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RESUMO 

O Índice de Basiléia é considerado um tema que atualmente chama atenção, pois está 

em processo de evolução da regulação bancária. O presente trabalho buscou analisar a 

evolução da regulação bancária caracterizada pelos Acordos de Basiléia. Como foco principal, 

a análise se dará sobre o Controle Acionário dos 50 maiores bancos listados no Banco Central 

do Brasil (BACEN) quanto ao Índice de Basiléia, no período de Junho/2009 a Junho/2013. 

Trata-se de estudo descritivo com abordagem metodológica na vertente qualitativa e 

quantitativa. O locus da referida pesquisa constitui-se de um universo formado pelos 50 

maiores bancos públicos e privados, listados no Banco Central do Brasil (BACEN). Para o 

cálculo da amostra foi considerada a população dos 50 maiores bancos listados no Banco 

Central do Brasil, no período de Junho/2009 a Junho/2013. Quanto aos objetivos gerais a 

pesquisa buscou avaliar o comportamento do Índice de Basiléia quando estratificado por 

controle acionário. A análise dos dados foi realizada com base nos dados coletados no site do 

BACEN, bem como pesquisa de campo para a contextualização das variáveis encontradas e 

analisadas durante o processo.  

Palavras – chave: Índice de Basiléia, Controle acionário, Banco Público e Privado 

ABSTRACT 

This study sought to analyze the evolution of banking regulation characterized by the 

Basel Accords. As the main focus, the analysis will be on the Shareholding Structure of the 50 

largest listed banks in the Central Bank of Brazil (CBB) and the Basel Index, during the 

period June / June 2009/2013. This is a descriptive study of methodological approach in 

qualitative and quantitative aspects. The locus of this research consists of a universe 

composed of the 50 largest public and private banks, listed in the Central Bank of Brazil 

(BCB). To calculate the sample is regarded as the population of the 50 largest listed banks in 

the Central Bank of Brazil, in the period June / June 2009/2013. As to the objectives the 

research aimed to evaluate the behavior of the BIS ratio when stratified by ownership control. 

Data analysis will be based on data collected on the Central Bank website as well as field 

research to contextualize the variables found and analyzed during the process. The analysis 

will be performed with the aid of descriptive and inferential statistics of the Statistical 

Package for Social Sciences - SPSS. 

Key words: Basel, stock control, Public Bank and Private Index 

1. INTRODUÇÃO 

As instituições financeiras estão submetidas à medida regulatórias, dentre elas 

encontra-se o Acordo de Basiléia, originado em 1988 por meio do documento International 

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, estabelecido pelos países do G-

10 (grupo integrado por onze países e que concentra 85% da economia mundial, composto por 

Alemanha, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Holanda, Reino Unido, 



 
 

Suécia e Suíça), mas não restrito a apenas esses países. Seu objetivo é definir regras 

uniformes a todos os bancos visando oferecer mais segurança ao sistema financeiro.  

O instrumento básico desse acordo foi o chamado capital regulatório ou Índice de 

Basiléia (IB), que significa um capital mínimo que deve ser mantido pela instituição 

financeira. 

As crises financeiras e os eventos relevantes serviram, neste contexto, como cenário 

aos marcos de regulação, que buscam livrar o sistema dos efeitos de contaminação dessas 

ocorrências e promover um ambiente de gestão eficiente. 

Nesse aspecto, esforços realizados ao longo do tempo em várias jurisdições acabaram 

por determinar a necessidade de ações de alcance mundial, o que justifica a existência de 

acordos com esse escopo de aplicabilidade. Esse é o cenário em que se estabelecem as regras 

prudenciais de gestão financeira mundial. 

Em 1988 o Comitê de Basiléia para Supervisão Bancária divulgou o Acordo de 

Capital, que propunha um conjunto mínimo de diretrizes para adequação de capital em 

bancos.O Acordo tinha como objetivo principal fortalecer a solidez e a estabilidade do 

sistema bancário, evitar o chamado “efeito dominó”, por meio da recomendação para os 

bancos constituírem um capital mínimo, de forma a minimizar os riscos de insolvência das 

instituições bancárias, e que fosse suficiente para fazer frente a boa parte das ocorrências com 

materialização de perdas. 

A regulação bancária referente a exigências de capital tornou-se, a partir de 1994, com 

a publicação da norma 2.099/1994 pelo BACEN – Banco Central do Brasil – uma 

preocupação a mais para os administradores do setor. O acordo foi assinado na cidade Suíça 

de Basiléia em 1988 por mais de uma dezena de países. Neste acordo, foram estabelecidos os 

princípios fundamentais que devem ser usados como referência pelas autoridades públicas na 

supervisão dos bancos localizados nos países que assinaram o acordo. Destes princípios 

salientam-se as exigências mínimas de capital, que devem ser respeitadas por bancos 

comerciais, como precaução contra o risco de crédito. No Brasil, a primeira norma reguladora 

que seguiu o Acordo da Basiléia de 1988 foi editada em 1994 e a ela se seguiram inúmeras 

outras.  

Em pesquisa do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Soares (2001) 

sugere um papel relevante da norma prudencial brasileira (Res. 2.099/ 1994) na conformação 

dos níveis e da composição do crédito bancário, entre títulos públicos e o crédito ao setor 

privado. Segundo essa pesquisa, a adesão brasileira ao acordo da Basiléia, concretizada na 

resolução, intensificou a atratividade relativa da aplicação bancária em títulos públicos 

federais. 

Medeiros e Pandini (2007) investigaram uma percepção, aparentemente disseminada 

na sociedade, de que os bancos públicos não precisam preocupar-se em manter níveis de 

capital adequados para fazer frente aos riscos de seus ativos, pois, em situações de 

insolvência, haveria oportunas intervenções governamentais, na forma de capitalização, que 

evitariam a falência. Segundo Ferreira et al, (2010) encontrou a seguinte evidência “ há um 

comportamento distinto entre bancos públicos e privados quanto à alocação de capital.” 

O problema de pesquisa que este estudo procura responder é o seguinte: Qual o 

comportamento do Índice de Basiléia quando estratificado por controle acionário? Tem-se 

como objetivo geral avaliar o comportamento do Índice de Basiléia quando estratificado por 

controle acionário. Quanto aos objetivos específicos buscou-se Descrever o Índice de Basiléia 

quanto as Instituições Bancárias, Descrever o Comportamento do Índice de Basiléia dos 50 
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maiores bancos quando estratificado por controle acionário e comparar o Índice de Basiléia 

dos 50 maiores bancos quando estratificado por controle acionário. 

O Acordo de Basiléia foi o primeiro acordo referente as normas bancárias adotado 

pelo Brasil em 1988, mas só foi implantado no País em meados da década de 90, consiste em 

uma decisão que definiu mecanismos de mensurar riscos de créditos e estabeleceu a exigência 

de capital mínimo para as instituições financeiras, mediante um índice chamado Índice de 

Basiléia BCB/2014. Essa decisão impacta em evitar insolvências e crises sistêmicas entre os 

bancos. Nesse sentido o Índice de Basiléia é importante, pois mediante ele é possível observar 

e controlar se as instituições financeiras estão cumprindo a exigência de reservar um capital 

mínimo em relação a seus ativos. Nesse contexto o estudo justifica-se pela importância do 

Índice de Basiléia como instrumento de Controle de Risco nas instituições financeiras. 

Quanto aos aspectos metodológicos trata-se de estudo descritivo em campo, do tipo 

descritiva na vertente quantitativa com o universo formado pelos 50 maiores bancos públicos 

e privados, listados no Banco Central do Brasil (BACEN). Utilizou-se a base de dados 

fornecida pelo Banco Central do Brasil (BACEN), com variáveis relacionadas ao Controle 

Acionário dos 50 maiores bancos listadas no BACEN, quanto ao Índice de Basiléia, no 

período de Junho/2009 a Junho/2013. Considerando-se a periodicidade anual. A análise dos 

dados foi realizada com base na listagem adquirida junto ao BACEN. A análise foi realizada 

com o auxílio da estatística descritiva com média e desvio padrão e inferencial com o teste de 

Mann – Whitney que é um teste não paramétrico para comparação de médias do software 

Statistical Package for Social Science – SPSS. 20. 

Este estudo compreende a seção destinada à introdução, apresentação do referencial 

teórico que fundamenta o tema. A seguir abordam-se os procedimentos metodológicos da 

pesquisa, seguida da apresentação e analises de dados. Por fim tem-se as considerações finais 

e as referencias utilizadas nesse estudo. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O Acordo de Basiléia no Brasil 

O Acordo de Basiléia (conhecido como Basiléia I) foi instituído pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN) por meio da Resolução n. 2.099, de 17 de agosto de 1994. Em 

seu anexo IV, artigo 1°, a Resolução disciplina que as instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN (exceto 

cooperativas de crédito) são obrigadas a manter patrimônio líquido ajustado compatível com o 

grau de risco da estrutura de seus ativos. 

A Resolução n. 2.099, destaca, ainda em seu artigo 2° que a observância dos padrões 

de capital e patrimônio líquido é condição indispensável para o funcionamento das 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN. 

O primeiro Acordo de Capital da Basiléia, aprovado em 1988, recomenda padrões 

mínimos de requerimento de capital para fazer frente à evidente deterioração dos índices de 

capital dos bancos internacionais na década de 80. O foco principal deste acordo foi à 

ponderação dos ativos de acordo com o risco de não cumprimento das obrigações de uma 

contraparte, ou seja, o risco de crédito. 

As recomendações do Acordo de 1988 foram divulgadas para serem aplicadas 

primordialmente pelos bancos maiores e internacionalmente ativos dos países do G-10, mas, 

de forma até mesmo inesperada, foram aplicadas praticamente por todo o setor bancário, de 

quase todos os países industrializados e desenvolvidos, e ainda por grande parte dos países 

emergentes e em desenvolvimento, preservadas as devidas necessidades de adaptações.  
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Nas palavras de Carvalho (2004), “o acordo passou de um acerto de regras 

competitivas para um marco na reorientação das estratégias de regulação prudencial no final 

do século XX”. 

2.1 O Índice de Basiléia 

Objetivando uma melhor compreensão da informação de que trata o Índice de 

Basiléia, julgou-se necessário, preliminarmente, entender as duas variáveis de que aludido o 

índice trata. São elas: PLE (Patrimônio Líquido Exigido) e PR (Patrimônio de Referência). 

Antes, contudo, é imperativo esclarecer o principal conceito emanado do Acordo: o 

conceito de capital, o qual foi enunciado para dar vazão ao “[...] preceito de que a robustez do 

sistema está relacionada ao tamanho do capital das instituições, de modo a estabelecer uma 

relação entre o capital mínimo das instituições financeiras e as contas do ativo de tais 

instituições” (TONETO; GREMAUD,1994 APUD ONO, 2002, P.9). Ressalta-se que a 

necessidade mínima de capital é objeto principal do Acordo de Basiléia de 1988 e permanece 

no Novo Acordo, o qual passou a ser composto de três pilares (MEDEIROS, PANDINI, 

2007): 

Pilar 1: Discorre acerca da Necessidade Mínima de Capital 

O novo conceito mantém tanto a definição original do que é capital como o 

requerimento mínimo de 8% para os ativos ponderados pelo risco. Por outro lado, a revisão 

trouxe uma nova metodologia de mensuração, análise e administração de risco de crédito 

(risco de alguém não pagar o banco) e operacional (risco de perdas provocadas por um erro de 

funcionário, falha nos computadores ou fraude), enquanto que o risco de mercado permanece 

inalterado. 

Pilar 2: Discorre acerca do Processo de Revisão no Processo de Supervisão  

O supervisor passaria a ser o responsável por avaliar como os bancos estão estimando 

a adequação de suas necessidades de capital em relação aos riscos assumidos. A nova 

proposta sublima a importância dos administradores dos bancos desenvolverem um eficiente 

gerenciamento de risco e um processo interno de mensuração de capital de acordo com o 

perfil de risco e controle de sua instituição. Esses processos internos seriam submetidos à 

aprovação da Supervisão Bancária, podendo haver interferência quando necessário.  

Vale mencionar que neste pilar foi tratado também o exame de risco de taxas de juros 

nos registros bancários. As autoridades de fiscalização irão examinar os sistemas internos de 

mensuração de risco de taxa de juros dos bancos e controlar se as instituições estão mantendo 

capital correspondente ao nível de risco de taxas de juros. O Comitê reconhece que a 

implementação desta proposta iria exigir um rígido treinamento dos supervisores bancários e 

estava disposto a dar assistência nesta área.  

Pilar 3: Discorre acerca do Risco de Mercado 

O terceiro pilar desta nova proposta estimula maior disciplina do mercado através do 

aumento da transparência dos bancos, para que os agentes de mercado fossem bem 

informados e pudessem entender melhor o perfil de risco dos bancos. Entre as novas 

exigências de abertura dos bancos em diversas áreas estavam a forma pela qual o banco 

calcula sua adequação às necessidades de capital e seus métodos de avaliação de risco.  

No geral, o Novo Acordo enfatiza a importância do risco na adequação do capital 

mínimo dos bancos. A ideia não era elevar o capital mínimo requerido que permanecia em 8% 

para os bancos com um perfil médio de risco. Por outro lado, os bancos que tivessem com 

apetite de risco maior que a média haveriam de ter suas exigências de capital aumentadas.  
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O Comitê da Basiléia acredita ter lançado as bases para uma estrutura flexível de 

adequação de capital, que tem a capacidade de se adaptar nas mudanças do sistema financeiro 

com maior segurança. 

A data de sua implementação foi um dos grandes pontos de discórdia, pois os bancos 

achavam que as novas exigências demandariam tempo para implementação.  

Assim, apresenta-se a seguir, de forma sucinta, alguns conceitos julgados básicos para 

o melhor entendimento do Índice de Basiléia, visto que o nosso estudo não abrange o Índice 

em si, mas a relação dele com o tipo de controle exercido em cada banco.  

Segundo Silva (2005), o Brasil adequou-se às definições do Acordo de Basiléia por 

meio da Resolução CMN nº 2.837, de 2001, ao introduzir o conceito de Patrimônio de 

Referência (PR). O PR subdivide-se em dois níveis: I e II.  

Ainda segundo Silva(2005), o Nível I do PR associa-se ao conceito tradicional de 

capital, correspondendo fundamentalmente ao patrimônio líquido, acrescido do saldo das 

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

excluindo as reservas de reavaliação, as reservas para contingências e as reservas especiais de 

lucro relativas a dividendos obrigatórios não distribuídos e deduzidos os referentes a ações 

preferenciais cumulativas e ações preferenciais resgatáveis.  

De acordo com Silva (2005), o Nível II do PR é uma inovação, na medida em que 

eleva ao status de capital regulamentar alguns instrumentos de dívida, sendo este nível 

constituído pelas reservas de reavaliação, reservas para contingências, reservas especiais de 

lucros relativas a dividendos obrigatórios não distribuídos, ações preferenciais cumulativas, 

ações preferenciais resgatáveis, dívidas subordinadas e instrumentos híbridos de capital e 

dívida. Para informações detalhadas acerca do PR, recomenda-se a leitura das Resoluções 

CMN nº 2.837 e nº 2.891, ambas de 2001. 

3. METODOLOGIA 

De acordo com explicação de Bertucci (2009, p. 45), “no capítulo de metodologia 

deverá ser definidos os tipos de pesquisas a serem realizadas, os procedimentos que serão 

adotados para a realização da pesquisa empírica, como os dados serão tratados e analisados e 

outras informações que possam conferir cientificidade ao trabalho realizado”. Trata-se de 

estudo descritivo documental, mediante as diretrizes do estudo de caso (YIN, 2005) na 

abordagem metodológica do tipo descritiva na vertente quantitativa.  

O locus da pesquisa se constituirá do universo formado pelos 50 maiores bancos 

públicos e privados, listados no Banco Central do Brasil (BACEN).  

A população da pesquisa serão os 50 maiores banco públicos e privados listados no 

BACEN. Utilizaremos a base de dados fornecida pelo Banco Central do Brasil (BACEN), 

com variáveis relacionadas ao Controle Acionário dos 50 maiores bancos listadas no BACEN, 

quanto ao Índice de Basiléia, no período de Junho/2009 a Junho/2013. Considerando-se a 

periodicidade anual. Como somente 43 bancos permaneceram entre os 50 maiores nesse 

período, a amostra ficou reduzida a esses bancos.  

A análise dos dados foi realizada com base na listagem adquirida junto ao BACEN. A 

análise foi realizada com o auxílio da estatística descritiva com média e desvio padrão e 

inferencial com o teste de Mann – Whitney que é um teste não paramétrico para comparação 

de médias do software Statistical Package for Social Science – SPSS. 20. 
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3.1 Amostra 

A classificação da amostra deu-se da seguinte maneira: 

Quadro 1: Instituições Públicas e Privadas 

Instituições Públicas 

Banco do Espirito Santo 

(BANESTES) 

Banco do Estado do Rio 

Grande do Sul 

(BANRISUL) 

Banco da Amazônia 

(BAZA) 

Banco do Brasil (BB) Banco do Nordeste (BNB) Banco Nacional do 

Desenvolvimento 

(BNDES) 

Banco de Brasília (BRB) Banco Regional de 

Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE) 

Caixa Econômica Federal 

(CEF) 

Instituições Privadas 

ABC-BRASIL ALFA GMAC 

Banco Cooperativo do 

Brasil (BANCOOB) 

Banco Cooperativo 

SICREDI (BANSICREDI) 

BARCLAYS 

Banco do Espírito Santo 

(BES) 

BIC BMG 

BNP Paribas BRADESCO BTG PACTUAL 

Citibank Credit Suisse Daycoval 

Deutshe FIBRA HSBC 

ITAU JP Morgan Chase Lage Landen 

Mercantil do Brasil Mercedes-Benz Merrill Lynch 

Morgan Stanley Panamericano PINE 

Ranbobank SAFRA Santander 

SOFISA Societe Generale Volkswagen 

Votorantim   

Fonte: Elaborado pelo autor com base na lista do BACEN (2014) 

3.2 O Teste de Mann-Whitney 

O objetivo deste trabalho é observar qual o comportamento do Índice de Basiléia 

quando estratificado pelo controle acionário (banco público e privado), ou seja, comparar a 

média do Índice de Basiléia dos bancos públicos com os privados. Dentre as ferramentas 

estáticas que podem ser utilizadas para comparação de médias temos as seguintes: Test-t ou 

Mann-Whitney. Para utilizar a primeira opção é necessário que a variável teste (média do 

Índice de Basiléia) contenha os seguinte pressupostos: Homogeneidade de Variâncias e siga 

uma distribuição de Normalidade. Como a variável teste não contem os pressupostos 

necessários para o Test-t, então optou-se por utilizar o teste de Mann-Whitney. 

3.2.1 Pressupostos para aplicação do Teste de Mann-Whitney 

a) Amostras aleatórias em suas respectivas populações; 

b) Amostras independentes entre as duas amostras; 

c) A escala de mensuração é no mínimo ordinal. 

Como o conjunto de dados apresentou todos os requisitos, então é possível utilizar o 

Teste de Mann-Whitney. 
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3.2.2 Hipóteses 

H0: As duas populações são iguais em tendência central 

Ha: As duas populações não são iguais em tendência central 

3.2.3 Regra para decisão 

A regra pra decisão dependerá do nível de significância fixado, que nesse estudo foi 

arbitrado em 0,05, portanto rejeita-se a hipótese Nula (H0) quando o nível de significância (p-

valor) for um valor <0,05. 

4. ANALISE DOS DADOS 

Apresentam-se aqui as análises feitas na base de dados da lista dos 50 maiores bancos 

listados no BACEN, com enfoque ao Índice de Basiléia no período de junho/2009 a 

junho/2013. 

Tabela 1 – Perfil das Instituições Públicas quanto ao Índice de Basiléia no período  

Instituições 
2013 

% 

2012 

% 

2011 

% 

2010 

% 

2009 

% 

Média 

% 

BNDES 17,91 18,33 22,61 18,73 16,20 19,29 

BASA 22,14 21,74 19,84 15,78 11,70 19,22 

BRDE 19,81 17,65 17,12 16,25 17,20 17,54 

BANRISUL 17,97 15,77 15,68 17,90 17,90 16,82 

BANESTES 15,99 16,33 17,51 15,10 14,40 16,13 

BNB 12,92 13,52 17,27 16,75 16,50 15,34 

CEF 17,46 16,91 14,11 12,83 14,70 15,15 

BRB 15,00 16,19 14,59 12,98 14,50 14,66 

BB 14,35 14,21 14,72 14,88 15,90 14,63 

Fonte: BACEN (2014) 

Conforme a Tabela 1,nota-se que todas as instituições públicas alcançaram valores 

maiores que o exigido de 11%, Das 9 Instituições públicas nota-se que Banco do Brasil (BB) 

foi o banco que possuiu a menor média do período e que o Banco Nacional do 

Desenvolvimento (BNDES) a maior, isso se justifica, pois o BNDES é um banco mais 

conservador e celetista na liberação de crédito em relação ao BB. Outro dado interessante é 

que se compararmos os valores de 2013 com os de 2009 observou-se que o Banco do 

Nordeste foi o Banco que teve maior redução no índice e a diferença foi 3,58%, uma possível 

explicação para tal fato é a oferta de microcrédito, que possui baixa taxa de juros, ou seja, 

atrai mais pessoas, com isso a liberação do crédito fica menos seletiva, portanto eleva-se o 

risco de crédito. 

Tabela 2 – Perfil das Instituições Privadas quanto ao Índice de Basiléia no período  

Instituições 
2013 

% 

2012 

% 

2011 

% 

2010 

% 

2009 

% 

Média 

% 

MORGAN STANLEY 64,04 42,17 29,53 20,83 19,80 36,38 

MERRILL LYNCH 41,53 45,97 34,13 24,68 17,10 33,81 

BARCLAYS 27,92 37,92 37,85 27,30 29,60 32,83 

SANTANDER 29,18 30,21 26,27 22,20 21,50 26,48 

DAYCOVAL 29,47 22,66 17,37 17,95 18,70 21,19 

BNP PARIBAS 21,34 22,76 18,23 15,83 16,50 19,24 

ALFA 19,89 20,58 19,12 17,30 19,50 19,20 

BTG PACTUAL 20,56 18,11 20,70 17,85 18,60 18,98 

SOFISA 18,37 16,61 18,95 21,03 19,90 18,83 

JP MORGAN CHASE 20,80 19,92 17,29 14,68 24,50 18,40 

CREDIT SUISSE 18,95 17,82 19,49 17,83 15,80 18,32 

BIC 18,49 17,33 16,82 16,95 18,40 17,39 

PINE 17,37 17,31 17,95 16,38 17,00 17,23 
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SOCIETE GENERALE 19,98 19,80 14,36 14,15 18,30 16,97 

ITAU 16,87 16,08 15,76 16,93 18,30 16,50 

BES 20,67 18,14 14,58 14,18 14,00 16,48 

BRADESCO 17,81 15,91 15,06 15,95 15,40 16,03 

ABC-BRASIL 16,00 15,95 15,57 15,03 16,20 15,65 

CITIBANK 15,85 14,03 15,63 15,65 15,20 15,25 

BANSICREDI 16,83 13,66 15,38 14,08 14,80 14,86 

DEUTSCHE 16,99 13,42 14,34 13,80 13,70 14,43 

RABOBANK 14,82 13,95 14,66 14,48 13,30 14,38 

SAFRA 16,35 14,08 14,14 13,20 14,50 14,33 

FIBRA 14,89 14,44 12,78 13,18 13,80 13,75 

BMG 12,92 14,76 13,93 12,95 14,00 13,71 

BANCO GMAC 14,35 13,85 12,88 13,47 12,70 13,64 

HSBC 14,34 13,98 13,08 13,33 13,50 13,63 

VOTORANTIM 12,40 13,77 13,28 14,48 13,90 13,58 

BANCOOB 14,51 12,93 13,18 13,45 13,60 13,46 

VOLKSWAGEN 12,53 12,39 13,96 13,95 13,60 13,27 

PANAMERICANO 18,16 9,54 9,85 15,83 15,50 13,18 

MERCANTIL DO BRASIL 13,82 14,35 12,69 12,25 12,20 13,17 

MERCEDES-BENZ 12,02 13,74 13,07 13,38 12,40 13,08 

LAGE LANDEN 13,09 14,90 12,73 12,33 14,30 12,95 

Fonte: BACEN (2014) 

Conforme Tabela 2, os bancos privados possuem Índice de Basiléia maior que os 

bancos públicos e isso se explica, pois eles são mais sensíveis ao risco, ou seja, mais 

criterioso na liberação do crédito. Nota-se que o Banco Morgan Stanley foi o banco que 

possuiu a maior média do período e que o Lage Landen a menor. O banco Barclays manteve 

os índices maiores, dentre todos os bancos privados, no período de 2009 a 2011. Comparando 

2013 com 2009, observou-se que JP Morgan Chase, foi o banco que teve a maior variação, 

com uma redução de aproximadamente 4%. Outro dado interessante é que o banco 

Panamericano, no período de 2011 e 2012 respectivamente atingiu índices de 9,85% e 9,54%, 

ou seja, abaixo do exigido 11% e isso é explicado por causa da perda com baixa de cessão de 

crédito e pela elevada provisão para créditos de liquidação duvidosa. Nesse período o banco 

Panamericano teve um prejuízo histórico de $265,2 milhões. 

Gráfico 1 – Percentual Médio do Índice de Basiléia estratificado por controle acionário 

no período de 2009 a 2013. 

 

Fonte: BACEN (2014) 

Analisando o gráfico 1 observou-se que em todo período de estudo os índices se 

mantiveram acima do padrão estabelecido pelas exigências regulamentares de Basiléia (11%). 
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Embora em 2011 tenha uma leve diferença de percentual o que se confirma é que os bancos 

privados tiveram os melhores resultados, com isso possui maior capacidade de solvência que 

os bancos públicos. Outro dado interessante é que tanto nos bancos públicos como privados 

os índices tiveram uma involução, no entanto de 2012 para 2013 a tendência do banco público 

foi cair enquanto no banco privado aumentar, a explicação encontra-se nas medidas 

contracíclicas adotadas por bancos públicos que ampliaram as ofertas de crédito, com isso 

elevaram-se os riscos que impactou diretamente na redução do Índice de Basiléia. 

4.1 Testes de Mann – Whitney 

Tabela 3 - Valores da média para os dois tipos de controle acionário. 

Controle Acionário Média IB  Desvio Padrão p-valor 

Público 16,53% 2,55% 
0,490 

Privado 17,55% 7,15% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme tabela 3 nota-se que as médias possuem valores muito próximos o que 

aparentemente parece não haver diferença entre elas, no entanto para confirmação dessa 

inferência é necessário observar o p-valor , portanto utilizando-se como nível de significância 

de 0,05 o teste aplicado permitiu aceitar H0, ou seja que as duas populações (público e 

privado) são iguais quanto as médias do Índice de Basiléia. Corroborando com as ideias de 

Medeiros, Pandini (2007) contatou-se que a pesquisa retifica o censo comum que os bancos 

públicos não precisam ficar em alerta  para manterem o nível de capital exigido para suportar 

os riscos de seus ativos, pois, em situações de insolvência, o governo faria intervenção, na 

forma de capitalização, que evitariam a falência. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Objetivou-se através de leituras de estudiosos sobre assunto, uma maior 

fundamentação teórica para fazer uma análise comparativa do Índice de Basiléia quanto o 

controle acionário dos 50 maiores bancos listados no BACEN. Para tanto, foi consultado a 

base de dados do BACEN no período Junho/2009 a Junho/2013. As informações contidas 

nessa base de dados destacam as variáveis que foram analisadas, Índice de Basileia e Controle 

Acionário, onde, com base nas informações obtidas no teste inferencial de Mann- Whitney, ao 

contrário do que era esperado, a hipótese nula não poderá ser rejeitada, portanto deve-se 

aceitar a hipótese que as duas populações são iguais. Embora não haja diferença 

estatisticamente significante, notou-se que no período de 2012 para 2013 os bancos privados 

tenderam a subir, enquanto os públicos a descer e isso explicou-se pois estes adotaram 

medidas que ampliaram as ofertas de crédito, com isso elevaram-se os riscos que impactou 

diretamente na redução do Índice de Basiléia. 

No que tange a adequabilidade de 11% para o Índice de Basiléia, a maioria das 

instituições obtiveram valores acima do exigido no período, cabe aqui uma ressalva para o 

banco Panamericano que no período de 2011 e 2012 respectivamente atingiu índices de 

9,85% e 9,54%, ou seja, abaixo do exigido e isso é explicado por causa da perda com baixa de 

cessão de crédito e pela elevada provisão para créditos de liquidação duvidosa. 
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