicional, em funcao da responsabili-
dade do devedor junto ao Sistema Financeiro Nacional;

111 - providencias saneadoras a serem adotadas pelas insti-
tuicoes, com vistas a assegurar a sua liquidez e adequada estrutura
patrimonial, inclusive na forma de alocacao de capital para operacoes
de classificacao considerada inadequada;

IV - alteracao dos criterios de classificacao de creditos,
de contabilizacao e de constituicao de provisao;

V - teor das informacoes e notas explicativas constantes das
demonstracoes financeiras;

VI - procedimentos e controles a serem adotados pelas ins-
tituicoes.

Art. 14. O disposto nesta Resolucao se aplica tambem as ope-
racoes de arrendamento mercantil e a outras operacoes com caracteris-
ticas de concessao de credito.

Art. 15. As disposicoes
aspectos fiscais, sendo de inteira
observancia das normas pertinentes.

desta Resolucao nao contemplam os
responsabilidade da instituicao a

Art. 16. Esta Resolucao entra em vigor na data da sua pu-
blicacao, produzindo efeitos a partir de 1. de marco de 2000, quando
ficarao revogadas as Resolucoes n.s 1.748, de 30 de agosto de 1990, e
1.999, de 30 de junho de 1993, os arts. 3. e 5. da Circular n. 1.872,
de 27 de dezembro de 1990, a alinea "b" do inciso 11 do art. 4. da
Circular n. 2.782, de 12 de novembro de 1997, e o Comunicado n.
2.559, de 17 de outubro de 1991.

Brasilia, 21 de dezembro de 1999

Arminio Fraga Neto
Presidente
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Anexo IV
RESOLUCAO 2.697

Dispoe sobre criterios de classi-
ficacao das operacoes de credito e
divulgacao de informacoes em nota
explicativa as demonstracoes fi-
nanceiras.

o BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9. da Lei n.
4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna publico que o CONSELHO
MONETARIO NACIONAL, em sessao realizada em 24 de fevereiro de 2000,
com base no art. 4., incisos XI e XII, da citada Lei,

R E S O L V E U:

Art. 1. Admitir que as operacoes de credito sejam classifi-
cadas nos niveis de risco estabelecidos no art. 1. da Resolucao n.
2.682, de 21 de dezembro de 1999, com base nos criterios previstos no
art. 2. daquela Resolucao, observado o seguinte cronograma:

I - ate 31 de marco de
responsabilidade total seja de
500.000,00 (quinhentos mil reais);

2000, operacoes com clientes cuja
valor igualou superior a R!

11 - ate 31 de julho de 2000, operacoes com clientes cuja
responsabilidade total seja de valor igualou superior a R! 50.000,00
(cinquenta mil reais) e inferior a R! 500.000,00 (quinhentos mil re-
ais) .

Art. 2. Alterar o art. 5. da Resolucao n. 2.682, de 1999,
que passa a vigorar com a seguinte redacao:

"Art. 5. As operacoes de credito contratadas com cliente
cuja responsabilidade total seja de valor inferior a R! 50.000,00
(cinquenta mil reais) podem ser classificadas mediante adocao de

modelo interno de avaliacao ou em funcao dos atrasos consignados
no art. 4., inciso I, desta Resolucao, observado que a classifi-
cacao deve corresponder, no minimo, ao risco nivel A.

Paragrafo unico. O Banco Central do Brasil podera alterar o
valor de que trata este artigo."

Art. 3. Devem ser divulgadas, em nota explicativa as demons-
tracoes financeiras, informacoes sobre a composicao da carteira de
operacoes de credito, distribuida nos correspondentes niveis de risco
previstos no art. 1. da Resolucao n. 2.682, de 1999, segregando-se as
operacoes, pelo menos, em creditos de curso normal com atraso inferi-
or a 15 dias, e vencidos com atraso igualou superior a 15 dias.

Art. 4. Esta Resolucao entra em vigor na data de sua publi-
cacao.

Art. 5. Fica revogado o Paragrafo 1. do art. 4. da Resolu-
cao n. 2.682, de 1999, bem como renumerados os Paragrafo Paragrafo 2.
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e 3. do mesmo artigo.

Brasilia, 24 de fevereiro de 2000

Arminio Fraga Neto
Presidente
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