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Resumo 

 

O objetivo dessa dissertação é analisar os aspectos da gestão financeira e do controle de riscos  

do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), que ao longo de sua história tem se 

colocado como mecanismo indutor do desenvolvimento do estado de Minas Gerais. O BDMG 

foi fundado em 1962 com o objetivo de fortalecer e diversificar a economia mineira, com 

ênfase no financiamento das atividades industriais. Nos anos 80 do século passado a 

economia brasileira apresentou forte queda do investimento, crescimento insatisfatório e 

superinflação, que provocaram nos bancos de fomento fortes perdas patrimoniais. Somente 

sobreviveram quatro deles, aí incluído o BDMG. O Banco, cujo patrimônio foi fortemente 

reduzido no fim dos anos 80, recebeu aportes consideráveis de capitais e outras formas de 

apoio por parte de seu controlador. Entretanto, em vista das restrições orçamentárias dos 

estados brasileiros - e a situação de Minas não é diferente - e as grandes demandas da 

sociedade por investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança e infraestrutura, nos 

próximos anos o BDMG possivelmente não poderá contar com significativo apoio financeiro 

do estado de Minas Gerais. O Banco deve encontrar seus próprios meios para levantar os 

recursos necessários para financiar as empresas que optam pelo estado para desenvolver suas 

atividades. Afigura-se, desta maneira, a importância de rentabilizar seus empréstimos, 

mediante uma atuação mais vigorosa e de maior alavancagem, gerando valor ao acionista de 

tal forma que os resultados possam ser revertidos para fortalecer o seu patrimônio e 

possibilitar sua ida ao mercado aumentando os recursos disponíveis para pavimentar a 

expansão da economia mineira. Esta dissertação constitui uma pesquisa descritiva, baseada 

em dados secundários, e foi desenvolvida com o objetivo de apresentar uma reflexão sobre a 

situação econômico-financeira do BDMG e as possibilidades e desafios que deverão ser 

enfrentados pelo Banco. São analisados os principais indicadores econômico-financeiros e 

rentabilidade da instituição, utilizando para isto uma versão mais ampla da fórmula conhecida 

como DuPont. Discute-se o tema de geração de valor, quantificando o estágio que o BDMG 

se encontra, mediante o emprego da metodologia conhecida como EVA®. Tendo em vista a 

necessidade do Banco em expandir a sua atuação mediante maior alavancagem, o que pode 

comprometer a saúde econômico-financeira da instituição haja vista os riscos de crédito, 

mercado e liquidez, é apresentada uma análise aplicada sobre a gestão de ativos e passivos 

(ALM), e os resultados provenientes de cenários de stress. Os resultados oferecem evidências 

sobre a gestão e solidez do Banco no curto e médio prazo. 



 

Abstract 

 

The aim of this dissertation is to analyze aspects of financial management and risk control of 

the Development Bank of Minas Gerais (BDMG), which throughout its history has been 

placed as a mechanism inducing the development of the State of Minas Gerais. BDMG was 

founded in 1962 to strengthen and diversify the state economy, with emphasis on the 

financing of industrial activities. In the 80s of last century, Brazilian economy experienced 

sharp fall in investment, poor growth and hyperinflation, which caused the banks to promote 

strong asset losses. Only four of them survived, so included BDMG. The bank, whose equity 

was strongly reduced in the late 80s, received substantial inputs of capital and other forms of 

support from its shareholder. However, given the budget constraints of the Brazilian states - 

and the state of Minas is among them - and society's demands for major investments in health, 

education, infrastructure and security in the coming years, BDMG cannot possibly have 

significant support financial state of Minas Gerais. The bank must find their own means to 

raise the funds necessary to finance companies which choose the state to develop their 

activities. It is, thus, the importance of maximizing its loans through a more vigorous and 

higher level, generating shareholder value so that the results can be reverted to strengthen its 

equity and allow it to access the financial markets by increasing resources available to pave 

the expansion of the state economy. This dissertation is a descriptive study based on 

secondary data and it was conceived aiming for a reflection on the financial situation of 

BDMG and the possibilities and challenges to be faced by the bank. It analyzes the main 

economic-financial indicators and profitability of the institution, using a larger version of the 

formula known as DuPont. It discusses the theme of creating value, quantifying the stage the 

BDMG by using the methodology known as EVA ®. Given the need for the bank to expand 

its operations to a higher level, which can compromise the health of the economic-financial 

institution considering the credit risk, market and liquidity, an analysis applied to the 

management of assets and liabilities (ALM) is shown, as well as the results that stem from 

stress scenarios. The results provide evidence on the management and soundness of the bank 

in the short and medium term. 
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1    INTRODUÇÃO 

 

A gestão de Ativos e Passivos e o controle de riscos em um banco são de fundamental 

importância para seu correto funcionamento e perenidade. Para isso, as instituições 

financeiras são obrigadas, pelos seus stakeholders, quer seja o agente regulador, quer seja 

pelos concorrentes, clientes e pelos seus  acionistas, a cada dia mais  aprimorar seus modelos 

de gestão de riscos e controles de  suas carteiras no curto, médio e longo prazo. 

 

O balanço patrimonial é o ponto de partida para avaliação e controle de riscos de qualquer 

empresa. Contudo, a estrutura de um balanço patrimonial de uma instituição financeira é bem 

distinta a de outras corporações. Os bancos, pela natureza de suas funções de intermediário 

financeiro, procuram manter uma pequena parte do seu ativo imobilizado, de tal forma que os 

valores empregados em instalações, móveis e utensílios são muito pequenos se comparados 

aos de suas aplicações financeiras e operações de crédito.  

 

Outra característica marcante dos bancos é a alavancagem e o uso de capital de terceiros. O 

capital próprio do acionista, refletido no seu patrimônio líquido é apenas uma pequena parte 

do passivo.  A maior parte de suas exigibilidades representa obrigações  com seus clientes, 

adquiridas por acolher depósitos a vista e/ou a prazo e recursos captados junto a outras 

instituições financeiras. Assim, os bancos podem ser considerados instituições diferenciadas 

no que se refere à sua criação de valor. Por serem intermediários financeiros, suas principais 

receitas podem não ser decorrentes de prestação de serviços, mas provenientes das operações 

de crédito, sustentadas por depósitos de terceiros. Ou seja, as instituições financeiras podem 

criar valor a partir do seu passivo, sendo a alavancagem uma das variáveis importantes para o 

sucesso do empreendimento.  

 

Com um banco de desenvolvimento a situação não poderia ser diferente. Na realidade são 

instituições financeiras que precisam ser geridas com maior planejamento, cautela e acurácia, 

pois seus ativos são de prazos mais longos do que os praticados por bancos comerciais e a 

instituição de fomento não tem a captação de depósitos a vista em seu portfólio, por não ser 

um banco múltiplo. 

 

Esse estudo tem como objetivo analisar aspectos da gestão financeira Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e, em especial, o gerenciamento de ativos e 
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passivos da instituição.  A análise irá focar nas variáveis taxas de juros, prazos e indexadores, 

considerando as operações ativas e passivas, identificando os descasamentos nestas variáveis 

e analisando suas implicações em termos de retornos e riscos. Outro objetivo é mensurar a 

geração de Valor Econômico Adicionado (EVA®) da instituição, em relação à sua atividade 

de intermediário financeiro, verificando se a instituição gera valor ao seu acionista. Todavia, 

os resultados devem ser vistos com a devida cautela pois a principal missão do BDMG é o de 

contribuir para a criação e expansão das atividades produtivas que promovam o 

desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Portanto, seus efeitos germinadores e indutores 

na economia regional devem ser considerados, o que o coloca em posição bem distinta de 

uma instituição financeira comercial, cujo  objetivo maior é o de gerar riqueza ao acionista. 

 

O período de análise compreende 2009/11,  sendo os dados extraídos dos balanços 

patrimoniais, demonstrativos de resultados e outros relatórios gerenciais. O estudo irá mapear 

os ativos do banco, identificando  a carteira de crédito por fonte de recursos (próprios ou 

repasse do BNDES),    por prazo, volume e taxa, bem como os ativos que compõem  a carteira 

de tesouraria, por característica do ativo (mantido até o vencimento ou em negociação), por 

prazo, indexador e volume. Similarmente, o passivo, também será identificado por fonte de 

recursos (próprios, repasse do BNDES), por prazo, volume e taxa. 

 

Com a identificação e análise dos descasamentos de ativos e passivos, serão traçados cenários, 

buscando verificar possíveis exposições e situações de riscos da instituição financeira. Neste 

contexto, e em consonância com os cenários analisados e adotados pelo estudo, serão 

definidas estratégias de captação de recursos e de precificação de produtos, que permitam que 

o Banco aumente suas inversões e pavimente o crescimento da economia mineira, mas 

evitando-se os perigos de dificuldades financeiras provocadas por crises de liquidez 

decorrentes de  descasamentos  de ativos e passivos.  

 

 

1. 1 Questão norteadora 

 

A atual estrutura de ativos e passivos do BDMG é adequada e pode garantir a sustentabilidade 

de suas atividades no longo prazo?  
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1. 2 Justificativa 

 

O BDMG vem aumentando significativamente o volume de operações com risco direto do 

banco, dada a limitação de recursos oriundos de fundos estatuais, recursos esses em que o 

Banco atuava como agente financeiro, mas com o risco de crédito sendo absorvido pelo 

Estado. Atualmente o BDMG opera somente com duas fontes de recursos com riscos diretos: 

recursos de repasse do BNDES, em que existe um casamento perfeito entre prazos e taxas, e 

os recursos próprios. No planejamento estratégico do BDMG para o quadriênio 2012-2015, 

foi definida pela direção o aumento dos desembolsos em 10% a.a. aproximadamente. Para 

isso, o mapa estratégico do BDMG contempla quatro objetivos estratégicos que buscam o 

acompanhamento da geração de funding e sua gestão para a instituição, quais sejam: Garantir 

Funding adequado, Gerenciar Riscos para Otimizar Resultados, Assegurar a Sustentabilidade 

Financeira e Garantir a Rentabilidade da Carteira de Produtos. Essa posição mostra a 

preocupação da gestão com a perenidade da instituição. 

 

Dado um aumento da utilização de recursos próprios para fazer frente a financiamentos torna-

se imprescindível a elaboração de uma sistemática objetivando o controle dos descasamentos 

entre passivos e ativos, buscando dirimir os riscos de cada operação, seja ela de tesouraria ou 

de crédito, aumentando sua rentabilidade e sua sustentabilidade no longo prazo. Com isso a 

necessidade de geração de funding adequado torna-se fator chave para esse aumento. No 

mapa estratégico do banco foi inserido um objetivo estratégico chamado “garantir funding 

adequado”, tamanha a necessidade de monitoramento desse item como gerador de negócios 

que deverão ser responsáveis pela perpetuidade da instituição. 

 

Conforme salientado, a aplicação de recursos do BDMG têm crescido consideravelmente, 

sendo o total de desembolsos nos anos de 2009, 2010 e 2011, respectivamente, R$ 1,04 

bilhão, R$1,39 bilhão e R$1,36 bilhão: 
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Gráfico 1 – Desembolsos do BDMG nos anos 2009, 2010 e 2011 – em Milhões de reais 

 

Fonte: BDMG 

 

Do ponto de vista acadêmico, o tema objeto desse estudo é pouco explorado no país, apesar 

de ser muito discutido e aprofundado nos diversos mercados financeiros de países 

desenvolvidos. Espera-se, assim, despertar o interesse de outros pesquisadores propiciando 

novas pesquisas sobre esta importante atividade, que é de fundamental importância para 

elevar os níveis de investimento e de crescimento econômico. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3. 1  Objetivo geral 

 

Analisar os dados do BDMG, proveniente de várias fontes, referentes aos anos 2009, 2010 e 

2011, sob a ótica da geração de valor agregado, da rentabilidade, da gestão de ativos e 

passivos, e do impacto gerado pelo banco como indutor do desenvolvimento no Estado de 

Minas Gerais. 

 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

 

 Analisar os balanços patrimoniais e os demonstrativos de resultados, quantificando o 

desempenho do Banco e  a geração de valor para o acionista. 
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 Analisar os passivos e ativos do BDMG. 

 Identificar os descasamentos de ativos e passivos, nas dimensões volume, prazos e 

indexadores. 

 Simular os efeitos no BDMG decorrentes de alterações em algumas variáveis básicas 

da economia. 

 

 

1.4  Metodologia 

 

A pesquisa em referência tem uma abordagem exploratória e descritiva. O instrumento de 

pesquisa será a análise documental dos Balanços do BDMG dos exercícios sociais de 2009, 

2010 e 2011. 

Constitui um estudo de caso que tem como objeto o Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais S.A., uma das únicas três instituições bancárias regionais de desenvolvimento em 

operação no Brasil. As outras duas são o Banco de Desenvolvimento da Região Sul – BRDE, 

e o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo – BANDES.  

 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

Além da introdução, a dissertação está estruturada em quatro capítulos. O capítulo 2 apresenta 

o referencial teórico, com uma discussão sobre aspectos de finanças corporativas e de bancos, 

ressaltando a  criação dos bancos no Brasil  e seus desdobramentos até os dias atuais, com 

ênfase aos bancos de desenvolvimento. Neste capítulo, será relatada brevemente a história do 

BDMG, contendo os fatos marcantes de sua evolução. 

O capítulo 3 será dedicado ao referencial teórico  que irá  explorar  conceitos importantes e 

que irão nortear o desenvolvimento do trabalho, como geração de valor econômico adicionado 

(EVA®)  e avaliação de desempenho de bancos;  risco e retorno; e  gerenciamento de ativos e 

passivos. Inicialmente, será abordada a questão da alavancagem como forma de alcançar a 

rentabilidade em uma instituição financeira. E, em seguida, serão apresentados os modelos de 

descasamentos das operações – chamados “GAPS” - ou diferenças entre o passivo e o ativo, e 

suas implicações.   
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No capítulo 3 serão apresentados traços marcantes da história do BDMG e ressaltadas as 

contribuições da instituição financeira no desenvolvimento econômico do estado de Minas 

Gerais. 

 

No quarto capítulo é descrita a metodologia utilizada para desenvolvimento da dissertação, as 

limitações da pesquisa e pontos para futuros trabalhos; 

 

No quinto  capítulo são analisados os resultados, destacando-se o cálculo do EVA®, os 

descasamentos, a Gestão de Ativos e Passivos a simulações em cenários de estresse derivados 

dos modelos desenvolvidos. 

 

E, finalmente, o capítulo 6 apresenta as conclusões e considerações finais do estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Instituições financeiras e os bancos de desenvolvimento 

 

Os bancos têm sua origem no mundo antigo. Segundo Adam (2007), alguns historiadores 

descobriram vestígios da atividade bancária na antiga Mesopotâmia, há 3000 anos antes de 

Cristo. Naquela época os templos eram utilizados para fazer as trocas das moedas por 

mercadorias, funcionando como local de depósito e emprestando dinheiro para comerciantes e 

mesmo para reis. O templo era utilizado para esse objetivo pelo fato de ser considerado o 

local mais seguro das cidades para a guarda do ouro. Isso pode ser visto na famosa passagem 

bíblica em que Jesus expulsa os comerciantes do templo. Na Roma Antiga a atividade 

bancária já trazia operações complexas, com base jurídica desenvolvida, com a ideia de taxas 

de juros sendo iniciada nas transações.  

 

Choudhry (2007, p. xviii) define a função do banco como  

 
Um banco deve ser capaz de atender às necessidades tanto de seus investidores 

quanto de seus clientes, mantendo a liquidez solicitada pelos primeiros e criando 

linhas de longo prazo com baixas taxas para atender aos tomadores de crédito. Esse 

ambiente apresenta riscos primários, como a possibilidade de, ao mesmo tempo, 

todos os investidores decidirem retirar-se dos investimentos no banco, e todos os 

clientes não honrarem o pagamento de seus empréstimos. A forma de mitigar esses 

riscos é dividindo e pulverizando esses riscos em uma grande base de ativos e 

passivos. 

 

No Brasil, em 1808 foi criado por D. João VI o Banco do Brasil, mesmo ano da chegada da 

Corte ao país, com o objetivo de fomentar a criação de indústrias de manufatura. De acordo 

Costa Netto (2004, p. 14) o Banco era administrado por nobres indicados pelo Rei e tinha 

exclusividade na emissão de moeda em circulação no Brasil, isenção total de quaisquer 

impostos ou tributos, entre outras benesses.  Apesar disso, o primeiro Banco do Brasil 

manteve-se aberto apenas por 21 anos, sendo liquidado em 1829, em decorrência de suas 

dificuldades financeiras e incapacidade de fazer face às suas obrigações. 

 

 Em 1851 nasceu outro Banco com o mesmo nome, resultado pela fusão do Banco do Brasil, 

fundado por Mauá, com o Banco Comercial do Rio de Janeiro. Essa fusão foi fomentada pelo 

Estado, com vistas a estruturar uma reforma financeira e tendo esse novo banco a 

exclusividade na emissão de papel moeda. No decorrer do século XIX e meados do século 

XX, foram criados e extintos muitas instituições financeiras, públicas e privadas, com o 
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objetivo de oferecer crédito ao mercado demandante que se iniciava no País. No século XX, 

mais precisamente na década de 1950, começou-se perceber, por parte do Governo Federal, a 

necessidade da criação de um banco de desenvolvimento, para mudar o perfil agrícola do país 

e promover a implementação da indústria de base.  

 

É preciso nesse momento apresentar as diferenças entre crescimento e desenvolvimento 

econômico. Conforme definição elaborada por Vasconcelos e Enriquez Garcia, citado em 

Lima Neto (2008, p. 17) 

 
Crescimento econômico é o crescimento contínuo da renda per capta ao longo do 

tempo. O desenvolvimento econômico é um desenvolvimento mais qualitativo, 

incluindo as alterações da composição do produto e a alocação dos recursos pelos 

diversos setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar 

econômico e social (pobreza, desemprego, desigualdade, condições de saúde, 

alimentação, educação e moradia). 

 

Como se fala em crescimento tem-se como objetivo o curto prazo, ainda que esse crescimento 

possa refletir resultados de longo prazo. O crescimento não afeta os fundamentos da 

economia, tendo foco somente na produção e em seu aumento, enquanto que o 

desenvolvimento tem forte relação com o longo prazo e a sustentabilidade do crescimento, 

por meio de modificações estruturais e perenes no bem estar da população, que serão geradas, 

evidentemente, pelo crescimento econômico atrelado à melhor distribuição de renda na 

economia. 

 

Diniz e Ferreira (1994, pg. 2) relatam que, após a criação do BIRD no pós-guerra, esse banco 

focou as suas ações na reconstrução do continente Europeu, fato que desagradou a América 

Latina, sob forte influência da Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL)  e 

culminou, em 1961, na criação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), uma 

instituição que tinha como objetivo apresentar soluções para os problemas do continente 

latino-americano. Esse movimento teve como paralelo a criação de bancos de 

desenvolvimento em outros países, como o KFW, na Alemanha em 1948, o JBD, em 1951, no 

Japão e o KDB, na Coréia em 1952. Esses órgãos foram criados após a constatação de que a 

banca privada, focada na economia de mercado seria ineficiente para atender os anseios dos 

países em desenvolvimento, ou que necessitavam de ser reconstruídos após os conflitos 

mundiais, ocorridos na primeira metade do século XX. Ainda de acordo com Diniz e Ferreira 

(1994, pg. 3) enquanto a banca privada tinha o foco somente no curto prazo, com pouco risco 

e com crédito generalista, os bancos de desenvolvimento têm, em sua concepção, o objetivo 
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de compreender a magnitude de projetos de grande envergadura e impacto para o crescimento 

sustentado, de longo prazo e com vistas a atender as necessidades da sociedade.    

 

2.1.1 O surgimento dos bancos de desenvolvimento 

 

Nessa mesma linha em 1952 foi criado o Banco de Nacional de Desenvolvimento Econômico 

– BNDE, que mais tarde passaria a se chamar BNDES, incluindo o “S” de Social em suas 

diretrizes, para fomentar e financiar com linhas de empréstimo de longo prazo a implantação e 

o desenvolvimento das indústrias que aqui se instalariam, gerando emprego e renda para a 

economia brasileira, naquele momento ainda fortemente agrícola e inserida no setor primário.  

Conforme apresentado nos relatórios anuais do BNDES (1992), citado por Diniz e Ferreira 

(1994, pg. 4) o funding destinado às operações do BNDES inicialmente provinham de um 

adicional do Imposto de Renda, complementados na década de 70 por recursos advindos do 

orçamento da União e, por fim, com os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). 

Atrelado a esse movimento, foram criados o Banco de Crédito da Amazônia (BASA) em 

1950, o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) em 1952, e o Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, todos com o intuito de analisar as características 

regionais e apresentar soluções para os problemas que prejudicavam o desenvolvimento de 

cada região. 

 

O primeiro banco de desenvolvimento criado por um estado da Federação foi o Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, objeto do presente estudo. Sua criação suscitou 

em vários outros estados a necessidade de uma instituição de fomento que conhecesse as 

peculiaridades e dificuldades enfrentadas pela sociedade, e propusessem soluções de longo 

prazo para enfrentar os problemas. O Quadro 1 a seguir traz os bancos criados pelos estados 

na segunda metade do século XX: 
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Quadro 1 – Bancos Oficiais Brasileiros 

Ano Nome do Banco 

1896 Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais / MINASCAIXA 

1916 Caixa Econômica do Estado de São Paulo / Banco Nossa Caixa 

1960 Caixa Econômica Estadual do Estado do Rio Grande do Sul / CEERS 

1962 

Bco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul / BRDE 

Caixa Econômica do Estado de Goiás / CAIXEGO 

Bco de Desenvolvimento de Minas Gerais / BDMG 

1966 Bco de Desenvolvimento do Estado da Bahia / DESENBANCO 

1968 Bco de Desenvolvimento do Paraná / BADEP 

1969 
Bco de Desenvolvimento do Espírito Santo / BANDES 

Caixa Econômica do Estado de Santa Catarina / CEESC 

1970 

Bco de Desenvolvimento do Estado do Maranhão / BDM 

Bco de Desenvolvimento do Ceará / BANDECE 

Bco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo / BADESP 

Bco de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte / BDRN 

1974 Bco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul / BADESUL 

1975 Bco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro / BD- RIO 

1977 
Bco de Desenvolvimento do Estado de Goiás / BDGOIÁS 

Bco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina / BADESC 
Fonte: Banco Central do Brasil, Cadastro de Instituições Financeiras, citado por Costa Neto (2004, pg. 54) 

 

De todos os Bancos de desenvolvimento que foram criados, atualmente só restaram três: o 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, o Banco de Desenvolvimento do 

Espírito Santo – BANDES e o BRDE. O Banco do Nordeste do Brasil – BNB, modificou sua 

configuração inicial e atualmente opera como Instituição Financeira Múltipla. O declínio dos 

bancos de desenvolvimento no Brasil foi decorrente de dois fatores principais: a profunda 

crise econômica da economia brasileira  - que se inicia em 1980 e se estende, pelo menos, até 

a estabilização da economia propiciada do Plano Real - que provocou sérios danos às 

instituições voltadas para o financiamento produtivo e de longo prazo; e a má gestão 

caracterizada pelas influências políticas nos bancos de fomento estaduais. Em relação ao 

primeiro fator, Gremaud et al. (2002, pg. 569) colocam a mudança do objetivo do Estado na 

política de financiamento de longo prazo, no momento em que efetiva o Plano Nacional de 

Desestatização – PND, com a privatização de grande parte de empresas públicas federais e 

estaduais, entre elas bancos, com vistas a reduzir o déficit público. Levanta a questão da 

posição do BNDES nesse processo e qual seria o valor remetido ao Estado em decorrência das 

privatizações. Para Giambiagi e Além (2011, p. 388) na década de 1980 o BNDES assume 

posição de destaque no programa de reprivatização brasileiro, que era o agente operacional do 

Conselho Federal de Desestatização. O Banco financiava aquisições de empresas brasileiras, 

uma vez que as privatizações somente poderiam acontecer caso fossem efetuadas em moeda 
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corrente. O BNDES financiava até 70% do valor, com 10 anos de prazo de amortização, a 

uma taxa máxima de 12%a.a. Foi financiado pelo BNDES aproximadamente 80% das 

privatizações no período, devido ao longo prazo oferecido, o que fez com que o preço das 

operações também sofresse um ágio. Outro fato interessante colocado pelos autores foi o 

benefício gerado ao BNDES pela desestatização: o Banco tinha em sua carteira, sob controle 

da BNDESPAR, empresas que foram socorridas pela instituição e, devido a impossibilidade 

de honrar seus financiamentos, tiveram suas dívidas substituídas por participações acionárias 

em seu capital, tornando-as estatais. Esse fato gerava prejuízo à BNDESPAR, que 

comprometia mais da metade de seus recursos para manutenção das operações dessas 

empresas, devido à criticidade de suas contas e sua demanda por gestão. A saída para essa 

situação que deteriorava sua carteira foi a privatização dessas empresas, o que levou o 

BNDES a operar com mais efetividade no Programa Nacional de Reprivatização.  

 

Nada obstante, não se pode desconhecer o importante papel de Bancos de Desenvolvimento 

no  país – tendo o BNDES como seu maior expoente – na economia brasileira, seja como 

agentes de desenvolvimento regional, seja como parceiros do governo central em políticas 

anticíclicas, como é o caso recente da crise internacional de 2008.  

 

Em relação ao primeiro item, Puga e Borça Junior (2011, p. 2) ressaltam que no período pré-

crise de 2008, a participação do BNDES no mercado de crédito brasileiro estava em declínio, 

atingindo em setembro de 2008  a cifra de 16%, taxa menor que os 20,8% alcançados em 

setembro de 2005. Para os autores, no entanto, é evidente a inversão da posição dos bancos 

públicos em relação à banca privada  no mercado de crédito brasileiro. Com a redução do 

crédito causado pela crise e a retração dos empréstimos pelos bancos privados, o BNDES 

aumentou sua participação nesse mercado de maneira substancial, alcançando, em junho de 

2010, 21,2% do total de crédito no Brasil.   

 

Com a estabilização da economia e arrefecimento da crise, a preocupação do Banco Central 

do Brasil passou a ser a inflação e nesse contexto o BNDES teve papel de fundamental 

importância para atingimento das metas do governo, reduzindo os valores financiados e 

contribuindo para a contenção da demanda agregada. Assim, mais do que gerador de recursos 

e órgão de fomento para a indústria de base, função para a qual foi criado na década de 60 do 

século passado, o banco de desenvolvimento assume papel de mecanismo para a aplicação das 

políticas fiscal e monetária do Governo Federal. 
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2.1.2 O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais  

 

O estudo proposto nesse projeto tem como objeto de pesquisa o Banco de Desenvolvimento 

de Minas Gerais S.A. – BDMG, fundado em 1962 em Belo Horizonte – Minas Gerais. Criado 

pelo Governo Estadual, seu objetivo era fomentar e estimular a criação  e a instalação de 

indústrias no estado, visando a geração de emprego, renda, a modernização e a expansão da 

economia mineira. No início, os focos do banco foram:  

 

i) a consolidação da indústria de base, sobretudo a siderurgia, pelo fato do estado ser detentor 

de grandes jazidas de minério de ferro; 

ii) o apoio  e à  diversificação e modernização da agricultura; 

iii) o desenvolvimento de estudos e diagnósticos  sobre a economia mineira, tornando o 

Banco um ator estratégico na formulação de políticas de planejamento do estado.  

 

Diniz (2008, p. 16) ressalta as cinco funções principais que levaram a criação do BDMG:  

1 – Financiar empreendimentos de alto interesse para a economia do estado de 

Minas Gerais, subordinando a concessão de empréstimos aos mais rigorosos critérios 

técnicos e científicos de análise das propostas e pedidos; 

2 – Fazer investimentos de reprodução direta ou indireta e que sejam de 

relevante interesse para a economia do estado, subordinando-os a critérios técnicos e 

científicos; 

3 –  Esses investimentos e financiamentos poderão ser aplicados tanto à 

agricultura quanto à indústria ou a serviços de utilidade pública, desde que as empresas 

assistidas tenham sede e localização em Minas Gerais; 

4 – Estudar os problemas da economia do estado e análise sistematizada do 

processo de desenvolvimento econômico de Minas em todos os setores de atividade, 

estabelecendo programas periódicos de desenvolvimento econômico para o estado; 

5 – Dar parecer em assuntos de natureza técnica e econômica, quando solicitado, 

aos poderes executivo e legislativo. 

 

Lima Neto (2008, p. 47) lista outras 4 funções que deveriam ser cobertas com a criação do 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais: 
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1. Estabelecer condições de desenvolvimento com foco no crescimento da atividade 

industrial, principalmente para as micro e pequenas empresas; 

2. Tratar o crescimento e desenvolvimento de Minas Gerais de forma uniforme, criando 

condições econômicas em todas as suas regiões; 

3. Atuar como provedor de condições técnicas e financeiras de projetos de interesse 

estadual;  

4. Alocar, de forma eficaz, o capital nacional e internacional entrante em Minas Gerais, 

de forma a proporcionar o desenvolvimento equitativo. 

 

Na visão dos autores acima citados, o BDMG tem exercido um papel fundamental de 

fomentador do desenvolvimento do estado, seja na implantação de importantes segmentos da 

indústria de transformação, seja no suporte posterior de outros setores da economia 

germinados por força de atuação do Banco. Esses autores ressaltam, em linha com o 

pensamento keynesiano-desenvolvimentista que o BDMG surgiu para cobrir a lacuna no 

segmento de crédito privado, que não tem interesse para financiamentos de longa maturação. 

Ademais, por ser um ente estatal deverá estar alinhado com a política de desenvolvimento do 

Governo, gerando melhoria na qualidade de vida da população que usufruirá dos benefícios 

propiciados pelos projetos implementados. 

 

Com o passar dos anos o BDMG passou a atuar em outras frentes e mercados, atendendo hoje 

desde as micro e pequenas empresas até as grandes corporações de capital nacional e 

internacional. No decorrer das quase cinco décadas de funcionamento, o banco foi grande 

indutor de desenvolvimento do estado de Minas Gerais, por meio de financiamentos de médio 

e longo prazos concedidos a empresas instaladas no setor. Vale ressaltar os projetos de 

recuperação da lavoura cafeeira, de apoio à modernização da base industrial que culminou 

com a implantação de grandes empresas no estado, dentre elas a FIAT, e, mais recentemente, 

o de expansão da indústria sucroalcooleira, transformando Minas Gerais no segundo polo 

nacional do setor. 

 

Conforme a Fundação João Pinheiro (2011, p. 13) os bancos públicos são a forma de 

intervenção do Estado na economia, uma vez que o mercado financeiro privado apresenta 

falhas, que solicita a participação governamental. Estudo realizado pela Fundação João 

Pinheiro comparando os anos de 2005, 2009 e 2010 analisa os impactos gerados pela atuação 
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do BDMG na economia mineira como agente indutor do desenvolvimento, alavancando o 

investimento e o elevando a patamares mais altos do que a simples perspectiva puramente 

financeira. O resultado apresentado pelo estudo mostra, entre outras coisas, que o chamado 

lucro indireto gerado pelo banco para o estado está muito além do resultado financeiro 

apresentado pela instituição em seu balanço contábil. Segundo DINIZ (1994, p. 60) os Bancos 

de Desenvolvimento no Brasil tinham um saldo de aplicações que superava os US$ 10 bilhões 

na década de 1980, período de maior atividade dessas instituições. O funding para essas 

operações vinha dos fundos nacionais de desenvolvimento e de recursos oriundos dos estados, 

quer fosse por fundos multilaterais de desenvolvimento, quer fosse por modelos de incentivos 

fiscais.  

 

O estudo desenvolvido pela Fundação João Pinheiro (2011, p. 16) apresenta três níveis de 

impactos causados na economia pelo Banco de Desenvolvimento: diretos, Indiretos e 

Induzidos. Os efeitos diretos, como o próprio termos diz, são os valores liberados pelo Banco 

às empresas e que são direcionados à sua produção, para atendimento ao mercado 

consumidor. Os efeitos indiretos estão relacionados aos bens e serviços que gravitam em 

torno dos negócios das empresas financiadas, mas que não estão diretamente ligados ao seu 

produto final. Podem ser identificados no atendimento a fornecedores, situados no próprio 

país ou destinado ao pagamento de importações, que atuarão como uma cadeia de 

fornecimento de bens e serviços para o funcionamento do negócio fim da empresa, como 

alimentação dos funcionários, serviços bancários, entre outros. Por fim, os efeitos induzidos 

são percebidos pela geração de emprego e renda ocasionada pelos salários pagos diretamente 

aos funcionários da organização financiada, que fomentarão o comércio local e aumentarão a 

circulação de moeda na região em que a empresa recebedora dos recursos do BDMG está 

localizada. Os juros pagos às instituições financeiras pela empresa e seus funcionários gerarão 

mais capital, que, por sua vez, será reinvestido em novos empréstimos para a região, que 

fomentarão outros novos negócios ou mesmo o crescimento e consolidação de empresas já 

existentes, criando o fenômeno do ciclo virtuoso da economia.  

O estudo da FJP (2011, p. 20) relata que: 

 
[...]os desembolsos do BDMG provocam importantes efeitos quantitativos na 

economia estadual, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. No curto prazo, a 

execução dos projetos de investimento estimula os setores produtivos que receberam 

os desembolsos e contribui para a geração de renda e de emprego. [...] No longo 

prazo, os efeitos positivos decorrem dos ganhos de eficiência produtiva, uma vez 

que esses investimentos representam melhoria da competitividade para o sistema 

econômico estadual. 
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Segundo o BDMG (2002, p. 170) o Banco tem participação complementar às instituições de 

crédito privado na oferta de crédito, além de indutor e realizador de políticas públicas de 

desenvolvimento, em consonância com os objetivos e metas econômicas e sociais do estado 

de Minas Gerais. Sua participação como instituição financeira é de fundamental importância 

para que o banco possa exercer seu papel na promoção do desenvolvimento econômico e 

social de Minas. Seu largo conhecimento das necessidades regionais e deverá ser utilizado 

como gerador de novos investimentos, aumentando a competitividade do estado em escala 

nacional. Para o BDMG (2002, p. 208): 

 
[...]O BDMG será ator fundamental no novo cenário em que o desenvolvimento 

sustentável é o objetivo a ser alcançado. O BDMG, como exposto, está preparado 

para esse desafio, pois muitas das funções desejáveis para as agências de fomento 

[no Brasil] já são [sua] realidade. Cabe, portanto, ampliar essas ações e implementar 

outras que colocarão Minas Gerais no caminho do desenvolvimento sustentável.   

 

 

2.2 O binômio Risco-Retorno 

 

2.2.1 Risco 

 

Quando se fala em banco, o binômio risco-retorno surge inevitavelmente e sua compreensão 

torna-se fundamental para o desenvolvimento do tema neste trabalho e deve ser tratado em 

qualquer análise referente a bancos.  

 

Segundo Crouhy et al. (2001, pg. 34 a 37) Riscos em finanças podem ser subdivididos em:  

 

 Risco de Mercado; 

 Risco de Crédito; 

 Risco de Liquidez; 

 Risco Operacional - incluindo o Risco humano; 

 Risco Legal e de Regulação. 

 

O Risco de Mercado pode ser percebido como o risco assumido pela variação de valor de 

mercado que poderá afetar o valor  de um banco. Para medir este risco, as instituições 

financeiras utilizam comumente o instrumental “Valor em Risco” (em inglês, Value at Risk - 

VaR), desenvolvido pelo JP Morgan na década de 1990. 
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Para Crouhy et al. (2001, pg. 187), o VaR:  

 

Pode ser definido como a pior perda a ser esperada em uma carteira em 

determinado período de tempo, de acrordp com um nível de probabilidade 

especificado.  

 

Desta forma é preciso que seja definido o tamanho da carteira, seu prazo e a probabilidade 

estatística de perdas aceitáveis para a referida carteira. 

 

Quanto ao risco de mercado, este pode ser subdividido em: 

 

i) Risco da taxa de juros: É o risco que um título de renda fixa, pré ou pós-fixado, tem de se 

desvalorizar diante de uma modificação das taxas de mercado.  

Quando falamos de taxas pré-fixadas o conceito fica claramente compreensível, pois um 

aumento das taxas de juros no mercado a termo irão tornar o título anteriormente pré-fixado 

desinteressante. Para os títulos pós-fixados, caso seu indexador diminua ou perca força em 

relação às taxas de mercado, seu valor cairá, sendo exigido maior desconto por parte dos 

investidores para sua aquisição. Por exemplo, um título indexado à inflação se tornará menos 

interessante para o investidor se a previsão de futuro para o indexador for de queda e a taxa 

básica de juros estiver em ascensão.  Esse risco pode ser subdividido em risco de negociação 

(trading risk) e risco de descasamento (Gap Risk).  

 

Segundo SECURATO (2003, p. 336) citado em Marques Filho (2007, p. 82) 

 

O risco de mercado surge pelo fato de as empresas manterem sistematicamente 

posições ativas e passivas não completamente coincidentes em termos de 

vencimento e moedas tornando-as mais sensíveis às variações de preços desses 

ativos. Esse tipo de exposição é conhecido como risco de GAP e pode estar 

representado pela diferença entre a duration dos ativos em relação aos passivos, 

descasamento de prazos, ou ainda pelo descasamento de moedas renda fixa versus 

cambio, etc. 

 

ii) Risco de Ações: esse risco pode ser subdividido em geral (sistemático) e específico (não 

sistemático), sendo que o primeiro está relacionado com a sensibilidade da carteira em relação 

aos índices de mercado e o segundo está ligado à volatilidade intrínseca do ativo. O risco 

específico pode ser mitigado com a diversificação de carteiras, o que não acontece com a 

componente de risco geral de mercado.  

 



31 

 

 

iii) Risco da taxa de câmbio: decorre da variação entre a moeda local e as flutuações das 

moedas internacionais.    

 

iv) Risco de Commodities: é o risco de variação de preços de commodities negociadas interna 

e externamente. Fatores externos e internos, como variações na demanda e oferta de certos 

produtos, fatores ambientais que podem impactar na produção dessas commodities, serão 

responsáveis pela oscilação de seus preços, causando variação no seu preço. 

Ross, Westerfield e Jaffe (2009, p. 222) chamam de Risco de Mercado o risco inerente ao 

sistema, ao qual carteira do investidor estará sempre exposta, independente da diversificação 

dos ativos do seu portfólio. Assaf Neto (2010, p. 248) também faz a mesma relação do risco 

de mercado com o risco sistemático, em que o investidor não conseguirá mitigar em sua 

totalidade, tornando-se esse risco o mais relevante para o investidor. 

 

Risco de Crédito é dado pela expectativa do não cumprimento de retorno do capital 

emprestado em certo período de tempo (Silva, 2009, p. 18). 

 

Pode-se dizer que esse é o risco que leva em conta a qualidade da carteira de crédito da 

instituição financeira. Caso um cliente tenha seu rating rebaixado por exemplo, essa situação 

forçará o banco a aumentar a sua provisão em ativos de liquidação duvidosa e, 

consequentemente, uma redução do valor dos ativos do banco. Os bancos utilizam vários 

métodos para analisar as propostas de crédito, como avaliações de risco e crédito das 

empresas clientes, análises retrospectivas e prospectivas, avaliação do setor de operação do 

tomador, entre outros, com o objetivo de mitigar esse risco. 

 

Já o risco de liquidez  pode ser subdividido em dois componentes: funding e risco de liquidez 

relacionado à transações. O primeiro diz respeito à capacidade da instituição conseguir 

recursos para rolar suas dívidas, honrar compromissos previamente acordados ou acertar seu 

fluxo de caixa. Já o segundo, chamado de risco de liquidez advém da possibilidade da 

instituição não conseguir negociar um título pela inexistência, ainda que temporária, de outro 

negociador na outra "ponta" para concluir a transação. Esse risco é de difícil quantificação e, 

após a crise de 1998, os órgãos reguladores começaram a exigir das instituições financeiras a 

inclusão desse risco em seus cenários de análise. Exemplo disso é a circular 2784/1997, do 

Banco Central do Brasil, que regulamenta o Acordo de Basileia, imputando aos bancos 

instalados no Brasil regras mais restritivas do que as acordadas no BIS. 
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Por sua vez, o Risco Operacional  como o próprio nome diz, é o risco inerente à má gestão, 

sistemas inadequados, fraudes e controle ineficiente das atividades da instituição. Aqui 

também está incluído o risco humano. Isso pode ficar mais evidente quando se trata de 

derivativos, que com um pequeno montante de recursos, um analista despreparado, com um 

controle inadequado e um sistema mal desenvolvido pode gerar grandes exposições na 

carteira de uma instituição. Ou ainda, uma captação de recursos realizada de maneira 

irresponsável pode levar a instituição a ter sérias perdas, ou até à sua liquidação. 

 

E, finalmente, o Risco Legal pode ocorrer caso um investidor ou uma contraparte sentir-se 

lesado por um investimento e acionar o banco na justiça, exigindo a devolução do valor 

perdido. Há ainda a possibilidade de modificações nas regras  e normas do mercado, que 

podem prejudicar a rentabilidade de determinado ativo, impactando inclusive em sua liquidez. 

 

Mas de acordo com Crouhy et al. (2001, p. 39) é possível ainda detalhar ainda mais os tipos 

de risco. O risco de mercado pode ser subdivido em risco de ações, risco da taxa de juros, 

risco de moedas e risco de commodities. O risco de moedas, por sua vez, pode ser subdividido 

em risco de negociação e riscos de descasamento.  

 

A figura 1 mostra de maneira mais detalhada, os tipos de risco e suas subdivisões: 
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Figura 1 – Esquema de categorias de exposição de risco de um Banco 

 

Fonte: CHOUDHY, 2001, p. 39 

 

 

2.2.2 Retorno 

 

Segundo CHOUDHRY (2007, p. 3), um banco tem como objetivo central o retorno sobre o 

capital. Esse retorno será alcançado, e medido, pelos vários segmentos em que esse banco 

atuar, seja no segmento de varejo, seja como banco de investimentos, seja na 

captação/aplicação de recursos. 

 

Outra característica marcante dos bancos é a alavancagem e o uso de capital de terceiros. O 

capital próprio dos acionistas, refletido no seu Patrimônio Líquido é apenas uma pequena 

parte do passivo.  A maior parte de suas exigibilidades representa obrigações  com seus 

clientes, adquiridas por acolher depósitos a vista e/ou a prazo e recursos captados junto a 

outras instituições financeiras. Assim, os bancos podem ser considerados instituições 

diferenciadas no que se refere à sua criação de valor. Por serem intermediários financeiros, 

suas principais receitas podem não ser decorrentes de prestação de serviços, mas provenientes 

das operações de crédito, sustentadas por depósitos de terceiros. Ou seja, as instituições 

financeiras podem criar valor a partir do seu passivo, sendo a alavancagem uma das variáveis 

importantes para o sucesso do empreendimento. 

 



34 

 

 

O apetite pelo risco é motivado pela possibilidade de retorno de sua operação. Em Ross 

(2009) são apresentados indicadores que balizarão a análise financeira apresenta neste estudo 

e a mensuração da sua rentabilidade.  

 

Antes de detalhar estes indicadores deve-se registrar que na análise de rentabilidade surge a 

questão do trade-off lucros correntes – lucros futuros. Definir rentabilidade futura é uma 

assunto complexo, que envolve dois pontos: 

 a medida da rentabilidade passada pode não ser um balizador para 

definir, ou projetar a rentabilidade futura; 

 a rentabilidade de cada negócio deve ser analisada como única, sendo 

que cada instituição ou deverá ter o risco inerente ao seu negócio analisado para 

tomada de decisão de investimento. Sendo assim, uma empresa somente é 

rentável economicamente caso o retorno oferecido por ela aos investidores, dado 

o seu risco, seja maior do que o retorno conseguido pelo investidor no mercado 

de capitais. 

 

Os indicadores de rentabilidade a serem utilizados na análise são: 

 Margem de lucro líquido = lucro líquido / receita operacional total  

 Retorno líquido sobre os ativos = lucro líquido/ativos totais  

 Retorno bruto sobre os ativos = lucro antes de juros e impostos/ativos 

totais  

Segundo Ross (2009, p. 49): 

 
Um dos aspectos mais interessantes do retorno sobre os ativos (ROA) é o de 

que o seu cálculo permite a ligação de alguns índices financeiros. Uma dessas 

relações é geralmente chamada de sistema ou modelo DuPont de controle financeiro. 

Esse sistema realça o fato de que o ROA pode ser expresso em termos da margem de 

lucro e do giro do ativo. Os componentes básicos do sistema são:  

 

 ROA = Margem de lucro X Giro do ativo 

 ROA (líquido) = (lucro líquido/receita operacional total) X (receita 

operacional total/ativo total(media)) 

 ROA (bruto) = (lucro antes de juros e impostos/receita operacional 

total) X (receita operacional total/ativo total(media)) 

 

Juntamente com o modelo DuPont acima apresentado, analistas utilizam o indicador Retorno 

sobre o Patrimônio (em inglês Return on Equity – ROE), como medida comum de 

desempenho de uma instituição, uma vez que mede o percentual do lucro sobre a variação do 

patrimônio líquido em um dado período. 
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Esse indicador é definido pela divisão do lucro após os impostos pelo Patrimônio Líquido e é 

utilizado para comparar os resultados e a rentabilidade operacional tendo como referência o 

Patrimônio Líquido da organização [ Berk e Dermazo (2009, p. 68)]. 

 

 ROE = Lucro líquido / PL médio       (1) 

 

Segundo Assaf Neto (2010, p. 110), o ROE mede o retorno dos investimentos  realizados 

pelos sócios na organização, ou seja, qual é o retorno que a empresa devolve ao acionista para 

cada real investido. 

 

Dermine e Bissada (2005, p.15) incluem algumas variáveis no cálculo do ROE, tornando-o 

bastante interessante para a definição de estratégias corporativas baseada na geração de 

lucros: “O lucro após impostos é resultado do cômputo das receitas sobre os ativos, dos custos 

de recursos captados, do nível das despesas operacionais e dos impostos incidentes sobre as 

atividades das empresas.” Esta análise pode ser estendida, incorporando outros aspectos, 

sendo assim definida: 

 

    (      )  (   )  (          )  (
      

          
)  (   )        (2) 

 

Sendo: 

 

 EOA (Earnings on Assets) – Ganhos Médios dos Ativos: obtidos por meio da soma 

das receitas com juros com as taxas de serviços, excluídas as provisões, divididos 

pelo total de ativos. O resultado dessa equação definirá quantos reais obteve de 

receita por cada real no ativo.  

 COD (Average Cost of Debt) – O custo médio da dívida – despesa financeira – 

considera as despesas com juros dividida pela dívida total, apresentando o custo 

financeiro por dólar da dívida.  

 OE (Average Operating Expenses) – Despesas Operacionais: Já as despesas 

operacionais são confrontadas com os ativos da instituição, e seu nível apresentará o 

grau de eficiência com que o banco está trabalhando, uma vez que, por ser uma 

empresa de serviços, grande parte da sua despesa operacional estará vinculada a 

custos com pessoal. 
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 t – Taxa Média de Impostos - indicador que trará impacto sobre o ROE, a taxa média 

de impostos pagos é dada pelo resultado da divisão dos impostos sobre o lucro antes 

dos impostos.  

 Dívida/Patrimônio – a alavancagem ou giro, que é dada pela dívida dividida pelo PL 

da instituição. 

  

As cinco variáveis – Ganhos médios, despesas financeiras, despesas operacionais, taxas de 

impostos e alavancagem, definirão o ROE da Instituição. 

 

Para Dermine e Bissada (2005, p. 6), é de fundamental importância para um acionista que a 

empresa em que ele investiu seus recursos traga o retorno esperado sobre os investimentos, 

devendo ser considerado o custo de oportunidade do capital investido, e isto nos remete ao 

instrumental conhecido como Valor Econômico Adicionado (em Inglês Economic Value 

Added – EVA®). 

 

2.3 A geração de Valor Econômico Adicionado – EVA®   

 

Na década de 1980 e 1990 surgiu um novo paradigma quanto aos objetivos das organizações, 

abandonando a idéia de maximizar os lucros e evoluindo para a criação de valor. Embora não 

haja nada de novo no conceito de geração de valor, sendo este conceito de pleno 

conhecimento dos economistas, desde as contribuições da escola clássica de pensamento, o 

método conquistou adeptos, sendo o termo inclusive objeto de uma patente, que garante aos 

seus primeiros formuladores, no âmbito corporativo, direitos autorais. 

Young e O’Byrne (2003, p. 30) apresentam a ideia de que a criação de valor deve ser 

perseguida por todos na organização, inserindo no ambiente da corporação o objetivo de 

priorizar ações, processos e sistemas que impactem positivamente no valor da empresa. Nesse 

aspecto, o Valor Econômico Adicionado, tradução para o português da sigla EVA® 

(Economic Value Added) assume papel importante na mensuração do valor gerado na 

empresa.  

 

Thomé (2005, p. 65) apresenta o EVA® como uma ferramenta para avaliação de empresas 

com a visão do lucro econômico, podendo ser utilizado em qualquer período de tempo, tendo 

como parâmetros os custos de oportunidade para o capital próprio da empresa e as despesas 

apuradas contabilmente. O nome EVA®, atualmente registrado como propriedade da 
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Consultoria Stern and Stewart, sediada em Nova York, vem da teoria desenvolvida por Joel 

Stern e Bennet G. Stewart, que atualmente presidem a referida consultoria. O modelo 

modificou a forma de avaliação do resultado das empresas, antes analisados sob a égide do 

fluxo de caixa descontado (em inglês Discounted Cash Flow – DCF), em que o fluxo de caixa 

livre era analisado por investimentos em ativos fixos e capital de giro. Com a nova visão, o 

EVA® permite medir o desempenho da empresa em qualquer ano, comparando o fluxo de 

caixa efetivo com o projetado, monitorando assim o avanço / recuo da instituição.  

 

Um conceito associado ao EVA® é o de Valor de Mercado Agregado – MVA (Market Value 

Added) – e retorno em excesso. Segundo os autores, o MVA é o valor de mercado da 

organização após ser excluído o montante de capital investido. Uma empresa agrega valor de 

mercado quando descontamos suas projeções de fluxos de caixa futuros ao custo de capital, e 

ainda assim esse resultado supera o investimento em capital realizado. Assim, pelo lado do 

MVA, quanto maior, melhor.  

 

Um ponto fraco do método MVA é a não consideração do custo de oportunidade para cálculo 

do indicador. Se o valor gerado não cobrir o custo de oportunidade do capital investido, a 

empresa na verdade destruiu valor. Outra limitação é que o MVA é um indicador pontual, que 

não considera as variações de valor no decorrer do período, como por exemplo pagamento de 

dividendos aos acionistas, somente o período inicial e final. 

 

O retorno em excesso, diferente do MVA, avalia todo o capital investido na organização por 

seus investidores em dado período, mensurando de maneira mais efetiva a agregação de valor 

no decorrer do tempo. 

 

Ele é definido por Young e O’Byrne (2003, p. 41) como sendo 

 

                  ( )                  ( )                    ( ) (3) 

 

O modelo utilizado para se medir o retorno em excesso utiliza os valores de retorno no 

decorrer do tempo, comparando-os com o investimento inicialmente realizado. O retorno em 

excesso soma todos os dividendos – ou outra forma de capital distribuídos aos acionistas, com 

o valor de mercado das ações e subtrai-se o valor da empresa no momento do investimento 

inicial. Desta forma, pode-se verificar o ganho real sobre o capital aplicado.  
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O retorno em excesso e o MVA têm uma limitação em comum: somente têm aplicação para a 

alta direção da empresa e, no caso do Retorno em Excesso, somente pode ser utilizado em 

empresas de capital aberto. Além disso, o indicador não desperta interesse nos gerentes do 

nível tático das organizações, devido ao grau de complexidade de sua análise e por não 

conseguirem verificar o aumento do valor da empresa para o acionista, apesar deles serem os 

agentes executores da estratégia elaborada  pelos altos executivos. São eles que produzirão e 

venderão os produtos que gerarão o retorno para o acionista. 

 

Outra limitação a que estão expostos os dois indicadores é que eles são, conforme Young e 

O’Byrne (2003, p. 43),  

 
...é que eles são medidas de estoque. Medidas de Estoque é um termo utilizado pelos 

Economistas para denotar a riqueza acumulada até um certo momento. É uma 

fotografia que em si nada diz sobre desempenho ou criação de valor em um 

determinado período (...) São necessárias medidas de fluxo, não de estoque para 

medir desempenho de uma organização.  

 

Para Assaf Neto (2010, p. 163), o MVA representa o excedente gerado pela empresa em 

relação ao capital investido pelo acionista. É como se o valor que o mercado vê na instituição 

conseguisse repor todos os seus ativos e ainda restasse parte do capital, para ser investido ou 

para ser repassado aos investidores, em forma de dividendos. Uma forma de calcular esse 

retorno é multiplicando o número de ações de uma companhia pelo valor de suas ações no 

mercado e somando a esse produto o valor de mercado de seus passivos. Caso a organização 

não tenha o capital listado em bolsa, pode-se optar pelo método do fluxo de caixa descontado, 

usando como taxa de desconto a rentabilidade mínima exigida pelo investidor para o 

empreendimento. Em outras palavras, a taxa de desconto é o custo de oportunidade do 

investimento.  

 

Outra forma de calcular o MVA é observando a relação entre o EVA® e seu custo de capital, 

ou custo de oportunidade, sendo esse custo o Custo Médio Ponderado de Capital – WACC. 

Assim, 

 

             (4) 

 

Ou seja, o valor de mercado será o valor de agregação da instituição em relação ao seu custo 

de oportunidade. Bastos (1999, pg. 3) chama o MVA de Capital Econômico, que traz a 
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seguinte definição: “MVA é o prêmio de mercado acima (ou abaixo) do valor econômico do 

Patrimônio Líquido do Banco (obtido por meio de ajustes nas informações contábeis [...].”  

 

Para Bastos (1999, p. 3) pelo fato de não ser possível calcular o preço de mercado das 

unidades de negócios, o MVA não é a melhor ferramenta para medir o desempenho de um 

banco, sendo que é ferramenta que melhor se presta a esse fim é o EVA®. O EVA® é 

apresentado como a diferença entre o lucro efetivo, chamado de lucro econômico, e o custo do 

capital utilizado. 

    

Assaf Neto (2010, p. 160) define o EVA® como um indicador que explicita a situação da 

organização: se ela está criando ou destruindo valor.  

 

O EVA® pode ser entendido como o resultado apurado pela sociedade que excede a 

remuneração mínima exigida pelos proprietários do capital (Credores e Acionistas). Para o 

cálculo do EVA®, considera-se o custo total do capital da instituição, dividido entre os custos 

de cada unidade de financiamento – recursos próprios e de terceiros. 

 

Conforme Assaf Neto (2010, p. 161) 

 

    (        )               (5) 

Onde: 

        ROI = Retorno sobre o Ativo; 

        WACC = Custo Médio Ponderado de Capital 

        Investimento = soma de recursos próprios e de terceiros aplicados no negócio,              

        quer sejam capital fixo ou de giro. 

 

O WACC, para Thomé (2005, p. 55) é o resultado da média ponderada dos componentes de 

custo que perfazem as necessidades de financiamento das instituições. Segundo Gitman 

(1997), citado por Thomé (2005, p. 55) 

 

O WACC reflete o custo médio esperado de fundos de uma empresa e se houver 

uma geração de recursos com valor acima deste custo, o valor da empresa é 

aumentado. Cada fonte de capital de uma empresa tem um custo, sendo 

fundamental, então, a estimativa do custo de capital para a manutenção sua saúde 

financeira da empresa. Tanto credores como acionistas querem ser remunerados ao 

fazer um  investimento de seus recursos. Há sempre um risco associado, e o custo de 
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oportunidade de investimento traz consigo uma expectativa de volatilidade nos 

ganhos futuros.  

 

Assim o WACC é o custo de todo o capital investido na instituição, quer seja ele de terceiros, 

quer seja ele do acionista. A fórmula para cálculo do WACC é apresentada a seguir por 

Tomazoni e Menezes (2002, p. 1): 

 

      [(
 

   
)]      (   )  [(

 

   
)]         (6) 

 

Sendo:  

WACC = Custo Médio Ponderado do Capital; 

D = Dívidas; 

E = Capital Próprio (Equity); 

   (   ) = Custo Efetivo da Dívida; 

t = somatório das alíquotas do imposto de renda (IR) e da contribuição 

social sobre o lucro líquido (CSLL); 

Ke = Custo do capital Próprio. 

 

Thomé (2005, p. 56) modifica a fórmula para sua aplicação em avaliação de bancos: 

 

      [(
 

    
)]      [(

  

    
)]            (7) 

 

Onde: 

WACC = Custo Médio Ponderado do Capital; 

P = Passivo; 

PL = Patrimônio Líquido; 

Ki* = Custo Efetivo da Dívida    (   ); 

t = alíquota tributária incidente sobre o Banco; 

Ke = Custo de Oportunidade do Capital Próprio. 

 

Para o custo de Oportunidade do Capital Próprio – Ke, usa-se normalmente o Modelo de 

Precificação de Ativos Financeiros CAPM (em inglês Capital Assets Pricing Model), 

desenvolvido por Sharpe (1963) e Markowitz (1952). O modelo define que a taxa de retorno 

esperada de qualquer ativo deverá ser igual à taxa de um ativo livre de risco acrescido de um 

prêmio pelo risco inerente ao ativo. A diferença entre o risco de mercado e o ativo livre de 
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risco deverá ser multiplicada por um coeficiente β (beta), que mede a sensibilidade de um 

título em relação a oscilações de ativos de empresas de um mesmo setor do mercado 

(THOMÉ, 2005, p. 56). 

 

De acordo com Damodaran (1997), os fatores determinantes do coeficiente beta são: o tipo de 

negócio, a alavancagem operacional e a alavancagem financeira. 

 

O retorno esperado de um ativo financeiro segundo o modelo CAPM pode ser descrito da 

seguinte forma  

 

        β                  (8) 

 

Onde: 

 

E[R] = Ke = taxa requerida (esperada) de retorno para o ativo; 

   = taxa de retorno do ativo livre de risco; 

β = coeficiente Beta (sensibilidade do retorno do ativo em relação ao retorno do mercado); 

   = taxa de retorno da carteira de mercado; 

          = prêmio por unidade de risco sistêmico. 

 

O custo de oportunidade do capital, medido pela taxa requerida de retorno, não é uniforme 

entre as empresas, depende do fator de risco associado ao investimento, que pode ser livre de 

risco, sendo o custo do capital obtido pela compra de um título do governo.  

 

Segundo Marques Filho (2007, p. 64) a taxa livre de risco deverá ter em seu maior expoente a 

taxa básica de juros do país. Os títulos emitidos pelo Tesouro Americano são considerados 

livres de risco para toda a comunidade internacional, pelo fato de estarem alicerçados na 

confiança que o mundo deposita nos Estados Unidos, considerando seus títulos sem nenhum 

risco de não pagamento. Daí decorre a baixíssima taxa de retorno a que tais títulos são 

remunerados e porque eles tornam-se referenciais para os títulos emitidos pelo resto do 

mundo. Não existe na economia mundial título, público ou privado, que remunere o investidor 

a uma taxa menor que o título do tesouro Americano. No Brasil, para o custo de oportunidade 

do capital, taxa de investimento livre de risco, são utilizadas duas taxas para refletir a taxa 

livre de risco: a taxa básica de Juros – SELIC, definida pelo Comitê de Política Monetária – 
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COPOM, e a taxa Certificado de Depósito Interbancário – CDI – taxa do que no passado era a 

taxa de depósito entre bancos. Atualmente o CDI é largamente utilizado como referência para 

transações no mercado financeiro brasileiro. Consoante Securato (2003) citado por Marques 

Filho (2007, p. 45) a SELIC deve ser usada como taxa livre de risco no Brasil, uma vez que 

ela é referenciada no mercado de negociação de títulos públicos brasileiros, tomados como 

livres de risco. 

 

Para um banco de desenvolvimento, entretanto, a taxa livre de risco poderá ser inferior àquela 

expressa pelo título soberano, haja vista a sua característica de agente indutor do 

desenvolvimento. Assim, pode-se inclusive admitir o uso de um índice inflacionário como 

proxy para corrigir o custo do dinheiro. No caso brasileiro, em situações especiais, poderá ser 

utilizada a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), para retratar o custo de oportunidade do 

capital do acionista.  

 

Voltando ao EVA®, Segundo Assaf Neto (2010), diferente dos outros indicadores financeiros 

tradicionais, o indicador possibilita outros parâmetros para a verificação de resultados 

econômicos positivos, como um gerenciamento mais apurado do risco, melhor visão e decisão 

sobre a estrutura de capital, entre outras. Assim sendo,  o EVA® será um dos parâmetros 

determinantes para a tomada de decisão do acionista e do sucesso da organização. Quanto 

maior o EVA®, maior é a riqueza produzida pela organização e maior será seu valor de 

mercado. 

 

Assim, para Assaf Neto (2010, p. 169) “O EVA® é entendido como o resultado líquido que a 

empresa foi capaz de criar (produzir) acima das expectativas de desempenho manifestadas 

pelo mercado.” 

 

Young e O’Byrne (2003, p. 45) apresentam um formato mais detalhado na apresentação do 

EVA®, conforme apresentado no Quadro 2: 

 

  



43 

 

 

Quadro 2 - Determinação do EVA® 

 Vendas Líquidas 

- Despesas Operacionais 

= Lucro Operacional (EBIT) 

- Imposto de Renda 

= Lucro operacional líquido após IR (NOPAT) 

- Custo do Capital (Capital investido x Custo do Capital) 

= EVA® 

Fonte: Young e O’Byrne (2003, p. 44) 

 

O EVA® tem relação fundamental com a geração de valor para o acionista, e essa agregação 

de valor se reflete na modificação do valor de mercado da organização, sendo que  

 

                                                         (9) 

 

Young e O’Byrne salientam que (2003, p. 45)  

“Os EVA®s Futuros provêm de duas fontes:  

 da perpetuação dos níveis de eficiência já alcançados; 

 da melhoria dos EVA®s”. 

 

Quando um capital investido é acrescentado ao valor capitalizado do EVA® corrente 

(EVA®/WACC) tem-se o valor das operações correntes (VOC) da empresa. Esse seria o 

valor de mercado da empresa se os mercados de capitais esperassem, na perpetuidade da 

empresa, o mesmo desempenho de EVA® já alcançado n ano mais recente. O VOC é igual à 

soma do capital investido com o valor capitalizado do EVA® corrente. O valor capitalizado 

da melhoria do EVA® corrente, também chamado de Valor de Crescimento Futuro – VCF, é 

igual ao nível corrente de EVA® dividido pelo custo de capital. 

 

Assim, o valor de mercado da organização recebe mais algumas variáveis, assumindo a forma 

abaixo: 

 

                                                               

                                       (10) 
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O valor de Crescimento Futuro vem compor o valor de mercado da empresa, trazendo a visão 

do investidor em relação não apenas ao valor da organização no momento atual, mas com a 

expectativa do valor a ser criado no futuro, e da continuidade dos níveis de crescimento 

desempenhados até o momento. Existe agora uma necessidade de sustentabilidade do 

crescimento. 

 

O EVA® também pode ser aplicado na avaliação de Bancos, conforme Ehrbar (1999, p. 94) 

citado por Thomé (2005, p. 67): 

 
O EVA®, com seu reconhecimento explícito do custo de capital próprio, oferece 

uma medição muito melhor do desempenho de bancos. [...] O EVA® também 

oferece uma estrutura superior para se lidar com algumas questões mais difíceis no 

setor bancário, incluindo alocação de capital, lucratividade por cliente, preços de 

transferência de recursos e gerência de riscos. Uma série de questões especiais 

complica a aplicação de EVA® a instituições financeiras, mas o resultado final é tão 

eficaz quanto em outros setores.   
 

O EVA® torna-se então um indicador de mensuração do lucro econômico, diferente de 

indicadores de lucro contábil, uma vez que o nele é apresentado o resultado da empresa 

levando em consideração os custos operacionais e o custo do capital investido. Os 

investidores somente perceberão a geração de valor quando for gerado lucro econômico. O 

lucro contábil será aferido quando a empresa alcança o lucro líquido após o IR mas, caso esse 

resultado seja menor que a expectativa de retorno do acionista, não terá havido agregação de 

valor, uma vez que a organização não conseguiu arcar com o custo de oportunidade do capital 

próprio. O EVA® é, desta forma, o lucro depois do IR subtraindo-se o custo de capital. 

Thomé (2005, pg. 82) observa que o EVA® também pode ser calculado conforme a fórmula 

apresentada abaixo: 

 

          (       )       (11) 

 

Sendo: 

 

EVA®: Valor Econômico Agregado; 

NOPAT: Lucro Operacional Líquido (Net Operating Profit after Taxes) 

Rpl: Retorno Sobre o Patrimônio Líquido. 

Para cálculo do Rpl, Thomé utiliza uma fórmula semelhante à apresentada para o Ke: 

       β(               )                                                    
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O risco Brasil, ou Risco-País (Emerging Markets, é o índice desenvolvido pelo J.P. Morgan, 

que é acompanhado desde 1993 e é atualmente o indicador mais mundialmente conhecido e 

utilizado para acompanhamento de riscos para investidores internacionais). O diferencial 

inflacionário é utilizado para apurar e considerar a diferença entre a inflação americana e a 

Brasileira.  

 

Brasil (2002, p. 82) coloca o EVA® como “A diferença entre o retorno [sobre o ativo 

econômico] e o custo do ativo econômico, que nada mais é do que o custo médio ponderado 

do Capital [...].” 

E apresenta a fórmula 

 

          (   )                     (13) 

 

Sendo: 

 

LBO = Lucro Bruto Operacional 

t = Tributos 

WACC = Custo Médio Ponderado do Capital 

AE = Ativos Econômicos 

 

Para Brasil (2002, p. 83), permeia o cálculo do EVA® a necessidade da instituição de gerar 

não apenas o tradicional retorno sobre o capital investido, mas esse retorno deverá suplantar o 

custo do recurso investido, em comparação a outro ativo disponível no mercado que 

referencie esse custo. Caso isso não aconteça, a empresa estará destruindo valor. 

 

No caso da aplicação do modelo em bancos, Stewart (1991) citado por Bastos (1999, pg. 7) 

diz que  

 
O EVA® é uma ferramenta de extrema utilidade para a gestão estratégica de capitais 

dos bancos. Tem a capacidade de resumir as oportunidades de negócios, bem como 

os riscos a elas associados, e servir como indicador único de desempenho 

econômico do banco, em torno do qual os esforços de todas as unidades vão se 

aglutinar. Serve de base única para Avaliação de Desempenho, Planejamento da 

Estrutura de Capitais e Programas de Remuneração Variável. 

 

Bastos (1999, p. 8) observa que somente o EVA® é capaz de mostrar no banco onde há a 

criação ou destruição de valor, por meio da análise de seus 4 pilares básicos, também 

chamados de Value Drivers. 
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Bastos (1999, p. 8) afirma ainda que: 

Cada um desses valores sugere uma forma de aumentar a eficiência do banco no 

processo de criação de valor. São eles: 

 Operacional – aumentar o retorno para a mesma base de capital por meio de 

corte de custos, aumento de lucros ou economia de impostos. 

 Financeiro – reduzir o Custo de Capital. 

 Investimento – investir capital adicional em projetos com valor presente 

líquido positivo. 

 Racionalização – desinvestir Capital de projetos com valor presente líquido 

negativo. 

 

A figura 2 mostra o posicionamento dos pilares acima definidos para cálculo do EVA®: 

 

Figura 2 – Pilares do EVA® 

  
 Fonte: Bastos (1997, p. 8) 

 

No caso específico de bancos de desenvolvimento como o BDMG, fazem-se necessários 

alguns ajustes para a correta análise do resultado, conforme apresentado por Bastos (1999, p. 

9).  

A conta provisão para perdas, que redutora do Ativo e do PL, objetiva antecipar o valor de 

possíveis perdas futuras para o exercício corrente. Para calcular o EVA®, ao invés de 

computar as perdas futuras, leva-se em consideração as perdas efetivamente ocorridas no 

próprio exercício, substituindo as provisões para perdas futuras pelas perdas correntes e 

somando-se novamente à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) as provisões de 

perdas futuras.     

 

Para um ativo diferido que trará benefícios permanentes para o banco, como fusões e 

aquisições, não deverá ser amortizado e sim capitalizado. Esse ajuste deverá ser realizado na 
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DRE, com o retorno do valor do diferido amortizado,  após a incidência do Imposto de Renda 

– IR. 

 

Lucros ou Prejuízos extraordinários após o IR devem ser retornados à DRE, pela sua 

característica de não-recorrência e de não terem sido gerados pelas atividades do banco e sua 

direção. O retorno dá-se subtraindo os lucros e somando os prejuízos da referida conta. 

 

O valor econômico do PL deverá ser substituído pelo Capital em Risco, ou capital da Basileia, 

que é a soma dos ativos em risco ponderados pelos fatores de risco ditados pelo Banco 

Central. Assim, o custo de capital a ser colocado na base da fórmula do EVA® será o Capital 

de Basileia multiplicado pelo custo de oportunidade para o acionista.  

 

 

2.4 A gestão de ativos e passivos 

 

Segundo Dermine e Bissada (2005, p. 1)  

 

Gestão de Passivos e de Ativos (em inglês Assets and Liability Management – 

ALM) consiste na utilização de um conjunto de instrumentos que asseguram que o 

valor é criado para os acionistas e que os riscos estão sendo controlados.  

 

Nesse momento faz-se a ligação entre os riscos e retornos, bem como seus controles 

objetivando a geração de valor para o acionista. Mas esse retorno poderia ser infinito, se os 

riscos fossem mitigados ao máximo e a relação dívida / patrimônio pudesse crescer 

indefinidamente, conforme sustentam os laureados economistas MODIGLIANI e  MILLER 

(M&M). 

 

De acordo com Dermine e Bissada (2005, p. 36) isso não funciona assim e quanto mais essa 

relação cresce, mais alavancada estará a instituição financeira e, como se sabe, o custo das 

dificuldades financeiras aumenta com a alavancagem (BERK e DEMARZO, 2009, p. 371). 

Quanto mais alavancada uma instituição, maior será o premio pelo risco exigido pelo 

investidor/credor, e essa relação não tenderá ao infinito, mas começará a crescer 

exponencialmente no tempo, até atingir valores insuportáveis para ela.  

 



48 

 

 

Marques Filho (2008, p. 71) acrescenta mais um conceito, colocando que as utilidades do 

ALM são o controle a lucratividade da instituição e a geração de valor desta. 

 

Choudhry (2010, p. 8) divide o setor bancário em dois segmentos: o banco comercial – de 

varejo e atacado – e o banco de investimento. O primeiro apresenta-se na forma mais 

tradicional da concepção de banco, realizando atividades de gestão de fortunas, custódia de 

títulos e valores, serviços financeiros para pessoas físicas e jurídicas – empréstimos e 

financiamentos, capital de giro, entre outros. Já o banco de investimentos desempenha 

atividades mais complexas, como fusões e aquisições, gestão de carteiras, subscrição de 

ações, projetos financeiros estruturados, gestão de carteiras de derivativos e gestão de fundos. 

Um mercado financeiro desenvolvido conta com várias instituições  financeiras com as 

características acima mencionadas, e com centenas de variações entre elas. 

 

 

2.4.1 A regulação do sistema bancário 

 

Para ONO (2002) Esse mercado precisa ser regulado de maneira eficiente, dada sua 

complexidade, e um dos objetivos dos Bancos Centrais é garantir a solvência dos sistemas 

financeiros, sendo que a liquidação de um banco pode provocar pânico na sociedade, dando 

origem  ao chamado risco sistêmico, com uma corrida aos bancos para saques dos depósitos. 

Um agente importante nessa gestão é o chamado Comitê de Basileia, comitê formado pelos 

dirigentes dos Bancos Centrais de vários países, que se reúnem no Bank for International 

Settlement (BIS), para deliberarem a respeito das regras a serem obedecidas pelo sistema 

financeiro. Para minimizar o risco de fragilidades financeiras e de corridas bancárias, foi 

criado por esse comitê a regulamentação sobre o índice de adequação de capital, ou índice de 

basileia, que define a relação exigida entre o capital e os ativos ponderados da instituição.  

 

Foram firmados dois Acordos: o primeiro em 1988, e o segundo em 2004. O Acordo de 

Basileia de 1988, chamado de Basileia I, definiu um coeficiente de adequação de capital, 

chamado posteriormente índice de Basileia, que exige que os bancos tenham um percentual 

mínimo de capital próprio frente ao capital de terceiros, restringindo sua alavancagem.   
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De acordo com Ono (2002, p. 9), Basileia I relaciona a força do sistema financeiro ao 

tamanho do capital dos bancos, ligando o capital mínimo das instituições aos seus ativos, e 

estabelecendo a razão de 8% entre o capital do banco e seus ativos ponderados pelo risco.  

 

O Acordo define regras de ponderação para os ativos do banco em relação ao seu capital, 

conforme os riscos representados por seus ativos. As disponibilidades/títulos públicos federais 

são ponderados em 0%, por serem considerados títulos livres de risco, enquanto que os 

empréstimos interbancários exibem ponderação de 20%. Já as hipotecas têm riscos mais 

elevados e, por isso mesmo, são ponderados em 40%. Os demais empréstimos, são atividades 

mais arriscadas e, assim, são ponderados em 100%. 

 

O Brasil, no entanto, adota regras prudenciais ainda mais restritivas, e as normas do  Banco 

Central do Brasil, estabelece, conforme sua circular 2784/1997, esse coeficiente em 11%, 

aumentando a restrição sobre os bancos que operam no Brasil, diferente dos 8% definidos no 

acordo assinado na Suiça. Cabe aqui pontuar que as regras prudenciais do Banco Central do 

Brasil constituiram um dos mecanismos que evitou que a crise dos bancos iniciada em 2008, 

no âmbito internacional, tivesse no país grandes repercussões em seu sistema financeiro.  

 

Além deste mecanismo de controle da alavancagem, o Banco Central do Brasil opera com 

níveis muito altos  de  depósitos compulsórios e taxas de juros domésticas elevadas, situação 

esta que evitou que os bancos se aventurassem em empréstimos de mais alto risco, como foi o 

caso internacional de empréstimos hipotecários conhecidos como subprime. Ademais, esta 

gestão prudencial criou espaço de manobra para posterior relaxamento das políticas 

monetárias, amenizando a crise de crédito no país e a desaceleração do crescimento 

econômico. 

 

O Acordo ainda dividiu o capital em dois níveis: o capital de nível 1, que leva em 

consideração o capital integralizado, ações ordinárias e preferenciais não cumulativas, e 

lucros retidos: e o capital de nível 2, em que são computados as reservas de reavaliação, 

provisões, instrumentos híbridos de capital e de dívida subordinada ( ONO, 2002, p. 10). 

 

Em decorrência de Basileia II, o Banco Central do Brasil, em 09 de dezembro de 2004, 

publicou o Comunicado 12.746, que traçava as diretrizes para implementação da nova 

estrutura de capital a ser apresentada pelos bancos.  
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Nos anos de 2007 e 2008 iniciou-se a implementação  de outras regras definidas no segundo 

Acordo de Basileia, dentre elas, o componente risco operacional dos bancos a ser mensurado 

no cálculo do índice. A resolução 3.490, do Conselho Monetário Nacional, impõe às 

instituições financeiras a manutenção de um capital mínimo, que será composto por risco de 

crédito, operacional e de mercado, de acordo com a fórmula abaixo: 

 

             (                         )               (14) 

 

onde:  

 

PRE = Patrimônio de Referência Exigido;  

PEPR = Parcela referente a risco de crédito (exposições ponderadas pelo risco); 

PCAM = Risco cambial;  

PJUR = Risco de taxa de juros; 

PCOM = risco de commodities; 

PACS = Risco de ações;  

POPR = Parcela referente a risco operacional. 

 

Já está em andamento o Acordo de Basileia III, em que levará em consideração, também, o 

risco de liquidez das instituições financeiras. Para isto, torna-se imprescindível a construção e 

o acompanhamento de um ALM consistente e eficiente para controle dos riscos relacionados à 

liquidez, além dos outros riscos já abarcados pelos Acordos anteriores. 

 

 

2.4.2 A gestão de ativos e passivos – Assets and Liability Management – ALM 

 

A Gestão de Ativos e Passivos, para Choudhry (2007, p. 5), está intimamente ligada à gestão 

eficiente de capital e a área responsável pela gestão de ativos e passivos deverá ser a unidade 

– a mesa de ALM ou a Tesouraria – responsável pela geração de recursos e precificação de 

produtos de crédito, aplicações em títulos e valores mobiliários e gestão de capital, próprio e 

de terceiros. 

 

Adam (2007, pg. 84) define como sendo quatro os objetivos do ALM: 
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 Gerenciamento da Liquidez; 

 Precificação da Transferência entre Fundings; 

 Gestão de Hedge (Proteção), Capital e Receitas; 

 Gerenciamento Centralizado das informações. 

 

Para Marques Filho (2008, p. 46), as situações de perdas sofridas por instituições financeiras 

em caráter global advêm de dois fatores básicos: intrínsecas ao bancos, como má gestão de 

crédito e de risco, ou externa, má conduta do órgão regulador na supervisão do setor 

financeiro ou mesmo com a adoção de políticas pública inadequadas.   

 

Segundo Choudhry (2011, p. 170) a expressão Asset and Liability Management – ALM, que 

em português quer dizer Gestão de Ativos e Passivos, surgiu no meio dos anos 1970, num 

período de forte mudança na taxa de juros, o que forçava os bancos a gerenciar seus ativos e 

passivos de forma simultânea, buscando minimizar os riscos de mercado e de liquidez e 

maximizando os lucros. Segundo Marshall e Bansal, (1992, p. 498) citado por Choudhry 

(2011, p.170):  

 
ALM pode ser definido como quatro conceitos-chave, descritos abaixo: 

 

O primeiro é Liquidez, que para o ALM não se refere à facilidade de comprar ou 

vender um ativo em um mercado secundário, mas na facilidade de converter esse 

ativo em disponibilidade imediata. [...] liquidez é muito importante para qualquer 

instituição que aceita depósitos, para atender à necessidade de recursos instantâneos 

dos clientes.  

 

O segundo é a Estrutura de mercado futuro da taxa de juros. A forma da curva de 

juros a cada momento, e as expectativas para o curto e medio prazos impactam 

significativamente a estratégia de ALM aplicada no Banco. O risco de mercado sob 

a forma de sensibilidade da taxa de juros, na forma de sensibilidade do valor 

presente de instrumentos específicos para modificações no nível da taxa de juros, na 

forma de sensibilidade de flutuação de taxas de ativos e passivos para mudanças na 

taxa de juros são significativas. 

 

O terceiro conceito-chave e o perfil de maturação da carteira. A maturidade dos 

ativos e passivos podem estar casadas ou não, dependendo da estratégia desenhada 

pela instituição. Ativos e Passivos casados travam o retorno na forma de spread 

entre a taxa de juros da captação e do retorno dos ativos. A maturidade da carteira, a 

busca pela casamento entre ativos e passivos e a curva de juros combinados 

determinam o risco da taxa de juros total da carteira. 

O quarto Conceito-chave é a inadimplência: o risco de exposição da instituição ao 

possível não pagamento de principal e/ou juros por seus clientes.”   

  

Em relação ao terceiro Conceito-chave, Marques Filho (2008, p. 111-113) acrescenta que: 

 
Uma instituição financeira tem a prerrogativa de assumir como estratégia de gestão e 

política de gerenciamento, trabalhar de forma a não correr riscos, buscando a 
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neutralização dos descasamentos de prazo, ou neutralização dos GAPs como são 

conhecidos dentro do jargão financeiro, bem como os descasamentos de moeda. 

Esse tipo de estratégia leva o banco a desprezar as possibilidade de ganho advindos 

das oscilações dos preços de mercado, utilizando a sua tesouraria apenas para o 

zeramento do caixa e equilíbrio temporal das carteiras, não as vendo como um 

centro de resultados.[...]  

 

[Por outro lado] Outra forma de atuação de um banco em relação aos riscos é de 

aproveitar os descasamentos que podem ser gerados naturalmente entre as captações 

e empréstimos quanto esse busca otimizar os spreads através da busca de fontes de 

financiamentos mais baratos mesmo que tenha que sacrificar o casamento de prazo. 

Nesse tipo de atuação, as Tesourarias ganham o status de importantes centros de 

resultado embora continuem com as sua função básica de zeramento do caixa e 

gestão da liquidez, agora ganham a possibilidade de aproveitar as distorções de 

mercado e capturar ganhos relativos a perspectivas de movimentos de juros e 

variações dos preços das moedas. Esse tipo de atuação requer que os conceitos de 

gestão apresentados nesse trabalho sejam implementados com o máximo rigor dado 

que uma gestão inadequada dos riscos assumidos poderia levar um banco a perdas 

pelas quais não poderia pagar e vir a requerer sua falência. 

 

Para Choudhry (2007, p 211) existem no mercado financeiro duas nuances principais para 

gerenciamento de risco: o risco da taxa de juros e o risco de liquidez. São esses dois tipos de 

risco em que o ALM deverá focar e gerenciar. O risco da taxa de juros será gerido, na maioria 

das vezes pela Tesouraria. os balizadores são as diferentes taxas de juros, com cada exposição 

trazida a valor presente do fluxo de caixa e ajustadas pelos movimentos nas taxas de juros. O 

risco de liquidez se dá pela diferença de volume e prazo entre os ativos e passivos, dado que 

uma instituição financeira deverá captar recursos continuamente para alimentar suas 

operações de crédito, e a liquidez assume um papel fundamental nesse movimento, uma vez 

que a instituição financeira exerce a função de intermediador entre poupadores e demandante 

de recursos e as necessidades desses dois agentes geralmente não são coincidentes, mas 

muitas vezes conflitantes.    

 

De acordo com Choudhry (2011, p. 169) quanto mais de longo prazo for o recurso oferecido 

pelo investidor, maior será a taxa de retorno exigida por esse investidor. Da mesma forma, 

quanto maior for o prazo do empréstimo concedido pelo banco, maior será a taxa cobrada 

pelo banco para realizar o empréstimo. Assim pode-se pensar erroneamente que o banco 

buscará cada vez recursos de mais curto prazo, pelo custo menor, e tentará maximizar o longo 

prazo de seus empréstimos, se o objetivo do banco é maximizar o lucro, pela diferença entre a 

taxa de captação e aplicação. A questão é que, quando essa diferença ocorre, temos o 

chamado descasamento de prazos, chamado “gap”, que forçará o banco a repetidamente 

renovar a captação até o retorno do recurso emprestado e o risco dessa estratégia reside na 

possibilidade de aumento da taxa de captação no momento de cada renovação, reduzindo a 
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margem do banco ou até apresentando prejuízo, uma vez que o financiamento concedido já 

está com a taxa acordada. A gestão desse risco é de responsabilidade da mesa de ALM, que 

buscará reduzir os descasamentos acima apresentados, de modo a reduzir esse risco e 

maximizar o lucro da instituição.  

 

A liquidez apresenta-se como outro fator de risco. E liquidez significa recursos de liquidez 

disponíveis no caixa do banco para fazer frente ao resgate de um depósito ou de uma 

aplicação ou na impossibilidade de captar recursos adequados às taxas de empréstimos 

praticadas pelo mercados para atendimento à demanda de clientes. Por outro lado, o recurso 

mantido no caixa pelos bancos tem rentabilidade menor que a dos ativos de crédito, o que leva 

os leva a deixar a menor fatia possível no caixa. Nesse momento entra em cena a imagem do 

banco perante o mercado: os investidores – ou poupadores – serão fortemente influenciados 

pela imagem que tem dessa ou daquela instituição. Um banco chamado “confiável” pelo 

mercado terá mais facilidade de acessar recursos do mercado do que um banco que não gera 

confiança entre os investidores.  

 

Em Choudhry (2007, p. xiii),  no seu prefácio, já são apresentados vários conceitos para a 

gestão de Ativos e Passivos de um banco. A geração rápida e eficiente de caixa – a matéria-

prima de um banco, precisa ser executada de maneira a atrair capital a um custo o mais baixo 

possível, para fazer frente aos empréstimos e financiamentos, sem que o banco se exponha a 

riscos não gerenciáveis tanto de prazo quanto de indexadores, estes também chamados de  

fatores de risco. Outro ponto a ser abordado é a conjugação dos riscos de liquidez e de 

mercado. Para se gerenciar o risco de liquidez é preciso conhecer todo o balanço, desde os 

ativos até as contas de compensação, também chamadas contas fora do balanço. Somente com 

um ALM bem estruturado será possível gerenciar os dois riscos, que são complementares 

entre si.  

 

O risco de mercado e o risco de crédito se relacionam de maneira quase direta, pelo fato de 

afetarem a receita líquida de juros. No caso do risco de mercado, o impacto se dá entre a taxa 

de captação e a taxa aplicada sobre os empréstimos/financiamentos concedidos. A qualidade 

dos ativos de crédito – aqui entra o risco de crédito – irá afetar o retorno dos valores que serão 

responsáveis por honrar a liquidação dos passivos, junto aos investidores. O mix taxa de juros 

de captação – aplicação será responsável por gerar o gap de taxa de juros, fator crítico para 

uma instituição financeira, que deverá ser acompanhado pelo ALM de maneira eficiente, 
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buscando-se evitar seu descasamento. Para Choudhry, um ALM com uma base sólida é capaz 

de atender às necessidades dos detentores de recursos e de seus captadores, podendo garantir a 

liquidez desejada pelos investidores e ao mesmo tempo disponibilizar recursos de longo-prazo 

para os tomadores. Em sua função de agente intermediário, o banco buscará reduzir eu risco 

de exposição aos diferentes fatores de risco e pulverizá-lo, aumentando exponencialmente sua 

base de gestão de ativos e passivos, sem perder o foco no retorno do capital. Para Choudhry a 

gestão de Ativos e Passivos pode ser traduzida como a gestão eficiente do capital em poder de 

um banco. 

 

Outro conceito importante apresentado por Choudhry (2007, p. 7) é a distinção entre a carteira 

de ativos “Mantidos até o Vencimento” e “Em Negociação”. Na carteira de ativos Mantidos 

até o vencimento estão os ativos mais tradicionais de um banco, que geralmente estão mais 

diretamente relacionados à sua atividade. Em um banco comercial, esse ativos seriam, por 

exemplo, empréstimos e financiamentos concedidos, a conta clientes. Esses ativos não são 

marcados a mercado – não têm negociação no mercado, por isso provavelmente serão 

mantidos na carteira do Banco até o vencimento. Esses ativos, e / ou passivos, geram risco da 

taxa de juros e são responsáveis por parte do risco de mercado e do risco de crédito da 

instituição, além de poderem contribuir para a geração de risco de liquidez e de risco de 

descasamentos (“gaps”). E esses riscos fazem parte da Gestão de Ativos e Passivos. A gestão 

do risco da taxa de juros é fator crítico para o ALM e deverá ser acompanhado pela tesouraria. 

O risco de crédito, por sua vez, é controlado pelo política de crédito da instituição, definindo 

parâmetros e fatores para determinação de limites e concessão de crédito para as instituições 

demandantes de recursos. Os riscos de gap podem gerar excesso ou falta de caixa, 

comprometendo o bom desempenho financeiro da instituição. Existe ainda, por fim, o risco de 

descasamento entre a taxa fixa para empréstimos e a taxa variável de captações, descasamento 

esse que pode criar grandes oscilações nos resultados dos bancos. Isso decorre do fato de que 

nessa carteira estão contidos os depósitos captados pelo banco e os empréstimos concedidos e 

ambos podem apresentar – e efetivamente apresentarão, taxas, prazos e indexadores 

diferentes. 

 

Os ativos alocados na carteira de banking, conforme já apresentado, podem gerar tanto risco 

de taxa de juros, de crédito, de liquidez e de descasamento de prazos, mas nem todos esses 

riscos serão tratados e controlados pelo ALM. O risco de crédito, por exemplo, será 

controlado/gerido pela política de crédito da instituição.  
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Já a carteira de ativos chamados “Em negociação” está mais ligada a ativos que podem ser 

negociados em mercados financeiros, e geralmente não são mantidos até o vencimento em 

poder do banco. Estamos nos referindo a derivativos ou títulos públicos e privados, contratos 

de swaps, que possuem demanda por outros investidores e tem grande giro entre as 

instituições participantes do mercado. Esses ativos e passivos são marcados a mercado 

diariamente, em sua grande maioria.  

 

Para Choudhry (2011, pg. 174) o risco da Taxa de Juros   

 

[...] é o impacto potencial, positivo ou negativo, no valor líquido dos ativos do 

balanço de uma instituição financeira[...]. 

 

 

Sempre que houver descasamento entre a data de vencimento de ativos e passivos, ou entre o 

fluxo de principal e juros, haverá exposição ao risco da taxa de juros, pois os descasamentos 

de prazo poderão implicar em variações das taxas, que poderão beneficiar ou prejudicar a 

instituição. O Gestor de ALM do Banco buscará sempre posicionar a carteira da instituição de 

modo a obter lucro com essa exposição. Por exemplo: se a instituição capta um recurso com 

prazo de 2 anos, com uma taxa de Inflação+10% a.a. e aplica esse recurso a uma taxa de Taxa 

referencial + 14%a.a. por uma prazo de 5 anos. O banco precisa calcular o risco da variação 

diferencial entre a taxa dessa dívida e do impacto dessa dívida na liquidez, caso não seja 

possível recontratar a captação, ou que haja mudança na taxa para a nova captação. Além 

disso, precisa acompanhar .  

 

Outro risco a ser considerado quando falamos de gap de taxa, é na situação em que se tem 

uma taxa variável na captação – geralmente atrelada a um índice – e um empréstimo 

concedido a uma taxa fixa: com o aumento abrupto do índice, o gap negativo aumentará 

sobremaneira em relação ao ativo, que permanecerá fixo. Esse gap de taxa de juros é muito 

perigoso e pode levar a instituição a ter sérios problemas de descasamento, e em seu extremo 

causar sua falência.assim gap é uma medida da diferença entre ativos e passivos verificado em 

determinado período, apresentado em valor financeiro. Choudhry (2011, pg. 179) apresenta a 

seguinte equação: 

 

            (15) 
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Onde: 

 

Air = Taxa de juros do Ativo (Assets Interest Rate) 

Lir = Taxa de Juros do Passivo (Liabilities Interest Rate) 

 

Assim, quando Air é maior do que Lir, podemos dizer que a carteira está descasada 

positivamente; se Lir é maior que Air, dizemos que a carteira está descasada negativamente. 

Adam (2007, p. 235) define Risco da taxa de juros como “O Risco da Taxa de Juros no ALM 

pode ser definido como o risco de mudança em uma carteira marcada a mercado ou o risco de 

uma mudança no fluxo de receitas na carteira, causado pela mudança no nível da taxa de 

juros”.  

 

São elencados quatro tipos de risco de taxa de juros:  

 Risco de Descasamento; 

 Risco de Base (risco de piora de dois tipos de risco com forte correlação);  

 Risco Incorporado à opção (um risco incorporado, como uma opção de pré-pagamento 

incluída em um empréstimo pode trazer uma taxa opcional agregada); 

 Risco da inclinação da taxa de juros: deve ser levada em consideração somente o nível 

de risco das taxas de juros, mas também a configuração da curva (o formato, a 

inclinação, o nível e a convexidade). 

 

 

2.4.3 O Comitê Gestor de Ativos e Passivos – ALCO 

 

O Comitê Gestor de Ativos e Passivos – ALCO (em Inglês Asset and Liability Committee), 

segundo Dermine e Bissada (2005, p. 4), deverá ser o responsável pelo controle da 

rentabilidade e dos riscos à que a instituição está exposta. É função desse comitê é analisar os 

possíveis descasamentos e deixar a alta direção informada a respeito dos riscos a que a 

instituição está exposta, para a tomada de decisão para mitigar esses riscos, sem prejudicar a 

rentabilidade da carteira da instituição. Para Choudhry (2007, p. 327) o Alco é o responsável 

por elaborar e implementar a política de gestão de Ativos e Passivos da instituição, além do 

acompanhamento sistemático do ALM e ajustes necessários no decorrer do período. Os 

integrantes do ALCO são o Presidente, o Diretor Financeiro, o Diretor de Crédito e Risco, e o 
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Tesoureiro da instituição. Em alguns casos as áreas de negócios também fazem parte do 

Comitê.   

 

2.4.4 A arte do ALM 

 

Dermine e Bissada (2005, p. 111) defendem que a gestão de ativos e passivos em um banco 

pode ser comparada a uma arte, 

   

Um resumo sobre os instrumentos mais importantes no processos de gerenciamento 

de ativos e Passivos vai destacar que A/LM é muito mais uma arte do que uma 

ciência.  
 

E coloca premissas chamadas por eles de Conceitos-chave, como: 

 A Gestão do resultado e a criação de valor para o mercado, traduzido aumento no 

preço das ações; 

 Retorno sobre patrimônio sempre maior que o seu custo; 

 EVA; 

 Precificação de ativos (empréstimos); 

 A gestão do risco da taxa de juros; 

 A Gestão do risco de liquidez. 

 

Dermine e Bissada (2005, p. 114) concluem: 

 
ALM é fundamental para uma apropriada alocação de capital e de recursos humanos 

para as atividades que criam valor. ALM é fundamental para o processo de controlar 

riscos. Exatamente devido à mesma razão pela qual você não enviaria um foguete à 

Lua sem seus instrumentos de controle apropriados, você não administra um banco e 

os depósitos de milhões s de investidores sem um sistema de ALM adequado. 
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3 O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 

 

Antes de iniciar a apresentação dos bancos de desenvolvimento no Brasil, será feita breve 

reflexão do papel dos bancos de desenvolvimento, que está intimamente ligado a presença do 

Estado nas economias de mercado.  

 

Desde o século XVI, com o advento do capitalismo em sua forma mais primitiva – o 

mercantilismo, até a crise de 1929, o Estado se colocou como espectador do mercado, 

visualizando o acirramento da concorrência  pela falta de políticas de regulação do ambiente 

econômico e o distanciamento entre as classes dominante e dominadas. Os bancos, de maneira 

geral, tiveram seus ancestrais em casas bancárias privadas, que em um primeiro momento 

passam a ser parte dos acionistas da corporação, controlando para que o desenvolvimento seja 

alcançado por meio de investimentos que aumentariam quantitativamente as receitas das 

empresas. Essas, por sua vez, viam-se obrigadas a investir não somente em sua atividade fim, 

mas também na infraestrutura do seu entorno. No entanto, a banca privada tem por natureza a 

análise do binômio risco-retorno, o que fazia com que os bancos privados fossem avessos à 

concessão de empréstimos de longo prazo. O não financiamento de longo prazo inibia a 

formação bruta de capital nas economias e, portanto, o crescimento autossustentado.  

 

Teixeira (1979) citado por Lima Neto (2008, p. 45) diferencia os bancos de desenvolvimento 

dos bancos privados: 

 
[...] Os Bancos de Desenvolvimento buscam, em primeiro lugar, a rentabilidade 

social dos investimentos por eles apoiados, mediante critérios especiais de 

prioridade e seletividade dos projetos, evidentemente visando obter resultado 

positivo pelo menos para manter a integridade do seu capital [...] 

[Já] o capital bancário privado dirige-se para aplicações que possibilitem o maior 

retorno financeiro possível, independente da significação socioeconômica do 

financiamento [...] E as aplicações não tem porque coincidirem [...] com o 

financiamento de empreendimentos produtivos que sejam estratégicos do ponto de 

vista do desenvolvimento econômico. 

 

No século XX ocorreram três rupturas no cenário da época para os bancos de 

investimento/desenvolvimento, conforme relatado por LIMA NETO (2008, p. 26): 

 

A primeira ruptura decorre, principalmente, das disputas por mercados 

consumidores, divergências entre ideologias, dificuldades de desenvolvimento de 

alianças, interesses conflitantes entre as nações, e a corrida armamentista. Por essas 

causas se deflagra a primeira guerra mundial, cujo marco é relevante para o 

surgimento do novo modelo dos bancos de desenvolvimento [...] com a economia 
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europeia devastada, cidades e campos destruídos e a necessidade de sua 

reconstrução. Com o fim da guerra a retração na retração da indústria bélica nos 

Estados Unidos se fez necessária, com as empresas endividadas [...]e os soldados 

sem emprego. 

 

A segunda ruptura, conforme LIMA NETO (2008) também vem dos Estados Unidos, que 

sofrem com a redução de mercado consumidor e queda nas exportações e aumento dos 

estoques de grãos. Após o término da Segunda Guerra Mundial a economia não estava 

preparada para as reduções de mercado e se apresentava endividada pela necessidade de 

recursos gerada pela fase de euforia e crescimento do período da guerra. A falta de capacidade 

de arcar com o pagamento dos empréstimos penalizou várias corporações, que diminuíram 

suas receitas em relação ao período anterior. Junto a isso a mudança das relações de trabalho 

ocasionadas pelo aumento da mecanização trazia mais desemprego. Os bancos também 

enfrentavam problemas, uma vez que executavam as garantias dos contratos inadimplentes, 

que geralmente eram terras, e não conseguiam revendê-las, pela redução do poder de compra 

das empresas e das famílias, que produziam menos e tinham cada vez menor capacidade de 

honrar seus compromissos com os bancos. Estava instaurada a recessão. No campo 

internacional, os Estados Unidos exerciam o papel de credor mundial, exigindo o pagamento 

por parte dos países europeus e latinos de suas dívidas, e de consumidor reduzindo suas 

importações. Os países europeus aumentaram a exploração econômica de suas colônias 

africanas e asiáticas. Atrelado a isso, ocorreu uma crise de abastecimento de produtos 

industrializados no mercado internacional. 

 

A terceira ruptura foi causada pelas sansões colocadas à Alemanha no pós primeira guerra, 

que teve seu território dividido e submetida às imposições das nações aliadas, que culminou 

na segunda guerra, que destrói novamente a Europa.  

 

A grande depressão que se iniciou com a crise de 1929 fez surgir uma revisão do pensamento 

econômico, destacando-se entre os economistas John Maynard Keynes como  maior defensor 

de uma ação mais efetiva protagonizada pelo Estado na busca de corrigir as discrepâncias 

causadas pelo sistema capitalista. A teoria Keynesiana apresenta uma contraposição à teoria 

clássica dominante, advinda das ideias de Adam Smith, que pregava a auto-regulação dos 

mercados, sendo desnecessária e ação do Estado. Para Keynes, o Estado deveria ter 

responsabilidades de ordem econômica que resultariam em uma alteração do bem estar social 

da população, gerando sustentabilidade no crescimento econômico. O Estado passa a ser 

importante agente para conter os movimentos de baixa no ciclo econômico, agindo com 
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políticas anticíclicas para corrigir anomalias causadas pelas crises. Oliveira (2005) citado em 

Lima Neto (2008, p. 23) caracteriza o Estado: 

  

Qualquer que fosse a situação, o Estado repontou, em seu arcabouço teórico, como 

elemento capacitado a atenuar as flutuações econômicas através manejo da demanda 

agregada. No primeiro caso [escassez da demanda] deveria atuar como seu criador, 

aumentando seus gastos e /ou reduzindo as imposições tributárias sobre a sociedade. 

No segundo [excesso da demanda], o caminho a ser percorrido seria o oposto. 

   

A crise de 1929 iniciou o processo de deterioração da economia mundial, que culminou na 

segunda guerra mundial, dez anos depois. Com o fim da guerra, o estado passou a assumir um 

papel cada vez mais regulador e intervencionista, diferente do papel coadjuvante 

desempenhado desde o surgimento do capitalismo, conduzindo assim o mundo a um 

crescimento pujante entre os anos 40 e 70. 

 

Em 1944, foi assinado o Acordo de Bretton Woods, que ensejou a criação de dois organismos 

com o objetivo de garantir a reconstrução e o equilíbrio entre os mercados: O Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. O primeiro era responsável pelo equilíbrio 

nas contas externas para se evitar estrangulamentos no crescimento, e o segundo era voltado 

para o financiamento ao desenvolvimento. O Banco Mundial exerceu profundo impacto 

institucional e abriu caminho para que o modelo fosse replicado nos espaços nacional e 

regional, apresentando o modelo que o mundo assumiu para a criação de Bancos de 

Desenvolvimento. Desta forma, a aparição do primeiro banco de desenvolvimento somente se 

deu após alguns séculos de amadurecimento do capitalismo, quando se identificou que era 

preciso um órgão para regular as falhas geradas pelo mercado,  especificamente na área de 

crédito de longo prazo, fator fundamental para viabilizar o crescimento econômico. 

 

Assim, os bancos de desenvolvimento adquirem um novo papel que não era, até então, 

preenchido adequadamente pelos bancos de investimento. Nesse momento de devastação da 

capacidade produtiva da Europa não era possível almejar apenas o lucro, pois  era  necessário 

focar no desenvolvimento e recuperar a infraestrutura desses países. Para esta tarefa os bancos 

de desenvolvimento passam a contar com capital eminentemente público, para fazer frente às 

necessidades apresentadas.  

 

No entanto, conforme BAER (2002) citado por Lima Neto (2008, p. 23) a intervenção do 

estado não conseguiu sustentar o crescimento econômico e a partir dos anos 1970 do século 
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passado o modelo mostra fadiga. Crises cambial, fiscal e pressão inflacionária deterioram os 

mercados financeiros por todo o mundo, levantando os críticos do modelo de Keynes a 

apontar o Estado como causa do desequilíbrio pelo qual ele deveria ser o agente inibidor, e 

apontam o Estado mínimo como a solução para os desequilíbrios do sistema capitalista.  

 

Contudo, eventos recentes, decorrentes da crise do Subprime lançaram a economia novamente 

na rota de uma depressão, forçando o Estado a ativar, não apenas na área monetária, como 

emprestador de última instancia (em inglês lender of last resort), mas também na área fiscal, 

com grandes injeções de gastos na economia. 

 

 

2.2 Traços marcantes da trajetória do BDMG 

 

O Brasil era, no início do século XX, um país de economia tipicamente de subsistência, com a 

produção concentrada no setor primário matérias primas para atender à demanda dos países 

industrializados. Podia-se verificar forte concentração de mão de obra no campo, com indícios 

de migração de trabalhadores do campo para a indústria, ainda em desenvolvimento. A década 

de 1930 foi marcada pela crise do café no Brasil, gerando a necessidade de uma atuação mais 

estruturada do país frente à economia, para criação de novos mercados mais dinâmicos. Foi 

desenhado, nos moldes apresentados pela CEPAL, o novo Estado Nacional 

Desenvolvimentista. Mantega (1984) citado por Lima Neto (2008, p. 37) , afirma que 

 
Para transformar os países periféricos, em grande medida agroexportadores, em 

nações desenvolvidas e com maior autonomia, dizia essa doutrina [CEPALINA], era 

preciso incrementar a participação do Estado na Economia por meio do 

planejamento global, de modo a facilitar o advento da industrialização nacional.  

 

No Brasil, como no resto do mundo, necessitava de políticas de desenvolvimento e essas 

políticas somente poderiam ser implementadas pela força do Estado, que fundou, na década 

de 1940, industrias de base de grande porte, como Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), entre outros.  

 

No mesmo movimento que se iniciara na segunda metade da década de 1940, com o início das 

operações do FMI e do Banco Mundial, o Governo brasileiro voltou a buscar investimentos 

externos, sobretudo junto aos Estados Unidos, e foi celebrado um acordo entre o Brasil e o 

Export-Import Bank (Eximbank), condicionando a remessa dos recursos à criação, por parte 



62 

 

 

do governo brasileiro, de um organismo para gestão e aplicação desses recursos, bem como de 

uma contrapartida de aportes do governo federal.  

Assim, foi criado em 1952, O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE)  

sendo responsável pela gestão dos recursos, análise técnica dos projetos e promoção do 

desenvolvimento econômico do  país. Brasil. De acordo com Lima Neto (2008, p. 40), era 

função do BNDE:  

(1) Elaborar e analisar a viabilidade de projetos;  

(2) Atuar como agente de governo em ações voltadas à industrialização e ao 

desenvolvimento econômico; 

(3) Financiar projetos de longo prazo.  

 

Locatelli (1985) salienta que na década de 1950, rebocado pela euforia do mundo pós-

segunda guerra, o Brasil se engaja de forma mais audaciosa em uma política deliberada de 

industrialização baseada na substituição de importações, com fortes subsídios, incentivos 

fiscais e creditícios concedidos pelo governo. Foi estabelecido um tripé e articulada uma  

aliança do governo com a iniciativa privada nacional e internacional, contando com a 

substancial entrada de capital estrangeiro para a diversificação e modernização da indústria 

nacional. DINIZ (1975), ANDRADE (1980), dentre outros, analisam com detalhes a situação 

da economia mineira nessa época. Ressaltam, em consonância com o contexto nacional antes 

da década de 1960, que Minas Gerais era considerado um estado subdesenvolvido, com traços 

de estagnação. Em publicação elaborada pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, 

BDMG – 15 anos Desenvolvendo Minas (1977, p. 9), utilizada extensivamente a seguir, 

verifica-se que a participação do estado na renda nacional interna caiu de 12,6% em 1941 para 

11,5% em 1949. A produção industrial e agrícola era marginal se comparada a outras 

unidades da Federação, o que impedia o estado de se beneficiar da política de substituição de 

importações. Em 1949, enquanto Minas era responsável por apenas 7,1% do Produto 

Industrial Brasileiro, São Paulo respondia por mais de 50% deste indicador. 

 

O estado de Minas Gerais tinha problemas em relação à sua malha rodoviária, causados em 

parte pela característica do relevo montanhoso, que dificultava a abertura de estradas para 

fazer frente a um possível escoamento da produção, e da insuficiência energética para atender 

à necessidade das indústrias que se instalariam em Minas. Eram necessárias reformas 

estruturais para fazer frente ao crescimento e atendimento das necessidades das famílias, 
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empresas e governo para engendrar o desenvolvimento, uma vez que o estado deveria servir 

de ligação entre São Paulo e o nordeste do Brasil. 

 

As preocupações com este estado de coisas não eram recentes, pois já em  1947 foi elaborado 

o Plano de Recuperação Econômica, que entre outros pontos, apontava para a substituição do 

transporte ferroviário para o rodoviário, e propunha a ligação com vias modernas entre a 

capital Belo Horizonte e as os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Também 

propunha a expansão das redes elétricas no estado, substituindo o carvão vegetal e a lenha 

como geradores de energia, que em 1947 representavam 90,4% da geração de energia no 

estado, enquanto a eletricidade somente contribuía com 1,4%.  O Plano de Recuperação 

Econômica somente foi publicado em 1949 e era alicerçado no binômio energia e transporte, 

que mais tarde caracterizaria o governo Kubitschek, o mais desenvolvimentista de todos os 

presidentes brasileiros. 

 

Além disso, a segunda metade da década de 1940 foi marcada pelo pós-guerra, com restrições 

de importação de bens de capital e insumos, forçando o país a iniciar um programa de 

substituição de produtos importados, diversificando a estrutura produtiva, infraestrutura e 

implementando indústrias de base. Em face da fragilidade do empresariado nacional, isso só 

poderia se dar pela intervenção estatal unida ao capital privado externo. Nesse contexto, foi 

criado, como se mencionou, na década de 1950 o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico – BNDE, como agente indutor do Governo Federal para o desenvolvimento do 

país.  

 

Em 1952, foi criada a Centrais Elétricas Minas Gerais – CEMIG, pelo então governador 

Juscelino Kubistchek, objetivando suprir a demanda de energia, superando assim uma das 

fragilidades exibidas pela economia mineira. 

 

A economia mineira precisava de um órgão que fizesse o papel de desenvolvimento e 

fomentasse o crescimento sustentável do estado, que somente viria com o apoio financeiro de 

longo prazo a projetos estratégicos para Minas. Embora fosse intenção de Juscelino 

Kubistchek criar uma instituição de fomento voltada para o financiamento da indústria no 

estado, seu projeto não recebeu a devida acolhida pela classe política e empresarial, cujos 

interesses estavam profundamente atrelados ao meio rural. Desta forma, o Banco de 
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Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) foi criado apenas em 1962, com uma missão: 

fomentar o desenvolvimento e o de modernizar e diversificar a indústria no estado.  

 

A  ei n.   .   , de    de  aneiro de     , que criou o BDMG, explicita os objetivos do 

BDMG, ressaltando como funções relevantes as  de financiamento de médio e longo prazo às 

pequenas e médias empresas, em projetos de expansão industrial ou na criação de novos 

estabelecimentos fabris, além de promover, por meio da mobilização de recursos nacionais e 

estrangeiros, a implantação de indústrias de maior porte. Enfatiza, ainda, o seu papel no 

sistema de planejamento, mediante a formulação de estudos e  programas setoriais, 

contemplando ainda  participação direta no lançamento ou subscrição de capital de empresas 

consideradas estratégicas para o soerguimento e expansão da economia do estado.  

 

O papel do BDMG no fomento ao desenvolvimento foi reafirmado por vários governantes em 

diferentes épocas. Já no ano de sua criação, o Tesouro mineiro aportou CR$ 500.000.000,00, 

além de direcionar percentuais de vários tributos e taxas estaduais para aumento do capital do 

BDMG. Em 1963, foram criadas três fontes de recursos a serem direcionados para o Banco: 

Taxa de Desenvolvimento Metalúrgico (TDM), sobre a produção de aço; Fundo Mínero – 

Metalúrgico (FMM); Fundo de Investimento de Pequena Empresa e Artesanato. Em 1964, o 

BDMG conseguiu, via BNDES, um repasse de US$ 2,0 milhões da Agência Internacional de 

Desenvolvimento, ampliando suas possibilidades de funding. 

 

 

2.3 A atuação do BDMG no desenvolvimento mineiro 

 

O BDMG, ao longo de sua história, lançou mão de três instrumentos  de fomento e sua 

atuação tem variado de acordo com a circunstância e necessidade apresentada pela economia 

mineira: i) atuou concedendo financiamento direto para operação/modernização/ampliação de 

empresas, após a análise de viabilidade técnica de um projeto; ii) operou com participação 

acionária em empresas que se instalaram no estado, como parceiro do capital privado em 

grandes investimentos; iii) prestou assistência administrativa, em que o banco busca parceiros 

para determinado investimento, define origem dos recursos a serem captados e sua aplicação e 

presta assistência à empresa para abertura do seu capital; e/ou simplesmente direciona 

financiamentos; iv) atuou concedendo a terceira forma e o simples financiamento direto para 
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operação/modernização/ampliação de empresas, após a análise de viabilidade técnica de um 

projeto.  

 

Segundo Lima Neto (2008, p. 49)  

 
[...] nos três primeiros anos [...] 260 [projetos] relacionados à ampliação ou criação 

de novas indústrias, recebem aprovação.”  De 1963 a 1966, o BDMG se estrutura 

para assumir o papel de gerador e fomentador do desenvolvimento do estado. Em 

BDMG: 30 anos (1994, p. 52) são apresentadas as duas formas de atuação definidas 

pela diretoria para a condução do banco: 

 

[...] primeiramente, procurou financiar as atividades industriais de menor porte [...]. 

simultaneamente buscou, através de estudos, identificar o modelo sobre o qual 

deveria atuar, de forma a influenciar a economia mineira [...]. 

 

Nesse sentido, o foco foi direcionado para o apoio a projetos de extrativa mineral, agricultura 

e pecuária, tradicionais nas Minas da época. Sobretudo na pecuária, que se mostrava 

necessitada de desenvolvimento de tecnologia, tanto de corte quanto de leite, que não tinha 

estrutura de distribuição e armazenamento. Além disso, o setor siderúrgico recebeu apoio do 

banco, devido ao forte investimento público e privado para modernização e ampliação da 

produção das indústrias aqui instaladas.  

    

Conforme relatado no trabalho Minas Gerais do Século XXI (2002, p. 36), entre os anos de 

1969 e 1975 o estado cresceu de maneira vertiginosa, gerado pela implantação de novas 

empresas e a expansão de outras já instaladas  em Minas. Esse crescimento foi propiciado 

pela organização e foco do estado para o desenvolvimento, pelo trabalho coordenado dos 

órgãos desenvolvimentistas – o BDMG, o INDI, o CDI, a Fundação João Pinheiro, 

orquestrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.  

 

O BDMG iniciou, nesse período, o programa batizado de “Jornadas do Desenvolvimento”, 

incursões das equipes do banco nas diversas regiões do estado para apresentar o BDMG e 

levar aos empresários as novas oportunidades de desenvolvimento geradas. Como relatado na 

obra BDMG: 30 Anos (1994, p. 66), o banco focou suas ações nos setores tradicionais do 

estado, atuando praticamente em toda indústria de base, sendo mineração e metalurgia, 

química e mecânica. Além da utilização de recursos próprios, o BDMG firmou convênios de 

cooperação técnica e financeira com outros órgãos de fomento e /ou bancários para alavancar 

ainda mais a economia mineira, como Caixa Econômica Federal, BNDES, entre outros. 

Complementar a atuação do segmento de financiamentos, o banco também trabalhou com o 
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aporte de capital em empresas, em que era verificado a possibilidade de implantação de polos 

industriais, sendo o primeiro acionista brasileiro da ALCOMINAS, instalado em Poços de 

Caldas, importante investimento para o desenvolvimento da região. Teve forte atuação 

também no setor sucroalcooleiro, desde  a criação de fundo para financiamento de usinas para 

expansão e programa de saneamento financeiro para socorro as corporações com problemas 

financeiros e convênios com o Instituto de Açúcar e Álcool – IAA, para assessoria técnica e 

apoio para o crescimento do mercado produtor mineiro.  

 

Outro setor também tradicional que recebeu o apoio do BDMG foi o de laticínios, que 

apresentava estagnação desde a década anterior. O banco, sozinho ou em conjunto com o 

BNDE, aplicou US$ 14,4 milhões no setor entre 1968 e 1970. O apoio ao setor cafeicultor 

ocorreu com identificação de potencial gerador de valor agregado da economia. Além disso, 

não foram deixados de lado os setores de pecuária leiteira e de corte, têxtil e calçadista. O 

BDMG esteve, ainda com uma atuação menor, em todos os setores da economia mineira.  

 

Em relação aos estudos de planejamento, o  BDMG elaborou dois diagnósticos da Economia 

Mineira, de ampla divulgação. O primeiro foi especialmente inovador, lançado em 1969, 

apresentava a situação de subdesenvolvimento em que o estado estava inserido, e apontava o 

planejamento e estímulo à economia como estratégia para reverter o cenário instaurado em 

Minas Gerais. Este diagnóstico foi fundamental para o grande dinamismo alcançado pela 

economia mineira nas décadas de 70 e 80 e lançou as bases para a modernização da estrutura 

produtiva do estado. 

 

No entanto, os aportes do Tesouro estadual começaram a se reduzir com o passar dos anos, 

até que a partir de 1982 até 1990 eles foram totalmente retirados do orçamento do estado. 

 

A Tabela 1 mostra os aportes efetuados pelo Tesouro do estado no BDMG, desde sua criação, 

em 1962, até 1992: 
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Tabela 1 – Recursos recebidos do Tesouro Estadual pelo BDMG para capitalização, na 

década de 1960 – em US$ Milhares, cotação de 1994. 

Ano Valores  Ano Valores  Ano Valores 

1962 1.278  1969 51.900  1978 41.571 

1963 1.274  1970 16.374  1979 17.932 

1964 3.769  1971 10.752  1980 5.292 

1965 5.171  1972 16.184  1981 2.313 

1966 1.087  1973 29.527  1982 6.458 

1967 4.089  1974 51.490  1983-90 0 

1968 17.865  1975 28.551  1991 6.747 

1976 34.095  1977 12.787  1992 18.949 

     Fonte: Diniz e Ferreira (1994, p. 20) 

 

Verifica-se, pela Tabela 1, que BDMG teve crescimento substancial do seu capital, sobretudo 

após a primeira metade da década de 1960, sendo que no ano de 1969 foi realizado o maior 

aporte da década. Com isso, o BDMG aumentou seu campo de atuação de forma a buscar o 

desenvolvimento mais equilibrado no território mineiro. No entanto, os aportes foram sendo 

reduzidos com o passar dos anos, sendo que praticamente não houve aporte durante a década 

de 1980, sendo que os aportes nessa década foram realizados somente nos dois primeiros 

anos. Para um banco que não opera com captações à vista, a falta de aportes em seu capital 

força a instituição a contar apenas com seu crescimento orgânico, gerado pelos retornos dos 

empréstimos e financiamentos concedidos. Soma-se a esse cenário os altos índices de inflação 

do período, que deterioram ainda mais o patrimônio do BDMG. 

 

O BDMG se encontrava, no final do século XX, entre as instituições que apresentavam uma 

situação delicada . No âmbito do Programa de Incentivo à Redução do Setor Público Estadual 

na Atividade Bancária (PROES), programa criado pelo Conselho Monetário Nacional para 

dar ao Banco Central instrumentos para viabilizar os ajustes nas entidades financeiras 

controladas pelos estados, era cogitada inclusive a sua transformação em Agência de 

Fomento, ao lado da necessidade da elaboração de um plano de desenvolvimento sustentável 

para o estado de Minas Gerais. O Quadro 3 mostra como foram traçados pelo PROES os 

destinos dos bancos estaduais: 
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Quadro 3 – Um Balanço do PROES: As Opções dos Governos Estaduais 

Opção / Situação Instituições 

Fora do PROES 
BRB (DF), BANDES (ES), NOSSA CAIXA (SP) 

PARAIBAN (PB)1 

Saneamento com Manutenção do Controle pelo 

Estado 

BANESTES (ES), BANRISUL (RS), BANPARÁ (PA), 

e BANESE (SE) 

Privatização 

Já Privatizadas 

CREDIREAL e BEMGE (MG) 2, BANDEPE (PE) 2, 

BANEB (BA)2, BANESTADO (PR) 2, BEA (AM) 3, 

BEG (GO) 3 

A Privatizar BEM (MA), BEC (CE), BEP(PI), BESC (SC) 

Federalização 
BEG (GO), BEC (CE), BEA (AM), BEM(MA), 

BEP(PI), BESC (SC)4 

Transformação em Agência 

de Fomento 

A Transformar 
BANACRE (AC), BANAP (AP), BDMG (MG), 

BEP(PI) 

Já Transformada 
CEE (RS), DESENBANCO (BA) 5, BEMAT (MT), 

BANDEPE (PE), BANER (RR), BADESC (SC), BDRN 

(RN) 

Agências de Fomento Criadas 
AFEAM (AM), AFG (GO), AF do Paraná, AF 

Desenvolvimento 

Econ. E Social do Estado de RO. 

Liquidação Extrajudicial 

Já Liquidadas BANAP (AP), MINASCAIXA (MG), BANERJ (RJ), 

BADERN (RN) 

Autorização 

Cancelada 
RONDONPOUP 

FONTE: Banco Central do Brasil - DECAD/DEORF/COPEC, citado em BDMG (2002, pg. 182) 

Notas:  (1) Bancos múltiplos, bancos comerciais, caixas econômicas. 

(2) Bancos múltiplos e comerciais privados nacionais e com participação estrangeira. 

(3) Filiais de bancos estrangeiros, bancos múltiplos e comerciais privados com controle estrangeiro.  

  

O governo de Minas Gerais rejeitou a transformação do BDMG em Agência de Fomento e 

iniciou os esforços para sua revitalização. Em 2002, o BDMG preparou o segundo estudo, 

intitulado “Minas Gerais do Século XXI” que trazia uma análise dos desafios do estado para a 

nova economia do século que se iniciava e, inseria o Banco como um dos indutores do 

desenvolvimento desse novo século. Para ilustrar o papel do BDMG na economia mineira, o 

referido estudo ressaltava o forte impacto de sua atuação na economia mineira, atuando direta 

ou indiretamente, conforme apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Financiamentos e Impactos dos Projetos Financiados pelo BDMG no Período 

1963-2002* (R$ Milhões - Set./2002) 

 

Financiamentos aprovados 40.029 

Liberações efetuadas 28.436 

Investimentos viabilizados pelos projetos aprovados 72.687 

Renda potencial gerada pelos investimentos viabilizados(1) 18.383 

ICMS potencial decorrente da Renda Potencial(1) 1.471 

Empregos diretos decorrentes dos investimentos viabilizados* 414.390 

      Fonte: BDMG (2002, pg. 203) 

         * até setembro de 2002 

(1) ICMS Potencial = Relação ICMS/PIB de 8% (SEF/MG) multiplicada pela Renda Potencial  

(relação Produto/Capital de 0,2529 multiplicado pelo total dos investimentos)  

 

Ademais, o BDMG tem estimulado o desenvolvimento de estudos e análises sobre a 

economia mineira, destacando-se a construção de matrizes de insumo-produto com ampla 

utilização, seja pelo próprio governo, quanto, também, pela academia. São exemplos de 

trabalhos mais acadêmicos, baseados em matrizes de insumo-produto construídas com 

financiamento do BDMG, o estudo de Locatelli e Chiari (2002), da Fundação João Pinheiro 

(2010), e de Domingues e Carvalho (2011). 

 

2.4 O impacto da atuação do BDMG na economia mineira 

 

Locatelli e Chiari (2002) apresentam uma avaliação do padrão de crescimento da indústria 

mineira, abrangendo o período que se inicia na década de 70 – de grande dinamismo – e 

termina nos anos de superinflação. Neste trabalho, pode-se constatar as mudanças ocorridas 

na economia regional, que relacionam-se, sobremaneira, com a forma de atuação do Banco. 

 

O trabalho de Domingues e Carvalho (2011, p. 3)  endereça-se especificamente para estimar 

os impactos exercidos pelo BDMG, utilizando à semelhança do estudo de Locatelli e Chiari 

(2002) o instrumental de interligações produtivas, isto é, os efeitos diretos e indiretos na 

economia gerados pelos financiamentos do Banco. Esse estudo foi realizado em três anos da 

década de 2000-2010, com contextos econômicos bem distintos: 2005, 2009 e 2010. 
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O estudo da Fundação João Pinheiro (2010, p. 20) leva em consideração os impactos em três 

níveis: diretos, indiretos e induzidos. O modelo foi desenvolvido a partir da concepção de 

Hirschman (1958) sobre estratégia de crescimento (unbalanced growth), tendo sido 

mensurados  os efeitos gerados na economia pelos desembolsos/empréstimos do BDMG à 

iniciativa privada e ao setor público. Para medir esse impacto foi utilizado, como ponto de 

partida um modelo aberto de Leontief, sendo posteriormente agregada a versão contemplando 

os efeitos induzidos, o que demandou o fechamento do modelo. 

 

A Figura 3 descreve, tecnicamente, os canais de transmissão dos desembolsos do BDMG e 

como esses proporcionam efeitos (diretos e indiretos), que se espalham pela economia como 

um todo. 
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Figura 3 – Efeitos diretos e indiretos dos desembolsos do BDMG na economia mineira 

 

Fonte: FJP (2010, p. 18) 
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Para análise do impacto das ações do BDMG na economia mineira, foi utilizado o modelo 

derivado do impacto dos desembolsos do BDMG sobre a demanda final, via formação bruta 

de capital fixo – FBKF.  

A equação abaixo foi empregada para tal fim: 

 

              ô                                  (     )   

                

   (    )     

 

Onde       é a diferença entre a FBKF gerada pelos desembolsos do BDMG e a FBKF 

produzida sem os desembolsos do BDMG. 

  

Na análise de insumo-produto é fundamental que sejam informados os fluxos de produtos 

vinculados a cada setor da indústria, chamados produtores, e suas ligações com os setores 

consumidores. Assim, as linhas da Matriz Insumo-Produto – MIP, apresentam a produção de 

um segmento da economia distribuido por todo o mercado. Já as colunas apresentam os 

insumos necessários a cada segmento para produzir os bens e serviços necessários. Por fim a 

demanda final se situa nas colunas adicionais, com as vendas dos produtores ao mercado 

consumidor final, quer sejam as famílias, quer seja o governo. 

Segundo Domingues e Carvalho (2011, p. 43) 

 

A estrutura matemática de um sistema de insumo-produto para uma região consiste 

em um conjunto de n equações lineares com n incógnitas. Nesse conjunto, a 

demanda de um setor j por insumos originados de outros setores é relacionada com o 

montante de bens produzidos por este mesmo setor j e a demanda final. Essa 

demanda final é determinada de forma exógena ao modelo e não está relacionada 

com o montante produzido nos setores. 

 

A metodologia utilizada por Domingues e Carvalho (2011, p. 5) está representado na figura 4. 
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Figura 4 – Metodologia utilizada para medição do impacto do BDMG na economia mineira 

 

Fonte: Apresentação Domingues e Carvalho (2011, p. 5) 

 

Para análise do impacto, foram utilizadas as seguintes premissas: 

 para desembolsos e investimento são retirados do vetor de investimento do BDMG 

os vazamentos associados às importações.  

 para esse procedimento foi utilizado a Unidade Padrão de Investimento (UPI) de 

Minas Gerais. 

 foi utilizado o Valor Bruto da Produção do Setor (VBP)   

 esse tipo de cálculo de impacto é o mais utilizado na literatura de IP para análises 

de investimento. 

 os valores foram deflacionados para 2005.  

 

O estudo traz o resultado da FBKF nas UPI, com e sem os desembolsos destinados a capital 

de giro puro. Apresentam também a estimativa do vetor de choque de investimento 

decorrentes dos desembolsos do BDMG, com a análise da produção setorial em Minas Gerais. 

Por fim, o estudo apresenta os impactos sobre o emprego, massa dos salários, valor 

adicionado na economia (valor agregado ao bem ou serviço após sua transformação na 

produção), geração de ICMS e nas importações interestaduais. 

 

Os principais resultados do estudo estão sumariados nas Tabelas 3, 4, 5 e 6, a seguir:  
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Tabela 3 – Impactos dos desembolsos do BDMG em 2005 sobre a produção setorial em 

Minas Gerais para os anos de 2005, 2009 e 2010 – em R$ Milhões 

Ano 

Impacto 

Direto Indireto 
Induzido 

Famílias 

Induzido 

Regional 
Total 

Δ% sobre 

o VBP 

2005 213,44 744,95 164,62 397,09 1.529,09 0,27 

2009 224,89 780,25 169,64 413,17 1.587,95 0,29 

2010 286,24 996,92 217,51 531,37 2.032,04 0,37 

Fonte: Domingues e Carvalho (2011), adaptado pelo autor. 

 

Nota-se com os dados da Tabela 3, que o impacto dos desembolsos do BDMG sobre a 

produção mineira ainda é tímido, com valores abaixo da casa de 1%. No entanto, pode ser 

verificado um crescimento relativo de 27,5% entre os anos de 2005 e 2010, devido ao 

aumento do desembolso no último ano. 

 

A Tabela 4 apresenta os impactos dos desembolsos do BDMG sobre o emprego – equivalente 

em pessoal ocupado de 2005 

 

Tabela 4 – Impactos dos desembolsos do BDMG sobre o emprego – equivalente em pessoal 

ocupado de 2005 

Ano 

Impacto 

Direto Indireto 
Induzido 

Famílias 

Induzido 

Regional 
Total 

Δ% sobre 

o VBP 

2005 43.747 19.170 14.513 22.785 100.216 1,0% 

2009 48.264 21.098 15.072 23.766 108.201 1,1% 

2010 61.680 26.773 19.329 30.524 138.306 1,4% 

Fonte: Domingues e Carvalho (2011), adaptado pelo autor. 

 

Outro aspecto a ser citado é o de geração de emprego proporcionado pela ação do BDMG. 

Foram criados, nos anos analisados, aproximadamente 347 mil empregos, gerados pelos 

desembolsos do BDMG. Novamente ocorre um aumento de 40% em 2010 em relação à base 

de 2005. Segundo o estudo, o setor que gerou a maior parcela de empregos foi o de derivados 

de petróleo e álcool e o setor de veículos, além da construção civil, grande absorvedora de 

mão de obra direta. 
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Tabela 5 – Impactos dos desembolsos do BDMG sobre o Valor Adicionado – em R$ Milhões 

Ano 

Impacto 

Direto Indireto 
Induzido 

Famílias 

Induzido 

Regional 
Total 

Δ% sobre 

o VBP 

2005 686,11 393,60 221,89 386,22 1.687,83 1,0% 

2009 712,79 410,72 230,44 402,85 1.756,79 1,1% 

2010 912,49 525,15 295,52 517,38 2.250,54 1,3% 

Fonte: Domingues e Carvalho (2011), adaptado pelo autor. 

 

O resultado apresentado na Tabela 5, mostra que, segundo Domingues e Carvalho (2011, pg. 

30) a elevação apresentada nos três anos é considerada forte para ser gerada por um só agente. 

Outra vez o crescimento entre os anos 2005 e 2010 foi de aproximadamente 30%, sobretudo 

em 2010, ano de maior desembolso do período, atingindo o valor de R$ 2,25 bilhões em valor 

adicionado. 

 

Na Tabela 6, são apresentados os impactos dos desembolsos do BDMG no pagamento de 

salários. Mais uma vez, como já foi observado no aumento do emprego, o aumento foi 

seguido também na massa salarial, com destaque para a construção civil, que estava inserida 

em um contexto de forte aquecimento da atividade.  

 

Tabela 6 – Impactos dos desembolsos do BDMG sobre pagamento de salários – em R$ 

Milhões 

Impacto 

2005 
Δ% sobre 

os Salários 
2009 

Δ% sobre 

os Salários 
2010 

Δ% sobre 

os Salários 

597,41 1,20% 620,97 1,24% 796,64 1,60% 

Fonte: Domingues e Carvalho (2011), adaptado pelo autor. 

 

Na arrecadação do estado, nos períodos estudados, o BDMG contribuiu com um montante de 

R$ 205,72 milhões, com um crescimento de 34% aproximadamente. O montante foi arrecado 

mais fortemente dos setores de Construção, Metalurgia e Transporte, sendo 33% do total 

gerado por esses setores em 2005. Em 2009, os maiores geradores de receitas para o estado 

foram os setores de Construção, Produtos Químicos e Derivados de Petróleo, sendo 

responsáveis por quase 34% dos valores. Em 2010, novamente destaque para o setor de 
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Construção, Produtos Químicos e Metalurgia, sendo os maiores setores de arrecadação do 

ano.  

 

Tabela 7 – Impactos dos desembolsos do BDMG sobre geração de ICMS  

em R$ Milhões 

 

Impacto 

2005 
Δ% sobre 

os ICMS 
2009 

Δ% sobre 

os ICMS 
2010 

Δ% sobre 

os ICMS 

60,41 0,67 64,01 0,71 81,30 0,90 

Fonte: Domingues e Carvalho (2011), adaptado pelo autor. 

 

Em resumo, as Tabelas, análises e resultados apresentados pelos vários estudos citados 

anteriormente demonstram a importância que o BDMG tem exercido na economia mineira e 

não deixam dúvidas de que o Banco ainda continua tendo um importante papel no fomento ao 

desenvolvimento mineiro. 
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4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa científica deve ser elaborada de forma estruturada capaz de transmitir ao mundo 

acadêmico o real objetivo do autor. A metodologia empregada nesse trabalho é de caráter 

exploratório e descritivo, sendo um estudo de caso do Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais – BDMG, apresentando uma análise de seus ativos e passivos, sua rentabilidade e o 

impacto da sua atuação para o estado de Minas Gerais. 

 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar os dados do BDMG, proveniente de várias 

fontes, referentes aos anos 2009, 2010 e 2011, sob a ótica da geração de valor agregado, da 

rentabilidade, da gestão de ativos e passivos, e do impacto gerado pelo banco como indutor do 

desenvolvimento no estado de Minas Gerais. 

  

De acordo com Gil (2002, p. 17), pode-se definir pesquisa como “o procedimento racional e 

sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. 

  

Em função do objetivo de pesquisa, são apresentados a seguir os aspectos metodológicos que 

servir de suporte para o trabalho. 

 

4.1 Caracterização da pesquisa quanto aos meios e aos fins 

 

Com vistas a investigar o problema apresentado e atingir os objetivos propostos, essa pesquisa 

pode ser classificada, de acordo com Vergara (2003), em relação a dois aspectos: quanto aos 

fins e quanto aos meios de investigação. 

 

Com relação aos fins, a pesquisa é descritiva, levando-se em consideração o fato de que a 

mesma pretende obter e investigar os dados referentes ao Banco de Desenvolvimento de 

Minas Gerais SA. Descritiva, pois observa o Banco como inserido em um mercado cada vez 

mais competitivo, devido à redução atual das taxas de juros, e comparando-o com os outros 

três bancos de desenvolvimento existentes no país. Além disso, apresenta o histórico do 

BDMG desde sua fundação até os dias atuais e sua relação com o estado de Minas Gerais. 

 

De acordo com Gil (2002, p. 4 ) “as pesquisas descritivas têm como ob etivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
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estabelecimento de relações entre variáveis”. Raupp e Beuren (   3, p. 81) apud Andrade 

(    ) também destacam que “a pesquisa descritiva preocupa-se em observar os fatos, 

registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, e o pesquisador não interfere neles”. 

Quanto aos meios, a presente pesquisa é documental, pois utiliza dados extraídos de 

documentos do BDMG, como relatórios, balanços, apresentações, registros, planos e estudos 

realizados a respeito do objeto a que a pesquisa se propõe investigar. Por se tratar de 

documentos impressos, Gil (2002), ao conceituar pesquisa documental estabelece sua 

diferença com relação à pesquisa bibliográfica: 

 
A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença 

essencial entre ambas está na natureza das fontes/Enquanto a pesquisa bibliográfica 

se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 

determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem 

ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com 

os objetos da pesquisa (GIL 2002, p. 45). 
  

Com relação à natureza dos dados coletados, os dados pertinentes a investigação proposta são 

de origem documental, acessados por meio dos documentos oriundos do BDMG. De acordo 

com Richardson (    , p.8 ) podem ser utilizados “como material de estudo qualquer forma 

de comunicação, usualmente documentos escritos, como livros, periódicos, jornais, mas 

também, pode recorrer a outras formas de comunicação”.  

 

Exploratória, dado que existem poucos trabalhos que trazem o tema Gestão de Ativos e 

Passivos em bancos. Podem ser encontrados vários trabalhos sobre o tema tendo como objeto 

Fundos de pensão e Seguradoras, mas são poucos os que trazem o foco na gestão bancária, 

principalmente no que diz respeito a bancos de desenvolvimento. O tema “rentabilidade” 

também é pouco encontrado quando o assunto é bancos de desenvolvimento, por isso o 

presente trabalho faz um paralelo entre a rentabilidade do Banco de Desenvolvimento de 

Minas Gerais e os impactos de sua atuação no estado. 

 

Ainda quanto aos meios, o trabalho constitui um estudo de caso que tem como objeto o Banco 

de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., uma das únicas três instituições bancárias 

regionais de desenvolvimento em operação no Brasil. As outras duas são o Banco de 

Desenvolvimento da Região Sul – BRDE, e o Banco de Desenvolvimento do Estado do 

Espírito Santo – BANDES. E o instrumento de pesquisa será a análise documental dos 

Balanços do BDMG dos exercícios sociais de 2009, 2010 e 2011, já no formato apresentado 

pelo modelo do International Financial Reporting Standards - IFRS. Também será analisado o 
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estudo da Fundação João Pinheiro sobre os impactos da atuação do BDMG no estado, no que 

diz respeito ao emprego, produção, valor adicionado e massa de salários.  

Além disso, faz-se necessária a pesquisa exploratória / Descritiva do Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais como instituição financeira, dado que a mesma é 

integrante do Sistema Financeiro Nacional. A análise busca evidenciar e posicionar a 

instituição objeto da pesquisa no contexto de Instituições financeiras, bancárias. Por outro 

lado, a especificidade da instituição – Banco de Desenvolvimento – exige um aprofundamento 

em suas raízes históricas, com o objetivo de explicitar sua função e necessidade para a 

sociedade, desde sua criação até o contexto em que serão analisados os dados contábeis. 

 

4.2 Modelo de pesquisa  

 

Fazendo referência às técnicas utilizadas em um estudo de caso, Yin (2001, p.26) acrescenta 

duas fontes de evidências: “observação direta dos acontecimentos que estão sendo estudados e 

entrevistas com as pessoas neles envolvidas”. 

 

O estudo de caso busca responder à questão norteadora do trabalho - A atual estrutura de 

ativos e passivos do BDMG é adequada e pode garantir a sustentabilidade de suas atividades 

no longo prazo? – e para tal resposta torna-se necessária a análise de seus demonstrativos 

contábeis, que para tanto foi definido que seriam analisados os demonstrativos referentes aos 

anos de 2009, 2010 e 2011. 

 

4.3 Unidade de análise e observação 

 

Para efetuar uma análise e tratamento do material obtido a partir dos documentos pesquisados, 

foi efetuada uma análise de conteúdo qualitativa. 

 

4.4 Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados dos balanços publicados pelas Instituições Financeiras em seus 

sítios na internet. A pesquisa da Fundação João Pinheiro, bem como o mapeamento dos dados 

referentes à gestão de Ativos e Passivos do BDMG, foram disponibilizados pelo próprio 

Banco. 
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4.5  Tratamento dos Dados 

 

A análise de conteúdo, de acordo com Bardin (1997, p. 3 ) “é um con unto de técnicas de 

análise das comunicações [...] não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos 

marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito 

vasto”. Minayo (    , p. 74) destaca duas funções na aplicação dessa técnica: a verificação de 

hipóteses ou questões e a descoberta do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além 

das aparências do que está sendo comunicado.  

 

Bardin (1997) sinaliza que ao iniciar o trabalho de análise de conteúdo deve-se realizar uma 

leitura geral do material com o objetivo de apreender os aspectos relevantes e pertinentes ao 

estudo. O tratamento do material consiste na ordenação, classificação em categorias e análise 

interpretativa. De acordo com Minayo (1999, p. 69) a análise de conteúdo deve estabelecer 

uma compreensão dos dados coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou 

responder às questões formuladas, e ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, 

articulando com o contexto cultural da qual faz parte. 

 

A partir da definição dos preceitos teóricos contidos em Éboli (2004) e Meister (1999), este 

estudo sistematizou os conteúdos teóricos e trabalhou nos resultados da pesquisa de análise de 

resultados. A junção privilegiou os princípios de Eboli (2004) como centrais, 

complementados por elementos de Meister (1999) que demonstraram enriquecer o olhar sobre 

o BDMG, objeto deste trabalho, conforme Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Objetivos e práticas no desenvolvimento da pesquisa 

PRINCÍPIOS OBJETIVOS e PRÁTICAS 
Competitividade Situar o BDMG em seu mercado de atuação e apresentar seus resultados em relação a ele 

como instituição financeira, e como mecanismo indutor de desenvolvimento do estado de 

Minas Gerais; 
Perpetuidade Considerar o BDMG como agente fundamental para o desenvolvimento do estado de Minas 

Gerais, a fim de manter o desenvolvimento do estado Mineiro como principal objetivo da 

instituição; 
Cidadania Assumir um papel de indutor da política de desenvolvimento do estado de Minas, não tendo 

como único objetivo o resultado financeiro, mas a melhoria de emprego e renda da população 

mineira e a melhoria das receitas fiscais do estado, fomentando direta e indiretamente os 

setores da economia mineira; 
Sustentabilidade Aliar desenvolvimento e geração de valor para a empresa e para o acionista, por meio de uma 

política de investimentos de longo prazo com responsabilidade e visão de futuro. 
 Fonte: Meister (1999) 
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A unidade de análise do trabalho em questão são os números contábeis do BDMG referentes 

aos exercícios findos em 2009, 2010 e 2011. São analisados também os dados contábeis do 

outros bancos de desenvolvimento operantes no Brasil – BNDES, BRDE e BANDES – e a 

pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro, de 2011, que apresenta a estimativa dos 

impactos gerados na economia mineira pelo BDMG. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

5.1 O desempenho econômico-financeiro e a geração de valor 

O BDMG  apresentou em 2010 um ativo total de R$ 2,346 bilhões, sendo que desse montante 

apenas R$ 27,65 milhões – 1,18% - se refere à parte permanente do ativo. O maior valor do 

ativo, em consonância com a forma de atuação dos bancos, característica ressaltada na 

introdução desta dissertação, está ligado às operações financeiras, sejam elas no mercado 

interbancário ou de crédito.  

Tabela 8 – Balanço patrimonial (Em milhares de R$) BDMG: 2009 – 2011 

Ativo 2009 2010 2011 

Circulante 767.695 801.364 775.020 

Disponibilidades 3.581 895 1.224 

Aplicações Interfinanceiras De Liquidez 460.774 377.034 292.379 

Títulos E Valores Mobiliários 31.270 49.001 21.641 

Operações De Crédito 253.462 354.234 437.239 

Operações De Arrendamento Mercantil - (31) (114) 

Outros Créditos 18.512 20.139 22.521 

Outros Valores E Bens 96 92 130 

    

Não Circulante 1.387.509 1.544.316 2.064.922 

Realizável A Longo Prazo 1.360.039 1.516.666 2.039.054 

Aplicações Interfinanceiras De Liquidez - - 100.179 

Títulos E Valores Mobiliários 294.058 273.439 135.619 

Operações De Crédito 776.753 1.046.604 1.575.344 

Operações De Arrendamento Mercantil - (49) (33) 

Outros Créditos 288.958 196.561 227.945 

Outros Valores E Bens 270 111 - 

    

Permanente 27.470 27.650 25.868 

Investimentos 48 487 607 

Imobilizado De Uso 24.570 24.578 23.086 

Imobilizado De Arrendamento 1.557 1.318 1.019 

Intangível 605 840 923 

Diferido 690 427 233 

    
T O T A L   D O   A T I V O 2.155.204 2.345.680 2.839.942 

(continua) 
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(continuação) 

Passivo  

  
2009 2010 2011 

Circulante 

  

     

209.407  

     

318.625  

     

431.089  

Depósitos 

  

             

-    

             

-    

     

100.184  

Captações no Mercado Aberto 

             

-    

             

-    

        

5.012  

Relações Interfinanceiras 

             

-    

             

-    

             

-    

Obrigações Por Repasses Do País  

     

165.061  

     

216.926  

     

238.700  

Outras Obrigações 

 

       

44.346  

     

101.699  

       

87.193  

       

Exigível a Longo Prazo 

 

     

940.547  

     

999.370  

  

1.252.067  

Relações Interfinanceiras 

             

-    

             

-    

             

-    

Obrigações por Repasses do País   

     

592.382  

     

743.629  

     

948.004  

Outras Obrigações 

 

     

348.165  

     

255.741  

     

304.063  

Resultados De Exercícios Futuros 

        

3.056  

        

4.376  

        

6.053  

Patrimônio Líquido 

 

  

1.002.194  

  

1.023.309  

  

1.150.733  

T O T A L   D O   P A S S I V O 

  

2.155.204  

  

2.345.680  

  

2.839.942  

Fonte: BDMG, com ajustes do autor 

Entretanto, há uma característica diferente da observada em outros bancos quando é analisado 

o lado do passivo.  Verifica-se que, no caso do BDMG, o Patrimônio Líquido tem uma grande 

magnitude relativa:  de um passivo total de R$ 2,346 bilhões, o Patrimônio Líquido representa 

aproximadamente 44% desse passivo – R$ 1,023 bilhão, sendo o Banco muito pouco 

alavancado, o que demonstra uma capacidade considerável do banco para captação de 

recursos para alavancar sua atuação, fomentando mais a economia mineira, exercendo o papel 

para qual foi criado no estado.  

 

Por outro lado, após a crise de 2008 o mercado de crédito no Brasil e no exterior tornou-se 

muito líquido para instituições brasileiras, o que seria uma oportunidade para o BDMG 

incrementar seus negócios, dada a sua situação econômico-financeira, conforme apresentada 

acima. Como pode ser observado, não consta em seu Balanço Patrimonial nenhum Certificado 

de Depósito Bancário (CDB) emitido. Unindo isso ao fato de que, por determinação legal, o 

BDMG não possa ter depósitos à vista, a dívida com terceiros torna-se muito reduzida 

apresentando apenas obrigações com o BNDES, em sua maioria.  
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Aqui surge uma distorção, mas que constitui, ao mesmo tempo, uma vantagem competitiva 

potencial. O BDMG apresenta-se como um banco sólido, tem uma situação patrimonial 

confortável, goza de credibilidade junto ao mercado e pode crescer baseado em maior 

alavancagem, sem infringir qualquer norma ou modus operandi das instituições financeiras, 

mormente às voltadas para o desenvolvimento. 

 

Obviamente, a comparação com bancos comerciais revela números muito díspares (Tabela 9), 

pois os objetivos e a forma de funcionamento dessas instituições são distintas.  

 

Tabela 9 – Índices de Basileia de Bancos Comerciais no Brasil 

Bancos 2009 2010 2011 

Itaú-Unibanco 16,7 15,4 17,0 

Bradesco 17,8 14,7 15,1 

Banco do Brasil 13,7 14,1 14,0 

Santander 25,6 22,1 19,9 

ALFA 20,20 19,91 19,1 

BDMG 44 37 32 

BNDES 17,5 18,6 20,6 

BANDES 35 29,5 23 

BRDE - 17,3 16,9 

          Fonte: Relatórios Anuais dos bancos listados 

   

Uma comparação pertinente é aquela que contrasta o BDMG e outros bancos de 

desenvolvimento do Brasil. O universo dos bancos de desenvolvimento é, no país, muito 

limitado, conforme discutido no capítulo 3. Enquanto que nos anos 60 e 70 foram criados no 

Brasil 14 instituições estaduais, além do BNDE com abrangência nacional, implementado na 

década de 50, a inflação, a perda de capacidade de financiamento e a década perdida de 

crescimento varreram do mapa a maioria das instituições de fomento. Só restaram quatro, 

sendo uma delas de atuação nacional e as outras três regionais: Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; Banco de Desenvolvimento do Estado do 
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Espírito Santo – Bandes; Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE; e o 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG.  

 

Conforme observam Dermine e Bissada (2005, p. 3) ainda existem operações que não estão 

no ativo e passivo dos bancos. São as chamadas “contas de compensação”. Nessas contas, no 

BDMG, está a parte das operações realizadas com recursos provenientes de fundos estaduais 

de desenvolvimento, em que o BDMG é o agente financeiro. Esses recursos não constituem 

risco direto para a instituição financeira e não fazem parte do ativo do Banco, uma vez que  o 

agente financeiro é apenas responsável pela aplicação dos recursos e as possíveis perdas não 

são de responsabilidade  do executivo estadual. De qualquer forma, o BDMG tem um grande 

envolvimento com essas operações, e os processos de análise, concessão, acompanhamento  e, 

eventualmente no caso de inadimplência, a  recuperação do crédito fazem parte de suas 

responsabilidades legais. Portanto, ao adicionar esses ativos dos Fundos de Desenvolvimento 

do estado nas contas do Banco, o BDMG tem sob sua responsabilidade a gestão de uma 

carteira de ativos que totalizava em 2010 o montante de R$ 4,42 bilhões. A Tabela 10 

apresenta os saldos da carteira do BDMG, separada pelos riscos: 

 

Tabela 10 – Carteira do BDMG por funding – em R$ milhões 

Funding 2009 2010 2011 

Risco Direto 1.138 1.518 2.130 

Risco Indireto 2.573 2.921 2.794 

Total 3.711 4.439 4.924 

                               Fonte: Balanços BDMG 

 

Essa distribuição do funding na carteira do BDMG ajuda a explicar seu índice de Basileia: 

baixa exposição ao risco para grande volume de capital. O BDMG tem, portanto, condições 

de assumir mais risco em relação ao seu patrimônio atual. 

 

Com relação aos resultados, o BDMG alcançou, no ano de 2010, receitas de intermediação 

financeira no montante de R$ 278,4 milhões, sendo R$164,8 milhões em operações de crédito 

e R$ 113,1 milhões em operações com títulos e valores mobiliários. O lucro líquido 

apresentado no balanço de 31/12/2010 foi de R$84,1 milhões, 34% maior que o lucro 
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apresentado no ano anterior. Em 2011, as receitas de intermediação financeira atingiram o 

montante de R$279,4 milhões, praticamente estáveis em relação a 2010.  O lucro líquido 

apresentou recuo de 3,1% em relação a 2010, alcançando o valor de R$81.510 mil.  

 

Tabela 11 – Demonstrativo de resultados, BDMG 2009 e 2010 e 2011 – em R$ mil 

Demonstrações Do Resultado Do Exercício 2009 2010 2011 

Receitas Da Intermediação Financeira 197.825 278.437 279.384 

Despesas Da Intermediação Financeira (73.669) (80.546) (92.128) 

Resultado Bruto Da Intermediação Financeira 124.156 197.891 187.256 

Outras Receitas/Despesas Operacionais (62.782) (76.666) (98.362) 

Resultado Operacional 61.374 121.225 88.894 

Resultado Não Operacional (2.608) (3.209) 27.200 

Resultado Antes Da Tributação S/ O  

Lucro E Participações 
58.766 118.016 116.094 

Imposto De Renda E Contribuição Social 9.555 (25.120) (26.190) 

Participação Estatutária No Lucro (5.705) (8.781) (8.394) 

Lucro Líquido  62.616 84.115 81.510 

Juros Sobre Capital Próprio (20.198) (41.382) (40.327) 

Lucro Por Ação 0,0013751 0,0018471 0,0017866 

Fonte: Relatórios BDMG. 

 

A rentabilidade de BDMG é baixa, se comparada a bancos comerciais ou mesmo ao BNDES, 

mas consistente com a dos dois outros bancos de desenvolvimento regional do pais, a saber: 

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES e Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, conforme pode ser visualizado na Tabela 12. 

 

Em 2010 o ROE do BDMG apresentou o resultado de 8,22%, 1,85% maior que o resultado 

apresentado em 2009, de 6,25%. Em 2011 o ROE apurado foi 7,08%, 1,05% menor que o 

índice de 2010. Existe uma pequena diferença entre o ROE obtido com a aplicação da fórmula 

definida por Dermine e Bissada (2005) do resultado da fórmula obtida pela divisão do Lucro 

líquido pelo PL médio, em decorrência de resultados não-operacionais acorridos nos anos de 

análise, principalmente em 2009, o influencia nos valores do Ativo e do Passivo, destoando os 

dois métodos de análise entre si. 
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Tabela 12 – Retorno sobre o patrimônio líquido dos bancos de desenvolvimento brasileiros 

 

Fonte: Relatórios Anuais dos Bancos. 

 

Conforme apresentado no capítulo 2, o retorno sobre o patrimônio líquido, de acordo Berk e 

Dermazo (2009, p. 68), e por Assaf Neto (2010, p. 110), pode ser apurado segundo a fórmula: 

  

    
  

        
    (1) 

  

 Da mesma forma, se aplicarmos a fórmula apresentada por Dermine e Bissada (2005, p. 16) 

    (      )  (   )  (          )  (
      

          
)  (   )      (2) 

 

A formulação (2) é muito útil por trazer novas e importantes variáveis, que exercem 

influência na rentabilidade de uma organização. A decomposição aplicada no BDMG está 

apresentada na Tabela 13, que traz um resultado semelhante ao primeiro:  

 

  

Banco 2009 2010 2011 

BNDES 24,38% 15,04% 14,83% 

BDMG 6,25% 8,22% 7,08% 

BANDES 8,72% 8,37% 7,03% 

BRDE 4,78% 7,62% 7,35% 
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Tabela 13 – ROE sob a perspectiva dos ativos, custos, despesas e impostos 

ÍNDICES 2009 2010 2011 

Ganhos Medios sobre os 

ativos 
EOA 

9,66% 13,19% 11,01% 

Custo Médio da Dívida COD 
6,48% 7,03% 6,17% 

Despesas Operacionais 

Médias 
OE 

3,39% 4,53% 3,41% 

Taxa Média de Impostos t 
3% 21% 23% 

Dívida/Patrimônio A 1,15 1,29 1,47 

ROE 
 

5,8% 8,5% 7,5% 

Fonte: Balanço BDMG, com cálculos do autor 

 

Do desdobramento proposto pelo método de Dermine e Bissada (2005), o componente Dívida 

sobre Patrimônio chama a atenção: o BDMG tem baixa alavancagem, com os índices de 1,15, 

1,29 e 1,47, respectivamente para os anos 2009, 2010 e 2011. Os resultados mostram que os 

Bancos de Desenvolvimento, mesmo com as limitações impostas pela Resolução 394/76, do 

Conselho Monetário Nacional, que os impede de captar depósitos à vista, operar com 

derivativos, exceto como mecanismo de proteção, de efetuar captações externas, entre outras, 

têm apresentado certa capacidade de alavancagem. A Tabela 14 revela que os bancos de 

fomento brasileiro são pouco alavancados e que o  BDMG é o mais  conservador dentre eles.  

 

Tabela 14 – Alavancagem dos bancos de desenvolvimento brasileiros 

 

 

 

 

 

 

 

A instituição mineira tem um grande espaço para crescer, aumentando sua alavancagem e 

suas aplicações no lado real da economia, fomentando a economia mineira, em atenção ao seu 

objetivo e missão institucional. Complementarmente, o indicador apresenta um aumento já 

percebido na alavancagem do Banco, refletindo a percepção das administração atual e sua 

predecessora imediata, no intuito de formar um banco cada vez mais viável do ponto de vista 

Banco 2009 2010 2011 

BDMG 1,15 1,29 1,47 

BNDES 5,81 5,78 5,65 

BANDES 4,47 5,04 5,60 

BRDE 12,99 7,33 9,24 

Fonte: Balanços dos Bancos, com cálculos do Autor 
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econômico, sendo a alavancagem a única forma de agregação de valor para o acionista e para 

a sociedade. O desafio é crescer de forma sustentável, selecionando adequadamente as 

atividades que deverão merecer crédito e apoio, diversificando e controlando risco, e 

observando os preceitos de uma atividade financeira de muito risco, dando ênfase no balanço 

correto de liquidez, e não permitindo o descasamento de taxas e prazos.  

 

 

5.2 O cálculo do EVA® 

 

Antes de detalharmos o resultado final de geração de valor pelo BDMG (EVA®), serão 

apresentados os cálculos do Retorno sobre o Investimento (ROI) e o Custo Médio Ponderado 

do Capital (WACC). 

 

Para cálculo do ROI, será utilizada a fórmula 

 

     
                       

                    
             (17) 

 

O Investimento líquido, por sua vez, pode ser alcançado subtraindo os passivos de 

funcionamento do Ativo Total, sendo estes decorrentes das contas apresentadas na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Passivo de funcionamento do BDMG – em R$ Mil 

Contas 2009 2010 2011 

Sociais e Estatutárias 8.071,00 36.646,00 - 

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados 263,00 389,00 1.385,00 

Fiscais e Previdenciárias 284.836,00 198.259,00 222.182,00 

Fundos Financeiros e de Desenvolvimento 20.445,00 18.741,00 21.764,00 

Diversas 78.896,00 103.405,00 145.925,00 

Resultados de Exercícios futuros 3.056,00 4.376,00 6.053,00 

Total 395.567,00 361.816,00 397.309,00 

Fonte: Balanços BDMG 

Para cálculo do Investimento líquido, foram empregadas as contas apresentadas na Tabela 16. 

 

Tabela 16 – Contas utilizadas no cálculo do investimento líquido do BDMG – em R$ Mil 

 2009 2010 2011 

Total Passivo de Funcionamento 395.567,00 361.816,00 397.309,00 

Ativo total 2.155.204,00 2.345.680,00 2.839.942,00 

Investimento Líquido  

(Ativo total - Passivo de Funcionamento) 
1.759.637,00 1.983.864,00 2.442.633,00 

Fonte: Balanços BDMG com Cálculos do Autor 
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O Lucro Líquido antes do IR é apresentado na Tabela 17: 

 

Tabela 17 – Lucro líquido antes do IR – em R$ Mil 

Contas 2009 2010 2011 

  Receitas     291.286,00    357.371,00       355.846,00  

  Receitas da Interm. Financeira     197.825,00    278.437,00       279.384,00  

  Receitas de Prest.de Serviços       56.984,00      59.680,00         61.067,00  

  Outras Receitas Operacionais       36.477,00      19.254,00         15.395,00  

- Despesas Operacionais    (156.243,00)  (155.600,00)     (174.824,00) 

  - Despesas de Pessoal      (68.242,00)    (70.517,00)       (82.007,00) 

  - Outras Desp. Administrativas      (26.987,00)    (28.671,00)       (28.612,00) 

  - Despesas Tributárias      (12.841,00)    (16.056,00)       (17.356,00) 

  - Outras Desp. Operacionais      (48.173,00)    (40.356,00)       (46.849,00) 

= Lucro Líquido Antes do IR     135.043,00    201.771,00       181.022,00  

- IR       45.914,62      68.602,14         61.547,48  

= 
Lucro operacional líquido após IR 

(NOPAT) 
      89.128,38    133.168,86       119.474,52  

Fonte: Balanço BDMG com Cálculos do Autor 

 

Assim, aplicando os valores na fórmula (17), o ROI do BDMG apresenta-se como 

demonstrado na Tabela 18. 

 

Tabela 18 - ROI do BDMG 

 2009 2010 2011 

Lucro Líquido Após o IR (em R$ Mil)       89.128,38    133.168,86       119.474,52  

Investimento Líquido (em R$ Mil) 1.759.637,00 1.983.864,00 2.442.633,00 

ROI 5,07% 6,71% 4,89% 

 Fonte: Cálculos do Autor 

 

Para cálculo do WACC, utilizaremos a fórmula apresentada na seção 2 desse trabalho: 

 

      [(
 

   
)]      [(

 

   
)]         (6) 

 

Onde: 

 

WACC = Custo Médio Ponderado do Capital; 

D = Dívidas; 

E = Capital Próprio (Equity); 

Kd* = Custo Efetivo da Dívida    (   ); 

t = somatório das alíquotas do imposto de renda (IR) e da contribuição 

social sobre o lucro líquido (CSLL); 

Ke = Custo do capital Próprio – será utilizada a TJLP, conforme discuto no capítulo 2. 
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Aplicando a fórmula nos dados dos balanços do BDMG temos o WACC, que está descrito na 

Tabela 19. 

 

Tabela 19 – WACC para o BDMG:2009 – 2011 

Componentes 2009 2010 2011 

Dívidas (em R$Mil) 1.153.010,00 1.322.371,00 1.689.209,00 

Equity - PL (em R$Mil) 1.002.194,00 1.023.309,00 1.150.733,00 

ki (Custo médio da dívida) 3,83% 3,63% 2,82% 

Ke  6,0% 6,0% 6,0% 

WACC 4,84% 4,67% 4,11% 

Fonte:  Cálculos do Autor 

 

Assim Sendo, pode-se calcular o EVA, com os resultados demonstrados na Tabela 20 

 

    (        )                    (5) 

 

Onde: 

 

        ROI = Retorno sobre o Ativo; 

        WACC = Custo Médio Ponderado de Capital 

        Investimento = Investimento Líquido, calculado nessa sessão. 

 

Tabela 20 – EVA do BDMG: 2009 – 2011 

Componentes 2009 2010 2011 

ROI 5,07% 6,71% 4,89% 

WACC 4,84% 4,67% 4,11% 

Investimento – Em R$ Mil 1.759.637,00 1.983.864,00 2.442.633,00 

EVA® - em R$ Mil 4.019,67 40.618,65 19.133,24 

Fonte: Cálculos do Autor 

 

Pode ser visualizado que o BDMG gera pouco Valor Econômico Adicionado, devendo assim 

focar sua atuação no sentido de fomentar o desenvolvimento da economia mineira. 
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Baseado nos resultados de pequeno volume alcançados até então, e diante dos indicadores 

apresentados, identificamos que o BDMG tem uma grande oportunidade e, ao mesmo tempo, 

um grande desafio: aumentar sua alavancagem de maneira substancial, para agregar mais 

valor econômico. Isso somente poderá ser atingido com o empenho e planejamento da alta 

administração e com o envolvimento das equipes técnicas do banco. 

 

 

5.3 Gestão de ativos e passivos do BDMG 

 

5.3.1 Risco da taxa de juros 

 

Em janeiro/2012, a carteira do BDMG apresentava descasamentos positivos em relação à taxa 

de juros, como podem ser visualizados na Tabela 21. 

 

Tabela 21 – Carteira BDMG – em R$ Mil 

Fator de Risco 

Descasamento 

Ativo Passivo 
Carteira 

Total 

Mantido até 

o 

Vencimento 

Disponível 

para 

Venda 

Juros  Geral 2.015.962 1.074.446 941.515 820.528 120.987 

Câmbio 38938 36.251 2.687 2.687 - 

CDI/SELIC 725.786 - 725.786 823.215 120.987 

TOTAL 2.780.685 1.110.697 1.669.988 87% 13% 

Fonte: BDMG 

 

A Tabela 21 apresenta os valores que o BDMG detém em sua contabilidade, com os valores 

do ativo, do passivo e sua exposição líquida. A linha de câmbio destina-se a demonstrar a 

exposição em moeda estrangeira, que atualmente basicamente limita-se a contratos efetuados 

com empresas que acessaram recursos do BNDES, e a linha CDI/SELIC reflete o que o 

BDMG traz de ativos considerados livres de risco. 

 

O BDMG tem um descasamento positivo de R$1,69 bilhões, sendo que desse valor, 90% está 

alocado na carteira “Mantido até o Vencimento” e os 10 % restantes estão na carteira 
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“Disponível para Venda”. Esses 10% estão distribuídos em títulos públicos federais atrelados 

ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e estão colocados como disponíveis para venda 

no ativo do BDMG. Além disso, estão também na carteira trading as operações chamadas 

compromissadas de um dia, recursos utilizados para a gestão de caixa de curtíssimo prazo, e o 

excedente a 100% do CDI nas aplicações da carteira de “Mantidos até o vencimento”, 

consideradas pelo Banco como fator de risco pré-fixado, como exposição passiva, conforme 

Resolução CMN 3464/2007. 

 

O descasamento total dos ativos e passivos financeiros do BDMG é positivo, conforme já 

demonstrado na Tabela anterior, do  qual  43%  decorrem  de  operações  em  transações  livres  de  

risco,  indexadas  ao CDI/SELIC,  no  montante  de  R$  720.672  e,  os  outros  57%  decorrem  

de  operações passíveis de risco de mercado.  

 

 

A Tabela 22 apresenta o detalhamento da exposição da carteira do BDMG por fator de risco. 

 

Tabela 22 – Detalhamento por fator de risco de dezembro de 2011 – em R$ mil 

Fator de Risco dez/11 

CDI/SELIC 725.786 43% 

Ju
ro

s 
G

er
al

 

TJLP 299.461 18% 

IPCA 189.913 11% 

Pré-fixado 216.052 13% 

IGP-M 188.871 11% 

TR 42.885 3% 

Dolar 2.687 0 

Outros 1.645  

Descasamento  Total 1.669.988  

Exposição para Risco de Mercado 944.203 57% 

 Livre de risco 725.786 43% 

           Fonte: BDMG 
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No resultado apresentado, verifica-se um concentração do descasamento no fator de risco 

SELIC/CDI, com 43% de exposição no mês de dezembro de 2011. Em seguida, mas em uma 

concentração bem menor – o BDMG está exposto, em dezembro de 2011, no fator de risco 

TJLP, advindo dos créditos originados de repasses com o BNDES e com créditos concedidos 

tendo como funding recursos da carteira proprietária.  A exposição ao risco cambial é 

irrelevante, pois não há descasamento entre os financiamentos concedidos com recursos de 

repasse do BNDES e com ao seu passivo. O Banco, pela, Resolução 394 do Conselho 

Monetário Nacional – CMN – somente pode operar com derivativos para fins de proteção e é 

vedada a operação com renda variável. Assim, o BDMG não tem exposição ao Risco de 

Ações e Commodities. 

 

Os descasamentos podem ser visualizados por vértice de vencimento, em relação aos fatores 

de risco, conforme apresentado na Tabela 23:  
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Tabela 23  - Exposiçao líquida por vértice nos fatores de risco – em R$ Mil 

 

dezembro-11 EXPOSIÇÃO LÍQUIDA NOS FATORES DE RISCO Transações sem Risco 

VÉRTICE 
Pré ME - dólar TR TJLP IPCA IP - outros IGP-M Dólar     CDI/SELIC 

                Líquida/Vértice Disponibilidades Demais Fatores 

1 dia 72.030  2.687  0  2.989  218  20  1.594  123  79.660  4.202  13.328  

1 mês (919) 0  105  5.180  1.121  29  3.035  136  8.687    124.935  

2 meses (2.878) 0  623  5.798  1.282  29  3.379  67  8.299    98.405  

3 meses 7.173  0  1.242  10.475  1.060  71  6.363  110  26.493    74.367  

6 meses 15.237  0  3.003  20.530  3.637  164  11.192  290  54.054    71.410  

1 ano 27.413  0  5.715  39.216  7.859  239  16.387  610  97.439    132.483  

2 anos 23.161  0  6.049  50.234  18.780  273  15.555  576  114.629    110.675  

3 anos 15.471  0  5.108  46.761  26.604  157  9.986  365  104.453    59.805  

4 anos 12.436  0  4.551  34.765  23.533  120  7.705  226  83.335    24.229  

5 anos 24.595  0  10.340  35.642  43.395  315  13.273  168  127.727    7.861  

10 anos 14.432  0  5.574  20.410  12.707  227  10.202  17  63.570    8.288  

>10 anos 7.900  0  574  27.463  49.717  0  90.201  0  175.855    0  

Total geral 216.052  2.687  42.885  299.461  189.913  1.645  188.871  2.687  944.203  4.202  725.786  

Fonte: BDMG 
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Em janeiro de 2012, pode-se verificar que a exposição total do BDMG, tanto em relação aos 

vértices – que pode ser entendido como os prazos de vencimento dos ativos e passivos –  

quanto aos fatores de risco – que podem ser conhecidos como indexadores – é ativa, e que a 

maior concentração de vencimentos está posicionada na carteira após um ano. Pode-se 

verificar também que as maiores exposições estão nos fatores de risco de cupom TJLP e 

Cupom IPCA, com concentrações acima de um ano até acima de 10 anos. No caso do Fator de 

risco IPCA, 25% da carteira líquida tem vencimento acima de 10 anos. Em relação ao fator de 

risco Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM, verificamos que quase 50% da exposição 

se encontra acima de 10 anos. 

 

O Gráfico 2 apresenta a exposição líquida do BDMG por vértice. Como pode ser visualizado, 

a característica do Banco de financiador de longo prazo se traduz no aumento da exposição a 

partir de 1 ano, cresce fortemente e atinge seu maior valor após 10 anos. 

 

Gráfico 2 – Exposição líquida por vértice 

 

 Fonte: BDMG 

 

Outra avaliação a ser realizada é a composição da exposição líquida por fator de risco, 

conforme mostra o Gráfico 3. Percebe-se um aumento da exposição em TJLP no último 

semestre de 2011, com um aumento de aproximadamente 48% desse valor. Os financiamentos 

concedidos com repasse do BNDES tem como indexador principal a TJLP, o que demonstra 

um aumento da concessão de financiamentos do BDMG com recursos do Banco Nacional de 
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Desenvolvimento Econômico e Social, um dos fundings mais baratos ofertados hoje no 

mercado. 

 

Gráfico 3 – Composição da exposição líquida por fator de risco 

  

Fonte: BDMG 

 

Foi calculado o Valor em Risco (VaR) do BDMG que, conforme apresentado no capítulo 2, 

traduz a maior possibilidade de perda esperada da carteira em determinado período de tempo.  

 

O VaR de 10 dias do BDMG, calculado com 99% de confiança, encontra-se em 2,00% do 

Patrimônio de Referência, conforme o Gráfico 4: 
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Gráfico 4 – Variação do VaR em relação ao Patrimônio de Referência (PR) do BDMG 

   

Fonte: BDMG 

 

O aumento apresentado no Gráfico 4 se deu em decorrência do aumento da volatilidade do 

mercado. Ainda no período de crise, o VaR do BDMG é muito baixo, demonstrando a solidez 

do Banco. 

 

 

5.3.2 Risco de liquidez 

 

O BDMG por ser Banco de Desenvolvimento, conforme definido na Resolução 394 do CMN, 

não pode ter depósitos à vista e suas captações somente poderão ser com prazo de liquidação 

superior a 360 dias. A Resolução CMN 2804/2000, que será substituída em 01 de janeiro de 

2013 pela Resolução 4090/2012, regulamenta o risco de liquidez dos bancos no Brasil. 

Segundo as normas, as instituições financeiras devem controlar seu fluxo de caixa diariamente 

e, por meio de cenários, simular e avaliar os impactos de fatores internos e externos em sua 

liquidez, pelo menos em um horizonte de 90 dias. 

O BDMG tem definida uma política de risco de liquidez, que trabalha com a exigência de um 

colchão de liquidez de % sobre PL em disponibilidades. Além disso, foram definidas 

condições de liquidez de medio prazo, com a metodologia definida pelo Banco, que busca 

evidenciar descasamentos entre ativos negociáveis e passivos exigíveis que possam impactar a 

capacidade de pagamento da instituição, considerando moedas e prazos de vencimentos de 
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direitos e obrigações. Na política de Gestão de Liquidez, o Banco tem definido um plano de 

contingência para eventuais problemas relacionados à liquidez. 

 

Para acompanhamento da liquidez o BDMG analisa o prazo de 12 meses a contar do mês 

atual da análise e para o cálculo da sua Condição de Liquidez de Médio Prazo (CLMP), o 

BDMG toma como algumas das variáveis as disponibilidades do período e sua carteira de 

tesouraria, ponderada pelo volume e nível de liquidez dos ativos, volume de crédito a receber, 

necessidade de captações, novos desembolsos, entre outros.  

 

Foi definida também a Condição de Médio Prazo Ampliada (CLMPA), que soma ao resultado 

da CLMP, no numerador, ativos financeiros classificados como mantidos até o vencimento, 

conversíveis em caixa no período de até doze meses. 

 

Foram definidos ainda parâmetros para monitoramento do risco de liquidez no médio prazo 

conforme Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Parâmetros do gerenciamento da liquidez no BDMG 

Parâmetro Diagnóstico 

CLMP <1 e CLMPA   1. Medio Risco 

CLMPA   1 Alto Risco 

Fonte: BDMG 

 

A Tabela 24 apresenta os parâmetros calculados para o Dezembro de 2011, inclusive com os cenários 

de stresse: 
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Tabela 24 – Condição de Liquidez (CL) no horizonte de 12 meses – em R$ Milhões 

Descrição 

Cenário Base Estresse 
Impacto do 

estresse 
Condição de estresse 

CLMP CLMPA CLMP CLMPA 

Índice CL 1,32 1,37 1,00 1,04   
Indicador sob cenário 

de estresse 

Fonte: BDMG 

 

O BDMG apresenta solidez em mais um indicador, refletindo o controle eficaz da liquidez do 

Banco.  

 

5.4 Simulações e análises de stress 

 

5.4.1 Mudanças nas taxas de Juros e seus efeitos no BDMG 

 

A Bolsa de Mercadorias e Futuros – BM&F, divulga diariamente curvas de estresse para uma 

série de indexadores, curvas essa amplamente utilizadas pelo mercado para mensuração do 

estresse em seus ativos. São disponibilizados: (i) um cenário do mercado, (ii) três cenários de 

alta e (iii) 3 cenários de baixa, como apresentado na Tabelas 25, 26 e 27.  

 

Tabela 25 – Cenário BM&F – para IPCA – em % - 12/2011 

Vértice 

em Dias 

Úteis 

Mercado Alta 1 Alta 2 Alta 3 Baixa 1 Baixa 2 Baixa 3 

1 10,85 9,05 12,65 9,05 12,65 9,05 12,65 

21 4,006 2,236 5,782 2,481 5,776 2,23 5,531 

42 3,64 1,9 5,391 2,39 5,38 1,889 4,89 

63 3,422 1,712 5,147 2,447 5,132 1,696 4,397 

105 3,236 1,586 4,911 2,811 4,886 1,56 3,661 

126 3,43 1,81 5,081 3,28 5,05 1,779 3,58 

189 4,376 2,846 5,951 5,051 5,906 2,8 3,701 

252 4,352 2,912 5,852 5,852 5,792 2,852 2,852 

378 4,315 3,055 5,815 5,815 5,575 2,815 2,815 

504 4,748 3,668 6,248 6,248 5,828 3,248 3,248 

525 4,771 3,721 6,271 6,271 5,821 3,271 3,271 

756 5,017 4,297 6,517 6,517 5,737 3,517 3,517 

1008 5,199 4,839 6,699 6,699 5,559 3,699 3,699 

1260 5,28 5,28 6,78 6,78 5,28 3,78 3,78 

2016 5,33 6,41 6,83 6,83 4,25 3,83 3,83 

2520 5,35 6,85 6,85 6,85 3,85 3,85 3,85 

2521 5,35 6,85 6,85 6,85 3,85 3,85 3,85 

3500 5,35 6,85 6,85 6,85 3,85 3,85 3,85 

Fonte: Bolsa de Mercadorias e Futuros 
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Tabela 26 – Cenário BM&F – para IGPM – em % - 12/2011 

Vértice 

em Dias 

Úteis 

Mercado Alta 1 Alta 2 Alta 3 Baixa 1 Baixa 2 Baixa 3 

1 10,85 8,35 13,35 8,35 13,35 8,35 13,35 

21 10,701 8,245 13,17 8,724 13,158 8,233 12,679 

42 8,61 6,198 11,045 7,155 11,023 6,175 10,065 

63 7,92 5,552 10,322 6,987 10,289 5,519 8,853 

105 6,699 4,417 9,033 6,81 8,98 4,364 6,587 

126 6,37 4,133 8,671 7,004 8,608 4,069 5,736 

189 5,957 3,851 8,158 8,158 8,063 3,756 3,756 

252 5,622 3,647 7,723 7,723 7,597 3,522 3,522 

378 5,509 3,796 7,409 7,409 7,221 3,609 3,609 

504 5,45 4 7,15 7,15 6,9 3,75 3,75 

630 5,41 4,223 7,11 7,11 6,598 3,71 3,71 

756 5,39 4,465 7,09 7,09 6,315 3,69 3,69 

1008 5,36 4,96 7,06 7,06 5,76 3,66 3,66 

1260 5,36 5,485 7,06 7,06 5,235 3,66 3,66 

2000 5,347 7,047 7,047 7,047 3,647 3,647 3,647 

2520 5,347 7,047 7,047 7,047 3,647 3,647 3,647 

2521 5,347 7,047 7,047 7,047 3,647 3,647 3,647 

3500 5,347 7,047 7,047 7,047 3,647 3,647 3,647 

Fonte: Bolsa de Mercadorias e Futuros 

 

Tabela 27 – Cenário BM&F – para Pré-fixado – em % - 12/2011 

Vértice 

em Dias 

Úteis 

Mercado Alta 1 Alta 2 Alta 3 Baixa 1 Baixa 2 Baixa 3 

1 10,85 9,85 11,85 9,85 11,85 9,85 11,85 

21 10,694 9,735 11,784 9,995 11,657 9,62 11,456 

42 10,567 9,647 11,751 10,168 11,492 9,414 11,088 

63 10,424 9,545 11,702 10,311 11,312 9,193 10,714 

105 10,226 9,427 11,692 10,64 11,039 8,838 10,083 

126 10,174 9,415 11,734 10,83 10,95 8,708 9,829 

189 10,092 9,455 11,934 11,383 10,756 8,391 9,2 

252 10,06 9,543 12,184 11,853 10,612 8,124 8,709 

378 10,272 9,996 12,772 12,667 10,6 8,022 8,265 

504 10,496 10,462 12,996 12,996 10,6 8,246 8,246 

630 10,701 10,908 13,201 13,201 10,58 8,451 8,451 

756 10,778 11,226 13,278 13,278 10,433 8,528 8,528 

1008 10,938 11,869 13,438 13,438 10,144 8,688 8,688 

1260 10,99 12,403 13,49 13,49 9,748 8,74 8,74 

2000 11,061 13,561 13,561 13,561 8,811 8,811 8,811 

2520 11,16 13,66 13,66 13,66 8,91 8,91 8,91 

2521 11,16 13,66 13,66 13,66 8,91 8,91 8,91 

3500 11,16 13,66 13,66 13,66 8,91 8,91 8,91 

Fonte: Bolsa de Mercadorias e Futuros 

 



102 

 

 

Para a simulação dos impactos de  taxas de juros nos ativos do BDMG, serão utilizadas as 

curvas de maior estresse, chamadas “Alta  ” nas Tabelas acima, conforme apresentado na 

Tabela 28. 

 

Tabela 28 – Cenários de Estresse para Risco de taxa de juros no BDMG - 31/12/2011 

Vértice 

em Dias 

Úteis 

IGPM IPCA 
Pré-

Fixado 

1 13,35 12,65 11,85 

21 13,17 5,782 11,784 

42 11,045 5,391 11,751 

63 10,322 5,147 11,702 

105 9,033 4,911 11,692 

126 8,671 5,081 11,734 

189 8,158 5,951 11,934 

252 7,723 5,852 12,184 

378 7,409 5,815 12,772 

504 7,15 6,248 12,996 

630 7,11 6,271 13,201 

756 7,09 6,517 13,278 

1008 7,06 6,699 13,438 

1260 7,06 6,78 13,49 

2000 7,047 6,83 13,561 

2520 7,047 6,85 13,66 

2521 7,047 6,85 13,66 

3500 7,047 6,85 13,66 

    Fonte: Bolsa de Mercadorias e Futuros 

 

A Tabela 29 apresenta a exposição do BDMG ao cenário de estresse acima descrito. 

 

Tabela 29 - Exposição líquida do BDMG por vértice nos fatores de risco após aplicação dos 

cenários de estresse (Valores em R$ Mil) 

Fator de Risco 
Exposição 

Real 

Exposição no  

Cenário de Stress 
∆ 

Pré 190.324.365 178.913.723 (11.410.642) 

Dólar 2.451.746 2.451.746 -  

TR 42.746.248 39.216.148 (3.530.100) 

IGPM 187.944.264 165.527.717 (22.416.547) 

IPCA 201.030.963 182.519.139 (18.511.824) 

TJLP 347.247.788 319.039.061 (28.208.727) 

Variação no Cenário de Stress (84.077.840) 

                       Fonte: BDMG 

 

Podemos verificar que mesmo no cenário de maior estresse, a exposição líquida do BDMG é 

ainda positiva e bem confortável, ou seja, ainda que seja aplicado o cenário mais inóspito nos 
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números do Banco, a redução da exposição líquida é de menos de 5% da exposição total 

positiva, que é de quase R$ 1,7 bilhão, apresentada na Tabela 22. 

  

 

5.4.2 Análise de stress para o risco de liquidez 

 

Para o risco de liquidez, foram consideradas as seguintes premissas de simulações:  

1. Não recebimento das prestações vencidas no mês dos maiores clientes de Recursos 

próprios e dos maiores clientes de Repasses   

2. Não recebimento das prestações dos clientes com prestações vencidas entre 31 e 60 

dias. 

 

Aplicando as premissas acima descritas no fluxo de caixa do BDMG para 90 dias, pode se 

observar a variação no caixa, conforme mostra o Gráfico 5: 

 

Gráfico 5 – Movimento do Fluxo de caixa do BDMG em razão das simulações com os testes 

de stress 

 

Fonte: BDMG 

 

        Disponibilidade Estresse 
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A linha na cor azul refere-se à disponibilidade de caixa do BDMG, na data base dez/2011, 

com sua projeção para 90 dias e a linha roxa apresenta a disponibilidade do BDMG exposta 

ao cenário de estresse.  

 

As informações contidas no Gráfico 5 não deixam qualquer dúvida sobre a situação de 

segurança em relação aos fatores de risco aos quais o BDMG está exposto. Mesmo no cenário 

mais desfavorável, a redução da liquidez provocada pela aplicação do estresse é de menos de 

5% da exposição líquida positiva, que ainda soma aproximadamente R$ 1,6 bilhão. 

 

Diante dos resultados apresentados, o BDMG apresenta-se como banco sólido, gerando valor 

agregado e pronto para enfrentar as mudanças que o mercado financeiro solicitar, mudanças 

essas que deverão ser implantadas com cautela, administradas com comprometimento e visão 

de longo prazo, para que o seu crescimento seja sustentável, levando o desenvolvimento a 

todos os pontos das Minas Gerais, sua função maior enquanto agente de desenvolvimento do 

estado.  
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6 – CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa dissertação teve como objetivo analisar os dados do BDMG sob a ótica da geração de 

valor agregado, da rentabilidade, da gestão de ativos e passivos, e do impacto gerado pelo 

banco como indutor do desenvolvimento no estado de Minas Gerais. A pesquisa se caracteriza 

por um estudo de caso, sendo selecionado para análise o Banco de Desenvolvimento de Minas 

Gerais S.A. (BDMG). Foram analisados os dados referentes aos anos de 2009 a 2011, 

incluindo os Balanços, Demonstrações de Resultados de Exercicios (DRE) e documentos e 

informações disponibilizados pelo BDMG. A dissertação utilizou, também, resultados 

levantados por outros estudos para uma breve reflexão sobre os impactos do Banco na 

economia mineira. 

 

Inicialmente, foi apresentada uma breve história do surgimento dos bancos em geral e da sua 

função para a sociedade, quer seja na posição de investidores, quer seja como tomadores e, 

também, o processo de surgimento dos bancos de desenvolvimento. O Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais, objeto do presente estudo, foi o primeiro banco de 

desenvolvimento estadual a ser criado no território nacional, em 1962, movimento que deu a 

largada para a criação de outros bancos com o mesmo objetivo por outros estados da 

Federação.  

 

A dissertação deu grande ênfase à análise do binômio risco-retorno, detalhando os riscos aos 

quais um banco está exposto e como a instituição financeira deverá buscar maximizar o 

retorno sobre seu capital. O marco teórico enfatizou as questões de criação de Valor 

Econômico Adicionado (EVA), o controle de riscos e a gestão de ativos e passivos (ALM). 

 

Mediante uma resenha de estudos representativos sobre o tema foi destacado o papel do do 

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, ao longo dos seus 50 anos de existência. 

Verificou-se que suas ações foram muito importantes e exerceram impactos significativos, 

especialmente nos anos 60 e 70 do século XX, auxiliando o governo estadual na 

transformação da economia eminentemente agrícola em uma caracterizada por uma base 

industrial mais dinâmica e diversificada. 

 

Embora a geração de valor não constitua o objetivo central de um banco de fomento, o autor 

acredita que este aspecto não deve ser relegado a um plano secundário, pois a sustentabilidade 
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de uma instituição financeira não pode depender apenas de aportes de capital do controlador. 

O tema foi investigado e verificou-se que o BDMG apresenta rentabilidade positiva para o 

período analisado. Entretanto, a geração de valor, embora positiva, é pequena, e parte disto 

decorre de sua baixa alavancagem, que é fruto da crise que se abateu sobre os bancos de 

fomento brasileiros, ai incluído o BDMG, no período que se estende de 1980 até o final dos 

anos 90. O BDMG foi recapitalizado desde então e os resultados revelam melhorias nos 

índices de desempenho, despontando como um banco forte e sólido. Mas para desempenhar 

papel fundamental para o desenvolvimento regional necessita dinamizar sua atuação, com 

maiores desembolsos, e para isto deve aumentar a alavancagem. 

 

O autor compartilha a tese de que dada a função de fomento à economia mineira, o BDMG 

não tem o mesmo objetivo de um banco comercial ou de investimento, que opera em nichos 

mais rentáveis e visando lucro e retorno financeiro ao acionista. Entretanto, o BDMG não 

pode descuidar da gestão financeira e deve incorporar instrumentos modernos para a analisar 

e mitigar os riscos. 

 

Com este entendimento, foram destacados os vários riscos inerentes à atividade financeira 

com destaque para os riscos de mercado e de liquidez. Estes riscos  tendem ganhar maior 

relevância para o BDMG,  haja vista o necessário e almejado aumento dos seus desembolsos, 

que pressupõe uso crescente de recursos de terceiros e de novas fontes de financiamento. 

 

Nesse momento é fundamental que o banco tenha uma Gestão de Ativos e Passivos 

consistente e bem estruturada, buscando antecipar os movimentos do mercado, aproveitando 

as oportunidades e mitigando os riscos inerentes a essa alavancagem. Assim o BDMG poderá, 

cada vez mais, exercer seu papel precípuo de fomentador do desenvolvimento do estado de 

Minas Gerais. 

 

O autor espera que esta dissertação contribua, no âmbito interno, para auxiliar a boa gestão 

financeira do BDMG e, também, para incentivar novos trabalhos sobre o tema. As limitações 

desse trabalho perpassam pela pequena quantidade de trabalhos de pesquisa sobre o tema 

gerenciamento de ativos e passivos e pela dificuldade de acesso aos dados extra-balanço dos 

bancos, sobretudo dos bancos de desenvolvimento. Outra limitação é o número reduzido de 

bancos de desenvolvimento no Brasil, o que dificulta a comparação entre resultados.  
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A pesquisa não pretende esgotar os assuntos abordados e nem tampouco em relação ao 

BDMG especificamente. Não obstante, espera-se que os métodos e os resultados apresentados 

possam contribuir para a   realização de futuros estudos comparando-se BDMG com outras 

instituições bancárias de desenvolvimento, aqui e em outros países, bem como apresentar o 

BDMG a outros observadores que não os gestores e a sociedade em geral. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Resolução nº 394 

 

RESOLUÇÃO Nº 394 

 

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro 

de 1964, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada 

em 20 de outubro de 1976, tendo em vista o disposto no art. 4º, incisos VI, VIII, XI e XII, da 

referida Lei,  

 

R E S O L V E U:  

 

I - Baixar o anexo Regulamento, que define a competência e disciplina a constituição e o 

funcionamento dos Bancos de Desenvolvimento.  

 

II - Autorizar o Banco Central a baixar as instruções complementares que se fizerem 

necessárias à execução do disposto no Regulamento.  

 

III - Revogar as Resoluções nºs 93, de 26 de junho de 1968, e 119, de 16 de julho de 1969, 

bem como a Circular nº 128, de 16 de julho de 1969.  

 

Anexo.  

Brasília-DF, 3 de novembro de 1976  

Paulo H. Pereira Lira  

Presidente  

 

 

 

REGULAMENTO ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 394, DE 03.11.76, QUE DEFINE A 

COMPE-TÊNCIA E DISCIPLINA A CONSTITUIÇÃO E O FUNCIONAMENTO DOS 

BANCOS DE DESENVOLVIMENTO. 

 

CAPÍTULO I 

- Características e Constituição 

 

Art. 1º Os Bancos de Desenvolvimento são instituições financeiras públicas não federais, 

constituídas sob a forma de sociedade anônima, com sede na Capital do Estado da Federação 

que detiver seu controle acionário.  

 

Parágrafo único. As instituições financeiras de que trata este artigo adotam, obrigatória e 

privativamente, em sua denominação, a expressão "Banco de Desenvolvimento", seguida do 

nome do Estado em que tenham sede.  

 

Art. 2º A constituição dos Bancos de Desenvolvimento depende de prévia autorização do 

Banco Central, e a carta-patente, quando concedida, tem prazo indeterminado de vigência. 

(Revogado pela Resolução 2099, de 17/08/1994).  
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Art. 3º Os Bancos de Desenvolvimento integram o Sistema Financeiro Nacional e são 

regidos: I - Pelas normas legais pertinentes;  

II - Pelas normas regulamentares baixadas pelo Banco Central com base em deliberações do 

Conselho Monetário Nacional;  

III - Pelas normas regulamentares baixadas pelo Banco Central com base em suas atribuições 

legais.  

 

CAPÍTULO II 

- Objetivos 

 

Art. 4º O objetivo precípuo dos Bancos de Desenvolvimento é proporcionar o suprimento 

oportuno e adequado dos recursos necessários ao financiamento, a médio e longo prazos, de 

programas e projetos que visem a promover o desenvolvimento econômico e social dos 

respectivos Estados da Federação onde tenham sede, cabendo-lhes apoiar prioritariamente o 

setor privado.  

 

§ 1º Excepcionalmente, quando o empreendimento visar a benefícios de interesse comum, os 

Bancos de Desenvolvimento podem assistir a programas e projetos desenvolvidos fora dos 

respectivos Estados.  

 

§ 1º Excepcionalmente, quando o empreendimento visar benefícios de interesse comum, os 

bancos de desenvolvimento podem prestar assistência a programas e projetos desenvolvidos 

em estado limítrofe à sua área de atuação. (Redação dada pela Resolução 3.593, de 

31/07/2008.)  

 

§ 2º A assistência de que trata o parágrafo anterior deve efetivar-se através de consórcio com 

o Banco de Desenvolvimento local.  

 

§ 2 (Revogado) (Revogado pela Resolução 3593, de 31/07/2008)  

Art. 5º Para atender a seu objetivo, os Bancos de Desenvolvimento podem apoiar iniciativas 

que visem a:  

 

I - Ampliar a capacidade produtiva da economia, mediante implantação, expansão e/ou 

relocalização de empreendimentos;  

 

II - Incentivar a melhoria da produtividade, por meio de reorganização, racionalização, 

modernização de empresas e formação de estoques - em níveis técnicos adequados - de 

matérias primas e de produtos finais, ou por meio da formação de empresas de 

comercialização integrada;  

 

III - Assegurar melhor ordenação de setores da economia regional e o saneamento de 

empresas por meio de incorporação, fusão, associação, assunção de controle acionário e de 

acervo e/ou liquidação ou consolidação de passivo ou ativo onerosos;  

 

IV - Incrementar a produção rural por meio de projetos integrados de investimentos 

destinados à formação de capital fixo ou semifixo;  

 

V - Promover a incorporação e o desenvolvimento de tecnologia de produção, o 

aperfeiçoamento gerencial, a formação e o aprimoramento de pessoal técnico, podendo, para 



114 

 

 

este fim, patrocinar programas de assistência técnica, preferencialmente através de empresas e 

entidades especializadas.  

 

§ 1º No caso dos empreendimentos de que trata o inciso IV, o financiamento do custeio, 

segundo a definição do art. 11 do Decreto nº 58.380, de 10 de maio de 1966, pode ser 

realizado diretamente pelo Banco de Desenvolvimento, ou, preferencialmente, por intermédio 

de convênios com outras instituições financeiras autorizadas a realizar esse tipo de atividade.  

 

§ 2º Para os efeitos do inciso IV, considera-se:  

 

a) capital fixo - as inversões para a fundação de culturas permanentes, inclusive pastagens, 

florestamento e reflorestamento, construção, reforma ou ampliação de benfeitorias e 

instalações permanentes, aquisição de máquinas e equipamentos de longa duração, 

eletrificação rural, obras de irrigação e drenagem ou de recuperação do solo, irrigação e 

açudagem e, respeitadas as disposições do Código Florestal, desmatamento e destocamento;  

 

b) capital semifixo - as inversões para aquisição de animais destinados à criação, recriação, 

engorda ou serviço; máquinas, implementos, veículos, equipamentos e instalações de desgaste 

a curto e médio prazos, utilizáveis nessas atividades.  

 

CAPÍTULO III 

- Capital 

 

Art. 6º O capital inicial dos Bancos de Desenvolvimento é sempre realizado em moeda 

corrente, sendo a sua totalidade, com direito a voto, representada por ações nominativas.  

 

§ 1º O Estado da Federação autorizado a constituir Banco de Desenvolvimento detém, 

obrigatoriamente, o controle acionário da instituição.  

 

§ 2º Na subscrição do capital inicial e na de seus aumentos em moeda corrente, é exigida, no 

ato, a realização de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) do montante subscrito.  

 

§ 3º As quantias recebidas dos subscritores de ações são recolhidas ao Banco Central no prazo 

de 5 (cinco) dias, contados de seu recebimento, permanecendo indisponíveis até a solução do 

respectivo processo.  

 

§ 4º O remanescente do capital subscrito em moeda corrente, inicial ou aumentado, deve ser 

integralizado dentro de um ano da data da solução do respectivo processo.  

 

Art. 7º Os aumentos de capital não realizados em moeda corrente podem decorrer da 

incorporação de reservas e da reavaliação da parcela dos bens do ativo imobilizado.  

 

Art. 8º Os Bancos de Desenvolvimento registrados como sociedade anônima de capital aberto 

podem emitir ações preferenciais, nas formas nominativas e ao portador, sem direito a voto, 

neste último caso desde que previamente autorizados pelo Banco Central.  

Parágrafo único. O total de ações preferenciais, sem direito a voto, não pode exceder 50% 

(cinqüenta por cento) do capital social.  

 

CAPÍTULO IV 

- Organização Administrativa 
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Art. 9º Os Bancos de Desenvolvimento devem dispor, obrigatoriamente, de setores 

especializados em:  

- planejamento, análise e acompanhamento de programas e projetos;  

- auditoria interna;  

- serviços jurídicos;  

- serviços financeiros.  

 

Art. 10. A administração dos Bancos de Desenvolvimento deve ser exercida por pessoas de 

ilibada reputação e notória capacidade em assuntos econômico-financeiros.  

 

Art. 11. Os atos relativos à eleição de diretores e membros dos órgãos consultivos, fiscais e 

semelhantes devem ser submetidos ao Banco Central, no prazo de 15 (quinze) dias de sua 

ocorrência.  

 

§ 1º O Banco Central, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, decidirá aceitar o nome do 

eleito ou recusá-lo se não atendidas as condições para a posse e para o exercício de cargos de 

administração de instituições financeiras ou funções em órgãos consultivos, fiscais e 

semelhantes.  

 

§ 2º A posse do eleito depende da aceitação a que se refere o parágrafo anterior.  

 

§ 3º Entender-se-á não ter havido recusa à posse, se, tendo sido apresentada integralmente a 

documentação requerida, o Banco Central não se manifestar dentro do prazo mencionado no 

parágrafo primeiro deste artigo.  

 

Art. 12. Os Bancos de Desenvolvimento dependem, igualmente, de prévia autorização do 

Banco Central para:  

 

a) funcionamento;  

 

b) instalação ou mudança de localização de quaisquer serviços;  

 

c) qualquer alteração estatutária.  

 

Art. 13. Os Bancos de Desenvolvimento não podem manter agências.  

Parágrafo único. É permitida a utilização da rede de agências de outras instituições financeiras 

para execução de operações que estejam enquadradas nos objetivos dos Bancos de 

Desenvolvimento, mediante lavratura de convênios específicos para prestação de serviços.  

 

CAPÍTULO V 

- Operações 

Seção I 

- Disposições Gerais 

 

Art. 14. Os Bancos de Desenvolvimento devem efetuar adequada análise técnica, econômica, 

financeira e jurídica do projeto ou empreendimento a ser beneficiado, como medida 

preliminar à concessão de apoio financeiro.  

Parágrafo único. As análises efetuadas devem evidenciar os seguintes requisitos mínimos:  
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a) existência de mercado para os bens e/ou serviços a serem produzidos;  

 

b) exeqüibilidade técnica do processo de produção e disponibilidade dos fatores necessários;  

 

c) rentabilidade operacional do empreendimento;  

 

d) viabilidade do esquema financeiro e segurança de disponibilidade dos demais recursos;  

 

e) capacidade de pagamento do beneficiário;  

 

f) garantias suficientes;  

 

g) capacidade empresarial do grupo empreendedor;  

 

h) ficha cadastral satisfatória.  

 

Art. 15. É vedado aos Bancos de Desenvolvimento:  

 

I - prestar garantias interbancárias, salvo se perante outra instituição financeira de fomento; 

(Revogado pela Resolução 2325, de 30/10/1996).  

 

I - Operar em aceites de títulos cambiários para colocação no mercado de capitais;  

 

II - Instituir e administrar fundos de investimentos;  

 

III - Realizar operações de redescontos;  

 

IV - Adquirir imóveis não destinados a uso próprio;  

 

V - Financiar loteamento de terrenos e construção de imóveis para revenda ou incorporação, 

salvo as operações relativas à implantação de distritos industriais.  

Parágrafo único. Na proibição de aquisição de imóveis não se compreendem aqueles 

destinados ou afetos a operações de arrendamento mercantil.  

 

Art. 16. As disponibilidades financeiras dos Bancos de Desenvolvimento podem ser mantidas 

no banco comercial do Estado em que tenham sede.  

 

Art. 17. As operações ativas e passivas dos Bancos de Desenvolvimento podem ser realizadas 

com cláusula de correção monetária ou cambial, na forma da regulamentação pertinente.  

 

Art. 18. Os Bancos de Desenvolvimento apoiarão programas ou projetos reconhecidamente 

prioritários sob o ponto de vista regional ou setorial, integrantes de seus planos e orçamentos 

anuais.  

 

Seção II 

- Operações Ativas 

 

Art. 19. Os Bancos de Desenvolvimento, independentemente da fonte de recursos, só podem 

dar seu apoio financeiro a:  
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I - Pessoas físicas residentes e domiciliadas no País, desde que os recursos concedidos sejam 

vinculados à execução de projeto aprovado pelo banco e/ou à realização de capital social, ou à 

aquisição do controle acionário de empresas cujas atividades tenham importância para a 

economia estadual ou regional.  

 

II - pessoas jurídicas de direito privado, sediadas no País, cuja maioria do capital social com 

direito a voto pertença, direta ou indiretamente, a pessoas físicas residentes e domiciliadas no 

Brasil; (Alterado pela Resolução 2152, de 27/04/1995).  

 

II - pessoas jurídicas de direito privado, sediadas no País, respeitado o contido nos arts. 33 a 

35 do Decreto nº 55.762, de 17.02.65  

 

III - Pessoas jurídicas de direito público ou entidade direta ou indiretamente por elas 

controladas.  

 

§ 1º A assistência prevista no inciso I deste artigo pode ser concedida isoladamente ou junto 

com outras operações realizadas diretamente com a empresa.  

 

§ 2º O apoio financeiro do banco não deve ultrapassar, em princípio, 80% (oitenta por cento) 

do valor do investimento total previsto para o projeto a ser beneficiado. (Revogado pela 

Resolução 1529, de 29/11/1988).  

 

§ 3º Os prazos de carência e amortização das operações de financiamento devem ser definidos 

consoante as particularidades do programa ou projeto, não podendo o período de resgate 

ultrapassar a vida econômica dos bens financiados.  

 

Art. 20. As operações de crédito devem ser asseguradas, isolada ou cumulativamente, por:  

 

I - Garantias reais;  

 

II - Alienação fiduciária em garantia;  

 

III - Aval;  

 

IV - Fiança;  

 

V - Vinculação de recursos, como reserva irrevogável de formas de pagamento, provenientes 

de cobrança de impostos, taxas, sobretaxas, rendas ou contribuições de qualquer espécie;  

 

VI - Outras garantias, a título excepcional, mediante prévia autorização do Banco Central.  

 

§ 1º Na constituição das garantias reais, o seu valor deve corresponder, no mínimo, a 125% 

(cento e vinte e cinco por cento) do valor do financiamento.  

 

§ 2º Se a garantia real for insuficiente para a cobertura do valor total da operação à data da 

assinatura do contrato, pode-se admitir seu aumento progressivo na vigência deste, desde que 

ao curso da execução do empreendimento seja mantido o percentual mínimo de 125% (cento 

e vinte e cinco por cento).  
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§ 3º Ocorrendo a hipótese de a segurança da operação repousar, exclusivamente, nas garantias 

previstas nos incisos III e IV deste artigo, deve-se observar o seguinte:  

a) só se admite fiança ou aval de pessoa física ou jurídica cuja situação econômico-financeira 

e patrimonial lhe confira grau de notória solvência;  

 

b) quando o garantidor não for instituição financeira, a assistência do banco não deve exceder 

a 60% (sessenta por cento) do investimento total. (Revogado pela Resolução 1529, de 

29/11/1988).  

 

Art. 20. Os bancos de desenvolvimento devem constituir garantias compatíveis com a 

exposição ao risco assumida em suas operações de crédito. (Redação dada pela Resolução 

3.756, de 1º/7/2009)  

 

Parágrafo único. É facultado aos bancos de desenvolvimento integralizar cotas de fundos que 

tenham participação da União, constituídos com o objetivo de garantir o risco de operações de 

crédito, nos termos dos arts. 7º a 13 da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009. (Parágrafo 

acrescentado pela Resolução 3.834, de 28/1/2010)  

 

Art. 21. As operações ativas, mesmo com recursos próprios, podem ser realizadas com 

cláusula que admita:  

 

I - Correção monetária prefixada;  

 

II - Correção monetária em bases idênticas às atribuídas às Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional;  

 

III - Tratamento específico quando as operações forem efetuadas com recursos externos ou de 

instituições financeiras oficiais, tendo em vista as bases ditadas pela regulamentação 

pertinente;  

 

IV - Capitalização de acessórios vencidos e não liquidados, para efeito de incidência de 

correção monetária e juros contratuais.  

Art. 22. Nas operações ativas realizadas com correção monetária segundo os índices das 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, os valores dos respectivos instrumentos de 

crédito podem ser expressos, pela sua equivalência, em Obrigações Reajustáveis do Tesouro 

Nacional.  

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, incluem-se entre os instrumentos de crédito os 

Títulos de Crédito Industrial de que trata o Decreto-lei nº 413, de 9 de janeiro de 1969.  

 

Art. 23. Os Bancos de Desenvolvimento podem praticar as seguintes modalidades de 

operações ativas:  

 

I - Empréstimos e financiamentos;  

 

II - prestação de garantias; (Revogado pela Resolução 2325, de 30/10/1996).  

 

III - Investimentos;  

 

IV - Arrendamento mercantil;  
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V - Outras modalidades mediante prévia autorização do Banco Central.  

 

Art. 24. Dentre as operações de crédito realizadas pelos Bancos de Desenvolvimento, 

incluem-se os:  

 

I - Financiamentos destinados a:  

 

a) capital fixo e semifixo;  

 

b) operações imobiliárias relativas a distritos industriais;  

 

c) aplicações na infra-estrutura econômica e nos setores industriais de base;  

 

d) incremento das atividades pesqueiras, inclusive e preferentemente projetos integrados 

atinentes à captura, industrialização e distribuição do pescado;  

 

e) incremento das atividades turísticas e de reflorestamento;  

 

f) incremento da produção rural, excetuada a parte referente ao custeio, observado o disposto 

no § 1º do art. 5º;  

 

II - Empréstimos destinados a:  

 

a) capital de movimento;  

 

b) elaboração de projetos industriais e/ou rurais, inclusive os que visem ao aumento da 

produtividade.  

 

Art. 25. Os Bancos de Desenvolvimento podem prestar as seguintes modalidades de garantia, 

desde que relacionadas com empreendimento objeto de sua atuação:  

 

I - garantia de empréstimos em moeda nacional ou estrangeira;  

 

II - garantia de licitações (concorrências, tomadas de preços e convites);  

 

III - garantia de instância em processos fiscais;  

 

IV - coobrigação na emissão de debêntures;  

 

V - garantia de subscrição.  

 

§ 1º As operações referidas neste artigo devem ser lastreadas por contragarantias que 

assegurem a plena liquidação do principal e dos encargos financeiros.  

 

§ 2º As operações referidas nos inciso II e III deste artigo somente podem ser contratadas com 

empresas clientes do banco. (Revogado pela Resolução 2325, de 30/10/1996).  

 

Art. 26. Os Bancos de Desenvolvimento podem realizar as seguintes modalidades de 

operações de investimento, com vistas à implantação ou ampliação de empreendimentos de 

importância para a economia do Estado:  
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I - Subscrição de ações ou debêntures para revenda no mercado;  

 

II - Garantia de subscrição;  

 

III - Participação no capital social de empresas.  

 

§ 1º Nos casos de subscrição para revenda, referidos nos incisos I e II deste artigo, não deve o 

banco assumir obrigação que:  

 

a) eleve o total das ações de sua propriedade, em uma só empresa, a mais de 40% (quarenta 

por cento) de seu capital realizado e reservas, não se computando, para tal efeito, as ações que 

o banco se obrigar a subscrever com recursos entregues ou colocados à sua disposição 

expressamente para esse fim;  

 

b) determine aplicações de caixa em montante superior a seu ativo corrente líquido, realizável 

em moeda dentro do prazo de integralização das ações subscritas. (Revogado pela Resolução 

1529, de 29/11/1988).  

 

§2º A participação referida no inciso III deste artigo tem caráter transitório e minoritário e 

sujeita-se ao limite específico de 30% (trinta por cento) do capital realizado e reservas do 

banco, ressalvados os casos em que o aporte minoritário deste se torne necessário à 

manutenção ou obtenção do controle e comando nacional. (Alterado pela Resolução 1559, de 

22/12/1988)  

 

§2º A participação referida no inciso III deste artigo tem caráter transitório e minoritário  

 

§3º A participação acionária, por empresa, fica limitada a 10% (dez por cento) do capital 

realizado e reservas do banco. (Revogado pela Resolução 1559, de 22/12/1988).  

 

§ 4º Os Bancos de Desenvolvimento podem subscrever, adquirir ou receber ações além dos 

limites referidos nos §§ 2º e 3º deste artigo nas seguintes hipóteses:  

 

a) em decorrência do exercício de direitos relativos a:  

- conversão em ações de debêntures conversíveis em ações;  

- exercício do direito de preferência na subscrição;  

- recebimento de bonificações em títulos;  

 

b) quando recebidas em liquidação de empréstimo de difícil ou duvidosa solução.  

 

§ 5º Nos casos referidos no parágrafo anterior, os Bancos de Desenvolvimento devem vender, 

no prazo de até 1 (um) ano de sua aquisição, as ações que excederem os limites fixados.  

 

§ 6º Na hipótese de até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para venda de títulos as 

condições do mercado se mostrarem desfavoráveis, a ocorrência deve ser justificada ao Banco 

Central, o qual fixará, se for o caso, novo prazo.  

 

Art. 27. As operações de arrendamento mercantil devem ser contratadas com o próprio 

vendedor dos bens ou com pessoas jurídicas a ele vinculadas.  
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Art. 27. As operações de arrendamento mercantil devem ser:  

I - contratadas com o próprio vendedor dos bens ou com pessoas jurídicas a ele vinculadas; 

e/ou  

 

II - realizadas com recursos provenientes de instituições públicas federais de de-

senvolvimento. (Redação dada pela Resolução 3.756, de 1º/7/2009)  

 

Seção III 

- Operações Passivas 

 

Art. 28. Os Bancos de Desenvolvimento podem operar com recursos de terceiros provenientes 

de:  

 

a) depósitos a prazo fixo, com ou sem correção monetária;  

 

b) operações de crédito, assim entendidas as provenientes de empréstimos e financiamentos 

obtidos no País ou no exterior, na forma da legislação e regulamentação vigentes;  

 

c) operações de crédito ou contribuições do setor público federal, estadual ou municipal;  

 

d) emissão ou endosso de cédulas hipotecárias, bem como endosso de títulos hipotecários 

previstos em lei para o crédito rural;  

 

e) outras modalidades de captação, desde que autorizadas pelo Banco Central.  

 

Art. 29. A captação de recursos sob a modalidade de depósito a prazo fixo, com ou sem 

emissão de certificado, realiza-se a taxas de mercado e a prazo nunca inferior a 360 (trezentos 

e sessenta) dias, permitida a atribuição de renda mensal ao depositante.  

 

§ 1º Nos depósitos captados com prazo de 360 (trezentos e sessenta) a 720 (seiscentos e vinte) 

dias, pode ser utilizada correção monetária prefixada ou correção monetária idêntica à das 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.  

 

§ 2º Nos depósitos captados com prazo superior a 720 (setecentos e vinte) dias, utiliza-se 

sempre correção monetária idêntica à das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.  

 

§ 3º Para os efeitos deste artigo, os prazos são sempre contados da data do recebimento do 

depósito.  

 

Seção IV  

- Limites Operacionais  

 

Art. 30. As responsabilidades dos Bancos de Desenvolvimento perante terceiros não podem 

ultrapassar 15 (quinze) vezes o montante do capital realizado e reservas.  

Parágrafo único. No cálculo das responsabilidades perante terceiros são considerados os 

seguintes critérios:  

 

a) incluem-se as operações passivas, quer em moeda nacional, quer em moeda estrangeira;  

 

b) incluem-se as garantias concedidas em operações de qualquer natureza;  
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c) não se inclui o valor das operações executadas na qualidade de agente financeiro garantidor 

ou repassador de recursos de instituições financeiras federais e destinadas a obras de infra-

estrutura promovidas pelo poder público estadual ou municipal, desde que convenientemente 

garantidas, a critério do Banco Central;  

d) não se incluem as obrigações relativas a juros a decorrer nas operações passivas a prazo 

superior a 24 (vinte e quatro) meses, relativamente ao período que exceder o semestre que 

estiver em curso, não abrangida na presente ressalva qualquer captação de recursos com 

correção monetária prefixada;  

 

e) não se incluem as responsabilidades por garantia de subscrição de ações ou debêntures para 

revenda. (Revogado pela Resolução 1003, de 02/05/1985).  

 

Art. 31. As reversões em bens do ativo fixo não podem ser superiores a 30% (trinta por cento) 

do capital realizado e reservas.  

Parágrafo único. Não são consideradas, para os efeitos deste artigo, as inversões em bens 

decorrentes de operações de arrendamento mercantil.(Revogado pela Resolução 1558, de 

22/12/1988, a partir de 31/12/1988).  

 

Art. 32. No cálculo do capital realizado e reservas dos Bancos de Desenvolvimento, para os 

fins deste Regulamento, são observados os seguintes critérios gerais:  

I - consideram-se reservas:  

a) a legal, ou seja, aquela estabelecida na Lei que rege as Sociedades Anônimas;  

 

b) aquelas aprovadas por Assembleia Geral de Acionistas;  

 

c) as constituídas por determinação de lei ou estatuto;  

 

d) as provisões para riscos de créditos;  

 

e) os saldos acaso existentes de lucros não distribuídos ou à disposição de Assembleia Geral;  

 

f) recursos provenientes de cobrança de ágio na subscrição de ações do capital do banco, que 

constituem capital excedente;  

 

II - do montante do capital realizado e reservas são deduzidos:  

 

a) as operações de curso anormal inscritas ou a inscrever em contas próprias nos 

demonstrativos contábeis;  

 

b) os saldos, acaso existentes, de prejuízo pendente. (Revogado pela Resolução 1003, de 

02/05/1985).  

 

CAPÍTULO VI 

- Carteiras de Desenvolvimento 

 

Art. 33. Os bancos comerciais sob controle de Governos de Estados onde não haja Bancos de 

Desenvolvimento e que vêm, simultaneamente, praticando operações de médio e longo 

prazos, na forma prevista por este Regulamento, devem organizar carteiras de 

desenvolvimento. (Revogado pela Resolução 1741, de 30/08/1990).  
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Art. 34. As carteiras de desenvolvimento sujeitam-se às normas operacionais aplicáveis aos 

Bancos de Desenvolvimento, observadas, ainda, as seguintes condições:  

 

I - a carteira fica sob a responsabilidade de membro da diretoria especialmente designado e 

dispõe dos serviços especializados a que se refere o art. 9º deste Regulamento;  

 

II - a carteira de desenvolvimento tem, obrigatoriamente, autonomia financeira, não sendo 

permitida a transferência de recursos de ou para as demais operações do banco;  

 

III - o banco comercial, em cada exercício financeiro, aparta de seus recursos próprios uma 

dotação para a carteira e que será considerada seu capital para os efeitos deste Regulamento;  

 

IV - a carteira deve ter contabilidade própria para registro de suas atividades, utilizando o 

"Plano de Contas dos Bancos de Desenvolvimento".(Revogado pela Resolução 1741, de 

30/08/1990).  

 

CAPÍTULO VII 

- Disposições Finais 

 

Art. 35. Os Bancos de Desenvolvimento e os bancos comerciais a que se refere o art. 33 

devem ajustar-se às presentes instruções, inclusive, se for o caso, alterando seus estatutos.  

Parágrafo único. As providências ora determinadas serão objeto de plano a ser submetido ao 

Banco Central até 30 de junho de 1977.  

 

Art. 36. Nos Estados em que existam Bancos de Desenvolvimento, as demais instituições 

financeiras oficiais estaduais que exerçam as atividades ora regulamentadas devem sustá-las.  

 

Art. 37. As disposições deste Regulamento não se aplicam às instituições financeiras 

controladas pelo Governo Federal e regidas por leis especiais que disciplinem seu 

funcionamento e regulem suas atribuições operacionais. 
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ANEXO B – Resolução nº 2.804 

 

RESOLUÇÃO Nº 2.804 

 

Documento normativo revogado, a partir de 1º de janeiro de 2013, pela Resolução nº 4.090, 

de 24/5/2012. 

 

Dispõe sobre controles do risco de liquidez.  

 

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro 

de 1964, torna público que o CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada 

em 21 de dezembro de 2000, com base no disposto nos arts. 4º, inciso VIII, da referida lei, 

nos arts. 9º e 10 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, e na Lei nº 6.099, de 12 de setembro 

de 1974, com as alterações introduzidas pela Lei nº 7.132, de 26 de outubro de 1983, e tendo 

em vista as disposições da Resolução nº 2.554, de 24 de setembro de 1998,  

 

R E S O L V E U:  

 

Art. 1º Estabelecer que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil devem manter sistemas de controle estruturados em 

consonância com seus perfis operacionais, periodicamente reavaliados, que permitam o 

acompanhamento permanente das posições assumidas em todas as operações praticadas nos 

mercados financeiro e de capitais, de forma a evidenciar o risco de liquidez decorrente das 

atividades por elas desenvolvidas.  

 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, define-se como risco de liquidez a ocorrência de 

desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis - descasamentos entre pagamentos 

e recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento da instituição, levando-se em 

consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.  

Art. 3º Os controles referidos no art. 1º devem permitir, no mínimo, a avaliação diária das 

operações com prazos de liquidação inferiores a noventa dias.  

 

Art. 4º Com vistas ao atendimento do disposto no art. 1º, as instituições ali referidas devem 

adotar, no mínimo, os seguintes procedimentos:  

 

I - manter de forma adequadamente documentada os critérios e a estrutura estabelecidos para 

o controle do risco de liquidez;  

 

II - elaborar análises econômico-financeiras que permitam avaliar o impacto dos diferentes 

cenários na condição de liquidez de seus fluxos de caixa, levando em consideração, inclusive, 

fatores internos e externos à instituição;  

 

III - elaborar relatórios que permitam o monitoramento dos riscos de liquidez assumidos;  

 

IV - realizar avaliações voltadas à identificação de mecanismos e instrumentos que permitam 

a obtenção dos recursos necessários à reversão de posições que coloquem em risco a situação 

econômico financeira da instituição, englobando as alternativas de liquidez disponíveis nos 

mercados financeiro e de capitais;  
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V - realizar periodicamente testes de avaliação dos sistemas de controles implantados, 

incluindo testes de estresse, testes de aderência e quaisquer outros que permitam a 

identificação de problemas que, de alguma forma, possam comprometer o equilíbrio 

econômico financeiro da instituição;  

 

VI - promover a imediata disseminação das informações e análises empreendidas sobre o 

risco de liquidez detectado aos diversos setores diretivos e gerenciais da instituição, bem 

como das conclusões e providências adotadas;  

 

VII - estabelecer plano de contingência contendo estratégias de administração de situações de 

crise de liquidez.  

 

Art. 5º Os sistemas de controle de que trata esta Resolução devem estar capacitados a 

identificar:  

 

I - os riscos de cada instituição individualmente; e  

 

II - os riscos do conglomerado em termos consolidados.  

 

Art. 6º As análises, informações e relatórios referidos nesta Resolução devem ficar à 

disposição do Banco Central do Brasil na sede da instituição e, quando for o caso, na sede da 

instituição líder do conglomerado financeiro.  

 

Art. 7º As instituições referidas no art. 1º devem:  

 

I - adequar-se às disposições desta Resolução no prazo máximo de seis meses contados da 

data de sua entrada em vigor;  

 

II - designar diretor estatutário responsável, perante o Banco Central do Brasil, pela 

observância do disposto nesta Resolução, o qual poderá ser o administrador indicado para o 

gerenciamento de risco da instituição.  

 

Art. 8º Fica o Banco Central do Brasil autorizado a:  

 

I - determinar a adoção de medidas corretivas voltadas à adequação dos controles e à 

recondução da sociedade a níveis adequados de liquidez, bem como requerer informações e 

relatórios complementares;  

 

II - baixar as normas e adotar as medidas julgadas necessárias à execução do disposto nesta 

Resolução, inclusive no que diz respeito ao prazo referido no art. 3º.  

 

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 21 de dezembro de 2000  

 

Arminio Fraga Neto 

Presidente 
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ANEXO C – Resolução nº 4.090, de 24 de maio de 2012 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.090, DE 24 DE MAIO DE 2012 

 

Dispõe sobre a estrutura de gerenciamento do risco de liquidez.  

 

O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, 

torna público que o Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 24 de maio de 

2012, com base nos arts. 4º, inciso VIII, da referida Lei, 2º, inciso VI, 8º e 9º da Lei nº 4.728, 

de  4 de  ulho de     ,   , §  º, da  ei nº 4.8 4, de    de novembro de     ,  3, alínea “a”, 

da Lei nº 6.099, de 12 de setembro de 1974, 1º, inciso II, da Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro 

de 2001, e 6º do Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969,  

 

R E S O L V E U :  

 

Art. 1º As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil devem manter estrutura de gerenciamento do risco de liquidez compatível 

com a natureza das suas operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e a 

dimensão da sua exposição a esse risco.  

 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, define-se risco de liquidez como:  

 

I - a possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações 

esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de 

garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas; e  

 

II - a possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, 

devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em 

razão de alguma descontinuidade no mercado.  

 

Escopo  

 

Art. 3º A estrutura de gerenciamento do risco de liquidez deve identificar, avaliar, monitorar e 

controlar os riscos associados a cada instituição individualmente e ao conglomerado 

financeiro, conforme definido no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 

Nacional (Cosif).  

 

Parágrafo único. A estrutura de gerenciamento do risco de liquidez deve considerar também 

os possíveis impactos na liquidez do conglomerado financeiro oriundos dos riscos associados 

às demais empresas integrantes do consolidado econômico-financeiro, definido na Resolução 

nº 2.723, de 31 de maio de 2000.  

 

Art. 4º A diretoria da instituição e o conselho de administração, se houver, devem assegurar 

que a instituição mantenha níveis adequados e suficientes de liquidez.  

 

Estrutura de gerenciamento do risco de liquidez  
 

Art. 5º A estrutura de gerenciamento do risco de liquidez deve prever, no mínimo:  
 



127 

 

 

I - políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de liquidez claramente documentadas, que 

estabeleçam limites operacionais e procedimentos destinados a manter a exposição ao risco de 

liquidez nos níveis estabelecidos pela administração da instituição;  

II - processos para identificar, avaliar, monitorar e controlar a exposição ao risco de liquidez em 

diferentes horizontes de tempo, inclusive intradia, contemplando, no mínimo, a avaliação diária 

das operações com prazos de liquidação inferiores a 90 (noventa) dias;  

 

III - avaliação, com periodicidade mínima anual, dos processos de que trata o inciso II;  

 

IV - políticas e estratégias de captação que proporcionem diversificação adequada das fontes de 

recursos e dos prazos de vencimento;  

 

V - plano de contingência de liquidez, regularmente atualizado, que estabeleça responsabilidades 

e procedimentos para enfrentar situações de estresse de liquidez;  

 

VI - realização periódica de testes de estresse com cenários de curto e de longo prazo, 

idiossincráticos e sistêmicos, cujos resultados devem ser considerados ao estabelecer ou rever as 

políticas, as estratégias, os limites e o plano de contingência de liquidez; e  

 

VII - avaliação do risco de liquidez como parte do processo de aprovação de novos produtos, 

assim como da compatibilidade destes com os procedimentos e controles existentes.  

 

§ 1º As políticas e as estratégias para o gerenciamento do risco de liquidez de que trata o inciso I, 

bem como o plano de contingência de que trata o inciso V, devem ser aprovados e revisados, no 

mínimo anualmente, pela diretoria da instituição e pelo conselho de administração, se houver.  

 

§ 2º O gerenciamento do risco de liquidez deve considerar todas as operações praticadas nos 

mercados financeiro e de capitais, assim como possíveis exposições contingentes ou inesperadas, 

tais como as advindas de serviços de liquidação, prestação de avais e garantias, e linhas de crédito 

contratadas e não utilizadas.  

 

§ 3º A instituição deve considerar o risco de liquidez individualmente nos países onde opera e nas 

moedas às quais está exposta, observando eventuais restrições à transferência de liquidez e à 

conversibilidade entre moedas, tais como as causadas por problemas operacionais ou por 

imposições feitas por um país.  

 

Transparência  

 

Art. 6º A descrição da estrutura de gerenciamento do risco de liquidez deve ser evidenciada em 

relatório de acesso público, com periodicidade mínima anual.  

 

§ 1º O conselho de administração ou, na sua inexistência, a diretoria da instituição, deve fazer 

constar do relatório mencionado no caput sua responsabilidade pelas informações divulgadas.  

 

§ 2º As instituições mencionadas no art. 1º devem divulgar, em conjunto com as demonstrações 

contábeis publicadas, resumo da descrição de sua estrutura de gerenciamento do risco de liquidez, 

indicando o endereço de acesso público ao relatório citado no caput.  

 

§ 3º As instituições sujeitas ao disposto na Circular nº 3.477, de 24 de dezembro de 2009, devem 

disponibilizar o relatório citado no caput juntamente com as informações divulgadas conforme o 

estabelecido na referida Circular.  
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Governança  
 

Art. 7º A atividade de gerenciamento do risco de liquidez deve ser executada por unidade 

segregada daquelas de negócio e de auditoria interna, em conformidade com o art. 2º da 

Resolução nº 2.554, de 24 de setembro de 1998, com a redação dada pela Resolução nº 3.056, de 

19 de dezembro de 2002.  

 

Art. 8º Admite-se a constituição de uma única unidade responsável:  

 

I - pelo gerenciamento do risco de liquidez do conglomerado financeiro e das respectivas 

instituições integrantes; e  

 

II - pela avaliação de possíveis impactos na liquidez oriundos dos riscos associados às empresas 

não financeiras integrantes do consolidado econômico-financeiro.  

Parágrafo único. Admite-se a constituição de uma única unidade responsável pelo gerenciamento 

do risco de liquidez de sistema cooperativo de crédito, desde que localizada em entidade 

supervisionada pelo Banco Central do Brasil integrante do respectivo sistema.  

 

Art. 9º As instituições mencionadas no art. 1º devem indicar diretor responsável pelo 

gerenciamento do risco de liquidez.  

 

§ 1º Para fins da responsabilidade de que trata o caput, admite-se que o diretor indicado 

desempenhe outras funções, exceto as relativas às áreas de negócios e à administração de recursos 

de terceiros.  

 

§ 2º Para as instituições integrantes de conglomerado que tenham optado pela constituição de 

unidade única de gerenciamento do risco de liquidez nos termos do art. 8º, apenas a instituição na 

qual está localizada a mencionada unidade deve indicar diretor responsável.  

 

Disposições finais  

 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor em 1º de janeiro de 2013.  

 

Art. 11. Fica revogada, a partir de 1º de janeiro de 2013, a Resolução nº 2.804, de 21 de dezembro 

de 2000, passando as citações e o fundamento de validade de atos normativos editados com base 

na Resolução revogada a ter como referência a presente Resolução.  

 

Alexandre Antonio Tombini 

Presidente do Banco Central do Brasil 
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