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RESUMO 

Tendo em vista a expectativa de adoção dos conceitos da norma internacional IFRS 

9 – Instrumentos Financeiros, pelo Banco Central, esta pesquisa tem como objetivo 

verificar, para os principais bancos brasileiros, se os indicadores econômico-

financeiros obtidos a partir das demonstrações financeiras preparadas no novo padrão 

IFRS 9 melhoraram quando comparados com os indicadores obtidos no padrão do 

Banco Central (Cosif). Foi considerado como melhora em um indicador apenas 

quando a média dos indicadores no padrão IFRS resultasse em aprimoramento deste 

indicador quando comparado ao seu correspondente no padrão Cosif e se o resultado 

do teste de diferença de médias, de acordo com o teste de Wilcoxon, se apresentasse 

estatisticamente relevante para um grau de significância de 5%. Foi realizada uma 

pesquisa descritiva e empírico-analítica, considerando como fonte primária de dados 

as demonstrações financeiras divulgadas por nove dos principais bancos no Brasil, 

nos dois padrões contábeis. O resultado do teste não-paramétrico de Wilcoxon 

apresentou significância estatística e melhora do indicador, na visão IFRS, para três 

dos seis indicadores analisados, sendo eles Independência Financeira, Participação 

dos Créditos e Alavancagem, sendo as linhas de Patrimônio Líquido e Operações de 

Crédito as causas principais das variações nestes indicadores. 

 

Palavras-chave: IFRS 9. Indicadores econômico-financeiros. Instrumentos 

financeiros. Perda esperada. 

  



ABSTRACT 

In view of the expectation for the adoption by the Brazilian Central Bank of the 

international accounting standard IFRS 9 - Financial Instruments, this research 

purposes to verify, for the main Brazilian banks, whether the economic and financial 

indicators obtained from the financial statements prepared under the new IFRS 9 

requirements improved when compared to the indicators under the Brazilian Central 

Bank standards (Cosif). It was considered as an improvement on an indicator only 

when the mean score of this indicator under the IFRS standard resulted in an enhanced 

indicator when compared to the mean score of the indicator obtained under Cosif 

standards and if the result of the Wilcoxon’s Sign test is statistically relevant for a 5% 

significance level. A descriptive and empirical-analytical research was carried out, 

considering as the primary source of data the financial statements disclosed by nine 

of the main banks in Brazil, in both accounting standards. The result of the Wilcoxon’s 

Sign nonparametric test is statistically significant and indicated improvement, in the 

IFRS view, for three of the six analysed indicators, specifically Financial Independence, 

Credit Participation and Leverage, as the Equity and Credit Operations lines where 

identified as the main causes these variations. 

 

Keywords: IFRS 9. Economic and financial indicators. Financial instruments. Expected 
loss. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E PROBLEMA DE PESQUISA 

A contabilidade e a divulgação de informações contábeis exercem um papel 

relevante na redução da assimetria informacional, principalmente sobre as relações 

entre os administradores das empresas e seus proprietários (Hendriksen, 1999, p. 

143). Neste contexto, a comparabilidade entre as informações contábeis de diferentes 

empresas tornou-se necessária desde que os negócios e o mercado de capitais 

evoluíram e transcenderam as fronteiras dos países, tornando indispensável que as 

partes interessadas pudessem ter acesso a situação econômico-financeira das 

empresas para melhor fundamentar suas decisões. 

Com o intuito de promover a transparência e a comparabilidade das 

demonstrações financeiras produzidas pelas empresas, entidades profissionais de 

diferentes países se reuniram para a constituição do IASB – International Accounting 

Standards Board, comitê responsável pela emissão das normas internacionais de 

contabilidade (IFRS).  

As empresas com ações listadas em bolsas de valores da União Europeia 

foram obrigadas a divulgar balanços no padrão IFRS para exercícios sociais iniciados 

a partir de 1º de janeiro de 2005, enquanto no Brasil a obrigatoriedade para as 

companhias abertas passou a valer a partir do exercício encerrado em 2010. 

Neste contexto, a norma contábil internacional IFRS 9 trata da classificação e 

mensuração de Instrumentos Financeiros e foi emitida em substituição à sua 

antecessora, o IAS 39, tendo em vista a preocupação global decorrente da crise 

vivenciada em 2008, principalmente quanto ao reconhecimento adequado de 

provisões para perdas associadas ao risco de crédito e redução da complexidade que 

envolvia a aplicação desta norma.  

Com a IFRS 9, o principal objetivo do novo modelo de provisão para perdas 

que esta norma introduz é fornecer aos usuários das demonstrações financeiras 

informações mais úteis e tempestivas em relação às perdas de crédito esperadas 

sobre instrumentos financeiros (IASB, 2014, p. 14). Este novo modelo é baseado em 
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uma abordagem prospectiva na qual elimina a necessidade de ocorrência de um 

evento de perda (como por exemplo, piora no risco de crédito do cliente, como era 

exigido no IAS 39) para o reconhecimento de provisões para perda no valor 

recuperável de ativos financeiros. Consequentemente, são exigidas a atualização e a 

divulgação de informações mais tempestivas em relação às perdas de crédito 

esperadas. Maiores detalhes sobre as características e exigências da IFRS 9 serão 

abordados nas seções seguintes. 

No Brasil, no que diz respeito às normas aplicáveis para instituições financeiras, 

o Banco Central iniciou o processo de adoção da IFRS 9 em 2017 através da emissão 

de três editais de consulta pública, contendo minutas de normas para convergir o 

padrão local de regras contábeis para instrumentos financeiros ao padrão 

internacional. São eles: (i) edital 54, que trata da classificação, mensuração e 

reconhecimento de instrumentos financeiros pelas instituições financeiras, (ii) edital 

60, que dispõe sobre critérios para constituição de provisão para perdas esperadas 

associadas ao risco de crédito e (iii) edital 67, tratando da designação e do registro 

das relações de proteção (contabilidade de hedge). A expectativa sinalizada pelo 

Banco Central para início de vigência das normas é 2022. 

O impacto da adoção de normas internacionais no Brasil já foi objeto de 

diversas pesquisas, inclusive voltadas para avaliação do impacto em instituições 

financeiras, como Lima (2011), Fé Júnior (2013) e Lima (2016). Especificamente sobre 

o IFRS 9 e os editais do Banco Central, pesquisas como Ferreira (2016) e Rutschka 

(2019) exploraram a ação do regulador local para a convergência aos novos padrões 

de provisionamento instituídos pela IFRS.  

As pesquisas citadas anteriormente revelam a importância do tema, dado que 

adoção dos novos critérios poderá impactar não apenas as metodologias e os critérios 

para se classificar, mensurar e divulgar os instrumentos financeiros, como também 

poderá influenciar resultados e indicadores-econômico financeiros utilizados pelos 

diversos usuários da informação contábil para medir o desempenho das instituições 

financeiras e embasar suas decisões. 
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Conforme o próprio G-201 declarou em 2009 que os órgãos responsáveis pela 

definição dos padrões contábeis deveriam trabalhar urgentemente com os 

supervisores e reguladores para aprimorar as normas sobre avaliação e 

provisionamento e atingir um conjunto de padrões contábeis globais de alta qualidade 

(IMF, 2009) e como um dos principais objetivos da IFRS 9 é fazer com que as 

instituições financeiras estejam melhor respaldadas para eventuais situações de crise, 

sobretudo através do aprimoramento dos critérios para provisão sobre créditos de 

liquidação duvidosa, seria possível afirmar, com base nos indicadores econômico-

financeiros, que este objetivo foi cumprido no âmbito do mercado financeiro brasileiro?  

 Adicionalmente, considerando as discussões decorrentes do processo de 

audiência pública iniciado pelo Banco Central em 2017 para a aprovação de normas 

internacionais sobre instrumentos financeiros com o intuito de convergir o padrão 

contábil da autarquia para o padrão contábil internacional, são necessários estudos 

que corroborem o benefício que a convergência total pode trazer aos participantes do 

mercado financeiro, aos preparadores e aos usuários destas informações, sem que 

haja diferenças entre o padrão local e o internacional. 

Diante deste contexto, esta pesquisa tem por objetivo verificar, para os 

principais bancos brasileiros, se os indicadores econômico-financeiros obtidos 

a partir das demonstrações financeiras preparadas no padrão IFRS 9 

melhoraram quando comparados com os indicadores obtidos no padrão do 

Banco Central (Cosif). 

Para fins desta pesquisa, será considerada como melhora nos indicadores 

econômico-financeiros quando (i) o resultado das médias dos indicadores no padrão 

IFRS resultar em aprimoramento do indicador quando comparado ao seu 

correspondente no padrão Cosif, e (ii) quando o resultado do teste de diferença de 

                                                 
1 O Grupo dos 20 (G-20) foi criado em 1999, em resposta às crises financeiras no México (1994), Ásia 
(1997) e Rússia (1998). Foi estabelecido para ser um fórum de diálogo informal entre as principais 
autoridades de finanças e presidentes de bancos centrais de economias desenvolvidas e emergentes, 
com o objetivo de enfrentar os desafios relacionados à instabilidade do sistema financeiro internacional. 
Quando eclodiu a crise financeira global de 2008, os países do G20 decidiram elevar o nível de 
participação das autoridades para Chefes de Estado e Governo. O G20, é o principal mecanismo de 
governança econômica mundial. Juntos, os países do grupo representam 90% do PIB mundial, 80% 
do comércio internacional e dois terços da população mundial (ITAMARATY, 2019). 
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médias, de acordo com o teste de Wilcoxon, se apresentar estatisticamente relevante 

para um grau de significância de 5%. 

 

1.2 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Por meio desta pesquisa, será possível verificar se existe e qual o tamanho da 

diferença entre os principais indicadores obtidos das demonstrações financeiras no 

padrão local (Banco Central) em relação ao padrão internacional após adoção da 

IFRS 9. Para esta análise serão comparados os indicadores obtidos das 

demonstrações financeiras divulgadas nos dois padrões para o exercício de 2018, 

quando entrou em vigor a IFRS 9 para fins de divulgação de demonstrações contábeis 

no padrão internacional. 

Esta análise pode verificar especificamente se os padrões adotados pelo Banco 

Central estão muito distantes dos padrões exigidos pela norma internacional, de modo 

a avaliar se as normas do Banco Central são mais ou menos conservadoras em 

relação às exigências da nova norma. 

O presente estudo pode verificar ainda se a adoção do padrão internacional 

para instrumentos financeiros melhorou a qualidade dos indicadores das instituições 

financeiras no âmbito nacional, bem como contribuir para o arcabouço de estudos 

relacionados aos impactos decorrentes da convergência aos padrões internacionais 

de contabilidade, em especial, aos que tratam de instrumentos financeiros. 

Adicionalmente, com a convergência aos critérios da IFRS 9, este trabalho 

pode auxiliar a antecipar os efeitos que a adoção desta norma para instrumentos 

financeiros produzirá sobre os principais indicadores das instituições financeiras em 

operação no país. A exploração do tema sob esta perspectiva poderá auxiliar 

investidores e demais partes interessadas a entender possíveis variações nas 

demonstrações financeiras no padrão local, quando da ocorrência da transição aos 

novos requisitos. 

Como a convergência às normas internacionais de contabilidade pelo Banco 

Central nem sempre ocorre através da adoção integral dos Pronunciamentos Técnicos 
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emitidos pelo CPC, para alguns temas o regulador emite suas próprias normas, 

contendo os principais termos da norma internacional, porém, algumas diferenças 

ainda podem existir. 

Neste sentido, este trabalho pode subsidiar o Banco Central como um dos 

argumentos para prover uma adoção integral da norma em questão, sem a 

necessidade de adequações ao mercado local, que neste caso, continuariam a 

produzir diferenças de práticas contábeis ou necessidade de ajustes para os usuários 

das demonstrações financeiras. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. TEORIA DE BASE 

Esta pesquisa está inserida no contexto das teorias da divulgação (disclosure) 

e da regulação. A divulgação ou disclosure, segundo Niyama e Gomes (1996), está 

relacionada à qualidade das informações econômico-financeiras sobre as operações, 

recursos e obrigações de uma entidade, que tenham utilidade aos usuários das 

demonstrações contábeis, influenciando na tomada de decisão. 

A Teoria da divulgação tem como foco principal a assimetria de informações 

entre os controladores da entidade e os usuários externos, dado que esse cenário 

gera a necessidade do disclosure corporativo (Francis, Nanda e Olson, 2008). Com 

base no cenário observado no início da década de 2000 no mercado de capitais 

brasileiro, Iudícibus e Lopes (2004, p. 162) afirmam que a concentração do capital 

votante em menos de três acionistas reduz a demanda pela informação contábil como 

redutora da assimetria informacional, no entanto, a evolução do mercado de capitais 

e as mudanças na estrutura proprietária das empresas brasileiras provocaram um 

aumento da demanda por informação. 

 Um dos principais trabalhos voltados ao estudo da matéria da divulgação é o 

de Verrecchia (2001), que apresenta modelos matemáticos desenvolvidos na teoria 

para predizer e explicar fenômenos relacionados ao disclosure. Verrecchia (2001), 

categoriza os trabalhos existentes sobre o tema em três conjuntos: Pesquisas sobre 

Divulgação Baseada em Associação (association-based disclosure); Pesquisa sobre 

Divulgação Baseada em Eficiência (efficiency-based disclosure); e Pesquisa sobre 

Divulgação Baseada em Julgamento (discretionary-based disclosure). 

Em ensaio baseado no paper de Verrecchia (2001), Salotti e Yamamoto (2005) 

sintetizam que na divulgação baseada em associação, a principal característica é o 

estudo dos efeitos produzidos pela divulgação nas ações dos investidores, 

principalmente por meio da observação das mudanças no preço dos ativos e volumes 

negociados. Sob esta ótica a divulgação exerce um papel exógeno. 

Por outro lado, sobre a divulgação baseada em julgamento, os autores colocam 

que essa categoria busca identificar os motivos que levam os gestores das empresas 
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a divulgar determinadas informações, portanto, a divulgação neste caso é um 

processo endógeno. 

Já na divulgação baseada em eficiência, Salotti e Yamamoto (2005) 

mencionam que esta abordagem é voltada para as configurações de divulgação que, 

na ausência de conhecimento passado sobre a informação (divulgação ainda não 

ocorrida), quais seriam os “tipos de divulgação mais eficientes, ou seja, aqueles 

incondicionalmente preferidos”. 

Quanto à Teoria da regulação, o seu desenvolvimento se deu a partir do 

trabalho de Michel Aglietta de 1976, intitulado Régulation et crises du capitalisme, cujo 

objetivo foi analisar as transformações do capitalismo sob as óticas da mercadoria e 

do assalariamento. Segundo Aglietta (1979), o principal ponto da regulação está 

fundado na articulação das leis da acumulação, através da relação salarial, com as 

leis da concorrência, através da relação mercantil, que estão inseridas no ambiente 

capitalista. 

Para Iudícibus e Lopes (2004, p. 233), a regulação é entendida como “um 

conjunto de normas coercitivas, emanadas do Estado ou de órgãos com poderes para 

tanto, relativas a determinada atividade ou área do conhecimento”.  

Para estes autores, as consequências que foram observadas após a quebra da 

Bolsa de Valores de Nova York em 1929 aumentaram a necessidade para a qualidade 

das informações que são publicadas pelas empresas com papeis negociados em 

bolsa, e consequentemente para a contabilidade. 

Assim, é possível traçar um paralelo com a situação em que a economia e o 

mercado encontravam-se após a crise de 2008, em que se concluiu que as normas 

contábeis adotadas pelos bancos à época, em especial a IAS 39, precisavam ser 

alteradas, de modo a tornar mais conservadora a regra para provisionamento de 

perdas de crédito. 

No que tange às diferentes vertentes da regulação, Cardoso et al (2009), 

analisaram o processo de alteração da regulação da contabilidade com base em cinco 

teorias. Estes autores destacam que, embora as teorias sejam concorrentes, 

observou-se que elas podem ser utilizadas de forma complementar entre si na 
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compreensão das alterações promovidas pela Lei no 11.638/07, que adotou os 

padrões internacionais de contabilidade no Brasil para as empresas de capital aberto.  

Dentre as principais teorias da regulação abordadas pelos autores citados 

anteriormente, estão a teoria positiva ou do interesse público, a teoria da captura, a 

teoria econômica da regulação ou teoria da competição entre os grupos de interesse, 

além das teorias que seguem uma vertente filosófica e sociológica, sendo as teorias 

tridimensional do direito e de Habermas. 

Para a teoria do interesse público, segundo Cardoso et al (2009, p. 778), “o 

propósito da regulação é atingir certos resultados desejados pela comunidade e que 

o mercado não teria condições de facilitar”.  

Sob esta ótica, o IFRS 9 se propõe a apresentar informações mais relevantes 

e úteis aos usuários de demonstrações contábeis para melhor avaliação dos 

instrumentos financeiros, principalmente em relação à incerteza dos fluxos de caixa 

futuros da entidade. 

 

2.2 AS IFRS E AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO BRASIL 

A importância da informação contábil tem aumentado ao longo dos últimos 

anos, principalmente no Brasil, quando “a contabilidade financeira era vista por grande 

parte dos seus usuários como um instrumento para atender às exigências das 

autoridades tributárias e reguladoras” (IUDÍCIBUS; LOPES, 2004, p. 161). 

Segundo Hendriksen (1999, p. 115) e Beaver (1998, p. 7) os principais grupos 

de interesse nas divulgações financeiras das empresas são os investidores, os 

intermediários da informação (como analistas financeiros e empresas de rating), 

autoridades reguladoras, administradores e auditores. Para Bedford e Baladouni 

(1962) a contabilidade pode ser considerada um sistema integrado do processo de 

comunicação entre estes grupos. 

Para fundamentar as decisões destes grupos de interesse, antes que a função 

da informação possa ser entendida, é necessário descrever o contexto da decisão na 
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qual a informação será usada. A tomada de decisão quando há incerteza é tipicamente 

caracterizada como a escolha da opção que maximiza a utilidade esperada de quem 

está decidindo (BEAVER, 1998, p. 19). 

Logo, a informação contábil assume papel importante na tomada de decisão 

das partes interessadas nas empresas e, quando estas informações são produzidas 

de acordo com um padrão, permite-se a comparação entre os números e indicadores 

de diferentes entidades. 

Com a prerrogativa de criar um padrão contábil a ser utilizado pelas empresas 

para elaboração das demonstrações financeiras, entidades profissionais de diferentes 

países se reuniram para a constituição do IASC (International Accounting Standards 

Committee) que a partir de 2001, se tornou o IASB (International Accounting 

Standards Board), comitê responsável pela emissão das normas internacionais de 

contabilidade, exigidas pelos reguladores de mais de 140 jurisdições e que tem por 

objetivo promover, através de seus standards (normas), transparência, prestação de 

contas e eficiência ao mercado financeiro global. Adicionalmente, através deste 

padrão busca-se a comparabilidade entre as demonstrações financeiras das 

empresas bem como a redução da assimetria informacional entre os agentes e 

participantes do mercado em geral (IFRS, 2019).  

A exigência inicial para a adoção do padrão contábil das IFRS – International 

Financial Reporting Standards, se deu em 2002, por meio do Regulamento 1.606/2002 

emitido pelo Parlamento Europeu, tendo por objetivo garantir um alto grau de 

transparência e comparabilidade entre as demonstrações financeiras, além do 

funcionamento eficiente do mercado de capitais e dos mercados internos.  

Com a divulgação deste regulamento, as empresas com ações listadas em 

bolsas de valores da União Europeia foram obrigadas a divulgar balanços no padrão 

IFRS para exercícios sociais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2005. 

No Brasil, o processo de convergência foi efetivado com a emissão da Instrução 

CVM Nº 457/2007, que estabelece a obrigatoriedade para as companhias abertas de 

divulgar, a partir do exercício encerrado em 2010, as demonstrações financeiras 

consolidadas no padrão estabelecido pelo IASB. 
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Em consonância com a CVM, neste mesmo ano, a Lei 11.638/2007 alterou a 

Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976), que passou a exigir a adoção das 

IFRS, a partir de 2010, nas demonstrações financeiras consolidadas das empresas 

de capital aberto.  

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), órgão criado em 2005 pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC) com as atribuições de estudar, preparar e, 

exclusivamente, divulgar procedimentos de contabilidade, passou a comandar a 

implantação das normas internacionais de contabilidade no Brasil, com a tradução das 

IFRS, originando os CPCs. 

No que tange às instituições financeiras do Brasil, embora algumas normas do 

Banco Central do Brasil (Bacen) sejam baseadas em normas internacionais, como a 

Circular nº 3.068/20012 e a Resolução nº 3.533/20083, cujos conceitos estão 

fundamentados no IAS 39 – Financial Instruments: Recognition and Measurement, 

correlato ao CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, a 

autarquia analisa e aprova a harmonização do seu padrão contábil aos padrões 

internacionais de modo pontual. 

Não obstante, por meio da Resolução CMN Nº 3.786/2009, o Bacen passou a 

exigir a publicação de demonstrações contábeis pelas instituições financeiras de 

acordo com os padrões definidos pelo IASB, no mínimo anualmente, para as 

instituições que são constituídas como companhias de capital aberto ou que sejam 

obrigadas a formar Comitê de Auditoria. 

A exigência para constituição de Comitê de Auditoria pelas instituições 

financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central é estabelecida pela Resolução 

CMN Nº 3.198/2004, que em seu art. 10º, destaca que devem constituir o órgão 

estatutário as instituições financeiras que tenham apresentado, no encerramento dos 

dois últimos exercícios sociais: 

                                                 
2 Estabelece critérios para registro e avaliação contábil de títulos e valores mobiliários. 
3 Estabelece procedimentos para classificação, registro contábil e divulgação de operações de venda 
ou de transferência de ativos financeiros. 
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I - Patrimônio de Referência (PR) igual ou superior a R$1.000.000.000,00 (um 

bilhão de reais); ou 

II - Administração de recursos de terceiros em montante igual ou superior a 

R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais); ou 

III - Somatório das captações de depósitos e de administração de recursos de 

terceiros em montante igual ou superior a R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de 

reais). 

 Neste sentido, as instituições financeiras acabam divulgando informações 

contábeis em dois padrões: o do próprio Banco Central (Cosif) e o padrão internacional 

(IFRS). 

O Cosif, ou Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional, 

tem por objetivo: 

[...] uniformizar os registros, racionalizar a utilização de contas, 
estabelecer regras, critérios e procedimentos necessários a obtenção 
e divulgação de dados, possibilitar o acompanhamento do sistema 
financeiro bem como a análise, a avaliação do desempenho e o 
controle pelo Banco Central de modo que as demonstrações 
financeiras expressem, com fidedignidade e clareza, a real situação 
econômico financeira da instituição. (NIYAMA; GOMES, 2010, p. 21). 

 

Para fins de análise econômico-financeira das instituições bancárias no âmbito 

nacional, o padrão local definido pelo Banco Central é o mais utilizado, principalmente 

pelo fato de ser a base para o cálculo e recolhimento dos impostos e distribuição de 

dividendos pelos bancos. 

Para seleção da amostra deste trabalho, que será detalhada na seção 

Metodologia, foram selecionadas as instituições líderes de Conglomerados 

Prudenciais. O Conglomerado Prudencial definido pelo Banco Central por meio da 

Resolução nº 4.280/2013 engloba a consolidação e divulgação de demonstrações 

contábeis consolidadas de instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil, exceto cooperativas de crédito, incluindo os 
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dados relativos das entidades listadas a seguir, localizadas no País ou no exterior, 

sobre as quais a instituição detenha controle direto ou indireto: 

a) instituições financeiras; 

b) demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; 

c) administradoras de consórcio; 

d) instituições de pagamento; 

e) sociedades que realizem aquisição de operações de crédito, inclusive 

imobiliário, ou de direitos creditórios, a exemplo de sociedades de fomento mercantil, 

sociedades securitizadoras e sociedades de objeto exclusivo; e 

f) outras pessoas jurídicas sediadas no País que tenham por objeto social 

exclusivo a participação societária nas entidades mencionadas itens de a) a e) acima. 

Adicionalmente, a Resolução nº 4.553/2017 estabelece a segmentação das 

instituições financeiras para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial, 

levando em consideração o porte e as atividades das instituições que compõe cada 

segmento. Assim, a referida norma estabelece a seguinte segmentação: 

O S1 (Segmento 1) é composto pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, 

bancos de investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas que (i) tenham porte 

igual ou superior a 10% (dez por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) ou (ii) exerçam 

atividade internacional relevante, independentemente do porte da instituição. 

O S2 é composto (i) pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de 

investimento, bancos de câmbio e caixas econômicas, de porte inferior a 10% (dez 

por cento) e igual ou superior a 1% (um por cento) do PIB e (ii) pelas demais 

instituições de porte igual ou superior a 1% (um por cento) do PIB. 

Já o  S3 é composto pelas instituições de porte inferior a 1% (um por cento) e 

igual ou superior a 0,1% (um décimo por cento) do PIB, o S4 é composto pelas 

instituições de porte inferior a 0,1% (um décimo por cento) do PIB, enquanto S5 é 

composto (i) pelas instituições de porte inferior a 0,1% (um décimo por cento) do PIB 
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que utilizem metodologia facultativa simplificada para apuração dos requerimentos 

mínimos de Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal, exceto 

bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de câmbio e 

caixas econômicas e (ii)  pelas instituições não sujeitas a apuração de PR. 

 

2.3 AS NORMAS INTERNACIONAIS PARA INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

No caso das instituições financeiras, seus ativos e passivos são 

predominantemente instrumentos financeiros. Neste sentido, as políticas contábeis e 

estimativas adotadas pelas instituições sobre estes ativos e passivos produzem efeito 

direto sobre os principais indicadores que são utilizados pelo mercado para análise 

das demonstrações financeiras. 

O conjunto de normas que estabelece o tratamento contábil para instrumentos 

financeiros, de acordo com o padrão internacional IFRS, compreende: 

i. IAS 32 – Instrumentos Financeiros: Apresentação (correlato ao CPC 39); 

ii. IAS 39 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração 

(correlato ao CPC 39), revogado a partir de 1º de janeiro 2018 e 

substituído pelo IFRS 9 (correlato ao CPC 48); 

iii. IFRS 7 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação (correlato ao CPC 40); 

e 

iv. IFRS 13 – Mensuração do Valor Justo (correlato ao CPC 46). 

Dentre as normas emitidas pelo IASB e adotadas no Brasil por meio do Comitê 

de Pronunciamentos Contábeis, destaca-se a norma IFRS 9, correlata ao 

Pronunciamento Contábil (CPC), voltada para a contabilização de Instrumentos 

Financeiros. Esta norma foi emitida em substituição ao IAS 39 / CPC 38 – 

Instrumentos Financeiros – Reconhecimento e Mensuração, tendo em vista a 

preocupação global em função da crise de 2008 e redução da complexidade que 

envolvia a aplicação desta norma (CARVALHO et al, 2015).  

Durante a crise do subprime o reconhecimento de perdas de crédito sobre 

empréstimos e outros instrumentos financeiros foi identificado como uma fraqueza nas 

normas contábeis existentes. O modelo do IAS 39, baseado em perdas incorridas, se 
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mostrou frágil diante de um cenário adverso, e o mercado reagiu demandando um 

modelo de provisionamento mais prospectivo, que utilizasse não somente 

informações do passado, mas também expectativas em relação ao futuro (GALDI; 

BARRETO; FLORES, 2018). 

Segundo Barth (2010), em média, os empréstimos compreendem uma parte 

significante dos ativos dos bancos, portanto, os provisionamentos de perdas sobre 

estes ativos contribuíram de modo central para a crise financeira. 

A insuficiência das provisões para perdas de crédito, bem como o atraso na 

incorporação destas informações nas demonstrações financeiras das empresas, 

sobretudo dos bancos, foram fatores preponderantes para o diagnóstico tardio dos 

problemas da época, fazendo com que medidas de contingenciamento não fossem 

suficientes para evitar a crise e a quebra de importantes instituições financeiras. 

Diante deste cenário foi necessário o redesenho das normas existentes para 

que as informações sobre possíveis perdas em decorrência da deterioração dos ativos 

financeiros pudessem ser refletidas nas demonstrações financeiras de uma forma 

mais tempestiva. 

Além da fragilidade das regras e insuficiência das provisões para créditos de 

liquidação duvidosa detidas pelos bancos à época, Nakano (2008, p. 14), destaca que 

a securitização das hipotecas no mercado de crédito imobiliário norte-americano e a 

alavancagem excessiva das instituições financeiras impactaram diretamente todo o 

sistema financeiro.  

Neste sentido, o G-20 – grupo formado pelos ministros de finanças e chefes 

dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia – 

demandou uma regulação mais robusta e conservadora do ponto do reconhecimento 

de provisões para perdas de crédito. 

Conforme Declaração emitida pelo G-20 após reunião realizada em 07 de abril 

de 2009, o item 15 do documento final menciona, dentre outras ações acordadas para 

fortalecimento do Sistema Financeiro, ser necessário “chamar os órgãos responsáveis 

pela definição dos padrões contábeis a trabalhar urgentemente com os supervisores 
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e reguladores para aprimorar as normas sobre avaliação e provisionamento e atingir 

um conjunto de padrões contábeis globais de alta qualidade4” (IMF, 2009). 

Com esta motivação, a norma internacional IFRS 9 trata da classificação e 

mensuração de instrumentos financeiros e uma de suas principais mudanças em 

relação à sua antecessora, o IAS 39, é a alteração de um modelo de constituição de 

provisão para créditos de liquidação duvidosa baseado em perdas incorridas para um 

modelo baseado em perdas esperadas. Essas e demais diferenças em relação às 

normas do Banco Central serão abordadas no tópico seguinte. 

 

2.4 A IFRS 9 E DIFERENÇAS EM RELAÇÃO ÀS NORMAS CONTÁBEIS DO 

BANCO CENTRAL 

A IFRS 9 estabelece as principais diretrizes para a contabilização de 

instrumentos financeiros, resumindo-se em três frentes, sendo (i) classificação e 

mensuração, (ii) cálculo e reconhecimento de provisão para perdas e (iii) contabilidade 

de hedge. 

Com relação à classificação e mensuração, o Banco Central, por meio da 

Circular Nº 3.068/2001 define três categorias possíveis para a classificação de títulos 

e valores mobiliários, sendo títulos para negociação, títulos disponíveis para venda e 

títulos mantidos até o vencimento. Embora sejam consideradas instrumentos 

financeiros, as operações de crédito e outras operações com característica de 

concessão de crédito possuem regras específicas do Banco Central. 

A IFRS 9 também define três categorias para a classificação de instrumentos 

financeiros, sendo custo amortizado, valor justo por meio do patrimônio líquido e valor 

justo por meio do resultado. Até aqui não há diferenças para as categorias definidas 

pelo Banco Central. No entanto, a abordagem adotada pela entidade para a 

                                                 
4 Tradução de: “to call on the accounting standard setters to work urgently with supervisors and 
regulators to improve standards on valuation and provisioning and achieve a single set of high-quality 
global accounting standards” (IMF, 2009). 
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classificação do ativo financeiro dependerá do modelo de negócio adotado pela 

instituição.  

Nesse sentido, por exemplo, em vez de classificar um título público adquirido 

pela instituição em uma das três categorias definidas pela Circular Nº 3.068/2001, 

primeiro define-se qual o modelo de negócio da instituição para o referido título: 

manter para coletar fluxos de caixa, manter para negociar ou manter para coletar 

fluxos de caixa e eventualmente negociá-lo. A partir desta definição é que será 

definido o método de mensuração do ativo financeiro, sendo (i) custo amortizado para 

ativos financeiros cujo objetivo seja somente obter seus fluxos de caixa, (ii) valor justo 

por meio do resultado caso o objetivo seja negociá-lo ativa e frequentemente e (iii) 

valor justo por meio do patrimônio líquido caso o objetivo seja manter para coletar 

fluxos de caixa e eventualmente negociá-lo. 

Nota-se, portanto, que a definição dos modelos de negócio é ponto crucial 

desta parte da IFRS 9, limitando o trânsito ou reclassificações de ativos financeiros 

entre categorias, sendo permitidos, basicamente, nas situações em que houver 

alteração do modelo negócio da companhia. 

Quanto ao cálculo e reconhecimento de provisão para perdas, antes do IFRS 

9, de acordo com o IAS 39, um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiro teriam 

seu valor reduzido se, e somente se, existisse evidência objetiva de redução do seu 

valor recuperável, o comumente denominado impairment, como resultado de um 

evento passado e que ocorrera posteriormente ao reconhecimento inicial do ativo. 

Dessa forma, perdas esperadas como resultados de acontecimentos futuros não eram 

reconhecidas (MOURAD; PARASKEVOPOULOS, 2010, p. 56).  

Com o IFRS 9, o principal objetivo do modelo de provisão para perdas é 

fornecer aos usuários das demonstrações financeiras informações mais úteis e 

tempestivas em relação às perdas de crédito esperadas sobre instrumentos 

financeiros (IASB, 2014, p. 14). Este modelo exige que as entidades reconheçam 

perdas de crédito esperadas sobre a vida inteira dos instrumentos financeiros, 

inclusive no momento do reconhecimento inicial dos ativos financeiros, e que as 

atualizem a cada data de reporte.  
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O modelo em questão é baseado em uma abordagem prospectiva na qual 

elimina a necessidade de ocorrência de um evento de perda para o reconhecimento 

de provisão. Consequentemente, são exigidas a atualização e a divulgação de 

informações mais tempestivas em relação às perdas de crédito esperadas. 

Para o Banco Central, por meio da Resolução nº 2.682/1999, embora guarde 

certas similaridades com o conceito de perda esperada do IFRS 9, a autarquia define 

sua própria sistemática de ratings internos considerando que as operações de crédito 

devam ser classificadas por nível de risco levando-se em consideração aspectos 

como atraso no pagamento de parcelas, características do devedor, garantidas e a 

própria operação em si. 

Quanto às normas para contabilidade de hedge, a Circular Nº 3.082/2002 do 

Banco Central define os principais requisitos, em linha com os principais dispositivos 

do IAS 39, contemplando principalmente limites para consideração de uma operação 

como efetiva (intervalo de 80% a 125%). Essa e outras exigências como a realização 

de testes de efetividade retrospectivos foram eliminados com o IFRS 9, facilitando, 

portanto a aplicação e manutenção de estruturas de contabilidade de hedge. 

 

2.5  A CONVERGÊNCIA PELO BANCO CENTRAL 

O processo de redução de assimetrias entre as normas do Banco Central 

previsto no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif) e 

o padrão internacional IFRS, segundo o Bacen, leva em consideração a evolução e a 

estabilidade dos padrões internacionais, além das particularidades do sistema 

financeiro brasileiro. 

Com o intuito de harmonizar o padrão local ao padrão internacional, a autarquia 

se utiliza de duas estratégias para a recepção dos padrões internacionais IFRS: 

I – por meio da emissão de ato normativo que recepcione os pronunciamentos 

contábeis emitidos pelo CPC, quando há possibilidade de incorporação integral da 

norma internacional e a redação do CPC é fiel à redação das normas emitidas pelo 

IASB. 
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II – emissão de ato normativo que reproduza os principais dispositivos da norma 

internacional, tomando como base o texto original do IASB. 

Até o fim de 2019, o Banco Central havia adotado integralmente os seguintes 

Pronunciamentos Contábeis (CPC, 2019): 

i. Pronunciamento Conceitual Básico (CPC 00) 

ii. Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01) 

iii. Demonstração dos Fluxos de Caixa (CPC 03) 

iv. Divulgação de Partes Relacionadas (CPC 05) 

v. Pagamento Baseado em Ações (CPC 10) 

vi. Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 

23) 

vii. Evento Subsequente (CPC 24) 

viii. Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 25) 

ix. Benefícios a Empregados (CPC 33) 

Além dos CPC acima, adotados integralmente, também foram considerados 

como adotados pelo Banco Central neste processo de convergência, através de 

normas proprietárias, as principais práticas estabelecidas pelas seguintes normas: 

i. Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de 

demonstrações contábeis (CPC 02), por meio da Resolução nº 

4.524/2016; 

ii. Ativo Intangível (CPC 04), por meio da Resolução nº 4.534/2016; 

iii. Ativo Imobilizado (CPC 27), por meio da Resolução nº 4.535/2016. 

Com o intuito de convergir as principais práticas contábeis relacionadas aos 

instrumentos financeiros aos padrões internacionais, o Banco Central desmembrou 

este processo em 3 frentes, compostas pelos seguintes editais de consulta pública: 

i. Edital 54/2017: Divulga proposta de resolução que dispõe sobre os 

critérios contábeis para a classificação, mensuração e reconhecimento 

de instrumentos financeiros pelas instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
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ii. Edital 60/2018: Divulga propostas de atos normativos dispondo sobre 

critérios contábeis para constituição de provisão para perdas esperadas 

associadas ao risco de crédito pelas instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

iii. Edital 67/2018: Divulga proposta de ato normativo dispondo sobre 

critérios contábeis para a designação e o registro das relações de 

proteção (contabilidade de hedge) pelas instituições financeiras e 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

Os processos de consulta pública consistem na disponibilização de minutas de 

normas pelo Banco Central quando este entende que o tema é de relevante interesse 

para o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Por meio deste processo, o 

regulador visa receber sugestões e manifestações do público em geral, antes da 

tomada de decisões e da implementação de medidas regulatórias. 

Sobre o processo e consultas públicas, o Banco Central coloca: 

“[...] busca-se melhorar a comunicação do Banco Central com 
a sociedade, sob o entendimento de que a transparência é um dos 
princípios fundamentais para se conquistar e manter a credibilidade, 
bem como para fazer desta um valor que norteia o cumprimento da 
missão institucional de assegurar a estabilidade do poder de compra 
da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente”. (BANCO 
CENTRAL, 2019).  

 

Dada a intenção de adoção da IFRS 9 pelo Banco Central, este novo padrão 

contábil poderá impactar os principais indicadores utilizados pelo mercado e partes 

interessadas para medir o desempenho econômico-financeiro das instituições 

financeiras sujeitas à aplicação desta norma. 

 Adicionalmente, como um dos principais objetivos do IFRS 9 é fazer com que 

as instituições financeiras estejam melhor respaldadas para eventuais situações de 

crise, sobretudo através do aprimoramento dos critérios para provisão sobre créditos 

de liquidação duvidosa, seria possível afirmar que, com base nos indicadores 

econômico-financeiros, que este objetivo foi cumprido no âmbito do mercado 

financeiro brasileiro? 



28 
 

 Por último, considerando as discussões decorrentes do processo de audiência 

pública iniciado pelo Banco Central para a aprovação de normas sobre instrumentos 

financeiros com o intuito de convergir o padrão contábil da autarquia para o padrão 

contábil internacional, são necessários estudos que corroborem o benefício que a 

convergência total pode trazer aos participantes do mercado financeiro e aos usuários 

destas informações. 

 

2.6 INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS  

A análise de demonstrações contábeis tem por objetivo traçar ideias sobre uma 

empresa durante determinado período e obter informações que auxiliem a projetar o 

futuro da entidade (MARTINS, 2005, p. 1). 

É principalmente por meio das demonstrações financeiras que os credores, 

investidores e demais partes interessadas buscam informações sobre a situação 

econômico-financeira das empresas. O ponto de partida da análise efetuada por 

analistas externos são estas demonstrações financeiras, que fornecem um conjunto 

de informações sobre a situação patrimonial e sobre a performance da entidade 

(SILVA, 2001, p. 35).  

Em relação aos bancos, o acompanhamento da saúde das instituições 

financeiras é uma preocupação global, pois o negócio em que estão inseridas 

envolvem outros aspectos que vão além de gerar lucro e retorno para seus acionistas. 

Assaf Neto (2002, p. 257) coloca que “um dos principais problemas na gestão 

dos bancos é sua responsabilidade perante os interesses sociais da economia”. 

Segundo o autor, os serviços que um banco promove tem profunda influência no 

sistema financeiro da sociedade, dado que essas instituições são responsáveis pelo 

crédito, pagamento, captação de poupanças e criação de moeda escritural, além de 

serem meios que as autoridades monetárias utilizam para controle dos objetivos 

econômicos, como política monetária, desenvolvimento econômico e balanço de 

pagamentos. 
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No âmbito da regulação, em relação a análise de demonstrações contábeis de 

bancos, Miranda (2008, p. 20) destaca que a metodologia mais utilizada pelos órgãos 

de supervisão bancária no mundo é a CAMELS, sendo inclusive empregada nos 

trabalhos do Federal Reserve - Banco Central dos Estados Unidos e pelo Fundo 

Monetário Internacional. 

A metodologia CAMELS faz parte do Uniform Financial Institutions Rating 

System (UFIRS), a qual foi adotada em 1979 nos Estados Unidos pelo Federal 

Financial Institutions Examination Council (FFIEC). Essa metodologia tem se 

mostrado uma ferramenta efetiva para avaliar a solidez das instituições financeiras de 

maneira uniforme e para identificar as instituições que requerem atenção ou 

preocupação especial (FDIC, 2019). 

A referida metodologia consiste na análise das instituições financeiras a partir 

de 6 blocos de avaliação, que serão explicados a seguir. A partir desta análise, as 

instituições recebem uma classificação em ratings de 1 a 5, sendo que no rating 1 são 

classificadas as instituições mais sólidas, que apresentam poucas fragilidades ou que 

as podem gerenciar prontamente. Em contrapartida, as instituições classificadas no 

rating 5 são extremamente suscetíveis à falência, apresentando uma performance a 

níveis críticos e possuindo práticas inadequadas ou insuficientes para gestão de 

riscos.  

Os blocos de avaliação que compõe a metodologia CAMELS correspondem às 

iniciais que a denominam, sendo: 

Capital Adequacy (adequação do capital) – as instituições financeiras devem 

manter um nível de capital proporcional à natureza e extensão dos riscos para a 

instituição e coerente com a capacidade da administração de identificar, mensurar, 

monitorar e controlar esses riscos. O efeito do crédito, do mercado e outros riscos na 

condição financeira da instituição deve ser considerado ao avaliar a adequação do 

capital. 

Asset Quality (qualidade dos ativos) – a classificação das instituições 

financeiras quanto à qualidade dos ativos reflete a quantidade existente e potencial 

de risco de crédito associado às carteiras de empréstimos e investimentos, imóveis e 
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outros ativos, além de transações fora do balanço (reconhecidas em contas de 

compensação). Adicionalmente, a capacidade da administração de identificar, 

mensurar, monitorar e controlar o risco de crédito também é refletida nesse indicador. 

A avaliação da qualidade dos ativos deve considerar a suficiência da provisão 

para perdas com operações de crédito e considerar a exposição à inadimplência de 

contraparte. Portanto, este indicador deve ser um dos focos principais para análise 

dos impactos decorrentes da adoção da IFRS 9 em substituição à IAS 39 dada a 

expectativa de aumento das provisões. 

Management Capability (capacidade gerencial) – este bloco corresponde à 

capacidade da alta administração em identificar, medir, monitorar e controlar os riscos 

das atividades da instituição e assegurar uma operação sólida e eficiente da instituição 

financeira. Os diretores devem fornecer orientações claras sobre os níveis aceitáveis 

de exposição a riscos e garantir que políticas, procedimentos e práticas apropriadas 

tenham sido estabelecidas, enquanto a gerência sênior é responsável pelo 

desenvolvimento e implementação destas políticas e práticas que traduzem as metas, 

objetivos e limites de risco do Conselho em padrões operacionais prudentes. 

Earnings Quantity and Quality (resultados) – este bloco analisa o tamanho e a 

qualidade dos resultados da instituição, bem como fatores que podem afetar o 

crescimento sustentável dos seus ganhos. A quantidade e a qualidade dos ganhos 

podem ser afetadas pelo risco de crédito excessivo ou inadequado, que pode resultar 

em perdas com operações de crédito e exigir complementos na provisão para perdas 

com estas operações. A qualidade das receitas também pode ser diminuída pela 

dependência indevida de ganhos extraordinários, eventos não recorrentes ou efeitos 

fiscais favoráveis. Os ganhos futuros podem ser adversamente afetados pela 

incapacidade de prever ou controlar as despesas de financiamento e operacionais, 

estratégias de negócios executadas incorretamente ou de forma inadequada ou 

exposição mal gerenciada ou descontrolada a outros riscos. 

Liquidity (liquidez) – Para este bloco são considerados o nível atual e as fontes 

potenciais de liquidez em comparação com as necessidades de financiamento 

(funding), bem como a adequação das práticas de gestão de recursos em relação ao 

tamanho, complexidade e perfil de risco da instituição. Estas práticas devem garantir 
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que uma instituição seja capaz de manter um nível de liquidez suficiente para cumprir 

suas obrigações financeiras em tempo hábil e atender às necessidades bancárias de 

seus clientes. As práticas devem refletir a capacidade da instituição de gerenciar 

mudanças em cenários adversos nas fontes de financiamento e como a entidade 

reage diante de condições de mercado que afetam a capacidade de liquidar 

rapidamente ativos com perda mínima. 

Sensitivity to Market Risk (sensibilidade ao risco de mercado) – A sensibilidade 

ao risco de mercado que a instituição está exposta reflete o grau em que alterações 

nas taxas de juros, taxas de câmbio, preços de commodities ou preços de ações 

podem afetar adversamente os seus ganhos ou seu capital econômico. Ao avaliar 

esse componente são consideradas a capacidade da administração de identificar, 

mensurar, monitorar e controlar o risco de mercado, o tamanho da instituição, a 

natureza e complexidade de suas atividades, além da adequação de seu capital e de 

seus lucros em relação ao seu nível de exposição ao risco de mercado. 

Para cada um dos blocos citados anteriormente, alguns indicadores são 

calculados e avaliados para classificação dos bancos. O principal conjunto de 

indicadores que são utilizados pelo Fundo Monetário Internacional para análise da 

solidez dos bancos é demonstrados na tabela a seguir: 

Tabela 1 – Indicadores Financeiros de Solidez utilizados pelo FMI 

Conjunto principal 

Bancos (deposit takers) 

Capital Adequacy 
 

- Regulatory capital to risk-weighted assets 
- Tier 1 capital to risk-weighted assets 
- Nonperforming loans net of provisions to capital 

Asset Quality 
 

- Nonperforming loans to total gross loans 
- Sectoral distribution of loans to total loans 

Earnings and Profitability 
 

- Return on assets (ROA) 
- Return on equity (ROE) 
- Interest margin to gross income 
- Noninterest expenses to gross income 

Liquidity 
 

- Liquid assets to total assets (liquid asset ratio) 
- Liquid assets to short term liabilities 

Sensitivity to Market Risk 
 

- Net open position in foreign exchange to capital 

Fonte: FMI (2019) 
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No âmbito da literatura nacional voltada para análise de instituições financeiras, 

Assaf Neto (2002) classifica a análise de indicadores de bancos em 4 partes, para 

cada qual alguns indicadores são considerados, a saber: 

Solvência e liquidez 

A solvência indica os recursos próprios que uma instituição oferece aos riscos 

de sua atividade. É competência de a administração dos bancos preservar um 

adequado montante de patrimônio líquido de forma a manter principalmente seus 

ativos de risco em nível adequado à dinâmica de seus negócios (ASSAF NETO, 2002, 

p. 278). 

Nesta seção, o autor destaca os seguintes indicadores: 

i. Encaixe Voluntário = Disponibilidades / Depósitos à Vista 

ii. Liquidez imediata = (Disponibilidades + Aplicações Interfinanceiras de 

Liquidez) / Depósitos à Vista 

iii. Empréstimos sobre depósitos = Operações de Crédito / Depósitos 

iv. Participação dos empréstimos = Operações de Crédito / Ativo Total 

 

Capital e Risco 

Para esta parte, Assaf Neto considera que esses índices financeiros 

tradicionais têm por objetivo identificar o volume adequado de capital próprio da 

instituição. Através destes índices as autoridades monetárias costumam definir 

normas com relação ao capital mínimo que as instituições financeiras devem manter 

para suas atividades (ASSAF NETO, 2002, p. 281). 

i. Independência Financeira = Patrimônio Líquido / Ativo Total 

ii. Leverage (alavancagem) = Ativo / Patrimônio Líquido 

iii. Relação Capital = Patrimônio Líquido / Depósitos (Passivo) 

iv. Imobilização do Capital Próprio = Ativo Permanente / Patrimônio Líquido 
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Rentabilidade e Lucratividade 

A missão de avaliar a rentabilidade de um negócio é necessária para todos os 

demais segmentos do mercado. Assaf Neto (2002, p. 284) cita que, analogamente a 

demais tipos de negócio, para instituições financeiras “os recursos captados 

representam suas matérias-primas, que são negociadas sob a forma de créditos e 

empréstimos concedidos e investimentos”. Nesse sentido, o autor elenca os seguintes 

índices: 

i. Retorno sobre o Patrimônio Líquido = Lucro Líquido / Patrimônio Líquido 

ii. Retorno sobre o Investimento Total = Lucro Líquido / Ativo Total 

iii. Margem Líquida = Lucro Líquido / Receita de Intermediação Financeira 

iv. Margem Financeira = Resultado Bruto da Intermediação Financeira / Ativo 

Total 

v. Custo Médio de Captação = Despesas Financeiras de Captação / Depósitos 

a Prazo 

vi. Retorno Médio das Operações de Crédito = Receitas Financeiras de 

Operação de Crédito / Operações de Crédito 

vii. Lucratividade dos Ativos = Receitas de Intermediação Financeira / Ativo Total 

viii. Juros Passivo = Despesa de Intermediação Financeira / Passivo Total 

ix. Índice de Eficiência Operacional = Despesas Operacionais / Receitas de 

Intermediação Financeira 

 

Análise da Sensibilidade de Juros - GAP 

Assaf Neto (2002, p. 287) cita que flutuações das taxas de juros alteram o nível 

de estabilidade dos ganhos dos bancos, gerando riscos na formação da margem 

financeira. Em adição, o conceito de “GAP” mencionado pelo autor refere-se ao 

“descompasso” entre os ativos e passivos que estariam sujeitos à impactos 

decorrentes de uma mudança nas taxas de juros, afetando a lucratividade das 

instituições financeiras.   

Nesta seção, é considerado o seguinte: 

Índice de Sensibilidade dos Juros = Ativos Sensíveis / Passivos Sensíveis 
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Dentre os Ativos Sensíveis, o autor considera aplicações interfinanceiras, 

títulos e valores mobiliários além de créditos, empréstimos e financiamentos. De modo 

contrário, são considerados Ativos Não Sensíveis os encaixes em espécie, recursos 

em trânsito de terceiros e ativo permanente. 

Dentre os Passivos Sensíveis, são citados depósitos remunerados como 

poupança e depósito interbancário, captações no mercado aberto e obrigações por 

empréstimos. Opostamente, Passivos Não Sensíveis são exemplificados como 

depósitos à vista, recursos em trânsito de terceiros e patrimônio líquido. 

Para explicar a utilização do índice, Assaf Neto (2002, p. 289) cita que “se os 

ativos sensíveis excederem os passivos sensíveis (índice GAP > 1,0), tem-se uma 

posição de maiores possibilidades de ganho para os bancos diante de um aumento 

das taxas de juros de curto prazo”. 

 

2.7 REVISÃO DE ESTUDOS ANTECEDENTES 

O impacto da adoção de normas internacionais no mercado de capitais 

brasileiro já foi objeto de diferentes pesquisas, revelando a importância do tema para 

o mercado e para a academia. Benetti (2011), Lima (2011) e Lima (2016) analisaram 

o impacto da convergência aos padrões internacionais sob diferentes perspectivas. 

Benetti (2011) avaliou a percepção de indivíduos sobre o papel da informação contábil 

e da convergência às IFRS, Lima (2011) analisou a relevância da informação contábil 

antes e após a convergência, enquanto Lima (2016) investigou os efeitos da adoção 

compulsória dos padrões contábeis internacionais para o mercado de crédito nacional. 

 Especificamente sobre a IFRS 9 e os editais do Banco Central, pesquisas mais 

recentes como Ferreira (2016) e Rutschka (2019) exploraram a ação do regulador 

local para a convergência aos novos padrões de provisionamento instituídos pela 

IFRS. 

Com o intuito de analisar os impactos decorrentes do processo de adoção das 

IFRS pelos bancos brasileiros e respectivas reações do mercado do ponto de vista de 

value relevance, Fé Júnior (2013) analisou as demonstrações financeiras de uma 
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amostra de 16 bancos do país. Os resultados do estudo de evento sugerem que a 

adoção de IFRS foi capaz de alterar ou afetar o preço das ações das empresas ao 

qual as demonstrações financeiras se referem. Adicionalmente, a pesquisa indicou 

que, com adoção das IFRS, o mercado reagiu mais negativamente a instituições de 

maior risco, sugerindo um aumento da percepção dos investidores ao risco. 

No que tange à verificação de impactos sobre indicadores que a convergência 

de padrões contábeis locais aos padrões das normas internacionais (IFRS) 

especificamente, foram realizadas poucas pesquisas com este objetivo. Miranda 

(2008) avaliou o impacto da adoção das IFRS em indicadores econômico-financeiros 

de bancos da União Europeia, especificamente do Reino Unido, Espanha e França, 

quando o padrão internacional se tornou obrigatório para os membros da região, em 

2005. Foi verificado que a adoção das IFRS foi capaz de provocar mudanças 

significativas nos indicadores econômico-financeiros destes bancos, sendo o IAS 39 

e o IAS 32, que tratam respectivamente do reconhecimento e mensuração e da 

apresentação de instrumentos financeiros, citados como duas das principais normas 

responsáveis pelo referido impacto. 

Sayed et al. (2013) verificaram o impacto das alterações nos lucros líquidos e 

suas respectivas volatilidades decorrentes da alteração da IAS 39 para IFRS 9 nos 

cinco maiores bancos brasileiros. Elaborado com base em simulações nos lucros 

esperados para dezesseis trimestres, os resultados apontaram um impacto inicial 

somente no 1º trimestre, tendo em vista a adaptação à nova norma.  

Assim, verifica-se que existe espaço para o aprofundamento do assunto e com 

a presente pesquisa, busca-se: (i) contribuir para os estudos relacionados ao impacto 

da adoção do IFRS 9 pelas principais instituições financeiras do Brasil, (ii) antecipar 

os possíveis efeitos que podem ser esperados quando da adoção do IFRS 9 pelo 

Banco Central nos principais indicadores econômico-financeiros destes bancos e (iii) 

auxiliar o regulador com insumos para justificar uma convergência total aos requisitos 

da nova norma internacional.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 OBJETO DE ESTUDO E SELEÇÃO DA AMOSTRA 

Esta pesquisa tem caráter descritivo, cujo objetivo é descrever as 

características de uma população, conforme coloca Gil (1999). O presente estudo 

também pode ser qualificado como empírico-analítico, uma vez que o objeto de estudo 

são dados quantitativos, de caráter técnico, voltado para a relação causal entre 

variáveis (MARTINS, 2000), sendo neste caso, os indicadores econômico-financeiros 

dos principais bancos brasileiros. 

Para a composição da amostra deste estudo, foram analisados os principais 

Conglomerados Prudenciais do país e selecionadas as instituições líderes destes 

respectivos conglomerados classificados nos segmentos S1 e S2, de acordo com 

seus ativos totais, na data base de dezembro de 2018, ou seja, no encerramento do 

exercício social em que a adoção do IFRS 9 se tornou obrigatória para fins da 

divulgação demonstrações contábeis no padrão internacional. A base para seleção 

dos maiores Conglomerados Prudenciais foi extraída do site do Banco Central, por 

meio do portal IF.data. 

A opção por selecionar as informações financeiras das instituições líderes e 

não do respectivo Conglomerado Prudencial se deve ao fato de a comparação entre 

os indicadores ser feita com as demonstrações em IFRS da instituição líder, as quais 

não são exigidas para o Conglomerado Prudencial. Assim, foram selecionadas as 

seguintes instituições financeiras líderes de Conglomerados Prudenciais enquadradas 

nos segmentos S1 e S2: 

Tabela 2 – Amostra selecionada  

Instituição (Prudencial) Segmento 
Ativos totais  

Em milhares de Reais 
% sobre a 
população 

Itaú S1 1.453.209.508 16,39% 
Banco do Brasil S1 1.417.434.155 15,99% 

Caixa Econômica Federal S1 1.264.660.001 14,27% 
Bradesco S1 1.063.713.836 12,00% 
Santander S1 804.403.353 9,07% 

BNDES S2 802.526.912 9,05% 
Safra S2 167.846.190 1,89% 

BTG Pactual S1 135.590.117 1,53% 
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Votorantim S2 101.884.908 1,15% 
Cielo N4 80.790.234 0,91% 

Banrisul S2 77.477.513 0,87% 
Citibank S2 74.627.647 0,84% 

Banco do Nordeste S2 58.628.963 0,66% 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A amostra selecionada corresponde a aproximadamente 84,6% dos ativos 

totais entre as instituições do Sistema Financeiro Nacional. Para a amostra 

selecionada foram coletadas as demonstrações financeiras nos sites das respectivas 

instituições, no padrão BRGAAP e no padrão IFRS, para o exercício encerrado em 

2018.  

Para realização do estudo foram analisados os indicadores econômico-

financeiros obtidos por meio das demonstrações financeiras no padrão contábil local 

(Banco Central) e no padrão internacional (IFRS) para o ano de 2018. Foram 

calculados e analisados os indicadores obtidos através destas demonstrações 

contábeis para o ano de 2018, com o intuito de verificar se há diferença significativa 

entre estes indicadores. 

 

3.2 SELEÇÃO DOS INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 

Para análise dos bancos brasileiros segundo o escopo desta pesquisa, 

inicialmente foi necessário selecionar os indicadores que fizessem sentido diante do 

cenário que a IFRS 9 está inserida. Como a motivação para emissão desta norma 

estava voltada para o fortalecimento dos critérios de provisão para perdas de ativos 

financeiros e outros aspectos sobre a classificação de instrumentos financeiros e 

contabilidade de hedge, foram selecionados os indicadores que são compostos por 

informações como carteira de crédito, provisões para operações de crédito, além de 

ativos totais, lucro líquido e patrimônio líquido.  

Assim, para fins deste trabalho, os bancos que compõe a amostra serão 

analisados de acordo com os seguintes indicadores, selecionados a partir da 

metodologia CAMELS e do autor Assaf Neto, considerados como relevantes para o 

cumprimento do objetivo da presente pesquisa: 
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i. Independência Financeira = Patrimônio Líquido / Ativo Total 
 

ii. Qualidade das Operações de Crédito = Provisões para op. de crédito / 
Carteira de Crédito 
 

iii. Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) = Lucro Líquido / Patrimônio 
Líquido 
 

iv. Liquidez Imediata = Ativos Líquidos / Depósitos Totais 
 

v. Participação dos Créditos = Carteira de Crédito / Ativo Total 
 

vi. Alavancagem = Ativo / Patrimônio Líquido 

 

3.3. FORMULAÇÃO DAS HIPÓTESES 

Conforme Martins e Teóphilo (2009, p. 125), um teste de hipótese “é uma regra 

de decisão para se aceitar ou se rejeitar uma hipótese estatística com base nos 

elementos amostrais”. 

Para fins deste trabalho, será definido como hipótese nula (Ho) a hipótese de 

que a média dos indicadores calculados a partir das demonstrações financeiras no 

padrão do Banco Central (Cosif) são iguais às médias dos indicadores calculados a 

partir das demonstrações financeiras no padrão internacional (IFRS), para os 

principais bancos em atividade no Brasil. Assim temos a seguinte fórmula: 

Ho = (μ indCosif) – (μ indIFRS) = 0 

Em contrapartida, a hipótese alternativa é que os indicadores obtidos no padrão 

do Banco Central (Cosif) são diferentes dos indicadores no padrão IFRS: 

H1 = (μ indCosif) – (μ indIFRS) ≠ 0 

Espera-se que H1 seja constatada pela presente pesquisa no âmbito do cenário 

brasileiro, diante da motivação para a criação do IFRS 9, que conforme demonstrado 

anteriormente e conforme Declaração emitida pelo G-20, era necessária a definição 

de padrões contábeis de alta qualidade, sobretudo para o aprimoramento dos critérios 

de provisão para perdas em instrumentos financeiros. 
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Para análise dos indicadores e com o intuito de testar as hipóteses citadas 

anteriormente, será realizado um teste paramétrico por meio do teste de hipótese para 

diferença de médias de amostras emparelhadas (T-Student). 

 

3.4. TESTES ESTATÍSICOS 

Inicialmente foram calculados os indicadores selecionados para cada um dos 

bancos da amostra, conforme sintetizados na tabela a seguir. Foram removidos da 

amostra os bancos (i) Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste, por não terem 

sido localizadas suas respectivas demonstrações em IFRS para o ano de 2018, (ii) 

BNDES, pelo fato de seus depósitos (fonte de captação) diferir do restante dos outros 

bancos, que poderia distorcer a normalidade da amostra e (iii) Cielo, por ser 

considerada uma instituição prestadora de serviço de pagamentos e não realizar 

operações de crédito assim como os demais bancos. 

Tabela 3 – Indicadores econômico-financeiros dos bancos da amostra 

Banco 

Independência 
Financeira 

Qualidade dos 
Créditos 

Retorno sobre o PL 

Bacen IFRS Bacen IFRS Bacen IFRS 

ITAU 0,0874 0,0969 0,0622 0,0625 0,1733 0,1704 
BB 0,0722 0,0749 0,0563 0,0524 0,1258 0,1443 
BRADESCO  0,0941 0,0955 0,0860 0,0756 0,1576 0,1343 
SANTANDER  0,0835 0,1269 0,0563 0,0629 0,1808 0,1393 
SAFRA  0,0647 0,0674 0,0381 0,0352 0,1820 0,1782 
BTG PACTUAL  0,1369 0,1446 0,0338 0,0516 0,1253 0,1274 
VOTORANTIM  0,0921 0,0892 0,0629 0,0936 0,1132 0,1162 
BANRISUL  0,0940 0,0940 0,0807 0,0760 0,1441 0,1233 

CITIBANK  0,0756 0,0887 0,0118 0,0056 0,1879 0,1816 
       

Banco 

Liquidez Imediata 
Participação dos 

Créditos 
Alavancagem 

Bacen IFRS Bacen IFRS Bacen IFRS 

ITAU 0,2177 0,2062 0,3228 0,3452 11,4458 10,3199 
BB 0,1242 0,1241 0,4105 0,4160 13,8592 13,3586 
BRADESCO  0,3220 0,3220 0,3160 0,3152 10,6282 10,4715 
SANTANDER  0,1003 0,1003 0,3789 0,4447 11,9729 7,8782 
SAFRA  0,2120 0,2135 0,3924 0,3925 15,4488 14,8259 
BTG PACTUAL  1,2725 0,8104 0,1370 0,1739 7,3042 6,9173 
VOTORANTIM  0,1297 0,1310 0,4445 0,4891 10,8626 11,2084 
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Banco 

Liquidez Imediata 
Participação dos 

Créditos 
Alavancagem 

Bacen IFRS Bacen IFRS Bacen IFRS 

       
BANRISUL  0,1063 0,1063 0,3975 0,4368 10,6373 10,6348 

CITIBANK  0,1915 0,2048 0,1001 0,1966 13,2311 11,2768 

 

Em seguida, os indicadores foram importados e analisados no sistema 

estatístico SPSS®. Para realização de um teste paramétrico, inicialmente é 

necessário verificar se os dados analisados possuem distribuição normal (por meio do 

teste de Shapiro-Wilk, recomendado para amostras com dimensão n < 30) e se as 

respectivas variâncias apresentam homogeneidade (teste de Levene). 

O teste de Levene, conforme preceitua Hair (2009, p. 86), “é usado para avaliar 

se as variâncias de uma única variável métrica são iguais em qualquer número de 

grupos”. Esse teste mede a igualdade de variâncias para um par de variáveis e seu 

uso é recomendado por ser menos afetado por desvios da normalidade. 

Tabela 4 – Significância dos indicadores econômico-financeiros 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 

IndFinBacen ,291 9 ,027 ,849 9 ,074 

IndFinIFRS9 ,289 9 ,029 ,893 9 ,214 

QcredBacen ,202 9 ,200* ,956 9 ,751 

QcredIFRS9 ,190 9 ,200* ,949 9 ,682 

ROEBacen ,192 9 ,200* ,901 9 ,259 

ROEIFRS9 ,196 9 ,200* ,895 9 ,225 

LiqImBacen ,363 9 ,001 ,557 9 ,000 

LiqImIFRS9 ,337 9 ,004 ,662 9 ,001 

PartCredBacen ,258 9 ,087 ,821 9 ,035 

PartCredIFRS9 ,183 9 ,200* ,905 9 ,281 

AlavanBacen ,210 9 ,200* ,960 9 ,797 

AlavanIFRS9 ,205 9 ,200* ,951 9 ,697 
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Tabela 5 – Homogeneidade das variâncias pelo teste de Levene 

Indicador Sig 
Independência Financeira 0,653 
Qualidade dos Créditos 0,873 

Retorno sobre o PL (ROE) 0,489 
Liquidez Imediata 0,480 

Participação dos Créditos 0,903 
Alavancagem 0,985 

A partir das tabelas acima, para sequência dos testes e início de um teste 

paramétrico, é necessário assegurar que a distribuição dos indicadores seja 

considerada normal e as variâncias sejam homogêneas. O requisito de normalidade 

não foi identificado para os indicadores de Liquidez Imediata (tanto na visão Bacen 

quanto na visão IFRS) e para o indicador de Participação dos Créditos, na visão 

Bacen, uma vez que os níveis de significância foram verificados abaixo do nível 

determinado de 5% ou 0,05. Neste caso, foi necessária a normalização destes dados 

a partir da transformação em logaritmos. 

 Posteriormente, foram conduzidas as extrações das estatísticas descritivas e 

do teste de diferença de médias para amostras emparelhadas no software estatístico 

SPSS®, com o intuito de verificar se a média dos indicadores econômico-financeiros 

selecionados para os principais bancos brasileiros se manteve a mesma entre os dois 

padrões contábeis. 

Tabela 6 – Resultado dos Estatísticas Descritivas dos Indicadores 

Indicador 
Padrão 
contábil 

Mínimo Máximo Média 
Erro 

Desvio 
Independência 

Financeira 
Bacen 0,0647 0,1369 0,0889 0,0207 
IFRS 9 0,0674 0,1446 0,0976 0,0241 

Qualidade dos Créditos 
Bacen 0,0118 0,0860 0,0542 0,0233 
IFRS 9 0,0056 0,0936 0,0573 0,0257 

ROE 
Bacen 0,1132 0,1879 0,1544 0,0283 
IFRS 9 0,1162 0,1816 0,1461 0,0246 

Liquidez Imediata 
Bacen 0,1003 1,2725 0,2974 0,3725 
IFRS 9 0,1003 0,8104 0,2465 0,2229 

Participação dos 
Créditos 

Bacen 0,1001 0,4445 0,3222 0,1226 
IFRS 9 0,1739 0,4891 0,3567 0,1103 

Alavancagem 
Bacen 7,3042 15,4488 11,7100 2,3319 
IFRS 9 6,9173 14,8259 10,7657 2,4268 
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Tabela 7 – Resultado do Teste de Diferença de Médias T-Student 

Indicador Sig. (T-Student) Resultado (Sig. 5%) 

Independência Financeira 0,101 Aceita Ho 
Qualidade dos Créditos 0,514 Aceita Ho 
Retorno sobre o PL 0,195 Aceita Ho 
Liquidez Imediata 0,352 Aceita Ho 
Participação dos Créditos 0,013 Rejeita Ho 
Alavancagem 0,071 Aceita Ho 

 

Alternativamente, foi realizado o teste não paramétrico de Wilcoxon, que tem 

por objetivo avaliar a informação sobre a direção das diferenças para cada par da 

amostra, como também a magnitude da diferença dentro dos pares. (Favero et al, 

2009). Este teste é recomendado quando a amostra não possui distribuição normal, 

homogeneidade das variâncias ou ainda quando a amostra for inferior a 30 (n < 30). 

Tabela 8 – Resultado do Teste de Diferença de Médias - Wilcoxon 

Indicador Sig. (Wilcoxon) Resultado (Sig. 5%) 

Independência Financeira 0,038 Rejeita Ho 
Qualidade dos Créditos 0,859 Aceita Ho 
Retorno sobre o PL 0,139 Aceita Ho 
Liquidez Imediata 0,779 Aceita Ho 
Participação dos Créditos 0,015 Rejeita Ho 
Alavancagem 0,021 Rejeita Ho 

 

3.5. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Para o presente estudo, há que se considerar algumas limitações. Foi 

necessária uma redução da amostra inicial pretendida, que poderia englobar 

aproximadamente 84% de todos os ativos detidos por instituições financeiras 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central, com base nas informações obtidas 

através do site IF.data do próprio Banco Central. Nesse sentido, dentre os bancos 

mais representativos em termos de ativos totais e pertencentes aos segmentos S1 e 

S2, foi necessária a exclusão da Caixa Econômica e o Banco do Nordeste por não 
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terem apresentado suas demonstrações financeiras em IFRS para o ano analisado. 

Houve também a necessidade de exclusão do BNDES, pelo fato de seus depósitos 

(fonte de captação) diferir do restante dos outros bancos, que poderia distorcer a 

normalidade da amostra, e da Cielo, por ser considerada uma instituição prestadora 

de serviço de pagamentos e não realizar operações de crédito assim como os demais 

bancos. 

Adicionalmente, dentre os requisitos de transição estabelecidos pela IFRS 9, 

foi necessário que as entidades aplicassem a nova norma retrospectivamente, para 

fins comparativos, portanto as exigências da IFRS 9 deveriam ser observadas também 

para o exercício anterior, ou seja, 2017. No entanto, a norma estabelece a opção de 

não apresentação do exercício anterior contanto que os efeitos decorrentes da 

aplicação inicial da IFRS 9/CPC 48 fossem reconhecidos em outros resultados 

abrangentes (patrimônio líquido): 

“7.2.33 [...] Se a entidade não reapresentar períodos 
anteriores, a entidade deve reconhecer qualquer diferença entre o 
valor contábil anterior e o valor contábil no início do período de relatório 
anual – que inclui a data de aplicação inicial dessas alterações – em 
lucros acumulados retidos (ou outro componente do patrimônio 
líquido, conforme apropriado) do período de relatório anual que inclui 
a data da aplicação inicial dessas alterações”.  (CPC, 2016) 

  

Nesse sentido, apenas o Itaú reapresentou o período anterior, sendo que para 

todos os demais bancos da amostra foi adotado o método retrospectivo modificado, 

com ajustes da adoção inicial sendo reconhecidos no patrimônio líquido. Isso pode 

levar a variações no saldo deste grupo contábil que não seriam observados caso a 

entidade reapresentasse o período imediatamente anterior, e por consequência, 

impactar os indicadores que contenham o patrimônio líquido como elemento de 

cálculo. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Relembrando as hipóteses definidas para a presente pesquisa, foi considerada 

nula a hipótese de que a média dos indicadores calculados a partir das demonstrações 

financeiras no padrão do Banco Central (Cosif) são iguais às médias dos indicadores 

calculados a partir das demonstrações financeiras no padrão internacional (IFRS).  

Ho = (μ indCosif) – (μ indIFRS) = 0 

A hipótese alternativa é que os indicadores obtidos no padrão Cosif são 

diferentes dos indicadores no padrão IFRS: 

H1 = (μ indCosif) – (μ indIFRS) ≠ 0 

A partir do cálculo dos indicadores e análise de suas estatísticas, foi possível 

verificar determinadas características para cada indicador, conforme será descrito na 

seção seguinte. No entanto, cabe ressaltar que apesar da importância dos indicadores 

financeiros, é preciso considerar que os resultados não avaliam o risco operacional 

(risco dos ativos) dos bancos, de modo que duas instituições podem apresentar o 

mesmo índice, porém a natureza e a qualidade das aplicações de cada uma 

representam riscos diferentes. (ASSAF NETO, 2002). 

 

4.1. INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA 

O índice de independência financeira considera a razão entre Patrimônio 

Líquido e os Ativos Totais das instituições, de modo que quanto maior for o uso de 

capital de terceiros como funding dos seus ativos, maior poderá ser a incerteza em 

relação aos resultados esperados de uma entidade. De modo contrário, quanto maior 

for a participação do capital próprio neste funding, menor poderá ser seu risco (ASSAF 

NETO, 2002, p. 282). 

A partir das médias calculadas para a amostra estudada, nota-se que a média 

obtida a partir das demonstrações em IFRS (0,0976) foi superior à média obtida no 

padrão local do Banco Central (0,0889) demonstrando que na visão IFRS o indicador 
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foi melhorado com a IFRS 9, representando, ao menos inicialmente, uma participação 

maior do capital próprio segundo a norma internacional. 

Tal indicador, no entanto, não se apresentou estatisticamente significativo ao 

nível de 95% para o intervalo de confiança estabelecido no teste de T-Student, ficando 

muito próximo desse nível, porém, no teste de Wilcoxon, o resultado para o índice 

de independência financeira se mostrou relevante, representando que há 

diferença significativa entre as demonstrações do padrão internacional e as 

demonstrações no padrão local, sendo que o indicador melhorou após a adoção 

do IFRS 9. 

Para aprofundamento do impacto e análise dos fatores que contribuíram para 

tal resultado, foram explorados os números absolutos apresentados pelos bancos 

quanto aos seus patrimônios líquidos e seus ativos totais. 

Tabela 9 – Grupos de Ativos Totais e Patrimônio Líquido – em R$ mil 

Instituição 
financeira 

Ativos totais Patrimônio líquido 
Bacen IFRS Bacen IFRS 

ITAU      1.649.613.394      1.552.797.000         144.123.636         150.466.000  
BB      1.417.143.716      1.396.507.474         102.252.882         104.539.971  
BRADESCO      1.287.292.105      1.305.543.714         121.120.869         124.676.120  
SANTANDER         805.819.289         723.865.007           67.303.672           91.881.738  
SAFRA         182.166.931         183.002.978           11.791.660           12.343.489  
BTG PACTUAL         137.646.425         131.989.532           18.844.934           19.081.061  
VOTORANTIM         101.821.397         102.287.619  9.373.595  9.125.942  
BANRISUL           77.427.882           78.336.413  7.278.903  7.366.063  
CITIBANK           71.913.910           61.792.754  5.435.234  5.479.652  

  

 Ao comparar os grupos descritos na tabela nos dois padrões contábeis (Bacen 

e IFRS 9), a constatação inicial indica um aumento do Patrimônio Líquido para a 

maioria dos bancos da amostra, ao passo que para os Ativos Totais, o movimento 

predominante foi de redução após a adoção da IFRS 9. 

 Para conferir a significância estatística destas variações, foram repetidos os 

testes não-paramétricos de Wilcoxon para os números absolutos representativos 

destas linhas do balanço e os resultados obtidos, para um nível de significância de 

5%, corroboram a observação inicial de que o Patrimônio Líquido sofreu uma 
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alteração significativa após a adoção da IFRS 9 (sig = 0,028), impactando por 

consequência no índice de independência financeira. 

  

4.2. QUALIDADE DOS CRÉDITOS 

 A quantidade e a qualidade dos ganhos podem ser afetadas pelo risco 

de crédito excessivo ou inadequado, que pode resultar em perdas com operações de 

crédito e exigir complementos na provisão para perdas com estas operações. Na 

metodologia CAMELS esse é um dos principais indicadores para avaliação da 

qualidade de ativos de instituições financeiras. 

Representado pela razão entre as provisões para operações de crédito em 

relação à carteira de crédito total, esse é um dos principais indicadores sobre o qual 

os efeitos da IFRS 9 são esperados, uma vez que a nova norma substitui o modelo 

de provisão para perdas incorridas para o modelo de perdas esperadas, incorporando 

o critério forward-looking em tal avaliação. 

As médias obtidas com a amostra representam que o indicador de qualidade 

dos créditos obtido por meio das demonstrações financeiras em IFRS foi muito 

próximo ao indicador obtido a partir das demonstrações no padrão do Banco Central, 

apresentando um nível de provisões ante à carteira total ligeiramente maior no padrão 

IFRS. O indicador não se apresentou como estatisticamente significativo para 

rejeitar a hipótese Ho de que há diferença entre os padrões local e internacional. 

Tal evidência pode ser explicado pelo fato da Resolução CMN nº 2.682/1999 já 

incorporar em parte o conceito de perda esperada ao exigir que os bancos 

classifiquem as operações de crédito em ratings dependendo dos dias de atraso no 

pagamento de parcelas, sendo que para cada classe destes ratings, é exigido um 

percentual mínimo de provisionamento. Assim, pode ser avaliado que os critérios de 

provisão para perdas definidos atualmente pelo Banco Central não estão muito 

distantes dos novos critérios exigidos pela IFRS 9. 
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Tabela 10 – Grupos de Provisões sobre operações de crédito e total da carteira de crédito 

Instituição 
financeira 

Provisão sobre Operações de 
Crédito  Operações de crédito 

Bacen IFRS Bacen IFRS 

ITAU           33.124.938           33.509.000         532.481.496         536.091.000  
BB           32.778.037           30.449.791         581.766.156         581.003.264  
BRADESCO           34.982.849           31.105.579         406.817.820         411.492.655  
SANTANDER           17.195.038           20.241.803         305.349.641         321.933.190  
SAFRA            2.722.330            2.527.689           71.477.482           71.819.529  
BTG PACTUAL               636.812            1.183.317           18.856.372           22.949.644  
VOTORANTIM            2.847.761            4.683.797           45.258.105           50.032.494  
BANRISUL            2.483.006            2.599.631           30.777.601           34.216.245  
CITIBANK                 84.929                 67.577            7.201.711           12.150.755  

 

4.3. RETORNO SOBRE O PATRIMÔNIO LÍQUIDO (ROE) 

 O ROE é um dos principais indicadores analisados pelo mercado e investidores 

para se avaliar a capacidade de geração de resultado e rentabilidade de uma 

empresa. Assaf Neto (2002, p. 285) descreve que este índice fornece o ganho 

percentual auferido pelos proprietários como consequência das margens de lucro, da 

eficiência operacional, da alavancagem e do planejamento eficiente dos negócios. Por 

também constar na metodologia CAMELS, foi entendido como relevante e 

considerado para análise da presente pesquisa. 

 Conforme demonstrado em seção anterior, o Patrimônio Líquido dos bancos 

analisados foi impactado em decorrência dos ajustes de transição para os critérios da 

IFRS 9, tendo estes sido lançados em outros resultados abrangentes, conforme 

prerrogativa estabelecida pela norma em questão ao não exigir a reapresentação do 

exercício de 2017. Dentre os bancos da amostra, apenas o Itaú apresentou o período 

anterior comparativo. 

 Apesar disso, o ROE não apresentou significância estatística suficiente 

para rejeitar a hipótese Ho de que haveria diferença entre os padrões do Banco 

Central e IFRS 9. Embora tal indicador não tenha sofrido variação significativa quando 

comparados os padrões contábeis, o ROE obtido pelas demonstrações no padrão 

Cosif (Bacen) se apresentou levemente superior e melhor.  
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4.4. LIQUIDEZ IMEDIATA 

A liquidez dos bancos, conforme coloca Assaf Neto (2002, p. 278), “reflete a 

capacidade financeira da instituição em atender prontamente toda demanda por 

recursos de caixa”, revelando a habilidade da gestão desta empresa em gerar caixa 

de modo que atenda a suas obrigações financeiras. Como os depósitos são objeto de 

rigoroso controle pelo Banco Central, sobretudo como ferramenta de controle de 

inflação e da política monetária, não foram verificadas alterações relevantes nos 

indicadores dos bancos quando da adoção da IFRS 9. 

Tanto pelo teste paramétrico de T-Student quando no teste não-paramétrico de 

Wilcoxon, não foi encontrada significância estatística em níveis relevantes para 

demonstrar que houve diferença com a adoção da IFRS 9. Tal resultado pode ser 

explicado inicialmente pelo fato dos depósitos serem iguais entre os dois padrões 

contábeis, dado que se tratam de passivos financeiros cujo impacto das alterações 

promovidas pela IFRS 9 ante o normativo anterior, IAS 39, foi evidentemente menor 

quando comparado às alterações das demais frentes como classificação dos 

instrumentos financeiros e a alteração para o modelo de perdas esperadas para os 

ativos financeiros. 

Adicionalmente, os ativos líquidos compreendidos como caixa e equivalentes 

de caixa também permaneceram majoritariamente inalterados quando aplicado os 

critérios da IFRS 9. Pequenas e pontuais alterações podem ser verificadas entre os 

números absolutos das instituições, conforme tabela a seguir. 
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Tabela 11 – Grupos de Ativos Líquidos e Depósitos Totais 

Instituição 
financeira 

Ativos Líquidos Depósitos Totais 
Bacen IFRS Bacen IFRS 

ITAU   100.901.960     95.558.000   463.424.377   463.424.377  
BB     60.349.122     60.305.203   486.036.771   486.036.771  
BRADESCO   110.225.630   110.225.630   342.298.900   342.298.900  
SANTANDER     25.285.982     25.285.160   252.072.244   252.072.244  
SAFRA       4.295.467       4.295.467     20.258.053     20.121.020  
BTG PACTUAL     26.659.250     16.977.394     20.950.087     20.950.087  
VOTORANTIM       1.567.288       1.567.948     12.084.955     11.967.905  
BANRISUL       5.408.871       5.408.441     50.864.110     50.864.110  
CITIBANK       4.060.269       4.219.956     21.202.436     20.602.481  

 

4.5. PARTICIPAÇÃO DOS CRÉDITOS 

A participação dos créditos revela o percentual do ativo total de um banco que 

está aplicado em empréstimos, conhecidos por serem geralmente ativos de baixa 

liquidez e geralmente inegociáveis até o momento do seu vencimento (Assaf Neto, 

2002, p. 281). Um índice elevado de participação dos créditos pode indicar baixo nível 

de liquidez da instituição, mas também pode ser indicativo de aumento dos resultados 

operacionais. Em contrapartida, uma baixa participação do crédito pode indicar alta 

liquidez e rentabilidade limitada. 

Este foi o único indicador para o qual foi verificada diferença estatisticamente 

relevante entre as médias da amostra, tanto no teste paramétrico de T-Student quanto 

no teste não paramétrico de Wilcoxon, revelando que há diferença significativa 

entre o indicador obtido no padrão do Banco Central em relação ao obtido após 

adoção da IFRS 9, sendo que no padrão internacional foi constatada uma maior 

participação dos créditos em relação ao ativo total. 
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Tabela 12 – Grupos de Operações de Crédito e Ativos Totais – em R$ mil 

Instituição 
financeira 

Operações de crédito Ativos Totais 
Bacen IFRS Bacen IFRS 

ITAU         532.481.496         536.091.000      1.649.613.394      1.552.797.000  
BB         581.766.156         581.003.264      1.417.143.716      1.396.507.474  
BRADESCO         406.817.820         411.492.655      1.287.292.105      1.305.543.714  
SANTANDER         305.349.641         321.933.190         805.819.289         723.865.007  
SAFRA           71.477.482           71.819.529         182.166.931         183.002.978  
BTG PACTUAL           18.856.372           22.949.644         137.646.425         131.989.532  
VOTORANTIM           45.258.105           50.032.494         101.821.397         102.287.619  
BANRISUL           30.777.601           34.216.245           77.427.882           78.336.413  
CITIBANK            7.201.711           12.150.755           71.913.910           61.792.754  

 

Embora a análise dos números absolutos dos Ativos Totais se apresente, ao 

menos inicialmente, inferior na visão IFRS, para maior parte dos bancos, ao realizar o 

teste não-paramétrico sobre esses valores, foi verificada significância de variações 

apenas para a linha de Operações de Crédito (sig = 0,015), enquanto os Ativos Totais 

não apresentaram variação significativa dentro do nível de significância de 5% (sig = 

0,214), portanto, o principal impacto no índice de participação dos créditos pode ser 

justificado pela variação na linha de Operações de Crédito. 

 

4.6. ALAVANCAGEM 

O conceito tradicional de alavancagem dos bancos indica quantas vezes a 

instituição se utiliza de capital de terceiros em relação aos recursos próprios. Porém, 

este também pode ser calculado pela razão entre os ativos totais da instituição em 

relação ao seu patrimônio líquido (capital próprio), de tal modo que o resultado pode 

ser usado como medida do grau de aversão ao risco do banco. Em relação ao restante 

das empresas de outros segmentos, os bancos geralmente apresentam graus de 

alavancagem consideravelmente maiores (KAKINAMI, 2007). 

No teste não-paramétrico de Wilcoxon, o índice de alavancagem para a 

amostra selecionada apresentou grau de significância suficiente para se rejeitar a 

hipótese nula de que não haveria diferença significativa após a adoção dos 
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critérios da IFRS 9, ou seja, a nova norma foi capaz de impactar o indicador em 

questão, de tal modo que na visão em IFRS o indicador foi aprimorado. 

Ao reproduzir o teste não-paramétrico de diferença de médias para os números 

apresentados pelos bancos correspondente às linhas que compõe o cálculo do índice 

de alavancagem, assim como para o índice de independência financeira, constata-se 

que as variações observadas no Patrimônio Líquido são consideradas significativas 

após a adoção da IFRS 9 (sig = 0,028), impactando por consequência no índice de 

alavancagem.  

 

4.7 RESUMO DOS RESULTADOS 

A hipótese nula definida para a pesquisa é a de que não há diferença 

significativa entre os indicadores calculados a partir das demonstrações contábeis no 

padrão do Banco Central e do IFRS, pós-adoção da IFRS 9. 

Com base nos resultados obtidos por meio do teste de diferença de médias, 

verificou-se que houve diferença em três dos seis indicadores selecionados para a 

pesquisa, conforme sintetizado na tabela a seguir: 

Tabela 13 – Resumo dos resultados do teste de diferença de médias - Wilcoxon 

Indicador Sig. (Wilcoxon) 
Resultado  
(Sig. 5%) 

Houve melhora no 
indicador? 

Independência Financeira 0,038 Rejeita Ho Sim 
Qualidade dos Créditos 0,859 Aceita Ho Não 
Retorno sobre o PL 0,139 Aceita Ho Não 
Liquidez Imediata 0,779 Aceita Ho Não 
Participação dos Créditos 0,015 Rejeita Ho Sim 
Alavancagem 0,021 Rejeita Ho Sim 

 

Tais resultados podem complementar as constatações de outras pesquisas, 

como a de Fé Júnior (2013), cujo estudo de evento sobre bancos no país apontou que 

a adoção das IFRS foi capaz de alterar ou afetar o preço de suas ações.  

Miranda (2008) pesquisou sobre o impacto da adoção das IFRS em indicadores 

econômico-financeiros dos principais bancos da União Europeia e revelou que, além 
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das IFRS provocarem mudanças significativas nos indicadores econômico-financeiros 

destes bancos, as normas IAS 39 e IAS foram citadas como duas das principais 

normas responsáveis pelo referido impacto. Assim, os resultados do presente estudo 

corroboram que as normas de instrumentos financeiros, neste caso a IFRS 9, são 

capazes de afetar significativamente os indicadores dos bancos, inclusive no Brasil, 

dado que são entidades cuja atividade principal envolve ativos e passivos financeiros. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa teve por objetivo verificar, para os principais bancos 

brasileiros, se os indicadores econômico-financeiros obtidos a partir das 

demonstrações financeiras preparadas no padrão IFRS 9 melhoraram quando 

comparados com os indicadores obtidos no padrão do Banco Central (Cosif). 

Considerando as discussões decorrentes do processo de audiência pública 

iniciado pelo Banco Central em 2017 para a aprovação da norma internacional sobre 

instrumentos financeiros (IFRS 9) e dada a relevância desta norma para as instituições 

financeiras, tal pesquisa propõe-se a contribuir com as avaliações dos impactos 

decorrentes da adoção de normas internacionais pelo Banco Central, verificando se 

tal mudança aprimora a situação econômico-financeira dos bancos no âmbito 

nacional. 

Sob a ótica teórica, esta pesquisa envolve conceitos das teorias da regulação 

e da divulgação, uma vez que a IFRS 9 está inserida em um contexto de 

aprimoramento e fortalecimento dos requisitos de provisão para créditos de liquidação 

duvidosa – pós-crise financeira de 2008 – que devem ser mantidos pelas entidades 

ante seus ativos financeiros, bem como das ações do Banco Central para a 

aproximação dos seus critérios contábeis ao padrão internacional. 

Foram analisados os indicadores econômico-financeiros de nove dos principais 

bancos no Brasil. Tais indicadores foram calculados com base nas demonstrações 

contábeis divulgadas por estes bancos, para o ano de 2018, sendo que as 

demonstrações em questão foram extraídas das páginas na internet dos respectivos 

bancos, tanto no padrão contábil exigido pelo Banco Central (Cosif) quanto no padrão 

contábil internacional (IFRS). 

Para testar a hipótese nula definida na pesquisa de que os indicadores 

econômico-financeiros após adoção da IFRS 9 não seriam significativamente 

alterados, a partir dos indicadores nas duas visões contábeis, foram realizados os 

testes de hipótese para diferença de médias de T-Student e o teste não-paramétrico 

de Wilcoxon.  



54 
 

O resultado do teste não-paramétrico de Wilcoxon apresentou significância 

estatística para três dos seis indicadores analisados, sendo eles Independência 

Financeira, Participação dos Créditos e Alavancagem. Para os indicadores de 

Qualidade dos Créditos, Retorno sobre o PL (ROE) e Liquidez Imediata, não foram 

verificadas variações estatisticamente significativas que pudessem ser atribuídas à 

adoção dos novos critérios introduzidos pela IFRS 9. 

Para verificar quais os componentes dos indicadores que sofreram alterações 

relevantes com a adoção da IFRS 9, foram repetidos os testes não-paramétricos de 

Wilcoxon para os números absolutos representativos de tais linhas do balanço e os 

resultados obtidos, para um nível de significância de 5%, demonstram que as linhas 

de Patrimônio Líquido (sig = 0,028) e Operações de Crédito (sig = 0,015) sofreram 

alterações significativas após a adoção da IFRS 9, impactando por consequência nos 

índices de Independência Financeira, Alavancagem e de Participação dos Créditos. 

Para o índice de Independência Financeira, foi constatado que a média obtida 

a partir das demonstrações em IFRS (0,0976) foi superior à média obtida no padrão 

local do Banco Central (0,0889) demonstrando que na visão IFRS o indicador foi 

melhorado com a IFRS 9, representando, ao menos inicialmente, uma participação 

maior do capital próprio no funding das operações, representando menor risco à 

entidade (ASSAF NETO, 2002, p. 282). 

Os indicadores de Participação dos Créditos e Alavancagem também se 

mostraram melhores na visão IFRS em relação aos obtidos a partir das 

demonstrações no padrão do Banco Central. Embora um alto índice de Participação 

dos Créditos possa indicar baixo nível de liquidez da instituição, pode também ser 

indicativo de aumento dos resultados operacionais, portanto tal índice não deve ser 

interpretado isoladamente. Assim, ao verificar o índice Qualidade dos Créditos, 

embora a diferença entre as médias dos padrões contábeis para o indicador não tenha 

se mostrado relevante estatisticamente, sob o ponto de vista de suficiência das 

provisões, foi constatada leve melhora na visão IFRS. 

Dentre as limitações verificadas na realização da pesquisa, ressalta-se a 

faculdade estabelecida pela IFRS 9 para transição aos novos requerimentos. A partir 

da análise das notas explicativas, a opção pelo método retrospectivo modificado foi 
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adotada pela maior parte da amostra, que reconheceu os efeitos decorrentes das 

mudanças de critério em contrapartida ao patrimônio líquido, ocasionando em 

variações no saldo deste grupo contábil que não seriam observados caso a entidade 

reapresentasse o período imediatamente anterior. 

Os resultados desta pesquisa também indicam correspondência a 

constatações obtidas por outros trabalhos que verificaram o impacto da adoção das 

normas internacionais de contabilidade sobre o preço de ações de bancos, como Fé 

Júnior (2013) e Sayed et al. (2013) e também sobre indicadores econômico-

financeiros de bancos de outros países, verificado no estudo de Miranda (2008). 

 Como oportunidade de pesquisas futuras, podem ser explorados os efeitos da 

IFRS 9 sobre o preço das ações dos bancos no Brasil, ou ainda se os novos critérios 

de provisão introduzidos pela IFRS 9, quando adotados pelo Banco Central ao seu 

padrão contábil, poderão contribuir para redução do risco sistêmico em caso de crises 

financeiras.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Teste de normalidade da médica dos indicadores econômico-financeiros 

 
 
 
Anexo 2 – Teste de homogeneidade de variância - Independência Financeira 
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Anexo 3 – Teste de homogeneidade de variância - Qualidade dos Créditos 
 

 

 

 
Anexo 4 – Teste de homogeneidade de variância – ROE 
 

 
 
 
Anexo 5 – Teste de homogeneidade de variância – Liquidez Imediata 
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Anexo 6 – Teste de homogeneidade de variância – Participação dos Créditos 
 

 
 
 
Anexo 7 – Teste de homogeneidade de variância – Alavancagem 
 

 

 

Anexo 8 – Estatísticas descritivas dos indicadores econômico-financeiros 
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Anexo 9 – Resultado do teste de Wilcoxon para os indicadores econômico-
financeiros 

 
 
 
Anexo 10 – Resultado do teste de Wilcoxon para as linhas do balanço 
 

 

 


