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RESUMO 

 

A iminência da entrada em vigor das regras estabelecidas pelo acordo da Basileia III, 

motivado pela crise do subprime em 2009, desperta preocupação ao redor do mundo, 

inspirando inúmeros estudos que tentam antecipar potenciais efeitos desta regulamentação 

sobre a economia (BERROSPIDE e EDGE, 2010).  

O Brasil vive uma das piores recessões de sua história e as provisões para créditos ruins nos 

balanços dos bancos se avolumam, gerando um aumento do estoque de créditos tributários. 

Em linha com diversos estudos já realizados, este trabalho explorou efeitos decorrentes da 

implantação do acordo da Basileia III em relação ao capital mínimo regulatório exigido, com 

o diferencial de dar ênfase ao impacto da exclusão dos créditos tributários da base de capital 

dos bancos. O objetivo foi identificar se a restrição de capital trazida por tais deduções, no 

âmbito do novo acordo, poderia impactar o volume de créditos concedidos pelos bancos, 

impactando, portanto, o processo de recuperação econômica do Brasil. 

Verificou-se, através de uma pesquisa exploratória, que abordou uma amostra relevante de 38 

bancos, que os avanços dos ajustes prudenciais de créditos tributários terão alto impacto sobre 

a base de capital das instituições financeiras. Tais deduções, geraram impactos em 28 bancos 

da amostra, chegando a representar mais de 100% da necessidade agregada de capital 

principal e 59% da necessidade agregada de capital nível 1 dos bancos analisados.  

Do ponto de vista de influência das deduções dos créditos tributários sobre as carteiras de 

crédito dos bancos, foi possível constatar que o impacto tende a ser pequeno, chegando a 1,5% 

de redução sobre o total da carteira de crédito dos bancos analisados. Essa conclusão, apesar 

de parecer incoerente à primeira vista, justifica-se pela capacidade dos bancos em atrair mais 

capital, em função de suas rentabilidades acima do custo de capital próprio. 

Essa análise nos permitiu confirmar a relevância dos créditos tributários das instituições 

financeiras sobre suas políticas de gestão de capital e verificar que as deduções de créditos 

tributários, apesar de representar restrições importantes de capital, não deverão impactar de 

forma relevante o crescimento das carteiras de crédito no sistema financeiro brasileiro.  

Palavras-Chave: Requerimento de capital; Capital Bancário; Crédito Bancário; Basileia III; 

Crédito Tributário e Ativo Fiscal Diferido (AFD).  



ABSTRACT 

The imminence of fully application of the rules established by Basel III, motivated by the 

subprime crisis in 2009, arouses concern around the world, motivating several papers trying 

to anticipate potential effects of this regulation  (BERROSPIDE e EDGE, 2010).  

Brazil is facing one of the worst recessions in its history and the increase in provisions for bad 

credits, led to an increase in tax credits in the banks' balance sheets in Brazil. Aligned with 

several studies, this research explored the effects arising from the implementation of Basel III 

agreement in relation to minimum regulatory capital, with the differential of emphasizing the 

impact of the exclusion of tax credits from the capital base of banks. The objective was to 

identify if the restriction of capital brought by Tax Credits under the new agreement could 

impact the volume of credits granted by the banks, thus impacting the process of economic 

recovery in Brazil. 

It was verified through a relevant sample of 38 banks that tax credits will have a high impact 

on the banks' capital base. These deductions generated impacts on 28 sample banks, 

accounting for more than 100% of the aggregate principal capital requirement and 59% of the 

aggregate capital requirement of the banks analyzed. 

From the point of view of the influence of tax credit deductions on banks' credit portfolios, it 

was possible to verify that the impact tends to be small, reaching a reduction of 1.5% on the 

total loan portfolio of the banks analyzed. This conclusion, despite seeming at first glance to 

be inconsistent, is justified by the ability of banks to attract more capital, due to their 

profitability above the cost of equity.  

This analysis allowed us to confirm the relevance of tax credits of financial institutions on 

their capital management policies and to verify that deductions of tax credits, despite 

representing significant capital constraints, should not have a significant impact on the growth 

of credit portfolios in Brazil.  

 

 

Keywords: Capital Requirement; Banking Capital; Banking Credit; Basel III and Deferred 

Tax Asset (DTA). 
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1. Introdução  

A contribuição dos agentes financeiros é sabidamente de extrema relevância para o bom 

funcionamento da economia. O mercado financeiro, em especial o sistema bancário, é o 

responsável, entre outras coisas, por intermediar a relação entre os poupadores e aqueles que 

necessitam de recursos financeiros. Considerando a importância, o dinamismo e o risco desse 

setor causar grandes prejuízos sociais, os bancos são cada vez mais fortemente regulados e 

monitorados por órgãos governamentais (BERGER, HERRING e SZEGÖ, 1995).  

Após a adoção, pela maior parte dos países do mundo, das regras estabelecidas pelo primeiro 

acordo da Basileia em 1988 (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 1988), o 

mercado bancário tem se caracterizado por sofrer seguidos aumentos de exigência de capital. 

Esses aumentos de exigibilidade de capital seguiram as evoluções do Acordo da Basileia, que 

depois de 1988, divulgou sua segunda versão em 2004 (Basileia II), e após a crise do 

subprime em 2009, divulgou sua terceira versão em 2010 (Basileia III). 

Considerando que as novas regras do acordo da Basileia III, que estabelecem as novas 

exigências mínimas de capital para que os Bancos operem, passarão a vigorar na sua 

totalidade a partir de 2019, é importante tentar antecipar possíveis efeitos dessa mudança na 

postura e dinâmica de trabalho das instituições financeiras, e, por consequência, vislumbrar 

como esse novo cenário deverá impactar a economia de um modo geral. 

Identificam-se vários estudos preocupados com o aumento do requerimento de capital 

bancário e seu respectivo impacto no volume de créditos concedidos (BERNANKE, LOWN e 

FRIEDMAN, 1991; BERROSPIDE e EDGE, 2010; BLUM , 2005; HANCOCK e WILCOX, 

1993; PEEK e ROSENGREN, 1995; YOSHIDA e SCHIOZER, 2015). Vários estudos 

também foram conduzidos buscando antecipar efeitos da Basileia III sobre a economia dos 

países (GAMBACORTA e MISTRULLI, 2004; SLOVIK, 2012; VAN DEN HEUVEL, 2002). 

Este estudo avalia como está a situação dos bancos no Brasil em relação às suas preparações 

para as novas regras de Basiléia III, com ênfase na questão dos chamados ativos fiscais 

diferidos, ou créditos tributários. Esse entendimento é relevante no cenário atual, dado que o 

Brasil hoje vive uma das piores recessões da sua história e os altos volumes de provisões para 

devedores duvidosos, verificados nos balanços dos bancos recentemente, apontam que os 

estoques de créditos tributários tendem a subir consideravelmente, o que poderá resultar em 
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escassez de capital e que, por sua vez, poderão indicar escassez de financiamentos concedidos 

por bancos em um futuro próximo.  

Os créditos tributários oriundos de diferenças temporárias de provisão para devedores 

duvidosos (PDD), não serão deduzidos da base de capital no Brasil; no entanto, caso os 

bancos não gerem resultado tributável suficiente para consumi-los, os mesmos tendem a 

tornarem-se créditos tributários de prejuízo fiscal e de base negativa de contribuição social 

sobre lucro líquido (CSLL), e estes sim, serão integralmente deduzidos da base de capital 

dentro das novas regras da Basileia III.  

Não é novidade avaliar o impacto da restrição de capital sobre o crédito em períodos de 

recessão. Bernanke e Lown (1991) fizeram estudo semelhante para compreender melhor o 

fenômeno que ficou conhecido como “capital crunch” durante a recessão nos Estados Unidos 

de 1989 a 1994. No entanto, estudos que analisem relação de créditos tributários e capital 

dificilmente são encontrados em outros países, e ainda que não haja evidências suficientes 

para afirmar, supõe-se que isso seja devido à peculiaridade do mercado brasileiro que vive em 

um ambiente de altas cargas tributárias (OECD, 2017) combinado com uma recente expansão 

do crédito. 

Este estudo adaptou metodologia proposta por PINHEIRO et al.(2015), que avaliou o impacto 

da Basileia III sobre os bancos no Brasil, só que explorando de forma mais específica o 

impacto das deduções dos créditos tributários sobre a base de capital destas instituições.  

PINHEIRO et al. (2015) destaca em seu estudo que “é uma limitação desta análise a 

impossibilidade de apurar os ajustes prudenciais ao capital regulatório, pois seria necessário 

conhecer a natureza dos créditos tributários de cada banco”. Já o presente estudo identificou, 

para cada banco da sua amostra, a natureza dos seus créditos tributários e refez a simulação de 

impacto em capital frente a entrada em vigor das regras do acordo da Basileia III. 

Além dessa introdução, o trabalho é composto por mais quatro seções. Na primeira aborda-se 

a base teórica, discutindo-se fatores que influenciam as estruturas de capital das instituições 

financeiras e como estas estruturas correlacionam-se com os volumes de empréstimo dos 

bancos, dando ênfase sobre as mudanças regulatórias que impactaram esse cenário nos 

últimos anos. Na segunda parte é discutida a amostra sobre a qual a análise exploratória é 

realizada, com detalhamentos em relação à metodologia aplicada e premissas assumidas. A 

terceira seção apresenta os resultados da análise sob 2 aspectos: (i) o da suficiência de capital 
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frente a adoção das novas regras da Basileia III e (ii) o da atratividade de capital considerando 

os retornos e custo de capital dos bancos. Por fim, a quarta seção apresenta a conclusão do 

estudo, com sugestões de temas que no futuro possam complementar esta análise. 

2. Base teórica  

2.1 Capital nas instituições financeiras e regulamentação 
 

No mundo das finanças corporativas, o tema “Capital” certamente é um dos mais discutidos e 

estudados. Um dos marcos mais relevantes nesse campo foi a publicação do teorema de 

Modigliani-Miller (MODIGLIANI e MILLER, 1958), que também ficou conhecido por 

princípio da irrelevância da estrutura de capital, uma vez que era pautado na ideia de que a 

forma como uma empresa financia seus ativos é irrelevante na determinação do valor desta 

mesma empresa. O teorema de Modigliani-Miller considera, contudo, a premissa de um 

mercado eficiente onde não haja assimetria de informação, incidência de impostos, custos de 

agência e custos por insolvência. 

O fato das premissas assumidas por Modigliani-Miller divergirem em certo grau daquilo 

observado na economia real, abriu espaço para inúmeros outros estudos a respeito das 

estruturas de capital das empresas, em especial das instituições financeiras, conforme 

abordado por Berger et al. (1995). Segundo Berger et al. (1995), instituições financeiras 

diferem das empresas dos demais setores principalmente (i) em função de uma rede de 

segurança (safety net), gerada pelas instituições governamentais, que suportam essa indústria 

e que criam uma percepção de menor risco perante o mercado e (ii) também pelas exigências 

regulatórias que regem o setor financeiro e estabelecem requerimentos mínimos de capital 

para que estas instituições operem. 

A regulação bancária, nesse contexto, é importante, pois ao longo da história, os bancos 

geralmente estiveram fortemente envolvidos com o desencadeamento de crises financeiras 

sistêmicas (DIAMOND e RAJAN, 2005). A falência de um banco pode levar a uma reação 

em cadeia que pode vir a desestabilizar todo um sistema financeiro. Como forma de mitigação 

de tal risco, agências reguladoras estipulam níveis máximos de alavancagem dos bancos e 

requerimentos mínimos de capital para que estas instituições tenham recursos suficientes para 

arcar com os riscos inerentes aos seus negócios. Sendo assim, além dos requerimentos de 

capital que a própria dinâmica do mercado requer das instituições financeiras, estas também 

estão sujeitas aos requerimentos regulatórios (BERGER, HERRING e SZEGÖ, 1995).  
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Os fundamentos da regulamentação bancária que conhecemos hoje em relação a capital, estão 

baseados nos preceitos do Acordo da Basiléia (BANK FOR INTERNATIONAL 

SETTLEMENTS, 1988), que foi iniciado em 1988. O primeiro Acordo de Basileia previa que, 

diferentemente de uma alavancagem máxima determinada simplesmente pela relação capital 

versus ativos (equity-to-asset ratio), o requerimento de capital fosse determinado com base 

nos ativos ponderados pelo risco (APR) de cada instituição. Além disso, introduziu também o 

conceito de Capital Total segregado entre Nível I (Tier I) e Capital Nível II (Tier II), nos 

quais a relação entre Capital Total e APR denominou-se Índice de Basileia.  

Alguns estudos empíricos evidenciam que bancos mais capitalizados possuem menor risco, no 

entanto, à medida que os requerimentos de capital aumentam, é importante entender como os 

bancos respondem e arcam com os custos envolvidos com esta capitalização. Uma maior 

exigência de capital, portanto, tende a tornar o banco mais seguro, mas também tende a 

aumentar as obrigações do banqueiro, elevando o custo efetivo de capital do banco (COHEN, 

2013). 

O Acordo de Basileia de 1988 trouxe consequências para a dinâmica do funcionamento do 

mercado financeiro e essas consequências foram amplamente estudadas, ainda que não haja 

unanimidade em relação à completude dos benefícios e efeitos adversos que essa 

regulamentação tenha acarretado para a economia. 

Um dos efeitos mais estudados segue sendo a relação entre o aumento de requerimento de 

capital regulatório e o volume de créditos concedidos, pois este é o elo entre a teoria 

financeira e a economia real (BERROSPIDE e EDGE, 2010).  

Segundo Diamond e Rajan (DIAMOND e RAJAN, 2000), o nível de capital dos bancos pode 

influenciar sua operação sobre três aspectos: (i) volume de empréstimos concedidos e 

capacidade de recebimento desses empréstimos; (ii) liquidez dos bancos e quão expostos os 

mesmos estão aos saques dos seus estoques de depósitos e (iii) custos de insolvência 

financeira (cost of financial distress). 

Na sequência abordaremos alguns conceitos relacionados ao primeiro aspecto tratado por 

Diamond e Rajan (2000) no parágrafo acima, que discorre sobre o efeito do nível de capital 

sobre os volumes e taxas dos empréstimos concedidos pelos bancos. 
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2.2 Relação entre o capital das instituições financeiras e o aumento do crédito 
 

A relação entre capital e crédito é óbvia sob a ótica de que quanto mais crédito se concede, 

mais capital será demandado dos Bancos, mas a discussão se aprofunda quando a relação se 

inverte, ou seja, quando buscamos entender se quanto mais capital os bancos possuem, mais 

eles concedem crédito. Essa visão é alinhada ao conceito de alavancagem constante discutida, 

entre outros, por Berrospide e Edge (2010). 

Entender a dimensão da relação capital versus crédito e até que ponto a restrição de capital 

intensificou efeitos de crises ou mesmo enfraqueceu a aplicação de políticas monetárias é 

muito importante para que possamos aprimorar as regulamentações e melhor prever impactos 

futuros sobre a economia.  

Segundo Ghosh et al. (2011), os bancos podem atingir seus requerimentos de capital de três 

formas distintas: (i) emissão de novas ações, (ii) aumentando a retenção de lucros e (iii) 

reduzindo o risco ponderado dos seus ativos. Esta última alternativa pode ser alcançada 

através de venda de ativos, migração para ativos de menor risco e redução de suas carteiras de 

crédito.  

Nesse contexto, uma das crises mais estudadas foi a recessão dos Estados Unidos entre 1989-

1994, que ficou conhecida como “credit crunch”, pois foi caracterizada pela escassez de 

crédito concedida pelos bancos. Um paralelo entre essa escassez de crédito e o aumento do 

requerimento de capital gerado pelas medidas recém-implantadas pelo Acordo de Basileia foi 

prontamente traçado e alguns estudiosos passaram a chamar o evento de “capital crunch” 

(HANCOCK e WILCOX, 1993). 

Dentre os estudos mais relevantes nesse campo acerca desta crise destacam-se os listados 

abaixo: 

 BERNANKE et al. (1991), ao estudarem o cenário do estado de New Jersey, 

reforçaram a tese de crise de capital, ou seja, evidenciaram que a escassez de capital 

dos bancos, principalmente dos bancos pequenos, afetou a concessão de crédito nos 

Estados Unidos durante a recessão, mas concluíram que o maior agravante da crise foi 

a retração na demanda e não oferta de crédito; 
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 HANCOCK e WILCOX (1993), por sua vez, encontraram relação direta entre a 

contração da concessão de crédito nos Estados Unidos e a restrição de capital, mas não 

reforçam a tese de que esta restrição de capital tenha se dado majoritariamente em 

função de aspectos regulatórios; 

 PEEK e ROSENGREN (1995) também corroboraram com a tese de crise de capital, 

através de uma análise que cobriu a região de New England nos Estados Unidos, mas 

diferentemente de BERNANKE et at. (1991), não estabeleceram relação direta entre a 

crise de capital e a crise de crédito naquela região. 

No Brasil, estudos nesse campo também foram desenvolvidos, com destaque para os trabalhos 

abaixo: 

 BLUM (2005) encontrou relação positiva entre crédito e índice de capitalização nos 

bancos no Brasil, sendo que essa relação era ainda mais forte em bancos com fraca 

composição de capital. Adicionalmente esse estudo identifica a existência de “custos 

de regulação” que teriam relação negativa com os níveis de capital dos Bancos, 

reforçando a ideia de que bancos com maior nível de capitalização tendem a ter 

melhores condições para aumentarem suas carteiras de crédito; 

 YOSHIDA e SCHIOZER (2015), a partir da adaptação dos modelos propostos por 

BERROSPIDE e EDGE (2010), realizaram um teste empírico relacionando capital dos 

bancos e crédito no Brasil entre 2003 e 2012. Assim como BLUM (2005), também 

encontraram relação positiva entre o capital excedente dos bancos e o aumento de suas 

carteiras de crédito, contudo, apontam um efeito não muito relevante.  Adicionalmente 

a esta questão, este estudo avaliou se havia diferença na relação capital bancário 

versus aumento do crédito nas instituições públicas e privadas, o que se comprovou. 

Verificou-se que nos bancos públicos, o crescimento do crédito é menos sensível a 

variações no capital. 

Além dessa abordagem mais direta discutida até aqui, entre os níveis de capital e a evolução 

do crédito, estudos de igual relevância tratam do impacto que a regulamentação do capital 

bancário pode ter exercido na forma como os bancos respondem aos estímulos das políticas 

monetárias e como estas regulamentações podem ter criado incentivos nocivos à estabilidade 

do sistema financeiro. SLOVIK (2012), por exemplo, discute como a regulamentação 

direcionou os bancos a buscarem inovações simplesmente para driblar as regras de alocação 
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de capital adequado ao risco. Já Van Den Heuvel (2002) e Gambacorta (2004) abordaram de 

que maneira a regulamentação do capital bancário alterou a forma como os empréstimos 

bancários contribuem na aplicação de políticas monetárias (bank lending channel e bank 

capital channel).  

 

2.3 Efeitos da Basileia III sobre o requerimento de capital  
 

O aumento no requerimento de capital dos bancos, determinado pelas regras de Basileia, tem 

evoluído desde 1988, conforme pode ser visto na Figura 1.  

Figura 1 - Evolução dos acordos da Basileia 

Fonte: Banco Central do Brasil, 2016 

As evoluções das regulamentações de Basileia visam, sobretudo, adequar o nível de 

requerimento mínimo de capital ao perfil de risco dos Bancos. À medida que o perfil de risco 

dos Bancos evolua, é natural que as regras os acompanhem. O acordo de Basileia II, 

publicado incialmente em 2004 (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2006), 

previa uma gestão mais rigorosa de capital apoiada em 3 pilares: o primeiro, relacionado à 

mensuração dos riscos dos Bancos e a consequente alocação de capital, o segundo pilar foca 

no processo de supervisão bancária e o terceiro trata da disciplina de mercado e da 

transparência de informações. 

Os conceitos apresentados pelo Acordo de Basileia II implicaram em evoluções importantes 

em relação aos conceitos vigentes perante o Acordo de Basileia I, entretanto, obviamente 

representaram um requerimento maior de capital para os bancos. Ainda assim, a eficiência 

dessas regras como forma de mitigação de risco sistêmico ficou em cheque à luz dos impactos 

da crise financeira dos subprimes (2007-2009). Esse evento é apontado como um dos 

principais motivadores para o desenvolvimento do novo Acordo da Basileia III (BANK FOR 
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INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2011), publicado em 2010, mas que tem cronograma 

evolutivo de implantação até 2019. 

A implantação gradual das regras de Basileia tem por objetivo dar tempo para que os Bancos 

se adequem de uma forma menos onerosa, possibilitando, por exemplo, que o nível de capital 

seja elevado através de retenção de lucro ao invés de emissão de ações (GHOSH, 2011). 

As regras de Basileia III, além de regular a exigência de capital, também tratam (i) da liquidez 

dos bancos (LCR – Liquidity Coverage Ratio), ao reduzir o volume de depósitos de curto 

prazo, (ii) e do melhor alinhamento entre o perfil dos ativos e dos passivos dos balanços das 

instituições (o Net Stable Funding Ratio – NSFR determina que a razão entre passivos 

estáveis no longo prazo e ativos de longo prazo deverá ser sempre maior que um) (BANK 

FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2011).  

Com relação às exigências de capital, conforme podemos ver na Tabela 1, haverá um aumento 

gradual de requerimento de capital pelo acordo da Basileia III, determinado principalmente 

pelas seguintes mudanças: 

 Deduções de TIER I: a fim de melhorar a mensuração do capital principal, existem 

deduções, ou ajustes prudenciais, que, na prática, aumentam o requerimento de capital 

das instituições financeiras. Os ajustes prudenciais principais são: o Goodwill e outros 

ativos intangíveis, os créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e base 

negativa de Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL), ações de própria 

emissão em tesouraria, benefícios definidos de fundos de pensão, participações 

cruzadas no capital de instituições financeiras, entre outros (PINHEIRO et al., 2015). 

 Exigências diferenciadas de capital: Além dos requerimentos de capital pelo somatório 

de Tier 1 e Tier 2, o acordo de Basileia III também estabelece limites para o Capital 

Principal (composto por ações ordinárias, reservas de lucro e outras reservas) e para o 

Capital Nível 1 (Capital Principal – deduções); 

 Criação dos Adicionais de Capital Principal (ACP) ou buffers de capital: 

o ACP Conservação ou buffer de Conservação: “colchão” de capital para possíveis 

perdas, proporcionando à instituição que utilizar este limite a continuidade de suas 

operações. Contudo, nessas condições, a instituição é obrigada a interromper o 



17 
 

pagamento de dividendos para a recomposição de capital principal (PINHEIRO et 

al., 2015); 

o ACP Contracíclico ou buffer Contracíclico: confere graus de liberdade aos bancos 

centrais, pois fora dos tempos de crise, permite que se crie um colchão de capital 

para fazer frente às perdas em eventuais crises; e em tempos de crise, os bancos 

centrais podem reduzi-lo ou suspendê-lo para evitar uma recessão (PINHEIRO et 

al., 2015); 

o ACP Sistêmico ou buffer Sistêmico: aplicável somente às instituições financeiras 

consideradas sistemicamente importantes, e que na data de publicação deste estudo, 

no Brasil, eram Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e 

Santander. A metodologia de requerimento dá-se através de uma fórmula 

estabelecida pela Circular Nº 3.768 do Banco Central do Brasil, e considera o 

volume de ativos ponderados a risco de cada instituição, ponderados por um fator 

anual de importância sistêmica, apurado em 1º de janeiro de cada ano. O 

requerimento varia em função da relevância da exposição de risco de cada 

instituição; 

Tabela 1 - Cronograma de Implantação de Basileia III 
 

Cronograma BIS III (valores %) 2016 2017 2018 2019

Capital Mínimo Requerido (sem buffers) 10,500 10,500 10,500 10,500

TIER II 3,875     3,250     2,625     2,000     

TIER I 6,625     7,250     7,875     8,500     

TIER I Adicional (híbridos: principal ou perpétuo) 1,500     1,500     1,500     1,500     

Capital Principal 5,125     5,750     6,375     7,000     

Capital Principal 4,500     4,500     4,500     4,500     

Adicional de Capital Principal Mínimo (Conservação) 0,625     1,250     1,875     2,500     

Capital Mínimo Requerido (com buffers e sem 
ACP Sistêmico)

11,125 11,750 12,375 13,000

TIER II 3,875     3,250     2,625     2,000     

TIER I 7,250     8,500     9,750     11,000    

TIER I Adicional (híbridos - principal ou perpétuo) 1,500     1,500     1,500     1,500     

Capital Principal 5,750     7,000     8,250     9,500     

Capital Principal 4,500     4,500     4,500     4,500     

Adicional de Capital Principal Mínimo (Conservação) 0,625     1,250     1,875     2,500     

Adicional de Capital Principal (Contracíclico) 0,625     1,250     1,875     2,500     

 Exposição Total/PIB inferior a 10% (dez por cento) -         -         -         -         

Exposição Total/PIB seja igual ou superior a 10% (dez 
por cento) e inferior a 50% (cinquenta por cento)

-         0,250     0,500     1,000     

 Exposição Total/PIB seja igual ou superior a 50% -        0,500     1,000     2,000     

Ajustes Prudenciais 60% 80% 100% 100%

AC
P S

ist
êm

ico

Fonte: Banco Central do Brasil, 2016 
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Segundo a resolução 4.193 do Banco Central do Brasil (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 

2013), que instituiu o Adicional de Capital Principal (ACP), a insuficiência no cumprimento 

desse requerimento adicional ocasionará as seguintes restrições:  

I. “ao pagamento a título de remuneração variável aos diretores e membros do conselho de 

administração, no caso das sociedades anônimas, e aos administradores de sociedades 

limitadas (inclui bônus, participação nos lucros e quaisquer parcelas de remuneração 

diferidas e outros incentivos remuneratórios associados ao desempenho); 

II. ao pagamento de dividendos e de juros sobre o capital próprio; 

III. ao pagamento das sobras líquidas apuradas e da remuneração anual às quotas-parte de 

capital e ao resgate das quotas-partes, no caso das cooperativas de crédito;  

IV. à recompra de ações próprias em qualquer montante; e  

V. à redução do capital social, quando legalmente possível.” 

Mesmo com um cronograma evolutivo de implantação das regras do novo Acordo da Basileia 

III, vários estudos ao redor do mundo estão sendo conduzidos para tentar antecipar os 

potenciais impactos desta nova regulamentação sobre a economia. Destacamos aqui: 

 COSIMANO e HAKURA (2011): realizaram uma análise global e concluíram que os 

impactos da adoção das regras de Basileia III deverão variar de região para a região a 

depender de fatores como o custo de capital dos bancos e a elasticidade da demanda 

de empréstimos em relação às taxas de empréstimo; 

 SLOVIK e COURNEDE (2011): em linha com estudos realizados pelo 

Macroeconomic Assessment Group (MAG) do Financial Stability Board (FSB) e do 

Comitê de Supervisão Bancária da Basileia (Basel Committee on Bank Supervision - 

BCBS), preveem um impacto discreto da aplicação das regras de Basileia III sobre o 

PIB mundial; 

 PINHEIRO et al.(2015): abordando o mercado brasileiro, avaliaram com base nos 

balanços de 2012, que das 58 instituições estudadas, 23 estariam em fraca posição de 

capital frente às novas regras de Basileia III. Além disso, o estudo relaciona que 39 

instituições possuem retorno abaixo do custo de capital próprio indicando que teriam 
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dificuldade de capitalização e sugerindo, portanto, uma tendência de fusões e 

aquisições no mercado bancário brasileiro. 

Nenhum estudo que abordasse o volume de créditos tributários e seus impactos as deduções 

da base de capital dos bancos foi encontrado até a conclusão deste estudo. 

 

2.4 A dedução dos Créditos Tributários da base de capital e seus impactos 
 

Os Créditos Tributários (CTs), ou Ativos Fiscais Diferidos (AFDs), nascem da diferença entre 

as práticas Contábil e Fiscal. WASSERMAN (2004) classifica os Ativos Fiscais Diferidos 

como uma “ponte” entre a contabilidade tributária e a financeira. Há basicamente dois tipos 

de créditos tributários: 

 Diferenças temporárias: são deduções realizadas na contabilidade, mas que para fins 

fiscais serão dedutíveis somente em momento posterior, gerando, portanto, uma 

diferença temporal entre as duas contabilidades; 

 Prejuízo Fiscal: trata-se da economia tributária gerada a partir de uma base de cálculo 

negativa que deverá ser compensada com lucro tributável no futuro; 

Importante destacar que à medida que não haja resultado tributável suficiente para compensar 

a dedutibilidade dos créditos tributários de diferenças temporárias ao longo do tempo, estes 

tendem a se transformar em créditos tributários de prejuízo fiscal. 

No Brasil as duas principais resoluções que tratam de créditos tributários são: 

 Resolução Nº 3.059, de 19 de dezembro de 2002, do Banco Central do Brasil: 

estabelece normas objetivas para o reconhecimento e manutenção de créditos 

tributários nos balanços das instituições; 

 Resolução Nº 4.192, de 1º de março de 2013, do Banco Central do Brasil: entre outros 

pontos, dispõe sobre as deduções do patrimônio de referência para os cálculos de 

requerimento de capital. Especificamente sobre créditos tributários, estabelece que 

devam ser excluídos conforme cronograma apresentado na Tabela 1, os (i) créditos 

tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido e (ii) créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias 
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que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização 

e/ou o volume que ultrapasse o limite de até 10% do capital principal da instituição 

(exceto PDD); 

 Lei Nº 12.838, de 9 de julho de 2013: criou um mecanismo para aliviar o impacto dos 

créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias oriundas de provisão para 

crédito de liquidação duvidosa (PDD) sobre o capital das instituições. Ao permitir que 

instituições (exceto cooperativas de crédito e administradoras de consórcio) que 

tenham apurado prejuízo fiscal ou se encontrem em situação de liquidação judicial ou 

extrajudicial solicitem o ressarcimento dos créditos presumidos, incorporando o 

mesmo ao lucro líquido da instituição no período subsequente, garantiu que esses 

créditos sejam “líquidos e certos”, podendo, portanto, serem incorporados ao capital 

das instituições. 

A maior parte dos créditos tributários no Brasil é composta por diferenças temporárias e são 

geradas em função das provisões para crédito de liquidação duvidosa (PDD). Dos 

R$ 110 bilhões de créditos tributários dos bancos no Brasil apurados em 2013, R$ 60 bilhões 

tinham origem em diferenças temporárias de PDD (REUTERS BRASIL, 2013), e, portanto, 

não serão excluídos da base de capital, caso os bancos comprovem a capacidade de geração 

de lucro tributável futuro para sua realização.  

Ainda assim, os bancos que não gerarem resultados suficientes para utilizarem seus créditos 

tributários de PDD, terão desafios à frente, pois estes se transformação em créditos tributários 

de prejuízo fiscal, e, estes sim, serão excluídos da base de capital. 

Além disso, segundo a Lei nº 13.169/15 de setembro de 2015, a carga tributária dos Bancos 

foi elevada através da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, contribuindo para uma 

maior elevação dos estoques de créditos tributários. 
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3. Metodologia 

Através de uma pesquisa exploratória, que simula o efeito do aumento do requerimento de 

capital sobre uma amostra relevante de bancos do sistema financeiro brasileiro, o estudo 

discute como estas instituições reagirão a este aumento e avalia potenciais impactos sobre o 

volume de suas carteiras de crédito.  

Tendo como principal lente teórica estudos que analisam a premissa de alavancagem 

constante dos bancos, a pesquisa adapta metodologia abordada por PINHEIRO et al.(2015), 

para conduzir simulações que têm como principais premissas: 

a. Que as instituições financeiras analisadas, num primeiro momento, manterão o mesmo 

volume de Ativos Ponderados a Risco (APR), ou seja, manterão seus volumes de 

carteira de crédito, exposições a risco de mercado e risco operacional. 

b. Que as instituições financeiras analisadas seguirão com a mesma estrutura de capital 

no que diz respeito aos instrumentos utilizados (dívidas perpétuas, subordinadas, etc). 

c. Que os instrumentos de dívidas subordinadas (capital Nível 2) que vencerão ao longo 

do processo de implementação das regras de Basileia III, serão renovados na mesma 

proporção vigente na data base da simulação (março/2017). 

Cabe reforçar, portanto, que esta simulação não considera tendências de crescimento de 

exposições a risco no geral, quer seja por risco de crédito, mercado ou operacional, como 

também não considera eventuais mudanças na composição de capital das instituições por 

aportes, distribuição de dividendos ou retenção de lucros, e também não considera novas 

emissões de dívidas subordinadas ou instrumentos híbridos de capital. 

A amostra selecionada é composta por 38 instituições financeiras, que foram selecionadas 

com base na disponibilidade das informações necessárias para a análise e por sua relevância 

dentro do mercado bancário nacional. 

Conforme descrito no apêndice 1, esta amostra de 38 bancos, parte de um total de 1.441 

instituições relacionadas pelo BACEN, que representam 91,3% dos Ativos Ponderados pelo 

Risco (APR) e 93,0% do total da carteira de crédito do sistema financeiro nacional. Este dado 

confirma o alto nível de concentração do mercado bancário brasileiro, que convive há anos 

com ondas de fusões e aquisições. 
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Conforme esquema apresentado na Figura 2, o estudo é composto de duas análises principais: 

Análise de Suficiência de Capital (Parte I) e Atratividade de capital dos bancos com base no 

retorno e custo de capital (Parte II).  

Figura 2: Metodologia: Construção do Modelo 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A primeira análise (Parte I - Análise de Suficiência de Capital) consiste na avaliação de 

necessidade de capital, que simula o capital regulatório exigido, seguindo os parâmetros e 

aplicação completa dos novos requerimentos de capital por Basileia III, descritos na seção 2.3. 

Esta análise toma por base o requerimento mínimo de capital, levando em consideração a 

utilização do buffer de conservação (para todos os Bancos) e sistêmico (para os casos nos 

quais se aplica).  

Esta simulação, baseada no artigo de PINHEIRO et al.(2015), é pautada com informações de 

março de 2017 e dá uma ênfase maior sobre as deduções de créditos tributários, visto que uma 

das lacunas do referido artigo é justamente o fato de não se utilizar de dados dos balanços das 

instituições para apurar o impacto dos ajustes prudenciais sobre o capital regulatório das 

mesmas. 

O estudo avalia o impacto da implementação das regras de Basileia III sobre os níveis de 

Capital Principal, Capital Nível 1, e Capital Total (Índice de Basileia) das instituições 

analisadas.  

Na simulação foram utilizadas: (i) informações de Capital Principal, Nível 1 e Total, além dos 

Ativos Ponderados pelo Risco (APR) que foram coletados na seção IF Data do site do Banco 
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Central do Brasil, relatório “Parcelas de Capital”, (ii) também foram usados dados da 

composição das deduções das parcelas de capital dos bancos que foram extraídos dos 

relatórios Anexo I - Pilar 3 de Basileia III requerido pelo BACEN através da Circular Nº 

3.784, do Banco Central do Brasil e disponibilizados pelos bancos em seus sites (modelo 

disponível no Anexo 1) e, por fim, (iii) foram coletadas informações da composição do 

estoque de créditos tributários das instituições, que foram extraídas das notas explicativas das 

suas demonstrações financeiras publicadas. 

A partir destas informações foram realizadas simulações de antecipações no cronograma das 

deduções de ajustes prudenciais de créditos tributários, de acordo com o novo requerimento 

de Basileia III, a ser completamente implementado até 2019. Considerando estas simulações, 

novos índices de capital foram calculados e os mesmos foram comparados com os novos 

limites de requerimento, a fim de se verificar o enquadramento ou não das instituições a tais 

limites.  

Partindo do mapeamento do estoque de créditos tributários e da avaliação da necessidade de 

capital dos bancos, foi verificado quanto da necessidade de capital da amostra selecionada 

corresponde ao impacto dos ajustes prudenciais oriundos dos créditos tributários. Finaliza-se, 

assim, a Parte I da análise, que buscou responder à seguinte pergunta: Quais bancos 

necessitam de capital em função das novas regras da Basileia III, em especial, quanto 

dessa necessidade advém das deduções dos créditos tributários? 

A segunda análise (Parte II - Atratividade de capital dos bancos com base no retorno e custo 

de capital) buscou avaliar se a restrição de capital das instituições abrangidas pela amostra 

tende a se manter, a partir de um comparativo entre a rentabilidade média destas instituições e 

o custo de capital próprio. O estudo parte da premissa de que instituições com retornos acima 

do custo de capital próprio tendem a atrair capital de investidores, a fim de se adequarem aos 

novos requerimentos de capital. A rentabilidade utilizada como referência foi a média dos 

ROEs (Return on Equity) de 2014, 2015 e 2016, extraídas do site do Banco Central. 

Seguindo metodologia utilizada por PINHEIRO et al.(2015), que, por sua vez apoiou-se no 

modelo internacional de precificação de ativos de capital (international capital asset princing 

model – ICAPM), de ADLER e SOLNIK (1974), realizamos o cálculo do custo de capital 

próprio (KE).  
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A utilização dessa metodologia visa reduzir distorções do mercado brasileiro, que, por conta 

do fraco desempenho histórico da bolsa de valores do Brasil (IBOVESPA), poderia levar a 

um baixo custo de capital próprio, caso fosse utilizado o modelo CAPM clássico. O cálculo 

do custo de capital próprio (KE) aplicada por PINHEIRO et al.(2015), dá-se através de uma 

variação do ICAPM, representado pela seguinte fórmula: 

 

 

As notações da fórmula acima correspondem a: 

E  corresponde ao retorno do ativo “i”, negociado na bolsa “k”, que no presente caso 

representa à bolsa de valores oficial do Brasil (BM&FBOVESPA). 

         corresponde ao retorno de ativos livre de risco global (GL), representado pelos títulos de 

10 anos do tesouro dos Estados Unidos (Tresury Bonds 10 years). 

              representa o retorno do mercado global (GL), e, no caso, corresponde ao índice 

Standard & Poor’s (S&P 500). 

      corresponde ao beta de um determinado ativo “i” em relação a um índice “k”, onde o “k” 

representa o índice IBOVESPA. 

        representa o beta do índice “k” com relação ao mercado global (GL). 

      corresponde ao prêmio de risco soberano, mensurado pelo EMBI + Brazil (Emerging 

Markets Bond Index) 

O beta IBOVESPA vs S&P 500 (    ) foi capturado pelo provedor de dados financeiros 

Bloomberg, considerando o período dos últimos  anos (2012 a 2016). O provedor Bloomberg 

também foi a fonte para captura dos betas dos últimos 5 anos de bancos brasileiros com   

capital aberto (   ), sendo eles Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, ABC, Banrisul e 

Banco ABC. 

A taxa de ativos globais livre de risco (     ) considerada foi a média histórica de 5 anos (2012 

a 2016) dos juros do Treasury Bond americano de 10 anos. O          que corresponde ao 

retorno do mercado global, foi apurado considerando a rentabilidade do S&P 500 nos últimos 

E( ) 

  

E =  +  ( E( ) -  ) +  
 

 

 

  

E( )  
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5 anos (2012 a 2016) e, por fim, o risco Brasil (     ) considerado foi a média últimos 5 anos do 

EMBI + Brazil do JP Morgan (2012 a 2016). 

O resultado dessa fórmula corresponde ao KE nominal em dólares, que foi convertido em um 

KE nominal em reais ao ser ajustado à diferença entre o índice de inflação nacional (índice de 

preço ao consumidor amplo – IPCA) e o índice de preços dos Estados Unidos (consumer price 

index – CPI do Bureau os Labor Statistics) de 2012 a 2016. 

Buscou-se utilizar o mesmo período de aferição para todos os indicadores no cálculo do KE, 

no entanto, para o ROE, utilizamos a média dos últimos 3 anos, para não distorcer muito a 

visão da performance recente dos bancos analisados. 

Considerando as instituições financeiras que apresentaram necessidade de capital principal e 

que não alcançaram rentabilidade acima do custo de capital próprio, estimamos o impacto de 

redução de suas carteiras de crédito, partindo da premissa de que tais instituições não 

poderiam suprir suas necessidades de capital através da emissão de dívida subordinadas, 

instrumentos de híbridos capital, ou através da atração de novos investimentos. 

Por fim, foi feito um estudo adicional que verificou a relação entre o saldo de créditos 

tributários sobre patrimônio líquido das instituições e o enquadramento destas instituições nos 

níveis de requerimento de capital nível 1. O objetivo desta análise complementar é demonstrar 

a alta correlação entre o alto volume de créditos tributários e a necessidade de capital nível 1 

dos bancos analisados. 

Finaliza-se, portanto, a Parte II da análise, que visou responder à seguinte pergunta: Dos 

bancos que precisam de capital, quantos não devem conseguir aumentar capital por 

novos aportes e devem, portanto, reduzir suas carteiras de crédito? 
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4. Resultados 

4.1 Análise de Suficiência de Capital - Parte I 
 

Esta seção é uma atualização do modelo proposto por PINHEIRO et al.(2015), com uma 

principal adaptação com relação ao cálculo do impacto das deduções dos créditos tributários 

sobre o capital. 

Tabela 2 - Capital regulatório dos bancos analisados  
Data base: março/17 (em R$ milhões) 
 

Instituição
Ativos Ponderados pelo 

risco (APR)
Capital Principal Capital Nivel 1

Capital 
Regulatório Total

Capital 
Principal / 
APR (%)

Capital Nível 1 
/ APR (%)

Capital Total / 
APR (%)

1 ITAU 719.150                       110.454           110.608           130.394            15,36           15,38             18,13             
2 BB 683.652                       62.926             84.867             124.049            9,20             12,41             18,15             
3 BRADESCO 607.464                       67.915             73.123             92.920             11,18           12,04             15,30             
4 BNDES 593.837                       90.576             90.576             135.864            15,25           15,25             22,88             
5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 581.171                       51.954             51.954             79.000             8,94             8,94               13,59             
6 SANTANDER 392.373                       53.761             57.773             61.871             13,70           14,72             15,77             
7 BTG PACTUAL 99.547                        12.428             16.511             19.369             12,48           16,59             19,46             
8 SAFRA 83.795                        9.351               10.303             12.240             11,16           12,30             14,61             
9 VOTORANTIM 60.872                        6.164               6.164               8.010               10,13           10,13             13,16             
10 CITIBANK 53.753                        8.526               8.526               8.526               15,86           15,86             15,86             
11 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 38.346                        4.076               4.076               6.123               10,63           10,63             15,97             
12 BANRISUL 38.268                        5.150               5.150               6.038               13,46           13,46             15,78             
13 CREDIT SUISSE 26.192                        3.405               3.405               5.066               13,00           13,00             19,34             
14 BNP PARIBAS 25.017                        3.185               3.185               3.971               12,73           12,73             15,87             
15 ABC-BRASIL 21.076                        3.021               3.021               3.292               14,33           14,33             15,62             
16 PANAMERICANO 20.682                        1.904               1.904               2.566               9,21             9,21               12,41             
17 JP MORGAN CHASE 20.678                        4.720               4.720               4.720               22,83           22,83             22,83             
18 BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 19.237                        1.782               1.782               3.123               9,26             9,26               16,23             
19 BCO DAYCOVAL S.A 15.975                        2.737               2.737               2.737               17,13           17,13             17,13             
20 BCO VOLKSWAGEN S.A 14.416                        2.726               2.726               3.683               18,91           18,91             25,54             
21 BRB 9.321                          1.050               1.050               1.437               11,26           11,26             15,42             
22 BCO GMAC S.A. 9.206                          1.639               1.639               1.639               17,80           17,80             17,80             
23 ALFA 9.035                          2.270               2.270               2.270               25,12           25,12             25,12             
24 MERCEDES-BENZ 8.600                          1.493               1.493               1.525               17,37           17,37             17,73             
25 BMG 8.279                          956                 956                 1.549               11,55           11,55             18,71             
26 BANCOOB 8.029                          1.383               1.383               1.383               17,22           17,22             17,22             
27 ORIGINAL 7.966                          1.128               1.128               1.128               14,17           14,17             14,17             
28 PINE 7.190                          999                 999                 1.037               13,89           13,89             14,42             
29 MERCANTIL DO BRASIL 7.020                          594                 595                 999                  8,46             8,48               14,24             
30 DEUTSCHE 6.970                          1.448               1.448               1.448               20,78           20,78             20,78             
31 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 5.759                          1.231               1.378               1.378               21,37           23,92             23,92             
32 SOCIETE GENERALE 4.685                          1.281               1.281               1.281               27,34           27,34             27,34             
33 ING 3.451                          794                 794                 794                  23,02           23,02             23,02             
34 SOFISA 3.432                          637                 637                 637                  18,56           18,56             18,56             
35 INDUSVAL 2.247                          245                 245                 245                  10,89           10,89             10,89             
36 SCOTIABANK BRASIL 2.120                          492                 492                 492                  23,20           23,20             23,20             
37 CAIXA GERAL 1.495                          341                 341                 341                  22,83           22,83             22,83             
38 HSBC 1.231                          1.102               1.102               1.102               83,70           83,70             83,70             

Total 4.221.540                    525.846           562.344           734.247            12,40           13,28             17,31             

Mar/17

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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A tabela 2 representa o ponto de partida da análise de suficiência de capital e apresenta a 

situação inicial dos bancos que compõe a amostra em março de 2017, ordenados pelos Ativos 

Ponderados pelo Risco (APR). 

Todas as instituições estavam enquadradas nos parâmetros mínimos exigidos pela regra 

vigente à época da captura da amostra, tanto em relação ao Capital Total, quanto em relação 

ao Capital Principal e Nível 1. O Indusval foi o banco que mais se aproximou do mínimo 

exigido de capital total de 10,5%, apresentando 10,9% de índice de Basileia no fechamento do 

primeiro trimestre de 2017.  

Esta primeira parte da análise (Parte I), que corresponde à análise da suficiência de capital, 

parte de dois prismas. O primeiro prisma com ênfase na geração de um cenário simulado com 

as deduções dos créditos tributários, e o segundo que considera o nível de enquadramento 

geral das instituições com a aplicação integral das regras da Basileia III, sobre esse cenário 

simulado. 

4.1.1 Simulação Impacto das Deduções dos Créditos Tributários (Basileia III) 
 

Partindo do primeiro prisma, que foca na geração de um cenário simulado com os impactos 

das deduções dos créditos tributários, foram simulados os novos patrimônios de referência das 

38 instituições da amostra selecionada. As informações foram levantadas através do Anexo 1 

do Pilar 3 (Composição do Patrimônio de Referência e informações sobre a adequação do PR), 

definido pela Circular nº 3.678 e alterada pela Circular Nº 3.784, do Banco Central do Brasil. 

Partindo do modelo regulatório para cálculo de suficiência de capital, as deduções de créditos 

tributários foram simuladas com acelerações de deduções, a partir de ajustes nas seguintes 

linhas do documento Anexo 1 do Pilar 3 (disponível no ANEXO 1): 

 Linha 10 (Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido): Ajustado o valor de dedução de 80% para 

100%, conforme previsto na aplicação integral das regras de Basileia III. 

 Linha 21 (Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de 

geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização, acima do limite 

de 10% do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas): Ajustado o valor 
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de dedução de 80% para 100%, conforme previsto na aplicação integral das regras de 

Basileia III. 

O primeiro resultado da simulação do impacto das deduções dos créditos tributários, que 

antecipa as deduções de capital destas instituições sob as regras do acordo de Basileia III, está 

apresentado na Tabela 3, e denota um impacto, à primeira vista, não relevante de 1,4% sobre a 

base de capital dos bancos capturados na amostra (R$ 9.976 milhões a mais de capital 

requerido de uma base total de R$ 734.247 milhões). Os bancos aparecem na Tabela 3, 

ordenados pelo impacto no capital regulatório, fruto das simulações de dedução de créditos 

tributários. 

Tabela 3 - Simulação Impacto Deduções Créditos Tributários  
Data base: março/17 (em R$ milhões) 
 

Absoluto %

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.196           21.943         16.789         61,87% 79.000         76.908        -2.092 -3%

BRADESCO 4.699           27.686         18.501         48,66% 92.920         90.916        -2.004 -2%

BB 1.608           24.917         15.742         47,88% 124.049       122.527      -1.522 -1%

ITAU 6.610           25.317         21.688         41,31% 130.394       129.037      -1.357 -1%

SANTANDER 1.022           12.392         13.077         42,34% 61.871         60.859        -1.012 -2%

VOTORANTIM 1.177           4.429           1.881           91,99% 8.010           7.541          -470 -6%

PANAMERICANO 1.493           1.214           572             94,74% 2.566           2.211          -355 -14%

BTG PACTUAL 1.156           892             1.588           19,89% 19.369         19.019        -350 -2%

BMG 764             1.307           327             91,99% 1.549           1.264          -284 -18%

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. -              2.133           289             54,65% 6.123           6.046          -77 -1%

BANRISUL -              1.371           807             33,57% 6.038           5.984          -54 -1%

BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. -              438             8                 22,48% 3.123           3.073          -50 -2%

BCO GMAC S.A. 176             222             353             40,94% 1.639           1.590          -49 -3%

INDUSVAL 14               21               302             72,02% 245             197             -48 -20%

CREDIT SUISSE 211             -              629             21,93% 5.066           5.024          -42 -1%

BNP PARIBAS -              350             106             13,48% 3.971           3.933          -38 -1%

PINE 122             123             167             35,67% 1.037           1.005          -31 -3%

DEUTSCHE 145             -              72               13,86% 1.448           1.419          -30 -2%

ORIGINAL 127             87               61               13,24% 1.128           1.102          -27 -2%

SOFISA 103             19               87               28,19% 637             611             -26 -4%

MERCANTIL DO BRASIL 32               458             115             83,72% 999             975             -24 -2%

CITIBANK 82               864             732             19,13% 8.526           8.510          -16 0%

BRB 49               372             206             46,80% 1.437           1.427          -10 -1%

ALFA 21               73               95               8,23% 2.270           2.266          -4 0%

SAFRA 14               1.238           619             19,83% 12.240         12.237        -3 0%

SCOTIABANK BRASIL 12               12               13               7,49% 492             489             -2 0%

MERCEDES-BENZ 4                 286             120             27,36% 1.525           1.524          -1 0%

CAIXA GERAL 6                 36               23               19,00% 341             341             -1 0%

ABC-BRASIL -              193             229             13,77% 3.292           3.292          0 0%

BANCOOB -              21               15               2,61% 1.383           1.383          0 0%

BCO DAYCOVAL S.A -              464             469             34,03% 2.737           2.737          0 0%

ING 1                 54               14               8,70% 794             794             0 0%

JP MORGAN CHASE -              9                 364             7,88% 4.720           4.720          0 0%

HSBC -              -              18               1,63% 1.102           1.102          0 0%

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -              9                 18               2,18% 1.378           1.378          0 0%

SOCIETE GENERALE -              -              4                 0,30% 1.281           1.281          0 0%

BCO VOLKSWAGEN S.A 27               866             216             40,50% 3.683           3.683          0 0%

BNDES -              7.035           14.051         22,96% 135.864       135.864      0 0%

Total 20.871         136.852       110.365       41,50% 734.247       724.271      -9.976 -1,4%

Créditos 
Tributários /  
Patrimônio 

Líquido

Instituição
Capital  

Regulatório 
Original

Capital  
Regulatório 
Simulado

Variação Capital 
Regulatório

Créditos 
Tributários - 

Prejuízo 
Fiscal

Créditos 
Tributários - 
Diferenças 

Temporárias 
Outras

Créditos 
Tributários - 
Diferenças 

Temporárias 
PDD

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Das 38 instituições analisadas, 10 não tiveram impacto algum, e das 28 instituições que 

tiveram alguma dedução, 5 tiveram impacto igual ou acima de 5% em relação à sua base de 

capital (Indusval, BMG, Panamericano e Votorantim) e as cinco maiores instituições do 

mercado (Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil (BB) Itaú e Santander) 

somadas contribuem com 80% deste impacto em termos absolutos (7.987 bilhões a menos de 

capital, de um total de 9.976 simulados). 

Cabe relembrar que, mediante as determinações da Lei Nº 12.838, os créditos tributários de 

diferenças temporárias de PDD não são deduzidos da base de capital destas instituições, e fica 

evidente pela Tabela 3, que caso fossem deduzidos, o impacto seria de grande relevância. 

Dentre os bancos analisados, os créditos tributários de diferenças temporárias de PDD 

representam 51% do total (R$ 136,82 bilhões de um total de R$ 268,09 bilhões). 

 

4.1.2 Necessidade de capital das instituições analisadas sob vigência do novo acordo da  
Basileia III 
 

O segundo prisma da análise de suficiência de capital está endereçado na Tabela 4. Ela parte 

dos resultados da simulação anterior e considera o nível de enquadramento geral das 

instituições ao acordo da Basileia III, com a aplicação integral das novas regras (incluindo o 

Adicional de Capital Principal de Conservação e o Contracíclico), assumindo, portanto, os 

seguintes limites: 9,50% de Capital Principal, 11,0% de Capital Nível 1 e 13% de Capital 

Total. Para as instituições Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e 

Santander, enquadradas como empresas de alta relevância para o sistema financeiro, foi 

considerado o adicional de 1% pela aplicação do ACP Sistêmico. 

O resultado desta simulação apontou que 9 das 38 instituições simuladas sofreriam com 

alguma insuficiência de capital dentro das novas regras de requerimento de capital por 

Basileia III. Nesta tabela os bancos aparecem ordenados pelos seus ativos ponderados pelo 

risco (APR). 

Em 8 ocorrências houve não enquadramento de Capital principal; em novas 8 ocorrências 

houve insuficiência de capital Nível 1 e em 3 situações houve insuficiência de Capital Total. 
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Tabela 4 - Ajuste à base de capital dos bancos analisados  
Data base: março/17 (em R$ milhões) 

Instituição
Ativos 

Ponderados pelo 
risco (APR)

Capital 
Principal

Capital 
Nível 1

Capital  
Nivel 1 e 
Nivel 2

Capital 
Principal / 
APR (%)

Capital Nível 
1 / APR (%)

Capital Total 
/ APR (%)

1 ITAU 719.150            109.097   109.251   129.037     15,17          15,19          17,94          
2 BB 683.652            61.404    83.345    122.527     (*) 8,98 12,19          17,92          
3 BRADESCO 607.464            65.912    71.119    90.916       10,85          11,71          14,97          
4 BNDES 593.837            90.576    90.576    135.864     15,25          15,25          22,88          
5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 581.171            49.862    49.862    76.908       (*) 8,58 (*) 8,58 13,23          
6 SANTANDER 392.373            52.749    56.761    60.859       13,44          14,47          15,51          
7 BTG PACTUAL 99.547              12.078    16.162    19.019       12,13          16,24          19,11          
8 SAFRA 83.795              9.348      10.301    12.237       11,16          12,29          14,60          
9 VOTORANTIM 60.872              5.695      5.695      7.541         (*) 9,36 (*) 9,36 (*) 12,39
10 CITIBANK 53.753              8.510      8.510      8.510         15,83          15,83          15,83          
11 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 38.346              3.999      3.999      6.046         10,43          (*) 10,43 15,77          
12 BANRISUL 38.268              5.096      5.096      5.984         13,32          13,32          15,64          
13 CREDIT SUISSE 26.192              3.363      3.363      5.024         12,84          12,84          19,18          
14 BNP PARIBAS 25.017              3.147      3.147      3.933         12,58          12,58          15,72          
15 ABC-BRASIL 21.076              3.021      3.021      3.292         14,33          14,33          15,62          
16 PANAMERICANO 20.682              1.549      1.549      2.211         (*) 7,49 (*) 7,49 (*) 10,69
17 JP MORGAN CHASE 20.678              4.720      4.720      4.720         22,83          22,83          22,83          
18 BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 19.237              1.732      1.732      3.073         (*) 9,01 (*) 9,01 15,98          
19 BCO DAYCOVAL S.A 15.975              2.737      2.737      2.737         17,13          17,13          17,13          
20 BCO VOLKSWAGEN S.A 14.416              2.726      2.726      3.683         18,91          18,91          25,54          
21 BRB 9.321                1.040      1.040      1.427         11,16          11,16          15,31          
22 BCO GMAC S.A. 9.206                1.590      1.590      1.590         17,27          17,27          17,27          
23 ALFA 9.035                2.266      2.266      2.266         25,08          25,08          25,08          
24 MERCEDES-BENZ 8.600                1.493      1.493      1.524         17,36          17,36          17,72          
25 BMG 8.279                672         672         1.264         (*) 8,12 (*) 8,12 15,27          
26 BANCOOB 8.029                1.383      1.383      1.383         17,22          17,22          17,22          
27 ORIGINAL 7.966                1.102      1.102      1.102         13,83          13,83          13,83          
28 PINE 7.190                967         967         1.005         13,45          13,45          13,98          
29 MERCANTIL DO BRASIL 7.020                570         571         975           (*) 8,12 (*) 8,14 13,89          
30 DEUTSCHE 6.970                1.419      1.419      1.419         20,36          20,36          20,36          
31 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 5.759                1.231      1.378      1.378         21,37          23,92          23,92          
32 SOCIETE GENERALE 4.685                1.281      1.281      1.281         27,34          27,34          27,34          
33 ING 3.451                794         794         794           23,02          23,02          23,02          
34 SOFISA 3.432                611         611         611           17,81          17,81          17,81          
35 INDUSVAL 2.247                197         197         197           (*) 8,76 (*) 8,76 (*) 8,76
36 SCOTIABANK BRASIL 2.120                489         489         489           23,09          23,09          23,09          
37 CAIXA GERAL 1.495                341         341         341           22,80          22,80          22,80          
38 HSBC 1.231                1.102      1.102      1.102         89,51          89,51          89,51          

Total 4.221.540         515.870   552.368   724.271     12,22          13,08          17,16          

Mar/17

 (*) Insuficiência de capital, frente aos novos requerimentos regulatórios de 9,50% de Capital Principal, 11,0% 

de Capital Nível 1 e 13% de Capital Total 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A amostra desta simulação é menor do que a utilizada por PINHEIRO et al.(2015), visto que 

requer maior disponibilidade de informações para sua realização. Dos 58 nomes selecionados 
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por PINHEIRO et al.(2015), a amostra dessa pesquisa selecionou 28, conforme apresenta a 

Tabela 5.  

Tabela 5 - Comparativo estudo PINHEIRO et al. (2015) 
 

Pinheiro,Savoia e 
Securato (2015)

Presente 
Estudo

Intersecção 
Amostra

Tamanho 
Amostra

58                     38              28             

Instituições 
Desenquadrados

23                     9                8               

% Instituições 
Desenquadradas

40% 24% 29%
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Considerando que o artigo de PINHEIRO et al.(2015), utilizando dados de 2012, apresentou 

que 23 bancos da sua amostra de 58, estariam com suas estruturas de capital desenquadradas 

de alguma forma, ao compararmos tal estudo com este, notamos que de fato há uma evolução 

significativa dos bancos no sentido de prepararem-se para a nova realidade de requerimento 

de capital. 

Identificado que 9 das 38 instituições simuladas sofreriam com alguma insuficiência de 

capital dentro das novas regras de requerimento de capital por Basileia III, o próximo passo é 

verificar o quanto representa essa necessidade adicional de capital.  

A necessidade de capital foi calculada na Tabela 6 sobre dois cenários: (i) Considerando 

Ajustes Prudenciais de Créditos Tributários Atuais (pré simulação) e (ii) Considerando 

Ajustes Prudenciais de Créditos Tributários por Basileia III (cenário simulado). Dessa forma 

foi possível mensurar o excedente de capital requerido a partir das maiores deduções definidas 

pelo novo acordo, e comparar com o efeito isolado do adicional de requerimento de capital 

gerado pelos créditos tributários, que já foi calculado na Tabela 3.  

O cálculo total da necessidade de capital dos bancos analisados no novo cenário (ii), 

apresentado na Tabela 6, expõe insuficiências de capital principal de R$9,8 bilhões; de capital 

nível 1 de R$16,9 bilhões e de capital total de R$0,9 bilhão. Chama atenção o alto volume de 

necessidade de capital Nível 1 da amostra (R$ 16.944 milhões), impulsionado principalmente 

pela Caixa Econômica Federal, que tem seguido uma política de redução da concessão de 

crédito, justificada pela necessidade de “adequação em relação à política de alocação de 

capital do banco” (EBC AGENCIA BRASIL, 2017). 
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Tabela 6 - Necessidade de Capital das Instituições Analisadas  
Data base: março/17 (em R$ milhões) 
 

Instituição
Capital 

Principal
Capital 
Nível 1

Capital 
Total

Capital 
Principal

Capital 
Nível 1

Capital 
Total

Valor
% Capital 
Principal 

Necessário

% Capital 
Nível 1 

Necessário
ITAU -         -         -         -         -         -         1.357      -               -               
BB 2.089      -         -         3.612      -         -         1.522      42% -               
BRADESCO -         -         -         -         -         -         2.004      -               -               
BNDES -         -         -         -         -         -         -         -               -               
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.315      12.033    -         5.407      14.125    -         2.092      39% 15%
SANTANDER -         -         -         -         -         -         1.012      -               -               
BTG PACTUAL -         -         -         -         -         -         350        -               -               
SAFRA -         -         -         -         -         -         3            -               -               
VOTORANTIM -         532        -         88          1.001      373        470        532% 47%
CITIBANK -         -         -         -         -         -         16          -               -               
BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. -         142        -         -         219        -         77          -               35%
BANRISUL -         -         -         -         -         -         54          -               -               
CREDIT SUISSE -         -         -         -         -         -         42          -               -               
BNP PARIBAS -         -         -         -         -         -         38          -               -               
ABC-BRASIL -         -         -         -         -         -         -         -               -               
PANAMERICANO 60          371        123        415        726        478        355        85% 49%
JP MORGAN CHASE -         -         -         -         -         -         -         -               -               
BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 46          334        -         95          384        -         50          52% 13%
BCO DAYCOVAL S.A -         -         -         -         -         -         -         -               -               
BCO VOLKSWAGEN S.A -         -         -         -         -         -         -         -               -               
BRB -         -         -         -         -         -         10          -               -               
BCO GMAC S.A. -         -         -         -         -         -         49          -               -               
ALFA -         -         -         -         -         -         4            -               -               
MERCEDES-BENZ -         -         -         -         -         -         1            -               -               
BMG -         -         -         115        239        -         284        248% 119%
BANCOOB -         -         -         -         -         -         -         -               -               
ORIGINAL -         -         -         -         -         -         27          -               -               
PINE -         -         -         -         -         -         31          -               -               
MERCANTIL DO BRASIL 73          177        -         97          201        -         24          25% 12%
DEUTSCHE -         -         -         -         -         -         30          -               -               
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. -         -         -         -         -         -         -         -               -               
SOCIETE GENERALE -         -         -         -         -         -         -         -               -               
ING -         -         -         -         -         -         -         -               -               
SOFISA -         -         -         -         -         -         26          -               -               
INDUSVAL -         2            47          17          50          95          48          288% 95%
SCOTIABANK BRASIL -         -         -         -         -         -         2            -               -               
CAIXA GERAL -         -         -         -         -         -         1            -               -               
HSBC -         -         -         -         -         -         -         -               -               

Total 5.583      13.591    170        9.845      16.944    945        9.976      101% 59%
Ocorrências 5            7            2            8            8            3            28          

Impacto Avanço Deduções Créditos 
Tributários

Necessidade de Capital 
considerando Ajustes 

Prudenciais Créditos Tributários 
(Basileia 3)

Necessidade de Capital 
considerando Ajustes 

Prudenciais Créditos Tributários 
(Atuais)

Fonte: Elaborado pelo autor 

Importante ressaltar também que a maior necessidade de capital dos bancos analisados dá-se 

no Capital Nível 1, o que significa que os bancos não poderão recompor seus enquadramentos 

através de emissão de novas dívidas subordinadas. Considerando que novos aportes seriam a 

última opção para fortalecimento de capital, essa necessidade de capital nível 1 deve fazer 

com que os bancos retenham mais dividendos, busquem maiores rentabilidades (maiores 
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riscos) aumentando o colchão de capital com maiores lucros e, em último caso, reduzam suas 

exposições a risco, através de redução de suas carteiras de crédito. 

 

4.1.3 Análise Conjunta Parte I 
 

No que tange à análise do impacto dos créditos tributários sobre capital, verificamos que, pela 

primeira simulação efetuada na Tabela 3, os ajustes prudenciais oriundos de créditos 

tributários estavam gerando um impacto de apenas 1,4% sobre o capital total (R$ 9.976 

milhões a mais de capital de uma base total de R$ 734.247 milhões). No entanto, ao 

verificarmos o resultado das simulações da Tabela 6, notamos que o incremento de deduções 

de créditos tributários (R$ 9.976 milhões) é responsável por mais de 100% da deficiência de 

capital principal (R$ 9.976 milhões de um total necessário de R$ 9.845 milhões) e 59% da 

deficiência de capital Nível 1 das instituições analisadas (R$ 9.976 milhões de um total 

necessário de R$ 16.944 milhões).  

Ou seja, ao analisarmos o impacto das deduções de créditos tributários sobre toda a base de 

capital, o impacto não parece ser relevante (1,4%), no entanto, ao compararmos tal efeito com 

o volume de necessidade de capital dos bancos, este valor passa a ser bastante relevante (100% 

da deficiência de capital principal e 59% da deficiência de capital Nível 1 das instituições 

analisadas). 

Essa análise mostra grande relevância não somente no agregado da amostra, mas também 

individualmente quando avaliamos o impacto em cada banco. Para todas as instituições com 

necessidade de capital principal, os impactos do avanço das deduções de créditos tributários 

representam parcela relevante dessa insuficiência. 

O avanço das deduções de crédito tributários representou um aumento de três casos nas 

ocorrências de não suficiência de capital principal (de cinco para oito); de um caso de 

insuficiência de capital nível 1 e um caso de insuficiência de capital total, no entanto, no 

agregado houve impacto em 28 bancos. Com isso os nove bancos que aparecem com alguma 

insuficiência de capital são: Banco do Brasil (BB), Banco do Nordeste, Rabobank, Caixa 

Econômica, BMG, Votorantim, Panamericano, Mercantil do Brasil e Indusval. 
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Dessa forma, essa seção respondeu à primeira parte da questão apresentada na metodologia: 

Quais bancos necessitam de capital em função das novas regras da Basileia III, em 

especial, quanto dessa necessidade advém das deduções dos créditos tributários? 

A segunda parte da pergunta será respondida na seção seguinte. 

Essa simulação, até aqui, já comprova a relevância do componente “Crédito Tributário” sobre 

as estruturas de capital das instituições financeiras no Brasil e o quão relevante é o tema no 

processo de planejamento de dos bancos. 

 

4.2 Atratividade de Capital dos Bancos baseado no Retorno e Custo de Capital - Parte II 
 

Conforme verificado na análise da seção anterior, considerando que parte relevante da 

deficiência de capital da amostra analisada decorre do avanço dos ajustes prudenciais oriunda 

de créditos tributários, e que essa deficiência se dá principalmente nos níveis de Capital 

Principal e Capital Nível 1, essa segunda análise visa entender a capacidade de esses bancos 

recomporem suas bases de capital a partir da atratividade de novos investimentos seniores 

(equity).  

Considerando ainda a metodologia aplicada por PINHEIRO et al.(2015), avaliaremos o 

retorno dos bancos em comparação com o custo de capital próprio do setor bancário. Bancos 

com necessidade de capital e retorno abaixo do custo de capital, certamente tenderão a ter 

muita dificuldade de se manter no mercado. 

O custo de capital próprio do setor (KE) encontrado foi de 15,49% e foi calculado utilizando a 

base do ICAPM (International Capital Asset Pricing Model), conforme descrito anteriormente 

na seção de Metodologia. Este valor partiu do cálculo individual das instituições de capital 

aberto da nossa amostra que possuem Beta divulgado pelo Bloomberg. 

A Tabela 7, apresenta os valores encontrados para cada componente do KE, conforme 

demonstrado a seguir: 
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Tabela 7 - Cálculo do Custo de Capital Próprio (Ke) 

Beta carteira bancos vs IBOVESPA 1,091 1,120 1,477 1,187 0,950 0,890 1,191 0,822

Beta IBOVESPA vs S&P 500 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481 0,481

Risco Mercado (S&P 500) 11,73% 11,73% 11,73% 11,73% 11,73% 11,73% 11,73% 11,73%

Taxa Livre de Risco (T-Bond 10y) 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19% 2,19%

Prêmio de Risco de mercado 9,54% 9,54% 9,54% 9,54% 9,54% 9,54% 9,54% 9,54%

Risco Brasil 280 280 280 280 280 280 280 280

KE (nominal em USD) 9,99% 10,12% 11,76% 10,43% 9,34% 9,07% 10,45% 8,76%

Inflação USD 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93%

Inflação R$ 7,02% 7,02% 7,02% 7,02% 7,02% 7,02% 7,02% 7,02%

KE (nominal em R$) 15,49% 15,63% 17,35% 15,95% 14,81% 14,52% 15,97% 14,19%

Componentes do KE Valor MédioNotação Valor Itaú Valor BB
Valor 
Bradesco

Valor 
Santander

Valor ABC
Valor 
Banrisul

Valor BTG

E

E -

E

 Fonte: Elaborado pelo autor  

Comparamos a referência de custo de capital próprio de 15,49%, com o ROE (Return on 

Equity) dos bancos da nossa amostra. O ROE considerado foi extraído do site do Banco 

Central, através da seção IF Data. 

Conforme apresentado na Tabela 8, verificamos que somente 6 bancos tiveram rentabilidade 

média acima do custo de capital próprio. Sendo elas: Bradesco, Itaú, BTG Pactual, Safra, 

Banco do Nordeste e o BNDES. 

A rentabilidade dos bancos sofreu um impacto bastante sensível em 2016, fato este que 

sensibiliza de forma bastante relevante a base de análise. Tal constatação fica evidente a partir 

de uma análise mais próxima da Tabela  8. Nesta tabela, é possível verificar que 24 bancos 

apresentaram rentabilidade em 2016 abaixo da média dos últimos 3 anos, reforçando o 

impacto negativo do ano de 2016 na composição da média.  

A persistir uma performance ruim da rentabilidade dos bancos, especialmente daqueles que de 

alguma forma apresentam necessidade de capital, estes tendem a serem alvo de fusões e 

aquisições, gerando uma concentração ainda maior do sistema bancário brasileiro, ou então 

deverão reduzir muito sua base de ativos. Portanto, avaliar a correlação entre (i) rentabilidade 

versus (ii) custo de capital próprio (KE) versus (iii) necessidade de capital nos dá melhor visão 

com relação aos bancos que tendencialmente se enquadrarão nesta frágil situação.  
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Tabela 8 - Rentabilidade média dos bancos analisados versus KE de 15,49%  

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11,42 11,41 6,50 9,78 Sim

BRADESCO 18,51 19,33 15,02 17,62

BB 14,51 18,36 9,57 14,15 Sim

ITAU 21,12 21,94 18,72 20,59

SANTANDER 3,77 12,77 9,58 8,71 Sim

VOTORANTIM 6,65 6,32 5,05 6,01 Sim

PANAMERICANO 0,22 0,22 -6,95 -2,17 Sim

BTG PACTUAL 22,87 28,53 19,23 23,54

BMG 8,29 6,00 1,97 5,42 Sim

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 22,19 10,75 21,77 18,24

BANRISUL 12,20 13,68 10,24 12,04 Sim

BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 13,40 7,44 13,61 11,48 Sim

BCO GMAC S.A. 8,05 14,34 12,12 11,50 Sim

INDUSVAL -0,76 -28,88 -20,33 -16,66 Sim

CREDIT SUISSE 2,58 -2,29 -8,45 -2,72 Sim

BNP PARIBAS 7,66 20,75 8,69 12,37 Sim

PINE 7,51 3,53 -1,25 3,26 Sim

DEUTSCHE 9,01 11,65 -0,96 6,57 Sim

ORIGINAL 3,49 5,12 0,88 3,16 Sim

SOFISA 5,49 12,14 10,11 9,25 Sim

MERCANTIL DO BRASIL -25,06 9,95 2,62 -4,16 Sim

CITIBANK 1,86 11,64 11,39 8,30 Sim

BRB 11,01 6,91 17,08 11,67 Sim

ALFA 5,37 5,82 5,78 5,66 Sim

SAFRA 17,71 18,55 17,86 18,04

SCOTIABANK BRASIL 2,54 17,14 5,00 8,23 Sim

MERCEDES-BENZ 6,98 6,07 2,10 5,05 Sim

CAIXA GERAL -11,57 -9,91 3,01 -6,16 Sim

ABC-BRASIL 14,19 14,78 14,05 14,34 Sim

BANCOOB 9,39 11,70 12,32 11,14 Sim

BCO DAYCOVAL S.A 11,03 15,50 15,31 13,95 Sim

ING 5,78 11,98 -3,27 4,83 Sim

JP MORGAN CHASE 5,37 9,31 9,13 7,94 Sim

HSBC -5,64 -8,62 -23,23 -12,50 Sim

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 8,37 9,96 8,82 9,05 Sim

SOCIETE GENERALE 1,05 -16,32 -1,68 -5,65 Sim

BCO VOLKSWAGEN S.A 15,67 16,55 5,43 12,55 Sim

BNDES 21,18 15,37 14,78 17,11           

ROE Médio 
abaixo Ke?

Instituição ROE 2014 ROE 2015 ROE 2016 ROE Médio

Fonte: Elaborado pelo autor  

Para melhor entender a situação de cada instituição, enquadramos os 38 bancos da nossa 

amostra em quadrantes com as características descritas na Tabela 9, baseado no modelo 

proposto por PINHEIRO et al.(2015). 

 

Tabela 9 - Estrutura do mercado bancário em quadrantes 
Quadrante 4 

Insuficiência de capital regulatório Retornos 

superiores ao custo de capital 

Quadrante 1 

Suficiência de capital regulatório Retornos superiores 

ao custo de capital 

Quadrante 3 

Insuficiência de capital regulatório Retornos 

inferiores ao custo de capital 

Quadrante 2 

Suficiência de capital regulatório Retornos inferiores 

ao custo de capital 

Fonte: Pinheiro et al., 2015  
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A lógica proposta nos quadrantes acima permite agrupar bancos com situações semelhantes e 

que deverão implementar planos de ação similares a fim de manterem-se onde estão, caso 

ocupem posições favoráveis, ou então moverem-se para quadrantes melhores, caso estejam 

sofrendo com deficiência de capital e/ou rentabilidade. 

 

4.2.1 Requerimento de Capital principal versus ROE Médio 
 

A Figura 3 avalia o enquadramento dos bancos em relação ao capital principal, usando como 

referência o valor de 9,5%, cruzando tal referência com a rentabilidade destas instituições, 

avaliando se as mesmas remuneram seus acionistas acima ou abaixo do custo de capital 

(15,49%). 

 
Figura 3 - Requerimento de Capital Principal versus ROE Médio 
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 Fonte: Elaborado pelo autor  

Nessa análise, nenhum banco encontra-se no Quadrante 4, portanto, todos os bancos com 

deficiência de capital principal possuem rentabilidade abaixo do custo de capital próprio, 

estando, portanto, no Quadrante 3. Os bancos que se encontram nessa situação são: Banco do 

Brasil (BB), Rabobank, Caixa Econômica, BMG, Votorantim, Panamericano, Mercantil do 

Brasil e Indusval. Estes bancos possuem como principal alternativa para viabilizarem seu 
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enquadramento ao requerimento de capital principal, a redução da sua base de ativos e 

exposição a risco, uma vez que a geração de lucros é baixa e os acionistas estariam pouco 

dispostos a realizar novos aportes. 

Chama atenção nessa análise, o fato de bancos de grande relevância no mercado bancário 

brasileiro ocuparem essa situação, sabidamente frágil. Tomando por base somente Banco do 

Brasil, Caixa Econômica Federal e Votorantim, chegamos a uma representatividade destes 

nomes equivalente a 28,7% do total de Ativos ponderados a risco do sistema financeiro 

nacional, segundo o relatório “Parcelas de Capital”, do Banco Central do Brasil.  

Os bancos BTG Pactual, Banco do Nordeste, Safra, Itau, Bradesco e BNDES encontram-se no 

quadrante 1, pois têm rentabilizado seu capital acima do KE encontrado e também apresentam 

índice de capital principal acima do requerimento estabelecido pelo acordo da Basileia III.  

Os demais bancos da amostra estão posicionados no quadrante 2, apresentando capital 

principal acima do requerimento, mas com desafios em relação à rentabilização dos seus 

negócios num patamar acima do custo de capital próprio. Neste quadrante destacam-se 

positivamente alguns bancos de nicho, como ABC Brasil e Banco Daycoval, que apresentam 

rentabilidade mais próxima ao KE, e como destaque negativo pontua-se o HSBC, que vendeu 

recentemente sua operação para o Bradesco, mantendo uma operação menor, com escopo 

somente de banco de investimento. 

 

4.2.2 Requerimento de Capital Nível 1 versus ROE Médio 
 

A Figura 4, avalia o enquadramento dos bancos em relação ao capital nível 1, usando como 

referência o valor de 11,0%, cruzando tal referência com a rentabilidade destas instituições, 

avaliando se as mesmas remuneram seus acionistas acima ou abaixo do custo de capital 

(15,49%). Importante ressaltar que o requerimento de capital considerado, contempla o ACP 

de conservação e o contracíclico. 

No atendimento ao requerimento de Capital nível 1, alguns bancos se utilizam de emissões de 

dívida com características híbridas de capital, para garantir enquadramento nos parâmetros 

estabelecidos pelo acordo da Basileia III. Essas emissões se dívida, são substancialmente mais 

caras do que as dívidas comuns devido ao risco de tal aplicação em relação aos depósitos 
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bancários comuns, ou até mesmo em relação às dívidas subordinadas. Instrumentos dessa 

natureza possuem mais risco, pois são passíveis de absorverem perdas durante sua validade. 

Figura 4 - Requerimento de Capital Nível 1 versus ROE Médio 
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Fonte: Elaborado pelo autor  

Na Figura 4, vemos que Bradesco, Safra e Banco do Brasil (BB), que possuem instrumentos 

híbridos de capital na composição do seu capital nível 1, estão um pouco acima do 

requerimento, justificando um custo maior de emissão em troca de um maior conforto em 

relação ao enquadramento regulatório. 

O Banco do Nordeste é o único a figurar no quadrante 4 na figura 4, e potencialmente poderá 

buscar enquadramento de capital até 2019 através de retenção de lucros, redução de exposição 

a risco ou até mesmo por aporte de capital, visto que possui rentabilidade acima do custo de 

capital próprio. 

Os bancos Rabobank, Caixa Econômica, BB, BMG, Panamericano, Votorantim, Mercantil do 

Brasil e Indusval encontram-se no quadrante 3, tanto na figura 4 quanto na figura 3. Como 

alternativa ao enquadramento ao requerimento de capital nível 1, estes bancos poderiam 

reduzir sua base de ativos ponderados a risco (APR) ou realizar emissões de instrumentos 

híbridos de capital, que mesmo sendo substancialmente mais caros, conforme anteriormente 

mencionado, justificar-se-ia pelo benefício que seria gerado. 
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4.2.3 Requerimento de Capital Total versus ROE Médio 
 

A Figura 5, avalia o enquadramento dos bancos em relação ao capital total (nível 1 + nível 2), 

usando como referência o valor de 13,0%, cruzando tal referência com a rentabilidade destas 

instituições, avaliando se as mesmas remuneram seus acionistas acima ou abaixo do custo de 

capital (15,49%). Importante ressaltar que o requerimento de capital considerado, contempla o 

ACP de conservação e o contracíclico. 

 

Figura 5 - Requerimento de Capital Total versus ROE Médio 
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 Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Em relação ao enquadramento ao requerimento de capital total, verificamos que somente 

Votorantim, Panamericano e Indusval apresentam necessidade de capital. Além disso, estes 

bancos seguem posicionados, nessa visão, no quadrante 3 devido à baixa rentabilidade. Para 

estes bancos existe a possibilidade de emissões de dívidas subordinadas, como alternativa à 

necessidade de enquadramento ao requerimento de capital total, ou mesmo emissão de 

instrumentos híbridos de capital que solucionaria, não só o tema da necessidade de capital 

total, como também a necessidade de capital nível 1. 
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4.2.4 Análise Conjunta Parte II 
 

Em relação aos bancos que encontram-se no quadrante 3 na figura 4 (Requerimento de 

Capital Nível 1 versus ROE Médio) e figura 5 (Requerimento de Capital Total versus ROE 

Médio), as emissões de dívida subordinada ou emissões de instrumentos híbridos de capital 

apresentam-se como alternativas que viabilizariam seus enquadramentos em relação aos 

requerimentos do acordo da Basileia III, no entanto, quando avaliamos os bancos que 

encontram-se no quadrante 3 na figura 3 (Requerimento de Capital Principal versus ROE 

Médio), a alternativa mais plausível para viabilizar tal enquadramento passa a ser a redução 

dos ativos ponderados a risco (APR) destas instituições financeiras, visto que, conforme já 

mencionado, novos aportes de investidores seriam improváveis tomando por base suas 

rentabilidades em relação ao custo de capital próprio.  

Como a maior parcela dos ativos ponderados a risco dos bancos encontra-se no risco de 

crédito, a redução das carteiras de crédito passa a ser a alternativa mais viável para viabilizar 

o enquadramento dos oito bancos que se encontram no quadrante 3 na figura 3. São eles: 

Banco do Brasil (BB), Caixa Econômica Federal, Votorantim, Panamericano, Bco Rabobank, 

BMG, Mercantil do Brasil e Indusval. 

Dessa forma, essa seção respondeu à segunda questão apresentada na metodologia: Dos 

bancos que precisam de capital, quantos não devem conseguir aumentar capital por 

novos aportes e devem, portanto, reduzir suas carteiras de crédito? 

 

4.3 Análise Conjunta (Parte I e Parte II) 
 

Dado que já é sabido o impacto em capital pela adoção completa do acordo da Basileia III e 

também quais bancos não deverão suprir esse maior requerimento de capital através da 

atração de novos investimentos, resta apurar o impacto estimado de redução da carteira de 

crédito destes bancos e o quanto desta redução deve-se exclusivamente aos créditos tributários. 

A tabela 10 apresenta o resumo desta simulação, que demonstra que os oito bancos que 

tendem a sofrer reduções em suas carteiras de crédito devido ao maior requerimento de capital, 

concentram 44,1% do total da carteira de crédito dos bancos da amostra.  
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Na simulação, verificamos que o enquadramento dos oito bancos em questão se daria através 

de uma redução de 109.7 bilhões em suas carteiras de crédito, assumindo que todos esses 

ativos possuem o fator de ponderação de risco médio da carteira vigente. 

Tabela 10 - Impacto Créditos Tributários sobre Carteiras de Crédito 
Data base: março/17 (em R$ milhões) 
 

Instituição Carteira Crédito Capital Principal
Carteira de Crédito 

estimada para 
enquadramento

Novo Capital 
Principal

Total 
(A + B)

(A) 
Impacto CT 

sobre Carteira 
Crédito

(B) 
Impacto demais 
Requerimentos 

BIS III

BB 622.172            61.404             588.230               62.926 -33.942 -14.592 -19.350 

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 701.198            49.862             633.272               51.954 -67.926 -26.561 -41.365 

VOTORANTIM 46.364              5.695               45.654                 6.164 -711 -711 0

PANAMERICANO 19.840              1.549               15.647                 1.904 -4.194 -3.584 -609 

BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 15.894              1.732               15.066                 1.782 -828 -431 -397 

BMG 7.799                672                  6.664                  956 -1.135 -1.135 0

MERCANTIL DO BRASIL 6.304                570                  5.387                  594 -917 -227 -690 

INDUSVAL 1.126                197                  1.038                  245 -87 -87 0

(i) Total Quadrante 3 -  Figura 3 1.420.697         121.681            1.310.957            126.526              -109.740 -47.329 -62.411 

(ii) Total Geral Amostra 3.220.422         515.870            

(i) / (ii) 44,1% 23,6%

Simulação Capital Principal 
com Carteira de Crédito Real

Simulação Capital Principal 
com Carteira de Crédito reduzida

Variação Carteira

Fonte: Elaborado pelo autor  

Essa redução equivale a 7,7% da carteira de crédito desses bancos e a 3,4% da carteira de 

crédito de todos os demais bancos que compõe a amostra deste estudo. 

Adicionalmente, apuramos o quanto desta redução de 109.7 bilhões da carteira de crédito dos 

bancos é explicada pelas maiores deduções de créditos tributários. Conforme apresentado na 

coluna “(A) Impacto CT sobre Carteira Crédito”, vê-se que o impacto dos créditos tributários 

sobre os bancos que não possuem, ou possuem poucas alternativas de recomposição de suas 

bases de capital, é uma redução de 47,3 bilhões em suas carteiras de crédito, ou seja, 3,3% do 

total e de 1,5% do total da carteira de crédito dos bancos da amostra deste estudo. 

Dessa forma, essa seção respondeu à segunda parte da questão apresentada na metodologia: 

Quais bancos necessitam de capital em função das novas regras da Basileia III, em 

especial, quanto dessa necessidade advém das deduções dos créditos tributários? 

Chega-se, portanto, ao entendimento de que:  

I. Conforme visto na Tabela 6 - Necessidade de Capital das Instituições Analisadas, as 

deduções de créditos tributários são bastante relevantes em relação à necessidade de 
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capital principal agregada dos bancos analisados, chegando a representar 101% de tal 

necessidade; 

II. As deduções de crédito tributário afetam os requerimentos de capital principal, capital 

nível 1 e capital total, no entanto, os bancos tem suprido suas necessidades de capital 

nível 1 e capital total através da emissão de dívidas subordinadas e instrumentos 

híbridos de capital; 

III. Bancos com necessidade de capital principal podem adequar-se aos novos 

requerimentos do acordo da Basileia principalmente através de retenção de dividendos, 

aportes de capital e/ou redução de exposição a risco; esta última pode ser viabilizada 

principalmente através de redução de carteira de crédito; 

IV. Como bancos com rentabilidade abaixo do custo de capital próprio tem menos 

atratividade de investimento, a alternativa para enquadramento na necessidade de 

capital principal deve ser viabilizada através de redução da carteira de crédito; 

V. Nesse contexto, os créditos tributários justificariam reduções das carteiras de crédito 

dos bancos analisados da ordem de 47,3 bilhões, ou seja, de 1,5% do total da carteira 

de crédito dos bancos da amostra deste estudo. 

Sendo assim, apesar de na análise agregada os créditos tributários terem grande influência 

sobre a necessidade de capital das instituições analisadas, quando avaliamos os bancos 

individualmente, este impacto diminui consideravelmente, quer seja porque os mesmos 

ajustaram ou ajustarão suas bases de capital via emissão de dívidas subordinadas / 

instrumentos híbridos de capital, quer seja, porque os bancos já reduziram suas carteiras de 

crédito ao longo desse período de preparação para a implementação do acordo da Basileia III. 

Este estudo não busca quantificar o quanto da redução das carteiras de crédito dos bancos foi 

ocasionada pelo avanço dos ajustes prudenciais de créditos tributários, mas sim estimar o 

impacto futuro. 

Se por um lado, os créditos tributários deverão refletir de agora em diante uma redução não 

muito relevante das carteiras de crédito pelos motivos expostos acima, por outro, claramente 

bancos que possuem estoques de créditos tributários relevantes (calculados pelo estoque de 

créditos tributários sobre patrimônio líquido – CT / PL %) tem mais dificuldades de 

enquadramento nos limites de capital.  
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A combinação da Tabela 11 e da Figura 6, dá a exata noção da forte correlação entre volume 

de créditos tributários e atendimento aos requerimentos mínimos de capital. 

Tabela 11 - Estrutura do mercado bancário em quadrantes II  
Quadrante D 

CT/ PL acima de 50% e não enquadramento ao 

requerimento mínimo de capital 

Quadrante A 

CT/ PL acima de 50% e enquadramento ao 

requerimento mínimo de capital 

Quadrante C 

CT/ PL abaixo de 50% e não enquadramento ao 

requerimento mínimo de capital 

Quadrante B 

CT/ PL abaixo de 50% e enquadramento ao 

requerimento mínimo de capital 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Figura 6 - Requerimento de Capital Nível 1 versus Saldo (%) Créditos Tributários / 
Patrimônio Líquido 
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 Fonte: Elaborado pelo autor 

Por esta análise, com exceção do BCO Rabobank, todos os bancos com deficiência de capital 

nível 1 possuem relação crédito tributário sobre patrimônio líquido acima de 50%, indicando 

que os créditos tributários geram desafios importantes na gestão do capital dos bancos, que 

mesmo através da emissão de instrumentos híbridos e dívidas subordinadas não são 

facilmente contornáveis.   
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5. Conclusão  

Em linha com estudos realizados ao redor do mundo, este trabalho explorou impactos 

decorrentes da implantação das regras estabelecidas pelo acordo da Basileia III em relação à 

definição de capital mínimo regulatório, com ênfase na exclusão dos créditos tributários da 

base de capital dos Bancos. 

Verificou-se que os avanços dos ajustes prudenciais de créditos tributários terão impacto 

relevante sobre a base de capital dos bancos. Tais deduções, geraram impactos em 28 bancos 

da amostra chegando a representar mais de 100% da necessidade agregada de capital principal 

e 59% da necessidade agregada de capital nível 1 dos bancos analisados. O estudo permitiu 

evidenciar a importância da gestão dos créditos tributários na administração dos limites de 

capital dos bancos e reforçar a importância da Lei Nº 12.838, que fez com que os créditos 

tributários de diferenças temporárias de PDD não fossem deduzidos da base de capital dos 

bancos. Verificou-se que, dentre os bancos analisados, os créditos tributários de diferenças 

temporárias de PDD representam 51% do total (R$ 136,82 bilhões de um total de R$ 268,09 

bilhões), o que traria desafios ainda maiores no processo de adaptação das instituições 

financeiras às novas determinações do acordo da Basileia III. 

Do ponto de vista de influência das deduções dos créditos tributários sobre as carteiras de 

crédito dos bancos, foi possível constatar que o impacto tende a ser pequeno, chegando a 1,5% 

de redução sobre o total da carteira de crédito dos bancos analisados. Apesar dos ajustes 

prudenciais fruto de créditos tributários terem impacto relevante sobre o capital, esse impacto 

não deve ser refletido nas carteiras de crédito dos bancos. O estudo demonstra que os bancos 

deverão compensar as deduções de capital oriundas de créditos tributários através da atração 

de novos investimentos, retenção de dividendos, emissão de dívidas subordinadas e emissão 

de instrumentos híbridos de capital. Considerando o racional econômico, aos bancos Caixa 

Econômica Federal, Votorantim, Banco do Brasil (BB), Panamericano, BCO Rabobank, 

BMG, Mercantil do Brasil e Indusval, que possuem restrição de capital principal, restará a 

alternativa de redução de exposição a risco, considerando a baixa atratividade de capital que 

possuem. 

Ainda assim, o alto estoque de créditos tributários manifesta-se como um grande ofensor de 

capital para o Bancos e merecem atenção e destaque nas políticas de acompanhamento e 

gestão de capital dos Bancos. 
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As limitações deste estudo consistem na falta de visibilidade da capacidade de utilização e 

geração de novos créditos tributários pelos bancos e, por conseguinte, do real impacto das 

deduções de créditos tributários quando da completa aplicação das novas regras. Como 

premissa, o estudo assume que as bases de créditos tributários se manterão nos patamares 

verificados em março de 2017, o que pode ser bastante conservador se considerarmos o quão 

expostos estão os bancos à crise econômica vivida pelo país.  

Reavaliar este estudo após a entrada em vigor da Resolução nº 4.557, de fevereiro de 2017, 

que trata do gerenciamento integrado de riscos e do gerenciamento de capital (GIR) das 

instituições financeiras, e que poderá trazer um aumento importante no volume de provisões 

para os balanços dos bancos, deverá ser um campo interessante para futuras análises.  
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APÊNDICE 1 – BASE COMPLETA E COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA (“PARCELAS 

DE CAPITAL” E CARTEIRA DE CRÉDITO BACEN) 

 
Data base: março/17 

TCB - Tipo de instituição ou 
conglomerado

Qtde 
Instituições 

(#)

Patrimônio de 
Referência 
(R$ Milhões)

Ativos 
ponderados risco

(R$ Milhões)

Carteira de 
Crédito

(R$ Milhões)

Indice 
Basileia 

(%)

Capital 
NIVEL 1 

(%)

Capital 
Principal 

(%)

Banco comercial, banco múltiplo com 
carteira comercial ou caixa econômica

94             620.452            3.739.031             2.918.900             16,53        13,17        12,17        

Banco de desenvolvimento 4               139.504            616.614                353.761                22,55        15,23        15,23        

Banco múltiplo sem carteira comercial 
e banco de investimento

36             20.014              88.139                 71.656                 22,66        21,33        21,33        

Cooperativas de crédito 1.041         36.591              127.658                85.205                 28,62        28,54        28,54        

Não bancário de crédito 109           12.356              44.235                 31.885                 27,89        27,83        27,61        

Não bancário de mercado de capitais 157           2.167                8.751                   7                         24,72        24,72        24,72        

Total Geral 1.441         831.083            4.624.428             3.461.415             17,91        14,18        13,38        

Amostra Analisada 38             734.247            4.221.540             3.220.422             17,31        13,28        12,40        

% Analisado 2,6% 88,3% 91,3% 93,0%

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da amostra extraídos do relatório “Parcelas de Capital” do 

IFDATA BACEN, 2017. 
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ANEXO 1 – RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS PILAR 3 

Número
da linha

Capital Principal: instrumentos e reservas
 Valor (R$ 

mil) 

Valor sujeito a 
tratamento

transitório (R$ 
mil) 

Referência do
balanço do

conglomerado

1 Instrumentos Elegíveis ao Capital Principal

2 Reservas de lucros

3 Outras receitas e outras reservas

4 Instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

5
Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Principal do conglomerado 
(1)

6 Capital Principal antes dos ajustes prudenciais 

Número
da linha

Capital Principal: ajustes prudenciais
 Valor (R$ 

mil) 

 Valor sujeito a 
tratamento

transitório (R$ 
mil)  

Referência do
balanço do

conglomerado

7 Ajustes prudenciais relativos a apreçamento de instrumentos financeiros

8 Ágios pagos na aquisição de investimentos com fundamento em expectativa de rentabilidade futura

9 Ativos intangíveis

10 Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e os 
originados dessa contribuição relativos a períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de 1998

11
Ajustes relativos ao valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos utilizados para hedge de fluxo de caixa de itens 
protegidos que não tenham seus ajustes de marcação a mercado registrados contabilmente.

12 Diferença a menor entre o valor provisionado e a perda esperada para instituições que usam IRB

13 Ganhos resultantes de operações de securitização

14
Ganhos ou perdas advindos do impacto de mudanças no risco de crédito da instituição na avaliação a valor justo de itens do 
passivo

15 Ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de benefício definido

16
Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a compor o Capital Principal, adquiridos diretamente, 
indiretamente ou de forma sintética

17 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Capital Principal

18

Valor agregado das participações líquidas inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições 
financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de 
previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas 

19

Valor agregado das participações líquidas superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior não consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições 
financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de 
previdência complementar, que exceda 10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas

20 Direitos por serviços de hipoteca

21
Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras 
para sua realização, acima do limite de 10% do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas

22 Valor que excede a 15% do Capital Principal

23

do qual: oriundo de participações no capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de 
instituições financeiras no exterior não consolidadas, no capital de empresas assemelhadas a instituições financeiras que não 
sejam consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência 
complementar

24 do qual: oriundo de direitos por serviços de hipoteca

25
do qual: oriundo de créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de geração de lucros ou receitas 
tributáveis futuras para sua realização

26 Ajustes regulatórios nacionais

26.a Ativos permanentes diferidos

26.b
Investimento em dependências, instituições financeiras controladas no exterior ou entidades não financeiras que componham o 
conglomerado, em relação às quais o Banco Central do Brasil não tenha acesso a informações, dados e documentos

26.c
Instrumentos de captação elegíveis ao Capital Principal emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do 
Brasil ou por instituições financeira no exterior, que não componham o conglomerado

26.d Aumento de capital social não autorizado

26.e Excedente ao valor ajustado de Capital Principal

26.f Depósito para suprir deficiência de capital

26.g Montante dos ativos intangíveis constituídos antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

26.h Excesso dos recursos aplicados no Ativo Permanente

26.i Destaque do PR

26.j Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Principal para fins regulatórios

27
Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Principal em função de insuficiência do Capital Complementar e de Nível II para cobrir 
deduções

28 Total de deduções regulatórias ao Capital Principal

29 Capital Principal 
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Número
da linha

Capital Complementar: instrumentos
 Valor (R$ 

mil) 

 Valor sujeito a 
tratamento

transitório (R$ 
mil)  

Referência do
balanço do

conglomerado

30 Instrumentos elegíveis ao Capital Complementar

31 dos quais: classificados como capital social conforme as regras contábeis

32 dos quais: classificados como passivo conforme as regras contábeis

33 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

34
Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Complementar do 
conglomerado

35 dos quais: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

36 Capital Complementar antes das deduções regulatórias

Número
da linha

Capital Complementar: deduções regulatórias
 Valor (R$ 

mil) 

 Valor sujeito a 
tratamento

transitório (R$ 
mil)  

Referência do
balanço do

conglomerado

37
Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Capital Complementar, adquiridos diretamente, 
indiretamente ou de forma sintética 

38 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao capital complementar

39

Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que exceda 10% do valor do 
Capital Principal, desconsiderando deduções específicas

40
Valor agregado dos investimentos líquidos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado

41 Ajustes regulatórios nacionais

41.a

Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil ou por instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado e que não exceda 10% do 
valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas

41.b Participação de não controladores no Capital Complementar

41.c Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital Complementar para fins regulatórios

42 Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Complementar em função de insuficiência do Nível II para cobrir deduções

43 Total de deduções regulatórias ao Capital Complementar

44 Capital Complementar

45 Nível I

Número
da linha

Nível II: instrumentos
 Valor (R$ 

mil) 

 Valor sujeito a 
tratamento

transitório (R$ 
mil)  

Referência do
balanço do

conglomerado

46 Instrumentos elegíveis ao Nível II

47 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

48 Participação de não controladores nos instrumentos emitidos por subsidiárias e elegíveis ao Capital Nível II do conglomerado

49 da qual: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

50 Excesso de provisões em relação à perda esperada no IRB

51 Nível II antes das deduções regulatórias

Número
da linha

Nível II: deduções regulatórias
 Valor (R$ 

mil) 

 Valor sujeito a 
tratamento

transitório (R$ 
mil)  

Referência do
balanço do

conglomerado

52
Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Nível II, adquiridos diretamente, indiretamente ou de 
forma sintética

53 Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Nível II

54

Valor agregado dos investimentos líquidos inferiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado, que exceda 10% do valor do 
Capital Principal, desconsiderando deduções específicas

55
Valor agregado dos investimentos líquidos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado

56 Ajustes regulatórios nacionais

56.a
Instrumentos de captação elegíveis ao Nível II emitidos por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou 
por instituições financeiras no exterior, que não componham o conglomerado

56.b Participação de não controladores no Nível II

56.c Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Nível II para fins regulatórios

57 Total de deduções regulatórias ao Nível II

58 Nível II

59 Patrimônio de Referência (Nível I + Nível II)

60 Total de ativos ponderados pelo risco  
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Número
da linha

Índices de Basileia e Adicional de Capital Principal  % 

61 Índice de Capital Principal (ICP)

62 Índice de Nível I (IN1)

63 Índice de Basileia (IB)

64 Valor total de Capital Principal emandado especificamente para a instituição (% dos RWA)

65 do qual: adicional para conservação de capital

66 do qual: adicional contracíclico

67 do qual: adicional para instituições sistemicamente importantes em nível global (G-SIB)

68 Montante de Capital Principal alocado para suprir os valores demandados de Adicional de Capital Principal (% dos RWA)

Número
da linha

Mínimos Nacionais

69 Índice de Capital Principal (ICP), se diferente do estabelecido em Basileia III

70 Índice de Nível I (IN1), se diferente do estabelecido em Basileia III

71 Índice de Basileia (IB), se diferente do estabelecido em Basileia III

Número
da linha

Valores abaixo do limite para dedução (não ponderados pelo risco)
 Valor (R$ 

mil) 

 Valor sujeito a 
tratamento

transitório (R$ 
mil)  

Referência do
balanço do

conglomerado

72

Valor agregado das participações inferiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não 
consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência 
complementar -              -                        

73

Valor agregado das participações superiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a instituições financeiras não 
consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência 
complementar -              -                        

74 Direitos por serviços de hipoteca

75 Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias, não deduzidos do Capital Principal -              -                        

Número
da linha

Limites à inclusão de provisões no Nível II
 Valor (R$ 

mil) 

76
Provisões genéricas elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo do requerimento de capital 
mediante abordagem padronizada

77 Limite para a inclusão de provisões genéricas no Nível II para exposições sujeitas à abordagem padronizada

78
Provisões elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante 
abordagem IRB (antes da aplicação do limite) -              

79 Limite para a inclusão de provisões no Nível II para exposições sujeitas à abordagem IRB -              

Número
da linha

Instrumentos autorizados a compor o PR antes da entrada em vigor da Resolução 4.192, de 2013 (aplicável 
entre 1º de outubro de 2013 e 1º de janeiro de 2022)

 Valor (R$ 
mil) 

 Valor sujeito a 
tratamento

transitório (R$ 
mil)  

Referência do
balanço do

conglomerado

80
Limite atual para os instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, 
de 2013

81 Valor excluído do Capital Principal devido ao limite

82 Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

83 Valor excluído do Capital Complementar devido ao limite

84 Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013

85 Valor excluído do Nível II devido ao limite
(1) Inclui ajuste prudencial referente a dedução da participação de não controladores  
Fonte: Banco Central do Brasil, 2016 


