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Bancos são empresas singulares, pois operam de forma muito 
alavancada, comparativamente às outras empresas de ramos diferentes, ou 
seja, a proporção dos capitais totais, o ativo, em relação ao capital do banqueiro, 
o patrimônio líquido ou ainda capital próprio, é conhecida no mundo acadêmico 
e no mercado financeiro como “alavancagem financeira”. Em bancos, a 
alavancagem é mesmo muito elevada. Vejamos o porquê: 

Visitando os sítios eletrônicos de algumas empresas, na mesma data de 
30.09.2020, inicialmente no Banco do Brasil e do Banco Itaú, as últimas peças 
contábeis publicadas de ambos os bancos, percebe-se que, no Banco do Brasil, 
para cada R$ 1,00 de patrimônio líquido, há R$ 14,50 de ativos. Isto significa que 
há R$ 13,50 de passivos exigíveis para cada R$ 1,00 de capital próprio, ou que, 
na composição do ativo, o grau de endividamento é de 0,931 pois os capitais de 
terceiros representam 93,1% dos ativos. Na Petrobras, por exemplo, o mesmo 
indicador, na mesma data, é de R$ 3,85, ou seja, os ativos da Petrobrás são 
mantidos por 74% de capitais de terceiros de curto e longo prazos. Nas Lojas 
Americanas é de R$ 3,21 e na Vale do rio Doce é de apenas R$ 2,31. 

Antes que os mais afoitos digam que há tanto risco assim no Banco do 
Brasil, por ser um banco público, saibam que no banco Itaú, no mesmo terceiro 
trimestre, a relação Ativo Total/Patrimônio Líquido é de R$ 13,50. Isso mesmo, 
para cada R$ 1,00 do banqueiro, há R$ 13,50 de Ativos e que, portanto, o 
passivo exigível representa 92,6% dos ativos.  

Bancos são estruturas naturalmente arriscadas, sendo públicos ou 
privados. E a ciência contábil nos ajuda a entender isso. 

Os capitais de terceiros, em bancos, em maioria são depósitos à vista e a 
prazo, já imaginaram tais capitais sendo resgatados ao mesmo tempo, todos os 
depositantes “correndo” ao mesmo tempo, para “salvarem” seus recursos, por 
risco de imagem ou risco de liquidez ou de solvência? 

Estamos tratando aqui de percepção de riscos pelos indicadores 
fornecidos pela Contabilidade e a Alavancagem Financeira, também chamada 
de multiplicador do capital próprio, é um desses indicadores, que nos aponta o 
risco a que está sujeita a empresa analisada, isto é, quantos Reais de capitais 
próprios, existem para cada Real de Ativos. Em bancos, é aceitável um indicador 
acima de R$ 10,00, mas num comércio não é nada aceitável. 

O grau de endividamento ou endividamento geral é, na verdade, uma 
outra forma de se “ver” o risco  ou a alavancagem dos bancos e que pode ser 
obtido também a partir do indicador PE/PL (Passivo Exigível sobre o Patrimônio 
Líquido), também conhecido como “Participação de Capitais de Terceiros”. 
Praticamente todos os indicadores de estrutura ou risco ou endividamento, 
podem ser obtidos a partir da equação básica da contabilidade, isto porque 
sabemos todos que A = PE + PL, onde ”AT” é o Ativo, PE é o Passivo Exigível e 



o PL é o patrimônio líquido ora, se AT/PL, como no exemplo do Banco do Brasil, 
é igual a 14,50, então, o Ativo é igual a 14,50 e o PL igual a 1,00 logo o PE 
somente pode ser 13,50 e 13,50/14,50, encontramos 0,931, este resultado, 
multiplicado por 100, temos que 93,1% do Ativo do Banco do Brasil está 
suportado por capitais de terceiros, os quais, é claro, deverão ser devolvidos em 
algum momento. Emerge aqui várias questões sobre riscos: (a) qual o prazo 
desta “devolução”? (b) qual a proporção dos capitais de curto prazo, em relação 
aos capitais de longo prazo? (c) quanto está custando captar os recursos?  

Claro está que a estrutura de financiamento (capitais de terceiros) dos 
bancos, bem como, sua composição, é essencial em qualquer tipo de análise, 
pois fornece pistas importantes para a tomada de decisão dos usuários da 
informação contábil.  

Para os bancos, parte das captações (passivos exigíveis) não podem ser 
utilizadas como os bancos desejam, mas sim como o Banco Central permite 
(quando permite). Estamos nos referindo aos recolhimentos compulsórios que 
são valores que devem permanecer internados no Banco Central do Brasil, 
alguns remunerados, outros não. Representam, na verdade, uma parcela dos 
depósitos captados pelos bancos que não pode ser “usada”, reduzindo-se assim, 
a capacidade de os bancos de emprestarem recursos, este procedimento pode 
provocar na economia pouca oferta de crédito e aumento substancial das taxas 
de juros (política monetária). Esta condição torna os bancos estruturas ainda 
mais arriscadas, posto que, se do que captam, uma parte não pode ser aplicada 
da maneira que a administração do banco poderia querer, então, os bancos 
perdem, no mínimo, o custo de oportunidade, pelo que deixaram de maximizar 
de suas captações. Aliás, este é o principal motivo para os bancos se tornarem 
estruturas tão singulares, ou seja, a “mão” da autoridade monetária induz o 
comportamento da economia através dos bancos e, óbvio, os bancos precisam 
estar preparados. 

  Bancos são estruturas em que o casamento de prazos, moedas e taxas 
entre ativos e passivos precisam estar em perfeita sintonia. Já imaginaram um 
banco, numa conjuntura com expectativa de elevação das taxas de juros e em 
média, tal banco está descasado. No curtíssimo prazo, com taxa “pós” no 
passivo e taxa “pré” de longo prazo no ativo? 

Como analistas externos podemos perceber uma série de composições, 
as quais, juntamente com outros dados transformaremos em informação para 
nossa tomada de decisão. Perceberam como, em qualquer área, é rica a ciência 
contábil? 

 


