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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo realizar uma análise comparativa entre as 

notas explicativas de balanço patrimonial de risco de crédito dos bancos e as 

estruturas das notas técnicas atuariais. Como fonte primária para a pesquisa, foram 

coletadas notas de balanço patrimonial de bancos nacionais e internacionais dos 

últimos 10 anos, e notas técnicas atuariais nacionais e internacionais sem 

limitações em suas datas de publicação. 

 

Palavras-chave: Balanço patrimonial, bancos, risco de crédito, notas técnicas 
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ABSTRACT 

The present work aims to deliver a comparative analysis between the reporting of 

credit risk from the balance sheet of financial institutions and the structure of 

actuarial notes. As a primary source for the research, were used balance sheet 

notes from national and international banks for the last 10 years, and national and 

international actuarial notes were collected without any constraint on their 

publication dates. 
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1 INTRODUÇÃO 

A evidenciação de informações de grandes corporações é alvo de muitos 

questionamentos, visto que muitas vezes não se sabe o limite entre transparência 

nos processos e divulgação de informações sigilosas. Diante disso, o presente 

trabalho traz uma análise a respeito do modo com que as instituições financeiras 

reportam suas provisões para crédito de liquidação duvidosa e faz uma 

comparação sobre a profundidade das informações reportadas em notas técnicas 

atuariais nacionais e internacionais. 

Como forma de parametrização para a análise, foi utilizada como referência 

a estrutura de reporte das notas técnicas atuariais (especificada no tópico 3.4), isso 

porque uma nota técnica atuarial, por definição, tem o dever de ser reportada com 

transparência, a fim de expor para o leitor todos os métodos utilizados no modelo, 

incluindo as expressões matemáticas e projeções futuras.  

Com a intenção de um melhor entendimento a respeito do assunto, será 

realizado um estudo evidenciando a estrutura de reporte dos riscos de crédito nas 

instituições financeiras e seus objetivos, o que são as notas técnicas atuariais, 

como são reportadas e qual a sua estrutura. Por fim, será realizada uma análise 

crítica das informações de risco de crédito nas notas de balanço patrimonial em 

relação às notas técnicas atuariais, com o objetivo de evidenciar as incompletudes 

das notas explicativas de balanço. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Tem por objetivo realizar uma análise comparativa entre as informações de 

risco de crédito divulgadas em notas de balanço patrimonial dos bancos e 

informações divulgadas em notas técnicas atuariais. 

2.2 Objetivos Específicos 

▪ Demonstrar como as instituições financeiras reportam as informações de 

risco de crédito; 

▪ discorrer sobre as notas técnicas atuariais, quais são seus princípios 

técnicos e estrutura;’ 

▪ realizar uma comparação nas estruturas das duas notas, utilizando as 

notas técnicas atuariais como base para a análise comparativa 

2.3 Delimitação do estudo 

Os dados pesquisados para compor a base teórica desta pesquisa se 

concentram na análise de notas de balanços patrimoniais nacionais e 

internacionais, onde serão analisadas as informações reportadas a respeito do 

gerenciamento dos riscos de crédito dos bancos nos últimos anos para 

posteriormente compará-las com as estruturas de notas técnicas atuariais de 

entidades nacionais e estrangeiras. As análises foram realizadas a partir das notas 

dos últimos 10 anos dos bancos Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil e dos 

últimos 5 anos dos bancos International and Commercial Bank of China, Banco 

Bilbao Vizcaya Argentaria e JPMorgan Chase, e estão anexadas a partir da página 

30. 
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2.4 Relevância do estudo 

Em virtude da crescente exigência por informações mais completas e 

transparentes, faz-se necessário o ajuste na clareza das informações reportadas 

pelas instituições financeiras. Existem estudos dos autores Rosana Tavares (2004), 

Cyntia Yamada (2018) e André Goulart (2003) que comprovam que a evidenciação 

das informações de gestão de riscos nos relatórios das instituições financeiras não 

traz a clareza necessária para o público, sejam eles investidores ou não. 

O presente estudo visa comparar a profundidade de informações divulgadas 

pelas entidades fechadas de previdência complementar através de notas técnicas 

atuariais com a profundidade das informações de risco de crédito divulgadas pelos 

bancos, a fim de evidenciar as incompletudes das informações divulgadas pelas 

instituições financeiras e proporcionar mais uma análise a respeito da evidenciação 

de informações das mesmas. 
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3 REVISÃO TEÓRICA 

3.1 O risco de crédito e as notas explicativas nos balanços patrimoniais das 

instituições financeiras 

Balanço patrimonial é o relatório financeiro que evidencia o valor dos ativos, 

passivos e patrimônio líquido de uma empresa em uma data específica, geralmente 

no final de um período contábil, como um trimestre ou um ano (Silva, 2000). O 

relatório das demonstrações contábeis de uma instituição financeira é uma forma 

fundamental de tirar conclusões sobre sua saúde, rentabilidade e alavancagem, 

auxiliando os leitores na decisão de se relacionarem ou não com aquela instituição. 

O setor bancário é altamente alavancado, o que acaba exigindo que orgãos 

regulamentem e regularizem os níveis mínimos de capital visando a garantia  da 

solvência de cada instituição financeira e do sistema bancário. No Brasil, as 

instituições financeiras são regulados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e 

o Banco Central (Bacen), que têm como função principal estabelecer normas que 

garantam a solidez e a integridade do sistema bancário (Matos; Costa, 2012). 

O risco de crédito é a probabilidade de ocorrer uma perda devido ao não 

reembolso do débito por parte do tomador ou ao não cumprimento de obrigações 

contratuais. O gerenciamento do risco de crédito, se não realizado de forma 

responsável pode desencadear a falência de uma instituição financeira, impactando 

a vida de milhões de pessoas e possivelmente do mercado bancário inteiro, 

portanto, é de suma importância que o gerenciamento não só seja feito de forma 

responsável, como também deve-se evidenciar os métodos aplicados, modelos 

utilizados e quais os planos da instituição financeira. 

Portanto, os investidores monitoram se há uma tendência de aumento nas 

provisões para perdas com empréstimos, pois isso pode indicar que a 

administração espera um número crescente de empréstimos com insolvência. 

Perdas substancialmente maiores com empréstimos e arrendamentos podem fazer 

com que um banco relate uma perda de receita, além disso, os reguladores podem 

colocar uma instituição financeira em uma lista de observação e possivelmente 

exigir que ela tome outras medidas corretivas, como a emissão de capital adicional. 

Nenhuma dessas situações beneficia os investidores (Saunders, 2000). 



14 

 

3.2 Fundamentos da gestão de risco de crédito segundo o Bank of 

International Settlements (BIS) 

Os Acordos de Basileia são parâmetros criados para padronização nas 

atividades e reportes das instituições financeiras. Em suma, são seus princípios 

que regem a forma com que as instituições financeiras nacionais e internacionais 

reportam suas informações de riscos, visto que há informações mínimas nas quais 

devem ser reportadas anualmente para o público, de forma que transmita maior 

transparência nas informações. 

O Acordo de Capital da Basiléia (Basiléia I) estabelecia detalhes para medir 

a adequação de capital e os padrões mínimos para sua implementação nas leis 

nacionais dos países membros e tinha como objetivo principal reforçar a solidez e 

a estabilidade do sistema bancário internacional, exigindo que os bancos detenham 

capital conhecido como "capital regulatório" por meio da combinação de ações e 

outros instrumentos, incluindo reservas para perdas com empréstimos, dívidas 

subordinadas e alguns outros instrumentos, igual a pelo menos 8% do capital todos 

os ativos ponderados pelo risco 35 (RWA) (como empréstimos e títulos) e 

exposições extrapatrimoniais equivalentes a ativos (como compromissos de 

empréstimos, cartas de crédito standby e obrigações em contratos de derivativos) 

em suas carteiras.  

No novo Acordo de Capital de Basiléia (Basiléia II), a maioria dos bancos 

operacionais internacionais pode determinar seu capital regulatório com base em 

um sistema de classificação interno. Como consequência, uma alta fração desses 

bancos terá ratings e probabilidades de inadimplência para todos os empréstimos 

e títulos em sua carteira de crédito. 

Os três principais pilares desse Acordo são:  

 

I.  Medição do capital regulamentar, que estabelece os 

requisitos mínimos de capital, onde são recomendadas três opções para a 

metodologia de medição de risco de crédito – o método padronizado e os 

métodos internos IRB – internal rating based, básico e avançado;  

https://www.sciencedirect.com/topics/economics-econometrics-and-finance/letter-of-credit
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II. Procedimentos de supervisão bancária, onde é estabelecido 

que deverão ser desenvolvidos pelo banco central de cada país 

procedimentos e normas que assegurem processos internos sólidos de 

instituições financeiras visando a medição da alocação de capital seja 

estabelecida pautada em sua exposição a riscos;  

III. Padronização de procedimentos de fornecimento de 

informações abertas ao mercado, onde são estabelecidos cinco padrões 

mínimos e instruções pautando a divulgação das informações, onde serão 

incluídas formas padronizadas utilizadas para a aferição dos riscos 

envolvidos de forma geral.  

 

Basileia III: Instituído no Brasil em 2016 pela Circular Nº3775/16, o Comitê 

da Basiléia implementou reservas de capital mínimo para absorver as perdas com 

riscos de crédito, operacional e mercado, definiu índices de liquidez de curto e longo 

prazo, e criou um índice de alavancagem para as instituições financeiras. 

3.3 As notas técnicas atuariais 

A nota técnica atuarial é o documento elaborado por atuários que detalha 

todas as características do plano de previdência ou do seguro, juntamente com 

suas bases técnicas e fórmulas de cálculo (Jayana Riqueira, 2011). 

O atuário deverá mensurar, diminuir e prever possíveis eventos e tendências 

que impactam financeiramente pessoas e/ou instituições, seguindo os parâmetros 

pré-estabelecidos de uma nota técnica atuarial. Segundo a definição de deveres e 

responsabilidades de um atuário pelo Instituto Brasileiro de Atuaria (IBA):   

30. O atuário deverá observar o desenvolvimento dos avisos alinhado às 
questões operacionais, objetivando se antecipar a possíveis mudanças de 
comportamento, ajustando a metodologia para obtenção da melhor 
estimativa. (...)  
39. Compreender as tendências e mudanças que afetam as bases de 
dados é pré-requisito para a aplicação dos métodos atuariais de 
provisionamento. O conhecimento de como mudanças em políticas de 
subscrição de riscos, tratamento dos eventos/sinistros, cronograma de 
aviso, processamento e contabilização de dados, bem como mudanças no 
contexto regulatório e social afetarão a experiência, é essencial para a 
interpretação e avaliação acurada dos dados observados, bem como para 
a escolha do método a ser adotado. (...)  
55. Também deve ser analisado o impacto das influências externas no 
desenvolvimento futuro dos eventos/sinistros (...) 
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A Instrução Nº20 de 16 de dezembro de 2019 é o documento legislativo mais 

recente que tem por objetivo definir as diretrizes atuariais. Nele, aponta-se que uma 

nota técnica atuarial objetiva demonstrar as premissas atuariais, demográficas e 

financeiras utilizadas para execução da Avaliação Atuarial do Sistema 

Previdenciário do Governo do Distrito Federal/DF, além dos regimes financeiros e 

a apresentação de todas as formulas matemáticas utilizadas no cálculo dos 

encargos previdenciários. 

Uma nota técnica precisa estar de acordo com as hipóteses biométricas, 

demográficas, financeiras e econômicas, modalidade dos benefícios constantes do 

regulamento, métodos atuariais e metodologia de cálculo, além de conter as 

expressões de cálculo das provisões, reservas e fundos de natureza atuarial, 

contribuições e metodologia de cálculo para apuração de perdas e ganhos 

atuariais. 

O cálculo atuarial trata da quantificação e redistribuição do risco em seguros 

e finanças. Os riscos referem-se a perdas financeiras e podem estar relacionados 

com saúde, automóveis, vida e investimentos financeiros, e são redistribuídos 

agrupando indivíduos e analisando todo o grupo para determinar as probabilidade 

de riscos e os prêmios.  

Para a realização do cálculo, alguns parâmetros devem ser estabelecidos, 

por exemplo: parametrização e hipóteses biométricas, parametrização financeiras 

e parametrização econômica das modalidades de benefício e regime financeiro de 

custeio a serem implementados pelo RPPS. 

3.4 Estrutura de uma nota técnica atuarial 

As estruturas das notas técnicas atuariais variam conforme o plano de 

benefícios e país, porém, todas elas devem contemplar alguns pontos e seguem 

uma ordem. Portanto, é possível afirmar que as notas técnicas atuariais seguem 

uma linha de estrutura, que será demonstrada a seguir. 

 

I. Objetivo 
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No objetivo das notas técnicas atuariais, é detalhado tudo o que será 

apresentado na nota e seu objetivo conforme o plano, regulamentos e todos os 

elementos mínimos previstos. 

II. Definição dos termos técnicos 

No segundo tópico, são definidas as hipóteses utilizadas no decorrer da 

avaliação atuarial e as premissas da nota técnica, especificando todos os termos 

técnicos e bases utilizadas para desenvolvimento dos cálculos. 

São expostas as tábuas atuariais utilizadas, taxas de juros, alíquotas de 

contribuição, notações, modalidades dos itens apresentados, etc. 

III. Expressões matemáticas 

Trata-se do desenvolvimento e exposição das fórmulas utilizadas nas 

provisões matemáticas e cálculos de benefícios futuros. 

Neste item, todas as fórmulas matemáticas citadas nas definições dos 

termos técnicos são apresentadas, em conjunto com sua simbologia. 

IV. Exposição do prêmio puro 

Trata-se da exposição da equação de equilíbrio, onde o atuário detalha as 

expressões matemática para o financiamento dos benefícios a conceder. 

V. Outras provisões 

Trata-se da exposição do procedimento realizado para os cálculos referentes 

às reservas. 

 

A apuração e análise dos resultados do presente trabalho serão realizadas 

com base na estrutura apresentada. 
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4 METODOLOGIA 

O presente estudo utilizou como metodologia a abordagem de pesquisa 

exploratória documental, realizada por meio de um estudo que visa demonstrar de 

forma clara as informações relatadas nas notas de balanço por meio de notas 

atuariais, além de definir a sua estrutura técnica, características e estratégias. A 

análise das informações necessárias para o trabalho foi realizada de forma 

qualitativa e dedutiva, expondo as aplicações escolhidas.  

Buscou-se inicialmente encontrar estudos relacionados ao tema desta 

pesquisa aplicada, pesquisando e relacionando palavras-chave como 

"evidenciação de riscos”, "notas técnicas atuariais" e “gerenciamento de riscos” em 

sites de periódicos e diretórios acadêmicos como Scielo, Google Acadêmico, além 

de livros que abordam o tema. O trabalho usou como referência para a análise 

crítica da profundidade de informações publicadas pelas instituições financeiras as 

publicações dos autores Rosana Tavares (2004), Cyntia Yamada (2018) e André 

Goulart (2003).   

Foram coletadas informações de notas explicativas de balanço patrimonial 

dos últimos 10 anos das operações no Brasil dos bancos Bradesco, Banco do 

Brasil, Itaú e Santander e informações de notas explicativas de balanço patrimonial 

dos últimos 5 anos dos bancos Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), 

JP Morgan Chase & Co. e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Para realizar a análise 

comparativa com as notas explicativas de balanço patrimonial, foram coletadas 

notas técnicas atuariais nacionais no site da Susep e notas internacionais no 

Google Scholar.  
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5 APURAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

5.1 Análise das informações divulgadas 

A falta de informações nos balanços patrimoniais das instituições financeiras 

é questionada há mais de duas décadas por acadêmicos, em artigos que 

mensuram qualitativamente e quantitativamente a evidenciação das informações. 

Nas notas de balanço e relatórios de gestão de riscos dos bancos analisados, foram 

observados apenas os lançamentos contábeis das provisões e textos explicativos 

de como as mesmas são constituídas. Para melhor fundamentar o estudo, serão 

apresentados trechos e comentários de notas técnicas atuariais publicadas a 

seguir, com a estrutura apresentada anteriormente. 

Como pontuado no Referencial Teórico, uma nota técnica atuarial começa a 

sua estrutura com o objetivo (I), detalhando todas as modalidades de concessão 

de benefício, onde são estritamente separadas ao longo de todo documento. Nesse 

ponto, as notas de balanço patrimonial observadas foram suficientemente 

esclarecedoras, apresentando uma introdução satisfatória sobre a gestão dos 

riscos de crédito.  

Passando para as notações e definições dos termos técnicos (II), as notas 

apresentam a descrição completa das variáveis e parâmetros utilizados nas 

formulações matemáticas dos modelos. Para exemplificar, foram coletadas 

informações da nota “Avaliação Atuarial do RPPS da União: Análise dos impactos 

da PEC nº 06/2019”, no tópico “bases técnicas atuariais”, subtópico 3.1.2 do 

sumário, que diz: 

3.1.2. Mortalidade de servidores em atividade (tábua de serviço): para 
construção da função de número de vivos da tábua de serviços foram 
combinados os eventos de morte e invalidez, pelo método Hamza, que 
trata os referidos eventos multidecrementais. A função biométrica que 
informa o número de pessoas vivas e válidas dessa tábua de serviço é 

expressa por 𝑙𝑥
𝑎𝑎 = 𝑙𝑥 − 𝑙𝑥

𝑖𝑖 sendo que, na primeira idade da tábua o 

número de pessoas com invalidez permanente corresponde a 𝑙𝑥
𝑖𝑖 = 0, e, 

nas idades seguintes a quantidade desses inválidos é obtida por:  

𝑙𝑥+1
𝑖𝑖 = 𝑙𝑥

𝑎𝑎 × 𝑖𝑥 × (1 −
𝑞𝑥
𝑖

2
) + 𝑙𝑥

𝑖𝑖 × 𝑝𝑥
𝑖  

[...] 
𝑙: Número de pessoas vivas na idade x de uma tábua de mortalidade geral.  
𝑙𝑥
𝑎𝑎: Número de pessoas vivas e válidas na idade x de uma tábua de 

serviço.  

𝑙𝑥
𝑖𝑖: Número de pessoas vivas e inválidas na idade x de uma tábua de 

serviço. 



20 

 
[...] 

𝑝𝑥
𝑖 : Probabilidade de uma pessoa inválida com idade x sobreviver à idade 

x+1. 
[...] 

𝑞𝑥
𝑖 : Probabilidade de uma pessoa inválida com idade x falecer antes de 

completar a idade x+1. 
 
 

Outro exemplo, são as definições dos termos técnicos da nota técnica do 

Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) versão de dezembro de 2013, ao 

descrever as premissas de modalidades de rendas. Na definição e explicitação da 

renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido, são apresentadas regras do 

modelo em conjunto com todos os parâmetros do cálculo utilizado na nota, 

começando pelo modelo de taxa de juros (% a.a.), as tábuas biométricas de 

sobrevivência por sexo e as fórmulas de anuidade antecipada e postecipada, 

expostas a seguir (NTA PGBL, 2013): 

a) Anuidade antecipada 
 

f = 

)m(

n:x
am

1


 , sendo:                                                                                     (1) 

)m(

x/n

)m(

n

)m(

n:x
amamam  +=

 
 
b) Anuidade postecipada 
 

f = 
)m(

y/x

)m(

x amam

1

+
, sendo:                                                                  (2)  

)m(

xy

)m(

y

)m(

y/x amamam −
 

 

Onde: 

 : O valor da renda a ser pago ao beneficiário corresponderá a um 

percentual,  (0% <     100%) do valor da renda pago ao participante-assistido. 

x: Idade do participante-assistido. 

y: Idade do beneficiário. 

f: Fator que multiplicado pela Provisão Matemática de Benefícios a 

Conceder fornece o valor da renda na data de concessão do benefício. 

m:  Quantidade de rendas ao ano (12 ou 13 rendas). 
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n: Prazo em meses 

 

As primeiras evidências de incompletude nas notas de balanço patrimonial 

em relação às notas técnicas atuariais se iniciam na divulgação de premissas dos 

modelos. Enquanto o atuário responsável pela nota técnica atuarial divulga as 

premissas com todos cálculos e variáveis utilizadas, os responsáveis das 

instituições financeiras observadas as divulgam de forma menos detalhada, como 

o Itaú no exercício de 2020 (Anexo 1, p.56): 

A PECLD é constituída com base em análise individual dos 
valores a receber considerando, principalmente: (i) dificuldade financeira 
relevante do emissor ou devedor; e (ii) uma quebra de contrato, como 
inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal. Uma vez que 
os recebíveis não possuem componente de financiamento significativo, 
com base em uma abordagem simplificada, a PECLD é registrada sobre 
toda a vida do recebível realizando a aplicação de um percentual calculado 
a partir de estudo histórico de inadimplência segregados por parâmetros 
de: (i) segmento; (ii) data de faturamento; e (iii) data de vencimento. 

E ao texto que se refere às premissas e classificação das provisão para 

créditos de liquidação duvidosa no relatório de demonstrações contábeis do Banco 

Bradesco no exercício de 2019 (Anexo 1, p.46): 

O Bradesco classifica suas operações de crédito (que 
compreendem as operações de crédito, de arrendamento mercantil, 
adiantamentos sobre contratos de câmbio e outros créditos com 
características de concessão de crédito), em nove níveis de risco, levando 
em consideração fatores e premissas dos clientes e das operações, tais 
como atraso, situação econômico-financeira, grau de endividamento, setor 
de atividade econômica, características das garantias e demais fatores e 
premissas previstos na Resolução CMN nº 2.682/99, sendo “AA” o risco 
mínimo e “H” o risco máximo. O Bradesco aplica, inicialmente, os 
percentuais de perda determinados pela referida Resolução a cada nível 
de risco para fins de cálculo da provisão e complementa suas estimativas 
com base em estudos internos (provisão específica e excedente). A 
classificação das operações de crédito em níveis de risco, bem como, os 
percentuais de perda relacionados a cada nível de risco, envolvem 
premissas e julgamentos do Bradesco, baseados em suas metodologias 
internas de classificação de risco, e a provisão para créditos de liquidação 
duvidosa representa a melhor estimativa do Bradesco quanto às perdas. 

 

Foi realizado uma análise a partir dos dados das notas de balanço de 

gerenciamento de riscos de crédito do maior banco comercial do mundo, o 

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), com o objetivo de checar se a 

transparência das informações reportadas poderia ter relação com o tamanho e 

solvência de uma instituição financeira (Anexo 3, p.90). 



22 

 

Foram observadas e analisadas publicações de gerenciamento de riscos de 

crédito dos últimos 5 anos, e concluído que a instituição financeira cede mais 

informações a respeito das premissas e objetivos das segmentações da carteira do 

que as instituições financeiras nacionais citadas anteriormente, porém, não há 

menção sobre as fórmulas matemáticas utilizadas nos modelos, o que descarta, 

em partes, a hipótese apresentada. 

Portanto, enquanto as definições de objetivo dos modelos e premissas das 

notas técnicas atuariais e das notas de balanço foram, em certo grau, satisfatórias 

quando comparadas, o cenário mudou completamente quando houve a tentativa 

de buscar as expressões matemáticas nas notas de balanço patrimonial das 

instituições financeiras. A seguir, um quadro que evidencia as informações 

observadas comparadas à estrutura de uma NTA apresentada no tópico 3.4. Sendo 

S (suficiente), P/S (parcialmente suficiente) e N/C (não consta): 

 

QUADRO 1 – COMPARAÇÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

 Banco 

do 

Brasil 

Bradesco Itaú Santander ICBC JP 

Morgan 

BBVA 

Objetivo S S S S S S S 

Definição 

dos termos 

técnicos 

P/S P/S P/S P/S P/S P/S P/S 

Expressões 

matemáticas 

N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 

Exposição 

do prêmio 

puro 

N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 

Outras 

provisões 

N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 

Fonte: Autora Própria (2022) 

5.2 Evidenciação das informações 

Ao contrário de uma nota técnica atuarial, as informações de risco de crédito 

nos relatórios das instituições financeiras são mais detalhadas qualitativamente do 

que quantitativamente, porém, por mais que os relatórios sejam para públicos 
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diferentes, as instituições financeiras pecam ao não divulgar quase nenhuma – ou 

nenhuma – informação a respeito de como são realizados os cálculos de seus 

modelos de crédito. Segundo Iudícibus (2000):  

As formas de evidenciação podem variar, mas a essência é sempre a 
mesma: apresentar informação quantitativa e qualitativa de maneira 
ordenada, deixando o menos possível para ficar de fora dos 
demonstrativos formais, a fim de proporcionar uma base adequada de 
informação para o usuário. 

 

Na definição do site Regime Próprio (2015) é pontuado que uma nota técnica 

atuarial é o documento que descreve de forma clara e expressiva as características 

do plano de benefícios, ou seja, uma nota técnica atuarial, por definição, tem o 

dever de ser transparente. Essa transparência, propõe ao público a segurança de 

saber como uma parte significativa de sua vida foi pensada, estruturada e 

produzida, e advém de exigências impostas pela Superintendência de Seguros 

Privados (Susep). 

Ao adotar normas que exigem um detalhamento realizado com maior 

complexidade, os processos tornam-se mais robustos e confiáveis. Conforme 

exposto anteriormente, a nota técnica atuarial tem como dever explicitar a 

metodologia de cálculo das provisões matemáticas e dos métodos de 

financiamento dos planos de benefícios a partir das hipóteses apresentadas. 

Assumindo a complexidade e detalhamento de uma NTA, é possível afirmar que os 

relatórios atuariais expõem as análises quantitativas e qualitativas com 

profundidade suficiente para proporcionar ao leitor segurança referente aos dados 

apresentados. 

Atualmente, não existe uma nota técnica atuarial exclusiva para gestão de 

riscos de crédito, porém, utilizando a Instrução Nº20 como base para a 

documentação, as instituições financeiras conseguiriam transmitir mais clareza e 

profundidade em suas notas de balanço patrimonial, deixando de focar apenas nas 

exigências mínimas do Bank of International Settlements (BIS), que tem por objetivo 

mensurar a saúde econômica das instituições financeiras naquele período, com o 

objetivo de reduzir danos para o sistema bancário. A partir de um olhar estatístico 

e preditivo, as demonstrações de balanço patrimonial de risco de crédito resultariam 

em reportes altamente transparentes para o público e investidores, visto que as 

informações passariam a ser contextualizadas conforme os cenários presente e 

futuro. 
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As notas técnicas atuariais estão passando por refinamentos ao longo dos 

anos e se adequando ao exigido pelas novas normas e legislações, porém, há mais 

de 50 anos são divulgadas informações de notas técnicas com uma estrutura muito 

similar à apresentada no presente trabalho. As delimitações tecnológicas e políticas 

menos rígidas em relação à transparência das informações, nunca impediram as 

entidades reguladoras de exigirem informações detalhadas das notas dos planos 

de benefícios. Será que mesmo depois de tantos anos e com áreas parceiras 

oferecendo informações tão ricas, ainda é razoável não reportarem esse nível de 

informação nos relatórios contábeis? 
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6 CONCLUSÕES 

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma análise comparativa 

entre as informações de risco de crédito divulgadas em notas de balanço 

patrimonial dos bancos e informações divulgadas em notas técnicas atuariais, a fim 

de evidenciar as incompletudes das notas explicativas de balanço patrimonial. 

Observou-se que as instituições financeiras seguem um padrão no reporte 

dessas informações, pois são estabelecidas normas através dos Acordos de 

Basiléia onde as instituições financeiras devem cumprir uma divulgação mínima 

entre o patrimônio de referência e os ativos ponderados pelo risco de crédito, porém 

não foi encontrada nenhuma regulamentação que exigisse das instituições 

financeiras a disponibilização dos cálculos utilizados em seus modelos, o que 

explica nenhuma instituição financeira avaliada ter apresentado essas informações. 

No decorrer do estudo, foi pontuado também que as grandes diferenças na 

divulgação de informações nas notas observadas foram as projeções futuras e 

expressões matemáticas dos modelos, presentes apenas nas NTA. 

Um atuário apresenta as projeções futuras e expressões matemáticas em 

suas notas técnicas há mais de 50 anos, tornando possível inferir que o grau de 

dificuldade em expor essas informações não é alto, principalmente se comparado 

ao tamanho das instituições financeiras que os exibiriam. Portanto, conclui-se que 

pode existir uma oportunidade de melhoria na qualidade dos dados apresentados 

pelos bancos em suas notas de balanço patrimonial.  

Como sugestão para pesquisas futuras, propõe-se desenvolver uma análise 

estatística sobre incompletudes das notas de balanço patrimonial das instituições 

financeiras em relação às notas técnicas atuariais, e posteriormente analisar se a 

evidenciação de informações nos relatórios contábeis seria mais satisfatória se 

usassem o modelo de reporte de informações de uma nota técnica atuarial, 

considerando os limites de exposição dos dados estabelecidos pelo Banco Central. 
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ANEXO 1 – NOTAS DE BALANÇO PATRIMONIAL DOS BANCOS SANTANDER, BRADESCO, BANCO DO 

BRASIL E ITAÚ
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8 ANEXO 2 – NOTAS DE BALANÇO PATRIMONIAL EM IFRS DOS BANCOS 

SANTANDER, BRADESCO, BANCO DO BRASIL E ITAÚ 
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9 ANEXO 3 – NOTAS DE BALANÇO PATRIMONIAL DO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 
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ANEXO 4 – NOTAS DE BALANÇO PATRIMONIAL DO BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
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ANEXO 5 – NOTAS DE BALANÇO PATRIMONIAL DO JP MORGAN CHASE
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