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RES~MO 

0 Acordo de BasiiE§ia II foi divulgado oficialmente em 2004 pelo Bank International 
Settlemants, fruto e continuidade de uma serie de estudos que visam melhorar a 
solidez e a estabilidade do sistema financeiro mundial e equilibrar a concorn3ncia 
entre as diferentes jurisdic;oes estabelecendo padroes e regras de atuac;ao. 
Basileia II faz uma revisao do Acordo de 1988, trazendo urn maior refinamento na 
ponderac;ao do risco e possibilitando maior proximidade dos requerimentos de 
capital ao perfil de risco adotado pelos bancos. No Brasil a implementac;ao do 
Acordo de 1988 comec;ou em agosto de 1994, com a publicac;ao da Resoluc;ao 2.099 
do Comite Monetario Nacional. 
0 Acordo esta calcado sobre tres Pilares: exigencias minimas de capital alocado, 
revisao da supervisao bancaria e disciplina de mercado (transparencia). 
Espera-se que ap6s o fim da implementac;ao das suas regras, o que pelo calendario 
oficial do Banco Central do Brasil esta previsto para o final de 2012, que as 
instituic;oes melhorem seus processos internos e sua gestao de risco. 

Palavras-chave: Basileia II. Riscos. Regulac;ao Bancaria. Sistema Financeiro. 
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1. INTRODUCAO 

0 fim do sistema Breton Woods e a consequente libera<;ao das taxas de 

cambia na decada de setenta, a globaliza<;ao e o avan<;o tecnol6gico, tornaram o 

ambiente organizacional mais competitivo, volatil e dinamico e as opera<;oes 

financeiras cada vez mais complexas, fazendo com que as empresas se 

expusessem cada vez mais ao risco. 

Com o objetivo de minimizar os efeitos desse cenario, o Bank for 

International Settlements (BIS), com sede na cidade de Basileia, na Sui<;a, criou em 

197 4 o Co mite de Supervisao Bancaria da Basileia, formado por funcionarios do alto 

escalao dos bancos centrais e representantes dos paises que compunham o 

denominado G1 0, grupo dos paises rna is industrializados da epoca. 

Em 1988 foi aprovado o Acordo de Capital da Basileia, com padroes 

minimos de exigencia de capital para fazer frente a exposi<;ao dos bancos. No Brasil 

a implementa<;ao do Acordo de 1988 come<;ou em agosto de 1994, com a 

publica<;ao da Resolu<;ao 2.099 do Comite Monetario Nacional. 

Em 2004 urn novo Acordo de Capital, chamado de Basileia II, passou a ser 

implementado. Este novo acordo esta baseado em tres pilares: aloca<;ao de capital, 

supervisao bancaria e disciplina de mercado. 

Os Acordos de Basileia estabelecem as regras a serem seguidas pelas 

institui<;oes financeiras dos paises que a ela aderirem, tendo como principais 

objetivos evitar a insolvencia das organiza<;oes atraves da aloca<;ao de urn capital 

minima que garanta sua solidez frente aos riscos assumidos, e tambem gerar 

igualdade competitiva entre os bancos internacionais. 
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1.1 Apresenta~ao do Problema 

A realiza~ao deste trabalho tern por objetivo apresentar e discutir as regras 

que as institui~6es financeiras no Brasil estao atendendo para se adequarem aos 

novos acordos da Basileia II. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

0 objetivo geral desta pesquisa e descrever e analisar as regras do Acordo 
de Basileia II. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

Os objetivos especificos definidos para esta pesquisa podem ser divididos e 

elencados da seguinte forma: 

- Contextualizar o ambiente economico e financeiro internacional pre Basileia II; 

- Conceituar risco e gestao de risco; 

- Apresentar e analisar as regras do Acordo de Basileia II; 

- Comentar sobre os possfveis impactos decorrentes das regras de Basileia II; 
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1.3 Justificativa 

As crises financeiras internacionais que recentemente afetaram as 

economias, as organiza<;6es financeiras e a popula<;ao de diversos paises, 

expuseram mais uma vez as frqgilidades e deficiencias do sistema financeiro global 

e refor<;aram a necessidade de se aplicar padr6es de controles mais rigidos e de 

alcance mundial. 

As tentativas de regulamenta<;ao das atividades bancarias e regula<;ao dos 

riscos visam o fortalecimento da estabilidade e o aumento da credibilidade do 

sistema financeiro. 

Justifica-se a elaboragao deste trabalho de pesquisa pela 

contemporaneidade e relevancia do tema, e pretende-se langar luz sobre urn 

assunto ainda restrito a urn publico pequeno e especializado - a aplicagao das 

regras de Basileia II e seus impactos - mas de vital importancia para a solidez e 

confianga do sistema financeiro internacional. 

Esta monografia permite ainda a amplia<;ao das habilidades e competencias 

do pesquisador em suas areas de atuagao profissional, Finan<;as e Gestao de 

Riscos, proporcionando o aprofundamento de conhecimento em assuntos 

relacionados a Economia lnternacional, Sistema Financeiro Nacional, Estrutura das 

lnstitui<;6es Financeiras e a aplicagao de calculos de aloca<;ao de capital em bancos. 



12 

2. METODOLOGIA 

Para Lakatos & Marconi (2007), a pesquisa pode ser considerada urn 

procedimento formal com metoda de pensamento reflexivo que requer urn 

tratamento cientlfico e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para 

descobrir verdades parciais. 

T oda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas fontes, 

quaisquer que sejam os metodos ou tecnicas empregadas. Os dois processos pelos 

quais se podem obter os dados sao a documenta<;ao direta e a indireta, 

complementam Lakatos & Marconi (2007). 

A conceitua<;ao de "documenta<;ao indireta" diz que ela "serve-se de fontes 

de dados coletados por outras pessoas, podendo constituir-se de material ja 

elaborado ou nao. Dessa forma, divide-se em pesquisa documental (ou de fontes 

primarias) e pesquisa bibliografica (ou de fontes secundarias)". (Lakatos- Marconi, 

2007). 

Ainda em Lakatos & Marconi (2007), os autores descrevem os documentos 

de fonte primaria como "aqueles de primeira mao, provenientes dos pr6prios 6rgaos 

que realizaram as observa<;6es. Englobam todos os materiais, ainda nao 

elaborados, escritos ou nao, que podem servir como fonte de informa<;ao para a 

pesquisa cientifica. Podem ser encontrados em arquivos publicos ou particulares, 

assim como em fontes estatisticas compiladas por 6rgaos oficiais e particulares." Ja 

as fontes secundarias ou pesquisa bibliografica e "o levantamento de toda a 

bibliografia ja publicada, em forma de livros, revistas e publica<;6es, tendo como 

finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito 

sabre determinado ass unto ( ... )". 

A metodologia utilizada para este trabalho sera a Pesquisa Bibliografia 

explorat6ria, baseada em documenta<;ao indireta, onde primeiramente sera feito urn 

embasamento te6rico sabre o tema atraves de circulares dos 6rgaos normativos, 

uma vez que a bibliografia sabre o tema e escassa, e posteriormente uma analise 

das regras. 
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3. REVISAO DE LITERATURA 

3.1 Sistema Monetario lnternacional 

Ao discorrer sobre as regras do Acordo de BasiiE~ia II e importante o 

conhecimento, ainda que superficial, dos principais fatos que culminaram com a 

cria<;ao do Comite de Supervisao Bancaria em 1977. 

Ate o termino da II Guerra Mundial, o padrao monetario vigente e balizador 

para as transa<;oes comerciais era o chamado Padrao Ouro. Com o termino da 

Guerra, entre os dias 01 e 22 de julho de 1944, 730 delegados da Organiza<;ao das 

Na<;oes Unidas (ONU) reuniram-se na estancia de ferias de Bretton Woods, em New 

Hampshire nos EUA e criaram o FMI e o BIRD. 

0 Acordo de Bretton Woods, tambem conhecido como Padrao D61ar, definiu 

principios orientadores como a convertibilidade e paridade das moedas, e equilibria 

da balan<;a de pagamentos. Seus principais objetivos eram garantir a estabilidade 

das rela<;oes monetarias e tratar da reconstru<;ao dos Estados afetados pela II 

Guerra Mundial. 

A partir desses princfpios foram impostas a defini<;ao da rela<;ao das moedas 

face ao d61ar americana, o dever de autorizar e assegurar a paridade monetaria, ou 

seja, a livre e total convertibilidade da sua moeda nas demais moedas e obriga<;ao 

de manter a estabilidade cambial, havendo urn ajustamento da defini<;ao do valor da 

moeda em caso de desequilibrio estrutural da balan<;a de pagamentos. 

A impossibilidade dos EUA em manter a convertibilidade do d61ar a paridade 

fixa pactuada levou o sistema de Bretton Woods ao colapso nos anos setenta. Em 

decorrencia disso, aumentou a volatilidade das taxas de juros e de cambio, 

culminando na desregulamenta<;ao de urn sistema bancario ate entao altamente 

protegido para outro marcado por uma acirrada competi<;ao em urn ambiente cada 

vez mais volatil. Era o inicio do Padrao de Cambio Flutuante. 
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3 .. 2 Bank for International Settlements- BIS 

Criado em 1930 pela Conferencia de Haia, que tratava do pagamento das 

reparac;oes da Primeira Guerra Mundial pela Alemanha, dentro do Plano Young, o 

BIS e mais antiga instituic;ao financeira intemacional. 

Com sede na Suic;a, na cidade de Basileia, tern como membros apenas OS 

bancos centra is dos paises que com poem o G1 0 (Belgica, Alemanha, Franc;a, ltfdia, 

lnglaterra, Holanda, Suecia, Suic;a, Estados Unidos, Japao e Canada), com 

imunidade total em relac;ao as leis desses paises-membros. 

Trata-se de uma empresa de capital aberto cujos acionistas incluem quase 

todos os bancos centrais europeus mais os da Australia, Canada, Japao e Africa do 

Sui. 0 US Federal Reserva ainda tern direito de voto, embora tenha vendido suas 

ac;oes originais para bancos comerciais que, no conjunto, detem, hoje, 15% das 

ac;oes do BIS. 

Atuando como urn banco para os bancos centrais, ele reinveste no mercado 

da Euromoeda ou nos mercados nacionais parte das reservas oficiais que recebe. 

Tambem realiza transac;oes com bancos comerciais e instituic;oes financeiras 

internacionais, operando em muitos aspectos como urn banco comercial. 

Conforme descreve FORTUNA (2005), o BIS tern como principais objetivos: 

1) Pro mover a cooperac;ao dos bancos centrais e prover facilidades 

adicionais para as operac;6es financeiras internacionais; 

2) Agir como urn agente diante dos acordos financeiros intemacionais, 

convocado a isto por acordo das partes relacionadas; 

3) Organizac;ao do suporte de credito para os bancos centrais. Como a 

maior parte de seus recursos proveem dos depositos voluntaries das 

reservas de ouro e moeda, que podem ser rapidamente exigidos, 

seus emprestimos sao restritos e liberados apenas em circunstancias 

excepcionais. 

FORTUNA (2005) complementa observando que sua estrutura financeira e 

caracterizada por urn alto grau de liquidez e sem necessidade de assistencias 

financeiras, o que o faz ocupar uma posic;ao (mica e muito independente em relac;ao 

as demais instituic;oes financeiras internacionais. 
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3.3 Sistema Financeiro Nacional 

Os Acordos de Basileia nao tem poder normative sabre os pafses nao 

pertencentes ao G1 0, ou seja, sua adoc;ao em outros pafses acontece apenas se os 

Bancos Centrais e 6rgaos reguladores locais aderirem as regras. No entanto, em um 

mundo globalizado onde as relac;oes comerciais entre pafses e instituic;oes sao 

imprescindfveis e inevitaveis, a recusa destas regras significa ficar a margem do 

desenvolvimento mundial. 0 Brasil aderiu ao acordo e conhecer um pouco a 

Estrutura do Sistema Financeiro Nacional ajuda a compreender quais sao os 6rgaos 

responsaveis por sua implantac;ao e qual o seu escopo de atuac;ao. 

0 Sistema Financeiro Nacional compreende o conjunto de instituic;oes 

financeiras que gerem a polftica e a instruc;ao economico-financeira do Pafs. Podem

se estabelecer duas categorias fundamentais: os que tem capacidade para criar 

dinheiro formam o sistema monetario, os que nao tem capacidade para cria-lo 

formam o sistema nao monetario. 

FORTUNA (2005) menciona que o mercado financeiro onde se processam 

essas transac;oes, permite que agentes economicos com sabre de recursos (agentes 

superavitarios) sejam colocados em contato com agentes com outros, cujas 

perspectivas de investimento superam as respectivas disponibilidades de poupanc;a 

(denominado como agentes economicos deficitarios). 

Os fornecedores tradicionais de credito sao OS bancos, as instituic;oes 

financeiras, as seguradoras, as industrias e o governo. Os principais participantes 

desse sistema podem ser vistas na figura abaixo: 

Figura 1 - COMPOSI<;AO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: 

Fonte: Banco Central do Brasil 
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3.4 Risco 

Uma serie de fatores macroeconomicos, entre eles a crescente integrac;ao 

internacional dos mercados financeiros e de capitais, a taxa de cambio flutuante, o 

avanc;o tecnol6gico, o aumento da complexidade das operac;oes financeiras, a 

competitividade, entre outros, faz aumentar continuamente as possibilidades de risco 

as quais uma instituic;ao se expoe. Faz-se necessario descrever o conceito "geral" 

de risco uma vez que a propria razao da existencia do acordo de Basileia II esta 

intrinsecamente ligada a ele. 

MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud SANTOS) citam a definic;ao de 

Berstein (1997), de que a origem da palavra risco vern do italiano antigo "risicare", 

que significa ousar, e que a capacidade de administrar riscos, e com ela, a vontade 

de correr riscos e fazer opc;oes ousadas, sao elementos-chave da energia que 

impulsiona o sistema economico. Concluem que, sendo o risco uma opc;ao, entao e 

possfvel a sua mensurac;ao, a avaliac;ao das suas consequencias e o seu 

gerenciamento. 

Para este trabalho, definiremos o conceito de risco como sendo a 

possibilidade de perda. Conforme disse FORTUNA (2005, p. 726), "as instituigoes 

financeiras assumem riscos nas intermediagoes financeiras que fazem e assumindo 

posigoes de risco por sua propria responsabilidade." 

Ainda em MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud HINK JUNIOR), os 

autores explicam que as perdas podem ser separadas em duas categorias: 

1) A primeira, a das perdas esperadas, normalmente estimadas 

antecipadamente e consideradas para efeito de aprec;amento e constituic;ao 

de provisoes. 

2) A segunda, a das perdas nao-esperadas, relacionada a situac;oes anormais 

cuja ocorrencia pode afetar a liquidez das instituic;oes financeiras, devendo, 

portanto haver recursos (capital) suficientes para tais situac;oes. 

Basileia II trata basicamente da alocac;ao de capital, ou seja, das perdas 

nao-esperadas. Embora os riscos a que sao expostas as instituic;oes financeiras 

sejam diversos, 82 classifica e trata em seu Pilar I os Riscos de Credito, Riscos de 

Mercado e Risco Operacionais, riscos que serao detalhados quando abordarmos o 

Pilar I. 
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3.4.1 Gestao de Risco 

As instituic;oes financeiras respondem aos seus acionistas, tanto majoritarios 

quanto minoritarios, que investem seus recursos na empresa, buscando urn retorno 

adequado. 

Conforme CAOUETTE (2007), diferentes medidas existem para a apurac;ao 

da performance e avaliac;ao dos resultados: do ponto de vista do controle de risco, a 

medida mais adequada de performance de levar em considerac;ao o risco envolvido 

na obtenc;ao de urn dado resultado. Sob a 6tica de gerenciamento e controle, a 

medida de desempenho e estabelecida pela relac;ao retorno sobre o capital 

economico alocado ou risco, como vimos acima. Essa definic;ao e intuitiva: 

comparando-se duas opera<;Oes que geram o mesmo resultado nominal, e melhor 

fazer aquela operac;ao onde se incorra em menor risco. Esse retorno ajustado ao 

risco, ou RAROC (Risk Adjusted Return On Capital), somente faz sentido a medida 

que a apurac;ao do capital seja sensivel a possibilidade de perda. 

CAOUETTE (2007) assim resume o que se espera de Basileia II em relac;ao 

a gestao de riscos: 

Basileia II favorece a reduc;ao da distancia entre as normas 

regulat6rias e as praticas de gestao de risco, a medida que 

passa a aceitar a utilizac;ao de modelos internos e seus 

parametros no processo de apurac;ao do capital alocado. Ao 

final do processo de implantac;ao do Novo Acordo espera-se 

urn avanc;o na disseminac;ao dos conceitos e praticas de 

governanc;a corporativa e controle de risco nos diversos niveis 

e func;oes das instituic;oes, assim como evoluc;ao dos 

instrumentos, modelos e processos utilizados. As abordagens 

avanc;adas permitem a busca da maximizac;ao do retorno 

atraves da otimizac;ao do uso do capital devem levar a urn 

processo de melhoria no gerenciamento corporative de risco. 
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3.4.2 Agencias de Rating 

Surgidas nos EUA na primeira metade do sEkulo passado as agencias de 

rating de Utulos originaram-se de firmas que avaliavam a capacidade crediticia de 

mercadores. 

CAOUETTE (2007) esclarece que John Moody ampliou o conceito de 

avalia<;ao de credito para Utulos lastreados em ativo, a<;6es preferenciais, 

commercial papers, notas de medio prazo, especializaram-se na avalia<;ao da 

capacidade crediticia de eminentes de Utulos corporativos, municipais e nacionais 

baseadas em uma serie de dados financeiros e economicos relevantes. Tambem 

avaliam o risco da contra parte, a capacidade de pagamento ·de sinistros por 

companhias de seguro, a volatilidade de pre<;o dos fundos mutuos e outros tipos de 

risco nos mercados financeiros. E seu trabalho informar os investidores sobre a 

probabilidade de nao receberem todos os pagamentos de principal e juros como 

previstos em rela<;ao a urn dado titulo. 

As quatro maiores agencias de rating nos Estados Unidos sao a Moody's 

Investors Service, a Standard & Poor's (S&P), a Fitch IBCA, e a Duff and Phelps 

Credit Rating Co, todas com opera<;6es ou joint ventures no exterior. Existem varias 

outras agencias americanas e agencias no Canada, Gra-Bretanha e Japao. 

As agencias usam urn sistema de tetras para fazer o rating de creditos, 

situando o emitente ou a emissao em uma classifica<;ao de qualidade de credito do 

mais alto (AAA) ao mais baixo (D). Essas avalia<;6es sao submetidas a revis6es e 

publicadas continuamente, uma vez que a qualidade de credito de uma empresa, 

municipio, ou governo soberano pode mudar drasticamente ao Iongo do tempo. 

Quando ha urn acontecimento importante, cujo impacto sobre a avalia<;ao ainda nao 

tenha sido determinado, uma agencia notifica o emitente e o mercado desse fato. 
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4. BASILEIA II 

Ap6s discorrer sobre temas como o Sistema Monetario lnternacional e 

conhecermos o Bank for International Settlements - BIS, o Sistema Financeiro 

Nacional e sua composiQao, alguns breves conceitos de risco, gestao de riscos e as 

agencias especializadas em avalia-los, podemos entender 0 arcabOUQO em que 0 

Acordo de Basileia esta inserido, a estrutura em que atua, a razao de sua existencia 

e quem foram os responsaveis pela sua elaboraQao. A seguir veremos o hist6rico do 

acordo e finalmente, a apresentaQao e analise de suas regras. 

4.1 Os 25 Principios Basicos do Comite de Supervisao 

Bancaria 

0 Comite da Basileia para Supervisao da Atividade Bancaria lanQou o 

debate na comunidade internacional para os 25 prindpios basicos para uma 

supervisao realmente eficaz, que entraram em vigor em janeiro de 1998. Os grupos 

de prindpios referem-se a: 

• CondiQ6es Previas para uma Eficiente Supervisao Bancaria - prindpio 1; 

• Licenciamento e Estrutura - prindpio 2 a 5; 

• Exigencias e RegulamentaQao para AdequaQao de Capital - prindpio 6 a 20; 

• Requisites de informaQao - prindpio 21; 

• Poderes formais dos Supervisores- prindpio 22; 

• Atividade Bancaria Alem-Fronteira - prindpio 23 a 25; 

FILGUEIRAS (2006) esclarece que os prindpios sao apresentados como 

referencia basica para 6rgaos supervisores e outras autoridades publicas em todos 

os paises e internacionalmente. A ideia para a concepQao dos prindpios e de que 

eles sejam amplamente seguidos por supervisores locais, por grupos regionais de 

supervisao e pelo mercado. 0 papel do Comite de Supervisao da Basileia, 

juntamente com outras organizaQ6es interessadas sera ode monitorar os paises no 

processo de implantaQao dos prindpios .. 

A descriQao completa dos 25 pdndpios esta no Anexo 1 deste trabalho. 
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4.2 Desenvolvimento de Basileia II 

0 documento de junho de 2004 do Comite de Supervisao Bancaria de 

Basileia (BCBS), International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards: a Revised Framework (Converg€mcia lnternacional de Mensura<tao) e 

composto de tres relat6rios consultivos sobre o Novo Acordo de Capitais de Basileia. 

4.2.1 Consultation Paper 1 - CP1 

0 primeiro documento chamava-se A New Capital Adequacy Framework 

(Urn Novo Acordo de Adequa~ao de Capital, CP1) e continha urn esbo<to do 

conteudo das vers6es subsequentes e cada vez mais elaboradas de Basileia II. 

0 conteudo do Pilar I inclui duas abordagens, a padronizada (Standardized) 

e a abordagem de modelos de classifica<tao interna (Internal Ratings-Based, IRB). 0 

Pilar II e o Pilar Ill sao uma revisao da supervisao da adequa~o do capital e a 

disciplina de mercados por meio de padr6es de divulga<tao de informa<t6es 

(disclosure). 

MENDONCA & ANDRADE (2006, apud CORNFORD) esclarecem que o 

proposto era urn reconhecimento mais explicito, por meio de metas quantitativas de 

capital, para o risco de taxa de juros no banking book e para risco operacional do 

que aquele observado no Acordo de Capitais de Basileia de 1988. 

0 relat6rio tambem inclufa novas abordagens para o tratamento de ativos 

securitizados e de mitiga<tao de risco de credito. 

4.2.2 Consultation Paper 2 - CP2 

0 segundo documento, New Basel Capital Accord, de janeiro de 2001 

(Novo Acordo de Capitais de Basileia, CP2), continha cerca de 500 paginas divididas 

em 9 partes, forneceu urn quadro mais desenvolvido do que possivelmente seria a 

forma final de Basileia II 

Conforme descreve MENDONCA & ANDRADE (2006, apud CORNFORD), 

havia duas vers6es para a abordagem IRB, basico e avan<tado, baseadas em 
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classificac;6_es internas dos bancos de variaveis utilizadas para estimar as 

ponderac;6es de riscos e o grau de exposic;ao. 

Havia tambem uma classificac;ao de graus de exposic;ao de acordo com seis 

vers6es da abordagem IRB e duas opc;6es, tambem com graus cada vez maiores de 

sofisticac;ao, foram propostas para se quantificar o capital necessaria para o risco 

operacional. 

4.2.3 Consultation Paper 3 - CP3 

0 terceiro documento da serie, denominado The New Basel Capital Accord 

(0 Novo Acordo de Capital da Basileia, CP3), foi emitido em abril de 2003. Para 

MENDONQA & ANDRADE (2006, apud CORNFORD) foi urn passo adiante em 

comparac;ao ao CP2, tanto em termos de coeremcia quanto de completude e 

tambem uma resposta do Comite ao rapido e continuo processo de inovac;6es 

financeiras e as evidentes fraquezas das regulac;6es existentes. 

Em encontro em Madri, ocorrido em outubro de 2003, aumentou-se o 

periodo de trabalho em prol do novo acordo ate o limite de meados de 2004. Em seu 

comunicado oficial, o Comite definiu os temas para esse trabalho: 

1 - tratamento de perdas esperadas (EL) e nao-esperadas (UL) em relac;ao 

as exigencias de capital; 

2 - simplificac;ao do tratamento da securitizac;ao; 

3 - revisao da mitigac;ao do risco de credito, sendo objeto de especial 

preocupac;ao o "risco de dupla inadimplencia", a saber, o risco de que tanto o 

tomador quanto o segurador possam negligenciar a mesma obrigac;ao. 

Esse trabalho suplementar incluiu em janeiro de 2004 a publicac;ao de tres 

documentos sobre as modificac;oes no tratamento de perdas esperadas (EL) e nao 

esperadas (UL), o reconhecimento da abordagem mais avanc;ada de definic;ao de 

exigemcias de capital para risco operacional pela supervisao entre BCBS, 2004A; 

BCBS, 2004b; BCBS, 2004c. 

Conforme descreve MENDONQA & ANDRADE (2006, apud CORNFORD), 

pouco depois, mais dois documentos adicionais sobre a implementac;ao de Basileia 

II foram emitidos por organismos do BIS. Urn deles, publicado pelo proprio Comite, 

consistia fundamentalmente na elaborac;ao de quest6es referentes a implementac;ao, 
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ja ressaltadas no Novo Acordo (BCBS, 2004e). 0 outro, publicado pelo Institute de 

Estabilidade Financeira (Financial Stability Institute, FSI), resumia as respostas a um 

questionario enviado a 115 jurisdig5es sabre a implementagao do acordo de Basileia 

em pafses nao..:membros do Comite (FSI, 2004). 

Ainda em MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud CORNFORD), o 

questionario cobria a extensao e o tempo estimado de implementagao, as escolhas 

dentre as diferentes opg5es disponfveis para definir as exigencias de capital para 

risco de credito e operacional, alem de diversos problemas de supervisao 

levantados, tais como a necessidade de recursos e treinamento para os 

supervisores. 

Figura 2- CRONOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO DE BASILEIA II: 
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4.3 Estrutura de Basileia II 

A estrutura de Basileia II e construfda sabre tres pilares: requerimento 

mfnimo de capital (Pilar 1 ), processo de revisao de supervisao bancaria (Pilar 2) e 

disciplina de mercado (Pilar 3), e e muito bem sintetizado na figura abaixo, de 

autoria da Federac;ao Nacional dos Bancos do Brasil, A FEBRABAN: 

Figura 3- ESTRUTURA DO ACORDO DE BASILEIA II: 

Fonte: FEBRABAN_Artigo_Basileiall.pdf 

4.3.1 Pilar 1- Aloca~ao Minima de Capital 

0 primeiro Pilar abrange o Risco de Credito, o Risco de Mercado e o Risco 

Operacional e tem por objetivo principal estabelecer o capital mfnimo para fazer 

frente aos riscos assumidos que servira como uma especie de "colchao" protetor 

durante as instabilidades economicas. 
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4.3.1.1 Risco de Credito 

CAOUETTE (2007) define o risco de cn~dito como a mais antiga forma de 

risco nos mercados financeiros e, se definirmos credito como a expectativa de uma 

quantia em dinheiro dentro de urn espac;o de tempo limitado, entao o risco de credito 

e a chance de que esta expectativa nao se cumpra. 

A circular 3360 do BCB define Risco de Credito como: 

Paragrafo unico. A definiqao de risco de credito compreende, entre outros: 

I - o risco de credito da contraparte, entendido como a possibilidade de nao 

cumprimento, por determinada contraparte, de obrigaqoes relativas a 
liquidaqao de operaqoes que envolvam a negociaqao de ativos financeiros, 

incluindo aquelas relativas a liquidaqao de instrumentos financeiros 

derivativos 

II - o risco pais, entendido como a possibilidade de perdas associadas ao 

nao cumprimento de obrigaqi5es financeiras nos termos pactuados por 

tomador ou contraparte loca/izada fora do Pais, em decorrfmcia de aqi5es 

realizadas pelo governo do pais onde loca/izado o tomador ou contraparte, 

e o risco de transfer€mcia, entendido como a possibilidade de ocorrencia de 

entraves na conversao cambial dos valores recebidos; 

Ill - a possibilidade de ocorrencia de desembolsos para honrar avais, 

fianqas, coobrigaqoes, compromissos de credito ou outras operaqoes de 

natureza semelhante; 

IV - a possibilidade de perdas associadas ao nao cumprimento de 

obrigaqi5es financeiras nos termos pactuados por parte 

intermediadora ou convenente de operaqi5es de credito. 

Conforme reforc;a FILGUEIRAS (2008), duas abordagens para mensurac;ao 

do Risco de Credito sao apresentadas: Modelo Padronizado e Modelo lnterno (IRB 

Foundation and IRB Advanced). 0 primeiro e basicamente uma evoluc;ao da 

abordagem existente em Basileia I, agora levando em considerac;ao a avaliac;ao de 

ratings externos e fazendo algumas distinc;oes entre emprestimos de curto e Iongo 

prazo e alguns resultados obtidos por tecnicas de reduc;ao de risco. 
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. 4.3.1.1.1 Abordagem Padrao (Standardized) 

Na Abordagem Padrao (Standardized) OS ponderadores sao definidos para 

as opera~6es de cn§dito baseados principalmente em ratings de agencias externas 

reconhecidas e uma lista restrita de tipos de garantias, como mostra a Tabela 01. 

Tabela 1 - CLASSIFICACAO DE RISCO POR TOMADOR: 

BBB+- a BB- Abaixo 

A BB 

Fonte: MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud MOURA NETO; RIBEIRO). 

Tambem e proposta a manuten~ao de requerimentos de capital a partir do 

risco assumido com alguns instrumentos, em especial os de varejo. 

Tabela 2- PONDERACOES DE RISCO POR INSTRUMENTO: 

I nstrurn2nto da cartei ra de varejo 75% 
H potecas de propriedades residendais 35% 

H potecas de propriedades oorn2rdais laJ>/o 

Errpresti rros em atraso > gJ di as lCXJ>/o a 15CP/o 

Fonte: MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud MOURA NETO; RIBEIRO). 

Conforme explicam MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud HINK JUNIOR), 

existe a possibilidade da ado~ao de uma Abordagem Padrao Simplificada, que 

ignora OS ratings para empresas e lhes atribui pondera~ao de risco igual a 1 00°/o, 

diferenciado o segmento de empresas (corporate) do varejo que recebe pondera~ao 

de 75°/o, considerando algumas garantias como mitigadoras e incorpora limites de 

credito contratados e nao utilizados como base para 0 calculo de demanda de 

capital. No caso brasileiro essa alternativa foi a adotada pelo BCB como etapa inicial 

para implementa~ao de Basileia II. A utiliza~ao de ratings atribuidos pelas ECAIS 

nao foi permitida pelo BCB, mas como poucas empresas no Brasil possuem ratings 

globais, essa proibi~ao nao causa grande impacto. 
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4.3.1.1.2 Mode/a Inferno Basico (Foundation IRB) 

A Abordagem Basica (Foudation IRB) permite o uso de modelos internes 

para estimativas dos diversos parametres de risco utilizados no calculo do 

ponderador do ativo. MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud HINK JUNIOR) 

mencionam que nessa abordagem ja come<;a haver uma convergencia importante 

entre os processes de gerenciamento e controle de riscos utilizados pelas 

institui<;6es financeiras e as demandas regulat6rias. 

Conforme cita FILGUEIRAS (2006), nesta abordagem alguns parametres 

sao calculados pelas pr6prias entidades bancarias, enquanto outros sao definidos 

pelo 6rgao supervisor Basicamente, os principais parametres que devem ser 

apurados pelos modelos internes da institui<;ao sao: 

• Perdas esperadas (Expected Losses- EL); 

• Perdas nao-esperadas (Unexpected Losses- UL); 

• Probabilidade de inadimplencia- (Probability Default- PO); 

• Perdas dado urn evento de inadimplencia (Loss Given Default- LGD); 

• Valor da exposi<;ao no momento do default (Exposure at Default- EAD); 

• Prazo ate o vencimento (Maturity- M); 

Destes, a probabilidade de inadimplencia e o prazo ate o vencimento sao 

fornecidos pelas institui<;6es e os demais pelo 6rgao supervisor. 

Para opera<;6es de varejo nao ha distin<;ao entre as abordagens basica 

(foudation IRB) e avan<;ada (advanced IRB). 

4.3.1.1.3 Mode/a Inferno Avan~ado (IRB Advanced) 

Na Abordagem Avan<;ada o 6rgao supervisor admite que todos os 

parametres fundamentais para a defini<;ao do risco de credito sejam calculados e 

definidos pelas entidades supervisionadas, a partir de seus pr6prios modelos 

internamente desenvolvidos. 
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4.3.1.2 Risco de Mercado 

Para MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud CORNFORD), o Risco de 

Mercado e o risco decorrente de perdas resultantes de mudan<;as no valor de 

mercado dos ativos antes das posi<;6es em questao serem compensadas ou 

liquidadas. 

Ja CAOUETTE (200&) descreve o risco de mercado como a chance de que 

o valor de urn investimento se altere como resultado de for<;as de mercado. 

FORTUNA (2005) define risco de mercado como sendo originario de 

mudan<;as de valor nos ativos e passives detidos pela institui<;ao financeira, quer 

sejam os vinculados a taxa de juros, a taxa de cambio, ou negociados nos mercados 

de renda variavel ou no mercado imobiliario. Este tipo de risco esta essencialmente 

ligado aos pre<;os dos componentes do mercado e, por esta razao, tambem 

chamado de risco de pre<;o. 

A defini<;ao descrita no artigo 2° da circular 3464 do BCB diz que "para os 

efeitos desta resoluqao, define-se como risco de mercado a possibilidade de 

ocorrfmcia de perdas resu/tantes da flutuaqao nos valores de mercado de posiqoes 

detidas por uma instituiqao finance ira.". 
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4.3.1.3 Risco Operacional 

Conforme citado em MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud CORNFORD), 

o Risco Operacional pode se referir a qualquer urn entre os diversos riscos aos quais 

urn banco esta exposto, apenas por operar no mercado. 

0 artigo segundo da Circular 3.380 do BCB o define como "a possibilidade 

de ocorrencia de perdas resu/tantes de falha, deficiencia ou inadequaqao de 

processos infernos, pessoas e sistemas, ou de eventos extemos. ". 

MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud CORNFORD) mencionam que a 

metodologia de aloca<;ao de capital para RO tern por base buscar indicadores de 

exposi<;ao que reflitam o nivel de risco a que a institui<;ao esta exposta. 0 principia e 

que, quanta maior o volume de opera<;6es, ponderadas pelo seu valor individual, 

maior sera a exposi<;ao. Ap6s os estudos de impactos feitos pelo comite, o indicador 

escolhido foi o resultado bruto, pois este permite inferir se foi necessaria 

determinado volume de opera<;6es para promover a exposi<;ao ao risco operacional. 

Comparativamente, a institui<;ao que buscar maior resultado incorrera em maior 

volume de opera<;6es e, consequentemente, maior exposi<;ao. 

Alguns exemplos de Risco Operacional: 

• Fraude interna e externa; 

• Falhas em sistemas de tecnologia de informa<;ao 

• Danos as instala<;6es fisicas; 

• Eventos que acarretem interrup<;ao de servi<;os; 

• Praticas de neg6cio inadequadas; 

• Falhas humanas. 

• Demandas trabalhistas 

• Risco Legal. 

• Gestao administrativa inadequada ou ineficiente; 

0 calculo do Risco Operacional pode ser obtido de tres formas, o Metoda 

Basico (BIA), o Metoda Padronizado (STA) ou Metoda Padronizado Alternative 

(ASA) eo Metoda Avan<;ado (AMA). 



29 

3.4.1.3.1 Metoda Basico (Basic Indicator Approach, BIA) 

Nesse metoda, a partir da media do resultado bruto positivo dos ultimos tres 

anos (ou 36 meses) da instituic;ao financeira, aplica-se o fator de 15°/o e obtem-se a 

alocac;ao de capital para o risco operacional. 

Trata-se de alocac;ao mais simplificada e baseada exclusivamente em 

padr6es contabeis. Cabera ao supervisor ter sensibilidade quanta as variaveis a 

serem utilizadas e qual o peso a ser considerado nos parametres, uma vez que as 

condic;oes locais sao diferentes. 

Conforme citado par MENDONc;A & ANDRADE (2006, apud MOURA NETO; 

RIBEIRO), um exemplo classico no Brasil e a necessidade de se considerar o 

resultado advindo de tesouraria, que provoca enormes distorc;oes quando se 

relaciona o risco operacional com o volume de neg6cios e consequente exposic;ao a 

esse risco. 

3.4. 1.3.2 Metoda padronizado (Standardized Approach, ST A) 

Para FILGUEIRAS (2006) essa abordagem apresenta evoluc;ao em relac;ao 

a anterior, uma vez que estabelece novo requisite: separac;ao do resultado bruto da 

instituic;ao financeira par oito linhas de neg6cio, com variac;ao de 12°/o a 18°/o, 

aplicados sabre a media dos ultimos tres anos (ou 36 meses) d,o resultado de cada 

linha, conforme Figura 04. 

Figura 4- LINHAS DE NEGOCIOS: 
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As linhas de neg6cios mencionadas na Tabela 2 podem ser mais bem 
detalhadas na Figura 05. 



Figura 5- DETALHAMENTO DAS LINHAS DE NEGOCIOS: 
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Fonte: FEBRABAN_Artigo_Basileiall .pdf 

3.4.1.3.3 Metoda Padronizado Alternativo (Alternative Standardized 
Approach, ASA) 
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0 metoda ASA mantem a mesma estrutura de oito linhas de neg6cio, no 

entanto, para as linhas comercial (commercial) e de varejo (retail), o enfoque do 

ROBe alterado para a carteira de ativos de credito, em que se aplica coeficiente de 

3,5°/o. Por meio do calculo obtido, aplica-se o fator de 15°/o e 12°/o, respectivamente. 

Para MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud MOURA NETO; RIBEIRO) a 

aplicac;ao desse coeficiente foi direcionada para bancos que operam em pafses que 

praticam spread elevado ou com Indices de inflac;ao impactantes e entendam ser 

necessaria utilizar essa abordagem. A obtenc;ao dos dados contabeis registrados no 

ativo da IF e extremamente importante para que seja adequado o numero que 

resultara no capital a ser alocado, com a conceituac;ao de banking e trading book e 

suas implicac;oes na separac;ao do resultado bruto da negociac;ao desses tftulos. 



31 

3.4. 1.3.4 Metoda A van~ado (Advanced Measurement Approach - AMA) 

Segundo MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud MOURA NETO; RIBEIRO) 

o AMA representa a abordagem mais complexa, pois compreende a adoc;ao de 

metodos de mensurac;ao, incluindo criterios quantitativos e qualitativos, e pode 

resultar em forte reduc;ao na alocac;ao de capital, uma vez que o enfoque e o 

conhecimento das perdas operacionais da instituic;ao financeira e sua respectiva 

mitigac;ao. 

0 prazo, de acordo com o cronograma do Banco Central, para instituic;6es 

que pretendem habilitar-se para essa abordagem requer a montagem e a 

estruturac;ao do banco de dados de perdas de, no mfnimo, tres anos de informac;ao, 

sendo o ideal cinco anos, conforms recomendac;oes de Basileia II. 

Figura 6- DESAFIOS PARA IMPLANTA<;AO DOS METODOS DE RO: 

Fonte: FEBRABAN_Artigo_Basileiall.pdf 
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4.3.2 Estrutura de Capital 

Com a Resolu<;ao 2.099 a CMN regulamentou, em 17/08/94, os Limites 

Minimos de Capital Realizado e Patrim6nio Liquido para lnstitui<;6es Financeiras. 0 

objetivo era enquadrar o mercado financeiro aos padr5es de solvencia e liquidez 

internacionais de BasiiE§ia II. Esta resolu<;ao compreende profundas mudan<;as no 

mercado financeiro nacional, sendo apresentada em quatro anexos, conforme 

Tabela 03. 

Tabela 3- AL TERA<;OES DA RESOLU<;AO 2.099: 

ANEX01 

ANEX02 

ANEX03 

ANEX04 

Apresenta as regras para o fundonarrento, a transferenda e a reorganizac;§o das institui<;Oes financeiras, revoga 

toda a legist~ que roncedia incentivos a ron.stitui~ de bancos ITUitiplos, unifica as carteiras de 

desenvolvirrento e investirrento e possibilita a rnac;ao da carteira de arrendarrento rrercantil {leasing), vedada, 

neste caso, a errissao de debentures. 

Espedfica os novos lirrites rrinirros de capital e patrim3nio liquido para o fundonarrento das institui<;Oes 

fi nancei ras autorizadas a fundonar pel o BC, ronforrne tabel a 7. 

asdplina a instalac;aoe ofundonarrento das dependendas das institui<;Oes financeiras autorizadas pelo BC. 

Rxa as novas regras de deterrrinac;§o do Patrim3nio de Referenda - PR, que passa a ser cala..d 

propordonalrrente ao grau de risco da estrutura dos ativos de cada institui~. Cria-se, assim, uma obrigatoriedade 

a fundonar pel o BC, de urn val or de Patri m6nio Uquido Exigivel COf'll)Citi'vel como grau de risoo da estrutura de 

ativos. 

Fonte: Autor (2009) 

Tabela 4- LIMITES DE CAPITAL REALIZADO: 
-·······-·-··-····-··-··-···-·····---····--····· ···········-·······-· ........... ·····-·· ............................................... ,_,,_,_ ................. . 

!----------·--------····-··-··--- ACORDQ_~_~_!!!~-UMTES DE CAPITAL ~ZADO --------·-··-··----·-----·---
(Anex II a resol~ 2009/94) 

Unites Mnirros em Dedu<;Oes sabre os 

lnstituir,;Oes (1) R$ (a partir de Unites Mni rros Acresd rros sabre os Unites Mni rros Estabel ed dos 

f..---------·-----·-... ·· ---------~}~-- -·· ··---~!_a_bel~~dos ---t--·-·--··----------·-··---····--·--··-------··--
Bancos Comerdais 17.5CX:HDJ 

Caixa Eoonomica 12.5CXJ.CXXl sodetaria, direta ou indireta, em instituir;Oes financeiras 
Bancode lnvestirrento 125CXJCXXl ~/opara 

Para a instal~ de dependendas e partidpa<;ao 

· . . . _ ou assemelhadas no exterior, serao arresddos 3XJ'/o do 
Banoosde Desenvolvirrento 125CXJ.CXXl lnstttutc;oes_q~e exigido paraobancorornerdal (ResoiLJ9k>2723/00). 

Sodedades de Credito lrrob ··· ··-···---···--------2:!!!?.:~. tenham, 00 mntmo, Para a institui~ operar no rrercado de carrbio de taxas 
Soc. DeCred. Rnanc. Elnv 7.an.an ~/odesuas 1. d ad" . R$GS ·tL."'-

---------------- dependendas, _:-~~rva, edosve os101~•mn~tres m'·n~trros1 1Ut:!oSra. estabelea·dos, as ~ De Arrendarrento ~rcantil _______________ 7._CXXl_ .Q!?.__ vu:.t:: 

Soc. Corretoras (2) ~5CXJ.CXXl agenda, sede ou institui<;Oes poderao pleitear a instal~ no Pals de ate 
Soc. astribuidoras (2) ~soo.an matriz, fora dos 

dez agendas. Alem desse finite, serao adidonados 2% 
~Soc. __ Corr_ e_t_oras_ {_,_3-'-) ----------···-··-·--· ····-· -··--·- ·------··-~-'!!?... estados do RJ e SP por unidade para os estados do Rio de Janeiro e sao 
~--~-stri~idoras (~-----·-···-···-·· ·--····-·---··----~.:.'!!?... 
Soc. Corretora de cambi 0 sso.an 

Paulo, e 1% para os demais estados. 

(1) Para os Bancos MJitiplos, o capital mfnirro exigi do depende das carteiras que possuir. 

(2) Q.Je adninistrem fundo de investirrento nas rrodalidades regularrentadas pelo BC, exceto FAC de FIF ou Sodedades de 

l~.~~irrent~~-9~-~~~!~~~.?~~~-~!:.~~~!. ... ~-~~~~-~_!irrre ~~~~-~de val ores mobilia~i~ .. E?.~~-~~~-~.!.....~------
t~l~ nao exer~~-~-~!!YJ.~.~~--~-~-~~-~-i!!g!_: _____ ·-·········----·--------·-··--··---··----··-··--·-·--·-----------·-·--·--··-···· ··-·······----·------···--·--·····-· 
Fonte: FORTUNA (2008); 
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0 calculo do valor do PLE para o enquadramento nas regras do Acordo de 

Basileia representa a aplica<;ao de urn Fator de Risco F, inicialmente de 8%, 

aplicavel sabre o total do ativo ponderado pelo seu percentual predeterminado de 

risco - APR. A Resolu<;ao 2.399 de 25/06/97 aumentou este valor para 10% e a 

Circular 2.784, de 21/11/97, ampliou o valor de F para 11%, que e o que vigora 

atualmente (01/09/09). 

4.3.3 Patrimonio de Referencia - PR 

FORTUNA (2005) define o conceito de Patrimonio de referenda - PR, para 

fins de apura<;ao dos limites operacionais das institui<;6es financeiras e demais 

institui<;6es autorizadas a funcionar pelo BC, foi definido pela Resolu<;ao 2802, de 

21/12/00, posteriormente atualizada pela Resolu<;ao 2.837, de 30/05/01. 

Este conceito substituiu de forma definitiva o conceito ate entao adotado 

pelo BC e nomeado como Patrimonio Uquido Ajustado - PLA. 

0 PR e obtido pelo somat6rio dos dais nlveis de capital que comp6em a 

estrutura de capital das institui<;6es, a saber: 

Nlvel I - representado pelo PL, acrescido do saldo das contas de resultado 

credoras e deduzido do saldo das contas de resultado devedoras, excluldas as 

reservas de reavalia<;ao, as reservas para contingencias e as reservas especiais de 

Iueras relativas a dividendos obrigat6rios nao distribuldos e deduzidos os valores 

referentes as a<;6es preferenciais cumulativas e as a<;6es preferenciais resgataveis; 

Nlvel II - representado pelas reservas de reavalia<;ao, reservas para 

contingencia, reservas especiais de Iueras relativas a dividendos obrigat6rios nao 

distribuldos, a<;6es preferenciais cumulativas, a<;6es preferencias resgataveis, 

dlvidas subordinadas e instrumentos hlbridos de capital e dlvida. 

0 montante do nlvel II do PResta limitado ao valor do nlvel I e segue uma 

posi<;ao definida pelo BC. 

Pela Resolu<;ao 2.543, de 26/08/98, foi regulamentada a decisao do CMN de 

enquadrar os bancos brasileiros nos prindpios de composi<;ao de capital do Acordo 
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de BasiiE~ia. Segundo estes principios o capital proprio dos bancos, para efeito do 

regulamento anexo IV da Resolu<fao 2.099, passou a ser composto pela soma de 

dois niveis (Tiers). 0 Tier1 refere-se aos capitais de melhor qualidade e consiste em 

itens que podem ser qualificados como capital principal e que atendam a tres 

criterios complementa FORTUNA (2005, p. 711 ). 

1) Sejam comuns a todos dos membros do sistema bancario do pais em 

questao; 

2) Sejam totalmente visiveis nos balan<fOS publicados pelos bancos e; 

3) Afetem significativamente as margens de lucro e a capacidade competitiva 

dos bancos 

Conforme MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud CORNFORD), o Tier2 

consiste em formas menos puras de capital, incluindo itens como reservas nao 

divulgadas (sob a condi<fao de que estejam disponiveis para compensar perdas nao

esperadas), reservas de reavalia(fao de ativos (para titulos com valor de mercado 

superior a seu custo hist6rico, sujeitas a urn desconto de 55% dessa diferen<fa de 

pre<fos em fun<fao de riscos associados a volatilidade de pre<fos ou a venda for<fada), 

provisoes em geral ou reservas mantidas em fun<fao de perdas futuras nao 

identificaveis, totalmente disponiveis para atender a tais perdas, se essas se 

materializarem, alem de titulos hibridos (tais como obriga<f6es conversiveis e a<f6es 

preferenciais cumulativas) e divida subordinada, em ambos os casos sob 

determinadas condi<f6es. 
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4.3.4 Patrimonio de Referencia Exigido - PRE 

Em 29/08/07 o Bacen editou a Resolugao 3490, com as alteragoes para a 

exig€mcia de capital mfnimo, estabelecendo que o montante de capital regulamentar 

a ser mantido pelas instituig6es passou a ser dado pelo Patrimonio de Referenda 

Exigido (PRE). Segundo esta resolugao,_ o calculo do PRE e obtido pela soma das 

parcelas referentes ao risco de credito, risco de mercado e risco operacional, 

conforme a formula abaixo citada por Cruz (2008): 

PRE = PEPR + PCAM + PJUR + PCOM + PACS + POPR 

Onde: 

RISCO DE CREDITO 

~ PEPR = exposigoes ponderadas pelo risco; 

RISCO DE MERCADO 

~ PCAM = risco de mercado em variagao cambial 

~ PJUR = riscos de mercado em taxa de juros; 

~ PCOM = risco de mercado em commodities; 

~ PACS = risco de mercado em agoes; 

RISCO OPERACIONAL 

~ POPR = risco operacional 
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4.3.5 Exposi~ao Ponderada pelo Risco - EPR 

Em 2007 o BACEN divulgou a Circular 3360, apresentando a metodologia 

para o calculo do EPR com os fatores de ponderac;ao de risco de cn§dito dos ativos 

e mantendo a exigencia de capital de 11 °/o, determinada pelo Fator de Convergencia 

de Capital (F) de 0,11 a ser aplicada pelo EPR, conforrl}e a formula demonstrada por 

Cruz (2008): 

PEPR = F x EPR 
PR =soma (FPR x Exposic;ao) 

Os fatores de ponderac;ao de risco (FPR) apresentados neste Circular estao 

elencados na Tabela 05: 

Tabela 5- FATORES DE PONDERACAO: 

Rnandarrento para aquisi9k> de il'l'rivel residential garantido por hipoteca ou aliPn::llr::llr'll 
fiduci . com loarrto-value de ate SCP/o na data da concessao; 

35% 
Rnandarrentos garantidos por hipoteca de irri>vel residential com loarrto-value de ate SCP/o, 

datada 
Certific:ados de receblveis irrd>iliarios, com lastro nos finandarrentos dtados adma, sobre os 

de governos estrangeiros que nao tenham interrorrpido OS pagarrentos de 
11'"\hri<r-lll'"'i"W:>c nos ultirnos 5 

75% 

Fonte: Circular Bacen 3360/07 
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Para as cooperativas de credito singulares nao filiadas a cooperativas 

centrais por regime de exce<;ao o Fator de Exigencia de Capital (F) e de 15°/o. 

A Figura 07 demonstra como seria o calculo do fndice de Basileia em uma 

institui<;ao financeira: 

Figura 7- CALCULO DO fNDICE DE BASILEIA: 

PATRIMONIO DE REFERENCIA- PR COSIF VAL ORES 

Patrimonio_Liquido 6-0-0-00-00-2 5.413.205.195,41 
(-)Reservas de reavalia<;ao 6-1-4-00-00-3 (4.523 .429,68) 
Receitas 7-0-0-00-00-9 52.864.495.686,15 
Despesas 8-0-0-00-00-6 (52 .596.397.818,67) 
(-)Cred. tributario excl. Nivell PR 3-0-9-89-30-4 
ATIVO DIFERIDO 3-0-9-73-01 -1 (321 .761 .646,79) 
AJUSTES DA MARCAc;Ao A MERCADO 3-0-9-73-02-8 158.089.475,69 

TIER I (NlVEL 11 5.513.107 .462,11 

Vencimento Superior a 5 anos 4-9-9-96-05-8 1.965.453.241 ,25 
Vencimento entre 4 e 5 anos 4-9-9-96- l 0-6 -

Vencimento entre 3 e 4 anos 4-9-9-96-15-1 327.532.859,64 
Vencimento entre 2 e 3 anos 4-9-9-96-20-9 
Vencimento entre 1 e 2 anos 4-9-9-96-25-4 
Vencimento Interior a 1 ano 4-9-9-96-30-2 
Dfvidas subordinadas 2.292.986.100,89 

Limite de 50% Nfvell ou div subord 2.292.986.100,89 
Reservas de reavalia<;ao 6-1-4-00-00-3 4.523.429,68 
(-)AJUSTES DA MARCA<;:AO A MERCADO 3-0-9-73-02-8 (158.089.475,69) 

TIER II (NTVEL II) 2.139.420.054,88 

PA TRIMONIO DE REFERENCIA - PR (f'/TVEL I + NTVEL /1)_ 7.652.527.516,99 

(-)Outras Participa<;6es no Exterior- lnstitui<;6es Financeiras 2-1-1 -90-10-2 
(-) Ajustes Participa<;6es 2-1-2-10-05-l 

PL Exigido p/Cobertura do Risco de Mercado - SWAP 3-0-6-50-10-7 36.639.236,00 
PL Exigido p/Cobertura do Risco de Mercado- Taxa de Cambia 3-0-9-97-10-7 
PL Exigido p/Cobertura do Risco de Mercado - Taxa de Juras 

1

3-0-9-97-20-o I 114.142.798,35 

PATRIMONIO DE REFERENCIA AJUSTADO 7.501.745.482,64 

PA TRIMONIO DE REFERENCIA EXIGI DO (PRE)* 6.069.213.084 63 
PEPR - Exposic;6es ponderadas pelo tator de ponderac;ao de risco atribufdo - 5.664.815.082 63 
PCAM- Exposi<;6es em ouro, em moeda estrangeira e em variac;ao cambial. -
PJUR - Oper. sujeitas a varia<;ao de juros e classiticadas na cart .de negociayao. - 79.322.355,52 

PCOM - Oper. sujeitas a variac;ao do pre<;:o de mercadorias (commodities) . -
PACS - Oper. sujeitas a variac;ao do prec;o de a<;:6es e classit na cart .de negocia<;ao. - 9.924.270 60 

POPR - Risco operacional. - 315.151 .375 88 
PBAN - Oper. sujeitas a variac;ao de taxas de juros nao classit . na carteira de negocia<;:ao - 113.468.640,00 

INDICE CONFORME RESOLU9AO 2.099194 13,62o/o 

*obs: nao considera o PBAN 

Fonte: Autor (2009) 
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1.1.1 Pilar II - Supervisao Bancaria 

Conforme FILGUEIRAS (2006), o processo de revisao e supervisao deve 

assegurar que os bancos tenham capital adequado para dar suporte a todos os 

riscos em seus neg6cios e tambem para encoraja-los a desenvolver e usar melhores 

tecnicas de administra<;ao no monitoramento e administra<;ao de seus riscos. 

Ainda em FILGUEIRAS (2006), o autor comenta que o processo de revisao 

devera reconhecer a responsabilidade da administra<;ao bancaria no 

desenvolvimento de urn processo de avalia<;ao de capital interno e no 

estabelecimento de metas de capital que sejam proporcionais ao perfil de risco do 

banco e ao ambiente de controle, conforme abaixo: 

Espera-se que as autoridades de supervisao analisem como os bancos 

estao avaliando suas necessidades de capital em relar;ao a seus riscos e 

intervenham, quando for adequado. Essa interar;ao destina-se a promover 

um dialogo ativo entre os bancos e as autoridades de supervisao de forma 

que, quando as deficiencias sao identificadas, uma medida imediata e 

decisiva possa ser tomada para reduzir o risco ou restaurar o capital. Por 

conseguinte, as autoridades de supervisao podem desejar adotar um 

metodo para manter o foco mais intenso nos bancos com perfis de risco ou 

experiencia operacional que garanta essa atenr;ao. 

Alem do capital minino, outros meios para tratar do risco como fortalecer a 

administra<;ao de riscos, aplicar limites internos, fortalecer o nivel de provisoes e 

reservas e aprimorar controles internos tambem devem ser considerados. Alem 

disso, o capital nao deve ser considerado como urn substituto para tratar 

fundamentalmente de processos inadequados de controle ou administra<;ao de 

riscos. 

FILGUEIRAS (2006) finaliza dizendo que ha tres areas principais que podem 

ser particularmente adequadas para o tratamento nos termos do Pilar 2: os riscos 

considerados nos termos do Pilar 1 que nao sao completamente registrados pelo 

processo do Pilar 1 (risco de concentra<;ao de credito); os fatores nao considerados 

pelo processo do Pilar 1 (por exemplo: o risco de taxa de juros no registro bancario, 

risco estrategico e co mercia I); e fatores externos ao banco ( efeitos do ciclo 

comercial). 
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A avaliac;ao do cumprimento dos padroes minimos e das ex1gencias de 

divulgac;ao dos metodos mais avanc;ados no Pilar 1, em particular a estrutura do IRB 

para risco de credito e a Abordagem de Mensurac;ao Avanc;ada para risco 

operacional. As autoridades de supervisao devem assegurar que essas exigemcias 

estejam sendo cumpridas de forma continua atraves de criterios de qualificac;ao. 

0 Comite identificou quatro principios essenciais de revisao de supervisao, 

que complementam os descritos na ampla orientac;ao de supervisao que foi 

desenvolvida pelo Comite, cujos elementos centrais sao os Core Principles for 

Effective Banking Supervision (Princfpios Basicos para a Supervisao Bancaria 

Eficaz) e Core Principles Methodology (Metodologia dos Princfpios Basicos): 

Princfpio 1: Os bancos devem ter urn processo para avaliar sua adequac;ao 

de capital global em relac;ao ao seu perfil de risco e uma estrategia para manter seus 

niveis de capital. 

Principia 2: As autoridades de supervisao devem revisar e avaliar as 

estrategias de adequac;ao de capital interno do banco, bern como sua habilidade de 

monitorar e garantir sua conformidade como os indices de capital regulamentar. As 

autoridades de supervisao devem tomar medidas adequadas de supervisao, se elas 

nao estiverem satisfeitas com o resultado. 

Principia 3: As autoridades de supervisao devem esperar que os bancos 

operam acima dos indices de capital regulamentar minimo e devem ter a habilidade 

de exigir que os bancos mantenham o capital acima do minimo. 

Princfpio 4: As autoridades de supervisao devem buscar intervir em urn 

estagio inicial para impedir que o capital caia abaixo dos niveis minimos exigidos 

para dar suporte as caracteristicas de risco de urn banco em particular e devem 

exigir uma medida corretiva rapida, se o capital nao for mantido ou restaurante. 



. 40 

1.1.2 Pilar Ill - Disciplina de Mercado - Controle _ 

FILGUEIRAS (2006) explica que o fundamento 16gico para o Pilar 3 e 

garantir a introdu<;ao de exigencias de divulga<;ao para as bancos. As autoridades de 

supervisao tern urn grande numero de mensura<;6es que podem usar para exigir que 

as bancos fa<;am essas divulga<;6es. 

Ainda em FILGUEIRAS (2006), o autor diz que sua finalidade e 

complementar as exigencias de capital minima (Pilar 1) e o processo de revisao de 

supervisao (Pilar 2). Desta forma, o Comite encoraja a disciplina de mercado 

desenvolvendo urn conjunto de exigencias de divulga<;ao que permitira aos 

participantes do mercado avaliar as informa<;6es essenciais contidas no escopo da 

aplica<;ao, no capital, nas exposi<;6es ao risco, nos processes de avalia<;ao de risco 

e, ainda, na adequa<;ao de capital da institui<;ao. 

Para FILGUEIRAS (2006) o Comite acredita que essas divulga<;6es tenham 

uma relevancia especial na estrutura do sistema em que se encontra a institui<;ao, 

onde a confian<;a nas metodologias internas fornece aos bancos urn poder maior de 

decisao na avalia<;ao das exigencias de capital. 

Em principia, as divulga<;6es dos bancos devem ser consistentes com a 

forma na qual a Alta Administra<;ao e o Conselho de Administra<;ao avaliam e 

administram as riscos do banco. 

No Pilar 1 as bancos usam metodos/metodologias especificos para 

mensurar as diversos riscos que eles enfrentam e as exigencias de capital 

resultantes. 

Segundo FILGUEIRAS o Comite acredita que fornecer divulga<;6es que tern 

como base essa estrutura comum e urn meio eficaz de informar ao mercado sabre a 

exposi<;ao de um banco aos riscos e fornecer uma estrutura de divulga<;ao 

consistente e compreensivel que aprimora a comparabilidade. 

FILGUEIRAS (2006) complementa que a disciplina de mercado pode 

contribuir para urn ambiente bancario seguro e solido, onde as autoridades de 

supervisao exigem que as empresas operem de uma forma segura e s61ida. 
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5. CONCLUSAO 

BasiiE~ia II representa uma tentativa internacional ambidosa voltada para 

reduzir o risco da atividade bancaria e reduzir as vantagens competitivas injustas 

entre na<;6es que podem resultar de padr6es bancarios mais frouxos. Apesar da 

tentativa de melhorar a estabilidade financeira nacional e internacional, crises 

internacionais recentes refor<;aram algumas criticas ao Acordo. Para muitos, o 

acordo nao e capaz de evita-las, uma vez que essas crises sao mais complexas e 

amplas do que as regras do acordo, voltadas para controles internos, sao capazes 

de prever. 

Algumas das mais pesadas criticas fazem referenda as analises das 

agencias de rating. Para alguns criticos essas analises podem ser tendenciosas, 

corrompidas, ou podem nao ser capazes de prever problemas sistemicos, como 

ocorreu com a recente crise imobiliaria dos EUA. 

Para MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud PRADO; MONTEIRO FILHA) 

o hist6rico das agencias de rating, especialmente quanto a identifica<;ao de riscos de 

devedores soberanos, nao e born o suficiente para justificar seu uso como norma de 

procedimento de prudencia por autoridades supervisoras. 

0 uso destas agendas para formula<;ao de politica economica e ainda mais 

controverso. Etas ja tern hoje urn papel nos sistemas de regula<;ao de varios paises, 

como por exemplo, nos Estados Unidos, onde suas informa<;6es sao usadas para 

distinguir aplica<;6es consideradas "investment grade" das consideradas 

especulativas. Ainda em MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud PRADO; 

MONTEIRO FILHA), nao ha evidenda empirica indicando que essas agencias foram 

capazes de fazer previs6es sobre a capacidade de pagamento, alterando as 

classifica<;6es de risco antes de mudan<;as importantes nas condi<;6es de mercado. 

Nesse sentido, o aumento do uso de tais agencias no Novo Acordo e preocupante e 

lesivo aos interesses dos paises em desenvolvimento, que sao os maiores 

prejudicados por classifica<;6es de credito. Para os autores, o maior risco do uso 

intensivo dessas agencias e o aumento da volatilidade na disponibilidade e no custo 

financeiro do credito 
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Outra critica seria que as grandes institui<;6es terao larga vantagem sobre as 

concorrentes menores, uma vez que o desenvolvimento de modelos internos (mais 

sensiveis ao risco do que os modelos padronizados) demanda vultosos 

investimentos em tecnologia e estrutura. 

MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud MOURA NETO; RIBEIRO) 

mencionam que conceitualmente, os requerimentos de capital para aqueles que 

possuem metodologias sofisticadas de avalia<;ao de riscos serao menores, tornando

os mais competitivos. Outro fator que nao pode ser descartado e que a implanta<;ao 

de modelos avan<;ados para risco de credito permite a diferencia<;ao de taxas de 

juros de acordo com a probabilidade de inadimplemento das opera<;6es. Analisando 

a estrutura do mercado brasileiro e o perfil dos tomadores de recursos, esses fatores 

poderao onerar as pequenas institui<;6es financeiras, pois afetam diretamente as 

condi<;6es em que oferecem credito: pre<;o, prazo e volume. 

Tambem ha os que defendem que paises em desenvolvimento seriam 

prejudicados uma vez que teriam piores ratings, sendo preteridos pelos paises 

desenvolvidos. 

Em MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud MOURA NETO; RIBEIRO), o 

estabelecimento das regras previstas no Novo Acordo, em especial nos paises em 

desenvolvimento deve considerar as caracteristicas do mercado interno para 

alcan<;ar os objetivos que o Acordo almeja: desenvolvimento de melhores praticas 

de gerenciamento de riscos, aloca<;ao de capital adequada aos perfis das 

institui<;6es e maior estabilidade dos Sistema Financeiro Nacional e lnternacional. 

Ainda em MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud MOURA NETO; 

RIBEIRO), Basileia II pode contribuir para a concentra<;ao de credito em grandes 

empresas, uma vez que estas tendem a optar por oferecer produtos com menor 

risco. 

Porem, e importante frisar que o ponderador para as opera<;6es de varejo no 

Modelo Padronizado e de 75% para risco de credito e 100% para as opera<;6es com 

empresas. No Modelo Padronizado do risco operacional a linha de Varejo possui o 

menor fator "m" (3,5%), o que tambem favorece essas opera<;6es. Alem disso, as 

opera<;6es de varejo geram grande rentabilidade para os bancos, o que contrapoe a 

expectativa de urn encolhimento da oferta de credito nesse setor. 
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Outra critica bastante recorrente na literatura pesquisada diz respeito ao 

efeito pr6-ciclico que Basileia II pode favorecer. 

MENDON<;A & ANDRADE (2006, apud MOURA NETO; RIBEIRO) afirmam 

que a utilizac;ao pelas grandes instituic;6es financeiras de modelos de gerenciamento 

de risco similares pode gerar comportamentos homogenios. 0 Crescimento 

economico propicia a diminuic;ao da inadimplencia e a melhora da qualidade da 

carteira, o que estimula os bancos a expandirem cada vez mais suas operac;6es, 

acentuando o momenta de crescimento. Nos momentos de crise aconteceria o 

contrario: aumento da inadimplencia e da necessidade de alocac;ao de capital pelos 

bancos e, consequentemente, diminuic;ao da oferta de credito 

Apesar de todas as criticas, acredita-se que a ponderac;ao de risco 

apresentada por Basileia II sera mais precisa que a do primeiro Acordo, 

possibilitando a aproximac;ao dos requerimentos de capital ao perfil de risco adotado 

pelos bancos. 

A inclusao do requerimento de capital para o risco operacional e outro ponto 

chave a medida que estimula a revisao dos processos internos. Essa revisao 

possibilitara ganhos de eficiencia e reduc;ao do risco de descontinuidade do neg6cio. 

Basileia II e urn grande incentivo a mitigac;ao dos riscos, considerando a 

existencia da relac;ao entre a necessidade de alocac;ao de capital e a eficiencia da 

estrutura de gerenciamento do banco e a nova postura que os 6rgaos supervisores 

precisarao assumir e a transparencia das demonstrac;6es financeiras contribuirao 

significativamente para a solidez do sistema financeiro. 

Compartilho da opiniao de CAOUETTE (2007), que acredita que Basileia II 

favorece a reduc;ao da distancia entre as normas regulat6rias e as praticas de 

gestao de risco, a medida que passa a aceitar a utilizac;ao de modelos internos e 

seus parametros no processo de apurac;ao do capital alocado. Ao final do processo 

de implantac;ao do Novo Acordo espera-se urn avanc;o na disseminac;ao dos 

conceitos e praticas de governanc;a corporativa e controle de risco nos diversos 

niveis e func;6es das instituic;6es, assim como evoluc;ao dos instrumentos, modelos e 

processos utilizados. As abordagens avanc;adas permitem a busca da maximizac;ao 

do retorno atraves da otimizac;ao do uso do capital devem levar a urn processo de 

melhoria no gerenciamento corporativo de risco. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - 25 PRINCiPIOS PARA SUPERVISAO BANCARIA 

Condic;6es Previas para uma E!iciente Supervisao Bancaria 

Principia 1 - Urn eficiente sistema de supervisao bancaria deve ter claras 

responsabilidades e objetivos para cada agemcia envolvida na supervisao de 

bancos, Cada uma dessas agencias deve possuir independencia operacional e 

recursos apropriados. Uma adequada estrutura legal para supervisao bancaria 

tambem e necessaria, incluido provisoes relativas a autorizac;ao de 

estabelecimentos bancarios e a supervisao em andamento; poderes para tratar do 

cumprimento das leis, bern como em relac;ao as preocupac;6es de correc;ao e 

seguranc;a. 

Licenciamenta e Estrutura 

Principia 2 - As atividades permissiveis de instituic;6es que sao licenciadas 

e sujeitas a supervisao, como os bancos, devem ser claramente definidas, e o uso 

da palavra "banco" nos nomes deve ser controlado ate onde possivel. 

Principia 3 - A autoridade de licenciamento deve ter o direito de dispor 

criterios e dispor aplicac;6es para estabelecimentos que nao cumpram ou alcancem 

os padr6es determinados. 0 processo de licenciamento deve consistir, no minimo, 

de uma avaliac;ao da estrutura de propriedade do banco, diretores e administrac;ao 

superior, do seu plano operacionais e controles internos e sua projetada condic;ao 

financeira, inclusive sua base de capital, Quando o proprietario proposto ou 

organizac;ao controladora for urn banco estrangeiro, o anterior conceito do supervisor 

do pais de origem deve ser obtido. 
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Principia 4 - Os supervisores bancarios devem ter autoridade para revisar e 

rejeitar quaisquer propostas para transferir propriedade significativa ou interesses de 

controle em bancos existentes e outras parcerias. 

Principia 5 - Os supervisores bancarios devem ter autoridade para 

estabelecer criterios para revisar grandes aquisic;oes ou investimentos por urn banco 

e garantir que as afiliac;oes corporativas ou estruturas nao exponham o banco a 

riscos indevidos ou atravanquem uma supervisao efetiva. 

Exigencias e Regulamenta~aa para Adequa~aa de Capital 

Principia 6 - Os supervisores bancarios devem estabelecer exigemcias 

mlnimas de capital que reflitam os riscos que os bancos assumem e devem definir 

os componentes de capital, tendo-se em mente a habilidade para absorver 

prejulzos. Para os bancos internacionalmente ativos, estes requerimentos nao 

devem ser menos do que aqueles estabelecidos no Acordo de Capital de Basileia. 

Principia 7 - Uma parte essencial de qualquer sistema de supervisao e a 

independente avaliac;ao da poHtica de urn banco determinado, praticas e 

procedimentos relativos a concessao de emprestimos e realizac;ao de investimentos 

e a administrac;ao em andamento das carteiras de investimentos e emprestimos. 

Principia 8 - Os supervisores bancarios devem ficar satisfeitos que os 

bancos estabelec;am e fac;am adesao a poHticas adequadas, praticas e 

procedimentos para avaliar a qualidade de ativos e a adequac;ao de provisoes de 

perdas de emprestimos e reservas. 

Principia 9 - Os supervisores bancarios devem ficar satisfeitos com o fato 

de os bancos de sistemas de informac;ao gerencial que capacitem a administrac;ao a 

identificar concentrac;oes dentro da carteira. E os supervisores devem estabelecer 

limites de adequac;ao de capital para restringir a exposic;ao do banco a tomadores 

(micas ou a grupos de tomadores de emprestimos relacionados. 
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Principia 10 - Para evitar abusos provenientes de emprestimos vinculados, 

os supervisores bancarios precisam ter requisitos segundo os quais os bancos 

emprestam a empresas coligadas e a individuos com base em operagoes puramente 

comerciais: a extensao dos creditos e de fato monitorada e se tomam outras 

medidas adequadas ao controle e a diminuigao de riscos. 

Principia 11 - Os supervisores bancarios precisam estar convencidos de 

que OS bancos tern politicas e procedimentos adequados a identificagao, 

monitoragao e controle dos riscos do pais e da transferencia de riscos em seus 

emprestimos internos e atividades de investimento, tambem devem estar certos de 

que os bancos mantem reservas adequadas contra esses riscos. 

Principia 12 - Os supervisores bancarios precisam estar convencidos de 

que os bancos tern sistemas que medem e monitoram cuidadosa e adequadamente 

os riscos controlados do mercado. Os supervisores deveriam ter poderes para impor 

limites especificos e/ ou cobranga especifica sabre o capital em relagao a exposigao 

aos riscos do mercado, se houver garantias. 

Principia 13 - Os supervisores bancarios precisam estar convencidos de 

que os bancos possuem urn processo inteligivel de gerenciamento dos riscos 

(inclusive supervisao apropriada do conselho e da administragao graduada) para 

identificar, medir e controlar todos os outros riscos materiais e, quando necessaria, 

defender o capital contra estes riscos. 

Principia 14 - Os supervisores bancarios devem se assegurar de que os 

bancos tenham controles internos que sejam adequados a natureza e ao tamanho 

de seus neg6cios. Estes incluiriam acordos transparentes para delegagao de 

autoridade e de responsabilidade; a separagao de fungoes que envolvam 

compromisso do banco, a disponibilidade de seus fundos e a contabilidade de seus 

ativos e passivos; o ajuste desses processos; a salvaguarda dos ativos e a auditoria 

independente interna e externa, apropriada, alem da concordancia de fungoes para 

testar a adesao a esses controles, bern como as leis e regulamentos aplicaveis. 
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Principia 15- Os supervisores bancarios precisam dar ordens para que os 

bancos tenham politicas, praticas e procedimentos adequados, inclusive regras 

estritas tipo "conhe<;a o seu cliente", que promovem padroes eticos e profissionais 

no setor financeiro e evitam que os bancos sejam utilizados, intencionalmente ou 

nao, por pessoas criminosas. 

Principia 16 - Urn sistema bancario eficiente de supervisao deve ter tanto 

uma supervisao na sede quanto uma fora dela. 

Principia 17 - Os supervisores bancarios precisam ter contatos regulares 

com a gerencia bancaria. Em sua a<;ao e tambem por intermedio da compreensao 

das suas opera<;oes. 

Principia 18 - Os supervisores bancarios precisam ter meios de coletar, 

rever e analisar relatos de adequa<;ao de capital e relat6rios estatisticos vindos de 

bancos numa base (mica e consolidada. 

Principia 19 - Os supervisores bancarios precisam ter meios de obter a 

confirma<;ao de informa<;oes de supervisores, seja por meio de inspe<;ao no proprio 

Iugar, seja utilizando trabalho de auditores externos. 

Principia 20 - Urn elemento fundamental da supervisao bancaria e a 

capacidade de os supervisores inspecionarem a organiza<;ao bancaria numa base 

consolidada. 

Requisi~oes de infarma~aa 

Principia 21 - Supervisores bancarios devem estar satisfeitos que cada 

banco mantenha registros adequados escritos em harmonia, com politicas de 

avalia<;ao consistentes e praticas que habilitem o supervisor a obter uma visao real e 

clara da condic;ao financeira do banco e a lucratividade de seus neg6cios. E que o 

banco publique uma declarac;ao financeira com bases regulares que reflitam 

razoavelmente sua condic;ao. 
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Poderes formais ~os Supervisores 

Principia 22 - Supervisores bancarios devem ter a sua disposi<;ao medidas 

supervisoras adequadas para levar a efeito a<;6es neutralizadoras quando os bancos 

falhem em preencher requisitos consultivos necessarios (tais como indices de 

adequa<;ao de capital minimo ), quando ha viola<;6es reguladoras, ou quando -

depositantes sao amea<;ados de qualquer outra maneira. 

Atividade Bancaria Ah!m-Fronteira 

Principia 23 - Supervisores bancarios devem praticar supervisao 

consolidada mundial, adequadamente monitorada, e ajustar normas prudentes 

apropriadas para todos os aspectos de preenchimentos conduzidos por 

organiza<;6es bancarias mundiais, essencialmente em suas sucursais estrangeiras e 

subsidiarias. 

Principia 24 - Urn componente-chave de consolidada e a institui<;ao do 

contato e da troca de informa<;ao com os varios outros supervisores envolvidos, 

primeiramente autoridades supervisoras do pais hospedeiro. 

Principia 25 - Supervisores bancarios devem requerer a opera<;ao local de 

bancos estrangeiros para ser conduzida nos mais altos padr6es, como e exigido de 

institui<;6es domesticas. Devem, tambem, ter poderes para compartilhar informa<;ao 

necessaria com os supervisores do pais de origem daqueles bancos, com o 

prop6sito de cumprir supervisao consolidada. CAOUETTE (2007). 
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ANEXO 2- LISTA DE CIRCULARES E NORMATIVOS DE BASILE/A II 

Patrim6nio de Refer. Exigido (PRE):Resolucao 3.490. de 29/8/2007 (PDF- 23KB) 
Descumprimento Padr6es Mfnimos de Cap. e Lim: Resolucao 3.398. de 29/8/2006 

PRE - Parcela PEPR: Circular 3.360. de 12/9/2007 
Limite Creditos Tributarios no PR: Resolucao 3.655. de 17/12/2008 
Alterac;ao FPR Creditos Tributarios: Circular 3.425. de 17/12/2008 
Classificac;ao Contabil na Transferencia de Ativos: Resolucao 3.533. de 31/1/2008 
Adiamento Classificac;ao Res. 3.533: Resolu<;~ao 3.673. de 26/12/2008 
Retenc;ao substancial riscos na transf. de ativos: Carta-Circular 3.361. de 19/12/2008 

PRE- Parcela PJUR[1 ]: Circular 3.361. de 12/9/2007 (PDF- 38 kb) 
Parcela PJUR[2]: Circular 3.362. de 12/9/2007 (PDF- 38 kb) 
Parcela PJUR[3]: Circular 3.363. de 12/9/2007 (PDF- 37 kb) 
Parcela PJUR[4]: Circular 3.364. de 12/9/2007 (PDF- 37 kb) 
Parcela PACS: Circular 3.366. de 12/9/2007 (PDF- 24 kb) 
Parcela PCOM: Circular 3.368. de 12/9/2007 (PDF - 21 kb) 
Parcela PCAM: Circular 3.389. de 25/6/2008(PDF - 45 kb) 
Valores dos parametros M, s, r e K: Circular 3.388. de 4/6/2008 (PDF - 13 kb) 
Metodologia da parcel a PJUR[1 ]: Carta-Circular 3.309. de 15/4/2008 (PDF- 133 kb) 
Met. PJUR[2], PJUR[3] e PJUR[4]: Carta-Circular 3.31 0. de 15/4/2008 (PDF- 86 kb) 

PRE- Parcela POPR: Circular 3.383. de 30/4/2008 (PDF- 45 kb) 
Esclarecimento sobre Metodologia: Carta-Circular 3.315. de 30/4/2008 (PDF- 38 kb) 
Detalhamento lndicador de Exposic;ao ao RO: Carta-Circular 3.316. de 30/4/2008 

Remessa de lnformac;oes 
DRM: lnformac;oes mensais de riscos de mercado: Circular 3.429. de 14/1/2009 
DRL: Controle do risco de liquidez: Circular 3.393. de 3/7/2008 
DLO: Apurac;ao de limites e padr6es mfnimos: Circular 3.398. de 23/7/2008 
DDR: lnformac;oes diarias de risco de mercado: Circular 3.399. de 23/7/2008 
Demonstr. Risco de Mercado Mensal (DRM): Carta-Circular 3.376. de 9/2/2009 
Demonstr. Risco de Liquidez (DRL): Carta-Circular 3.374. de 30/1/2009 
Demonstr. Limites e Pad roes Mfnimos (DLO): Carta-Circular 3.368. de 30/12/2008 
Demonstr. Risco de Mercado Diario (DDR): Carta-Circular 3.331. de 23/7/2008 
Dispensa de envio do DDR: Carta-Circular 3.338. de 3/9/2008 
Esclarecimento DRM - dia uti I anterior: Carta-Circular 3.350. de 12/11/2008 

Estrutura de Gerenciamento do Risco Operacional: Resolucao 3.380. de 29/6/2006 

Estrutura de Gerenciamento do Risco de Credito Resolu<;~ao 3.721. de 30/4/2009 

Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado: Resolu<;~ao 3.464. de 26/6/2007 
Criterios para Classificac;ao na Carteira de Negociac;ao: Circular 3.354. de 27/6/2007 
Mensurac;ao do Risco de Txs Jrs no Banking Book: Circular 3.365. de 12/9/2007 



Patrimonio de Referencia (PR): Resolucao 3.444. de 28/2/2007 
Clausula de Opc;ao de Recompra em I HCD: Resolucao 3.532. de 31/1/2008 
Provisao Adicional: Resolucao 3.674. de 30/12/2008 
Autorizac;oes para Compor os Nfveis I e II do PR: Circular 3.343. de 1/3/2007 

Limite de Exposic;ao Cambial: Resolucao 3.488. de 29/8/2007 
Novo Cronograma do Projeto Basileia II: Comunicado 16.137. de 27/9/2007 
Antigo Cronograma do Projeto Basileia II: Comunicado 12.746. de 9/12/2004 
Pontos Chave para Base de Dados I RB: Comunicado 18.365. de 22/4/2009 (PDF -
113 kb) 

OBS: Disponfveis em http://www.bcb.gov.br/ 
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