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RESUMO 

 

 

A gestão e a mensuração do risco operacional é uma preocupação crescente da comunidade 

bancária, de modo que a escolha adequada do modelo de alocação de capital para risco 

operacional pode tornar-se um diferencial competitivo. Este trabalho apresenta as vantagens 

da adoção de modelos causais para a gestão e mensuração do risco operacional e, ao 

investigar a aplicação de Redes Neurais Artificiais para tal propósito, comprova que o modelo 

causal chega a valores de capital mais alinhados à exposição ao risco da instituição financeira. 

Além disso, há a vantagem de que, quanto mais sensível a risco a metodologia de cálculo de 

capital for, maior será o incentivo para uma gestão apropriada dos riscos no dia-a-dia da 

instituição financeira, o que não apenas reduz sua necessidade de alocação de capital, quanto 

diminui suas perdas esperadas. Os resultados, portanto, são positivos e motivam estudos 

futuros sobre o tema. 

 

Palavras-chave: Risco Operacional. Modelo Causal. Redes Neurais Artificiais.  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The operational risk management and measurement is an increasing concern throughout the 

community of financial institutions. The adequate choice of the operational risk capital 

calculation model can become a competitive differential. This study presents the advantages 

of adopting causal models for operational risk management and measuring. The investigation 

of the Artificial Neural Networks application for this purpose shows that the causal model 

results in capital amounts more aligned to the financial institution’s risk exposure. 

Furthermore, there is the advantage that, as more risk sensible the capital calculation 

methodology is, higher will be the incentive for an appropriate risk management in the day-to-

day institution’s business. This not only reduces the needs for capital  allocation, but also 

decreases the expected losses. Therefore, the results are positive and encourage future 

researches about this subject.  

 

Keywords: Operational Risk. Causal Model. Artificial Neural Networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Motivação 

 

 

Há uma preocupação crescente da comunidade bancária com a gestão e a mensuração do risco 

operacional. Isso se deve ao fato das duas últimas décadas terem sido marcadas por eventos 

de grandes perdas operacionais que abalaram instituições financeiras de grande reputação e, 

ainda, levaram à exigência de capital regulatório para risco operacional.  

 

A maior sofisticação dos produtos do mercado financeiro e a regulamentação insuficiente do 

sistema bancário aumentaram, ainda mais, a complexidade dos riscos incorridos pelas 

instituições financeiras. A falência do Banco Barings
1
, em 1995, chamou a atenção do 

mercado financeiro para um risco que, até então, era ignorado – o risco operacional. 

Entretanto, diferentemente dos riscos de crédito e de mercado, o risco operacional caracteriza-

se pela sua relação com quase todas as pequenas e corriqueiras atividades diárias e com os 

mais diversos fatores de risco, o que, a princípio, dificulta a sua mensuração. 

 

Nota-se, ainda, que, somente nos últimos anos, os bancos brasileiros começaram a 

desenvolver funções específicas para a gestão de risco operacional. Ou seja, como a idéia de 

tratar o risco operacional como uma categoria distinta de risco é ainda bastante recente, a 

maior parte dos bancos continua nos estágios embrionários do desenvolvimento de sistemas 

de medida quantitativa do risco operacional. E, por isso, investigar os modelos quantitativos 

que podem ser usados no futuro pelas instituições financeiras para uma alocação mais 

eficiente do seu capital é algo bastante interessante. 

 

A Figura 1 mostra grandes eventos de perdas operacionais ocorridas desde 1987. Os valores 

estão em bilhões de dólares.  

 

 

                                                   

1
 O caso do Banco Barings é apresentado em mais detalhes no item 2.3 deste trabalho. 
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Figura 1 - Os Maiores Eventos de Perdas por Risco Operacional de 1987 a 2004 

Fonte: Towers Perrin – Society of Actuaries/ 2005 Annual Meeting 

 

 

Mais recentemente, em 2008, em um dos maiores bancos da França, o Société Générale, 

houve um caso que causou grande repercussão em todo o mundo e trouxe, mais uma vez, a 

importância da gestão do risco operacional à tona. O trader Jérôme Kerviel foi responsável 

por uma fraude recorde de $ 4,9 bilhões de euros. De acordo com um artigo publicado pela 

Diamond Management & Technology Consultants, o Société Générale falhou em três 

componentes básicos da gestão de risco operacional, isto é, falhou em ter processos 

automatizados, cultura de controles internos e controles robustos de acesso a sistemas. 

 

No Brasil, depois da publicação da Circular 3383 em 30 de abril de 2008 pelo Banco Central, 

divulgou-se que o impacto da exigência de capital para risco operacional seria de $ 21 bilhões 

de reais para o sistema bancário brasileiro. Segundo Carvalho (2008), com base nos dados do 

Banco Central do Brasil de 2005 a 2007 referente a 39 instituições financeiras, a Consultoria 

Deloitte fez o cálculo e chegou ao impacto de 10% do patrimônio total dos bancos que, no 

final de 2007, era de $ 200 bilhões de reais. Ou seja, os bancos brasileiros teriam que reforçar 

seu capital em $ 21 bilhões para se adequarem às novas regras, sendo que os dez maiores 
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bancos seriam responsáveis por 84% do reforço. Na época, estimou-se que a alocação desse 

capital teria um custo mínimo entre $ 500 milhões e $ 2,5 bilhões de reais ao ano. Valores 

nada desprezíveis e que, portanto, tornam o tema do estudo em questão ainda mais 

interessante. 

 

 

   

1.2 Objetivos 

 

 

O principal objetivo deste trabalho é apresentar as vantagens da utilização de modelos causais 

na gestão e mensuração de riscos operacionais em instituições financeiras. Do ponto de vista 

quantitativo, o presente estudo investiga o uso de Redes Neurais Artificiais como modelo 

avançado de mensuração de capital, sendo este, portanto, um objetivo adicional do presente 

trabalho.  

 

 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

 

Este trabalho está estruturado em 6 capítulos. O capítulo 2, além de trazer os principais 

conceitos de capital e de risco operacional, explica tanto os requerimentos do Novo Acordo da 

Basiléia, quanto os do Banco Central do Brasil. Na última seção do capítulo 2, há a revisão 

bibliográfica sobre o tema. O capítulo seguinte compara os modelos causais e os não causais 

de cálculo de capital para risco operacional, ressaltando os resultados de um estudo que foi 

feito sobre a aplicação de redes bayesianas. O capítulo 4 apresenta o modelo de Redes 

Neurais Artificiais (“RNA”). Para tanto, primeiramente, introduz os conceitos e o processo de 

aplicação de modelos de RNA e justifica a sua escolha e a sua aplicação em risco operacional. 

Esse capítulo termina com a descrição do modelo proposto. No capítulo 5, encontra-se o 

estudo de caso, que mostra a aplicação do modelo proposto. Há, ainda, a comparação dos 

resultados do modelo com os resultados do Método de Distribuição de Perdas (“LDA”), que é 

um modelo não causal. Por fim, o capítulo 6 traz as conclusões deste trabalho e cita possíveis 

trabalhos futuros.   
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2 CAPITAL PARA RISCO OPERACIONAL 

 

 

Este capítulo apresenta o arcabouço teórico envolvido na gestão e mensuração de risco 

operacional. Inicialmente, há uma breve definição de capital econômico e regulatório. Em 

seguida, são apresentados os principais conceitos relacionados ao risco operacional e à sua 

gestão. Há, então, uma descrição cuidadosa dos aspectos regulatórios internacionais e 

nacionais que são essenciais para se entender as possibilidades de metodologia de cálculo de 

capital para risco operacional. E, por fim, é apresentada a revisão bibliográfica sobre esse 

tema. 

 

 

2.1 Capital Econômico e Capital Regulatório 

 

 

O capital de uma instituição financeira é o montante financeiro provido pelos acionistas para a 

realização dos negócios. A quantidade desse capital que deve ser mantida na instituição 

financeira para cobrir os riscos, a um determinando intervalo de confiança e em um certo 

horizonte de tempo, constitui o capital econômico e serve para absorver perdas inesperadas 

futuras. Já o capital regulatório é a quantidade de capital que os reguladores exigem que as 

instituições financeiras tenham para garantir sua solvência.   

 

 

2.2 Risco Operacional  

 

 

De acordo com o Comitê da Basiléia
2
 em Supervisão Bancária (2001), risco operacional é o 

risco causado por falha ou inadequação em processos, sistemas, comportamentos humanos ou, 

ainda, advindos de eventos externos. 

 

                                                   

2
 O Comitê da Basiléia foi instituído, no final de 1974, pelos bancos centrais dos países do Grupo dos 10, com o 

objetivo de promover a estabilidade do setor financeiro 
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Para gerenciar e mensurar o risco operacional, torna-se essencial entender a relação entre 

causa, evento e efeito do risco. A Figura 2 ilustra essa relação: 

  

 

Figura 2 - Representação da Relação entre Causa, Evento e Efeito do Risco 

 

 

Segundo Alvarez (2002), causa é a circunstância que pode levar à concretização do risco. 

Quando o risco se concretiza, ele é chamado de evento. Todos os eventos têm uma ou mais 

causas. Já o efeito é a consequência ou impacto resultante da concretização do risco, que pode 

ser descrito tanto em termos quantitativos (perdas financeiras), quanto qualitativos (dano 

reputacional, sanção regulatória, etc.).  

 

 

2.2.1 Classificação das Causas  

 

 

Do ponto de vista de gestão do risco, o risco operacional deve ser analisado no nível das 

causas. Por isso, as causas de risco operacional são classificadas em: 

 

 Processo: processos falhos, inadequados ou descontínuos 

 Sistema: inadequação ou falha em sistemas, estratégias de implantação e políticas de 

tecnologia da informação 

 Comportamento humano: falha ou inadequação do comportamento humano, 

inadequação no gerenciamento de recursos, falta de treinamento para uma atividade 

específica, aspectos motivacionais e restrições relacionadas à capacidade de mão-de-

obra. 

 Evento externo: evento não controlável ou não antecipável, externos à instituição. 
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2.2.2 Classificação dos Eventos  

 

 

Além disso, com o objetivo de padronizar a linguagem das diversas instituições financeiras, 

facilitando o cálculo de capital, o Comitê da Basiléia definiu, em setembro de 2001, sete 

categorias de eventos de risco operacional. Mais detalhes sobre regulamentação estão no item 

2.4 deste trabalho. 

  

 Fraude interna: evento caracterizado por atos intencionais de defraudar, apropriar 

indevidamente ou burlar leis e que envolva pelo menos um funcionário, ou indivíduo 

terceirizado com algum vínculo com a organização. Sistema: inadequação ou falha em 

sistemas, estratégias de implantação e políticas de tecnologia da informação 

 Fraude externa: evento caracterizado por atos intencionais de defraudar, apropriar 

indevidamente ou burlar leis, praticados por pessoas externas à organização 

 Práticas empregatícias e segurança do local de trabalho: evento caracterizado por 

atos de inconsistência com relação a acordos ou leis trabalhistas, regras de segurança e 

saúde e eventos de discriminação 

 Clientes, produtos e práticas de negócio: evento caracterizado por falha no 

cumprimento de obrigação com clientes, por produtos de natureza ou desenho 

inadequado e por práticas de negócio inadequadas 

 Danos a ativos fixos: evento caracterizado por danos em ativos fixos (ex.: 

equipamentos e instalações) 

 Interrupção de negócios e falhas de sistema: evento caracterizado por falhas de 

sistemas ou interrupção de negócios 

 Execução, entrega e gestão do processo: evento caracterizado por falhas em 

processos, transações e o não cumprimento de regras de execução de processo 

 

O Banco Central do Brasil adotou a classificação de eventos descrita acima, porém separou o 

evento de interrupção de negócios e falhas de sistema, considerando, portanto, oito eventos 

em vez de apenas sete.   

 

 



18 

2.3 Gestão de Risco Operacional 

 

 

O conceito de risco operacional não é algo recente. Na verdade, trata-se do primeiro risco que 

os bancos precisam gerenciar, mesmo antes de, por exemplo, fazer um empréstimo ou 

intermediar uma operação financeira. Entretanto, apenas recentemente, as organizações estão 

percebendo a importância dessa categoria de risco.  

 

Isso se deve ao fato da década de 90 ter sido marcada por eventos de grandes perdas, cujas 

origens não se caracterizavam como risco de crédito, nem de mercado. Casos como o do 

Banco Barings
3
 e do Bankers Trust

4
 atraíram a atenção dos reguladores e das instituições 

financeiras para o risco operacional. Completamente diferente dos riscos de crédito e 

mercado, o risco operacional caracteriza-se pela sua relação com quase todas as pequenas e 

corriqueiras atividades diárias e com os mais diversos fatores de risco. 

 

Até então, as instituições financeiras gerenciavam seus riscos operacionais através da 

manutenção de uma cultura de controles em cada unidade de negócio, com o suporte de áreas 

como Auditoria Interna, Compliance e Controles Internos.  

 

Somente nos últimos anos, os bancos começaram a desenvolver funções exclusivamente 

voltadas para o desenvolvimento de uma linguagem comum de gestão de risco operacional 

com políticas e ferramentas de avaliação e mensuração. Esse esforço possibilitou a 

convergência para uma definição bastante geral de risco operacional, adotada pelo Comitê da 

Basiléia, que as organizações procuram adaptar de acordo com as suas necessidades. Segundo 

essa definição, risco operacional é o risco de perda resultante de processos, pessoas ou 

sistemas falhos ou inadequados ou devido a eventos externos.  

                                                   

3
 Segundo Chernobai et al (2007), trata-se do caso  de Nicholas Leeson que desempenhava as funções de front e 

back-office sem supervisão na subsidiária do banco em Singapura e criou uma conta fraudulenta para esconder 

suas perdas com operações de alto risco. As perdas totalizaram US$ 1 bilhão e levaram o Banco Barings à 

falência. 

4
Segundo Chernobai et al (2007), o Bankers Trust foi processado por quatro dos seus maiores clientes, que 

alegaram a omissão proposital do banco sobre o  elevado risco existente nas operações com derivativos. Resultou 

em uma indenização de cerca de US$ 180 milhões, bem como em uma incomensurável perda de reputação do 

banco.  
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De acordo com Nóbrega (2002), as instituições financeiras, motivadas pelo mercado, 

começaram a investir em metodologias capazes de reconhecer, identificar, mensurar, controlar 

e monitorar o risco operacional.   

 

Em documento emitido pelo International Swaps and Derivatives Association (2002), existem 

princípios fundamentais para a gestão de riscos que deveriam ser adotados por todas as 

instituições financeiras independentemente de seu tamanho, complexidade de seus produtos 

ou níveis de risco. Esses princípios fundamentais são: 

 

 Monitoramento da exposição aos riscos e estabelecimento de controles; 

 Implantação de estrutura de gerenciamento; 

 Políticas de gestão de riscos, incluindo a definição de alçadas. 

 

Assim sendo, nota-se que estruturar um processo de gerenciamento de risco não tem como 

objetivo apenas atender a uma demanda dos órgãos reguladores internacionais e nacionais, 

mas traz também benefícios relevantes para a instituição, como: o incremento substancial na 

vantagem competitiva; a redução de perdas reais e o provisionamento para essas perdas; o 

apoio à tomada de decisão para melhoria de processos; a avaliação qualitativa e quantitativa 

da exposição ao risco operacional; e o aumento da transparência nas transações.  

 

Nesse contexto, a estrutura de gerenciamento deve ser caracterizada pela interação de 

elementos-chave, como estratégias e políticas de gestão de risco operacional, processos de 

identificação e avaliação de riscos, métodos de mensuração de riscos e alocação de capital e 

processos de monitoramento contínuo. 

 

 

2.4 Regulamentação 

 

 

Esta seção apresenta o contexto regulatório do capital para risco operacional, começando 

pelos requerimentos internacionais do Novo Acordo da Basiléia e concluindo com os 

requerimentos do Banco Central do Brasil.  

 



20 

2.4.1 Novo Acordo da Basiléia 

 

 

Com o objetivo de promover a estabilidade do setor financeiro, os bancos centrais dos países 

do Grupo dos 10 (G-10
5
) se reuniram e, no final de 1974, instituíram o Comitê da Basiléia. 

Com sua atenção voltada para a necessidade de coordenação de políticas regulatórias no 

âmbito mundial, o Comitê da Basiléia concluiu, em julho de 1988, o Acordo da Basiléia, que 

buscava a convergência internacional de supervisão regulatória da adequação de capital de 

bancos internacionais.  

 

De forma simplificada, pode-se entender que o Acordo da Basiléia instituiu uma abordagem 

padrão para alocação de capital regulatório para risco de crédito, que correspondia a cerca de 

8% de todo o capital próprio da instituição. Torna-se importante entender que capital 

regulatório é a quantidade mínima de capital que os órgãos reguladores exigem que 

instituições bancárias reservem para evitar a insolvência, devido às perdas inesperadas 

provenientes de eventos associados aos riscos inerentes ao negócio.    

  

Diversas críticas foram feitas ao Acordo da Basiléia, como por exemplo: o forte incentivo 

dado aos bancos para adquirirem papéis do governo, que eram considerados de baixo risco, o 

que consequentemente reduziria a necessidade de alocação de capital; além disso, não se fazia 

distinção entre o total de capital a ser alocado para os diferentes empréstimos, ou seja, os 

bancos estariam tentados a entrar em negócios mais arriscados, com taxas de retorno mais 

altas, objetivando compensar o custo do capital alocado.  

 

Por outro lado, deve-se perceber que o Acordo de 1988 teve vários méritos. Segundo Salomão 

(2003), esse acordo foi adotado mundialmente, servindo de benchmark para a avaliação do 

mercado. Além disso, acreditou-se, na época, que havia sido dado um passo importante para a 

solidez e a estabilidade do sistema bancário internacional.  

 

Porém, buscando maior sensibilidade aos riscos e maior ênfase às avaliações internas dos 

bancos aos riscos a que eles estavam expostos, o Comitê da Basiléia publicou, em 2004, o 

Novo Acordo de Capital – International Convergence of Capital Measurement and Capital 

                                                   

5
 G-10: Alemanha, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, França, Holanda, Inglaterra, Japão, Itália, Suíça 
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Standards - A Revised Framework (2004). O Novo Acordo trouxe novas opções para a 

mensuração do risco de crédito e risco operacional, tratando, pela primeira vez, esses riscos de 

forma separada. O Comitê quis ainda enfatizar a importância da fiscalização e da disciplina de 

mercado como complementos essenciais às necessidades mínimas de capital. Acredita-se que 

a complexidade da nova estrutura proposta acabou sendo um reflexo natural do avanço do 

setor bancário. 

 

A Tabela 1 a seguir sintetiza as principais diferenças entre o Acordo de 1988 e o Novo 

Acordo: 

 

Tabela 1 - Diferenças entre o Acordo de 1988 e o Novo Acordo 

ACORDO DE 1988 NOVO ACORDO

Foco

Requerimentos de capital Não apenas requerimentos de capital, como 

também supervisão bancária e disciplina de 

mercado

Mensuração do capital com base apenas em 

produtos

Mensuração do capital mais sensível ao risco: 

com base em produtos, linhas de negócios, 

classificação de crédito, garantias, recuperação, 

etc. 

Modelo de cálculo único Opção de desenvolvimento de modelo interno

Não explicitado Contemplado de forma explícita

Capital incorporado na mensuração única de 

riscos

Opções para o cálculo de capital: modelos 

padronizados e modelos internos

Risco de 

Crédito

Risco 

Operacional
 

 

Apesar do Acordo de 1988 estabelecer um requisito de capital simplesmente em termos de 

risco de crédito, o requisito global de capital (isto é, o índice mínimo de 8%) foi planejado 

para cobrir também outros riscos (de mercado e operacional). Em 1996, as exposições ao 

risco de mercado foram removidas e receberam encargos separados de capital (Aditivo ao 

Acordo de Capital para Incorporação de Riscos de Mercado, 1996). E, buscando introduzir 

uma maior precisão no cálculo de capital para risco de crédito, o Comitê trabalhou com o 

setor para desenvolver um encargo de capital apropriado para o risco operacional.  

 

Portanto, no Novo Acordo, o Comitê, alinhado com o objetivo de fornecer maior 

sensibilidade aos riscos, lançou propostas para um método padronizado de encargos de capital 

para risco de crédito e, alinhado com o objetivo de dar mais ênfase às avaliações internas dos 

bancos aos riscos a que eles estão expostos, lançou propostas específicas para a nova estrutura 

interna de classificação para risco operacional. 
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O Novo Acordo da Basiléia foi fundamentado em três pilares, que se reforçam mutuamente e, 

em conjunto, contribuem para o aumento no nível de segurança e solidez do sistema 

financeiro. São eles:  

 

 Pilar 1 – Requerimentos de Capital Mínimo: traz melhorias ao modelo de cálculo de 

capital de risco de crédito, tornando-o mais sensível a risco; explicita a necessidade do 

cálculo de capital para risco operacional; e abre a possibilidade de adoção de modelos 

internos para mensuração do capital regulatório. 

 

 Pilar 2 – Processo de Supervisão Bancária: incentiva os bancos centrais a exigirem 

que os bancos tenham processos internos sólidos para a gestão e mensuração de seus 

riscos e, dessa forma, assegurem a adequação de seu capital. 

 

 Pilar 3 – Disciplina de Mercado: visa a garantir uma maior transparência dos 

processos de gestão de riscos das instituições financeiras, através da divulgação para o 

mercado de informações sobre as exposições a risco e níveis de capital da instituição.   

 

Especificamente para risco operacional, o Comitê propôs três modelos padronizados e um 

modelo avançado, que se distinguem por seus níveis de sofisticação para cálculo do capital 

regulatório. Por ordem crescente de sofisticação, os modelos são: Método do Indicador Básico 

(BIA – Basic Indicator Approach), Método Padronizado (SA – Standardised Approach), 

Método Padronizado Alternativo (ASA – Alternative Standardised Approach) e Método de 

Mensuração Avançada (AMA – Advanced Measurement Approach). 

 

2.4.1.1  Modelos Padronizados 

 

 

Os modelos padronizados são mais simples de serem implantados e, por serem menos 

sensíveis ao risco, tendem a sobreestimar o capital exigido. Consequentemente, esses 

modelos, por conceito, devem resultar em uma maior exigência de capital. Quanto menos 

sofisticado é o modelo, maior será o capital requerido.   
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O Novo acordo propõe três opções de abordagens simplificadas:  

 

I. Método do Indicador Básico: trata-se do método mais simples, que relaciona a 

alocação de capital do risco operacional a um indicador único de risco, a receita bruta. 

De acordo com o Indicador Básico, o capital para risco operacional é um percentual 

fixo α da média da receita bruta anual da instituição financeira dos últimos três anos. 

Portanto: 

 
Sendo: 

 = Capital para risco operacional  

 = Média da receita bruta anual da instituição dos últimos três anos 

 = 15% 

 

II. Método Padronizado Alternativo: o banco é segmentado em oito linhas de negócios: 

finanças corporativas, negociação e vendas, pagamentos e liquidações, serviços de 

consultoria, administração de ativos, corretagem no varejo, banco comercial e varejo. 

Entretanto, como a segregação entre banco comercial e banco de varejo muita vezes 

não é operacionalmente simples, o modelo padronizado alternativo possibilita um 

tratamento simplificado. Ou seja, para essas duas linhas, soma-se os empréstimos e 

adiantamentos da linha de negócio no ano e multiplica-se por um fator   pré-

determinado em substituição à média da receita bruta. Esse valor é multiplicado pelo 

fator  pré-estabelecido. Para as demais linhas de negócio, computa-se a média da 

receita bruta anual dos últimos três anos multiplicada por . A soma dessas 

multiplicações é o capital para risco operacional. Dessa forma, temos: 

 
Sendo: 

 = Capital para risco operacional  

 = Média da receita bruta anual de cada linha de negócio dos últimos três anos 

 = Fator multiplicador de cada linha de negócio 

 = Empréstimos e adiantamentos do ano 
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 = multiplicador fixo de 3,5% 

 

Os valores de encontram-se na Tabela 2: 

              Tabela 2 - Fator Multiplicador de Cada Linha de Negócio no Método Padronizado Alternativo 

Linha de Negócio Fator  β

Finanças corporativas (β1) 18%

Negociação e vendas (β2) 18%

Pagamentos e liquidações (β3) 18%

Serviços de consultoria (β4) 15%

Administração de ativos (β5) 12%

Corretagem no varejo (β6) 12%

Banco comercial (β7) 15%

Varejo (β8) 12%
 

 

  

III. Método Padronizado: é como o padronizado alternativo, porém sem a simplificação 

do tratamento das linhas de banco comercial e de varejo. Ou seja, neste modelo, a 

soma das médias das receitas brutas anuais dos últimos três anos das oito linhas de 

negócios multiplicadas pelos fatores  pré-determinados é o capital para risco 

operacional, como mostra a fórmula abaixo: 

 
Sendo: 

 = Capital para risco operacional  

 = Média da receita bruta anual de cada linha de negócio dos últimos três anos 

 = Fator multiplicador de cada linha de negócio 

 

Os valores de são os mesmo da Tabela 2. 
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2.4.1.2 Modelos Avançados 

 

 

Os modelos avançados surgem com o objetivo de serem mais sensíveis a risco e mais 

relacionados às características e experiências de cada instituição financeira. Por esse motivo, 

são os métodos mais sofisticados, que incorporam os dados das perdas internas da instituição 

no cálculo de suas necessidades de capital. O documento consultivo sobre riscos operacionais 

publicado pelo Comitê da Basiléia em 2001
6
 cita três exemplos de modelos avançados:    

 

I. Método de Mensuração Interna: este modelo propõe um fator padrão da 

indústria, chamado de gamma, para linhas de negócios e níveis de risco que 

deve ser multiplicado pelos valores das perdas operacionais esperadas.  

 

II. Método de Distribuição de Perdas (Loss Distribution Approach – “LDA”): 

segue uma metodologia atuarial em que se estima a severidade e frequência 

das perdas com base em dados históricos e, depois, através da Simulação de 

Monte Carlo
7
, chega-se à distribuição agregada de perdas, podendo, assim, ser 

calculados as perdas esperadas e não esperadas e o VaR (Value at Risk). Trata-

se da metodologia mais aplicada pelas instituições financeiras internacionais. 

 

III. Método de Scorecard: considera o encargo de capital de todo o banco e o 

modifica e/ ou aloca no decorrer do tempo, com base em indicadores de risco 

ou outros critérios qualitativos. 

 

Apesar de citar essas alternativas, a regulamentação deixa, em aberto, a possibilidade do uso 

de outros modelos desenvolvidos internamente pelas instituições financeiras. Porém, esses 

modelos devem também respeitar critérios qualitativos e quantitativos estabelecidos pelo 

Novo Acordo, como as exigências de que se tenha uma base histórica de perdas operacionais 

de, no mínimo, 3 anos e que o VaR tenha um intervalo de confiança de 99,9% no período de 1 

ano. 

                                                   

6
 Consultative Document – Operational Risk: Supporting Document to the New Basel Capital Accord 

7
 Simulação de Monte Carlo: método estocástico realizado através de uma classe de algoritmos computacionais 

para simular o comportamento de variáveis e chegar a soluções aproximadas de problemas  



26 

 

O modelo avançado considera o conceito de VaR, que é composto pela perda esperada e pela 

perda inesperada, sendo que o capital regulatório deve cobrir a perda inesperada. A perda 

esperada é a média da distribuição de perdas agregadas. A perda inesperada é a diferença 

entre o VaR e a perda esperada. A Figura 3 ilustra esse conceito. 

 

0,1%

99,9%

 

Figura 3 - Representação do VaR, Perda Esperada e Perda Inesperada 

 

Além disso, o modelo avançado prevê o uso não só de perdas internas à instituição, como 

também de perdas externas, bem como a utilização de análise de cenários e a inclusão de 

fatores que representem o ambiente de controles e de negócios da instituição. Portanto, ajustes 

qualitativos são permitidos no valor do capital, através da análise de cenários e de mudanças 

no ambiente de controles e de negócios.  

 

 

2.4.2 Banco Central do Brasil  

 

 

Seguindo as recomendações do Novo Acordo, em 29 de junho de 2006, o Banco Central do 

Brasil publicou a Resolução 3380 com o intuito de regulamentar a estrutura de gestão de risco 

operacional nas instituições financeiras e outras instituições autorizadas a funcionar pelo 

Banco Central do Brasil. Essa resolução não fazia menção ao cálculo de capital para risco 

operacional. Um ano mais tarde, em 29 de agosto de 2007, o Banco Central publicou a 
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Resolução 3490 sobre a apuração do patrimônio de referência exigido que, em outras 

palavras, é o capital alocado para honrar as possíveis perdas resultantes dos riscos incorridos 

pelas instituições. Nesse documento, foi explicitada a parcela do patrimônio referente a risco 

operacional. Entretanto, o detalhamento de como essa parcela deveria ser calculada só foi 

divulgado em 2008, através da Circular 3383 de 30 de abril de 2008. 

 

 

2.4.2.1 Metodologias 

 

 

De acordo com a Circular 3383 de 30 de abril de 2008, as instituições financeiras devem 

alocar capital para risco operacional e, para tanto, podem optar por uma de três metodologias. 

Essas metodologias nada mais são do que os modelos simplificados propostos pelo Novo 

Acordo de Basiléia, com algumas adaptações, a seguir: 

  

I. Método do Indicador Básico (BIA – Basic Indicator Approach): em vez da média 

da receita bruta anual dos últimos três anos, a Circular 3383 de 30 de abril de 2008 

propôs o uso de um indicador de exposição, que é a média das receitas de 

intermediação financeira e de prestação de serviços menos as despesas de 

intermediação financeira dos últimos seis semestres. Devem ainda ser excluídos as 

perdas ou ganhos oriundos da alienação de títulos e valores mobiliários e instrumentos 

derivativos não classificados na carteira de negociação. Um exemplo pode ser visto na 

Tabela 3. 
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Tabela 3 - Cálculo do Indicador de Exposição ao Risco Operacional 

 

Fonte: Carta-Circular nº 3315, de 30 de abril de 2008, do Banco Central do Brasil 

 

Considerando esse exemplo, capital para risco operacional  seria calculado da 

seguinte forma: 
 

 

 
 

II. Método Padronizado Alternativo (ASA – Alternative Standardised Approach): é 

como o modelo proposto no Novo Acordo. Entretanto, usa-se o mesmo indicador de 

exposição descrito no Método Indicador Básico do Banco Central do Brasil, com 

exceção para as linhas de varejo e banco comercial. Para essas linhas, foi proposto um 

indicador alternativo de exposição, ou seja, a média aritmética dos saldos semestrais 

das operações de crédito, de arrendamento mercantil e de outras operações de 

concessão de crédito e de títulos e valores mobiliários não contabilizados na carteira 

de negociação e vendas. Esse indicador de exposição, como no Novo Acordo, é 

multiplicado por um fator  pré-definido de 3,5%. Temos o exemplo na Tabela 4, a 

seguir: 
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Tabela 4 - Cálculo do Indicador Alternativo de Exposição a Risco Operacional 

30/6/2008 31/12/2008 30/6/2007 31/12/2007 30/6/2006 31/12/2006

Saldo das operações de crédito 46.567,14 21.142,86 16.500,00 13.500,00 17.914,29 13.514,29

Saldo das operações de arrendamento mercantil 12.041,52 16.914,29 13.200,00 10.800,00 14.331,43 10.811,43

Saldo de outras operações com características 

de concessão de crédito
10.021,05 4.228,57 3.300,00 2.700,00 3.582,86 2.702,86

Saldo semestral 68.629,71 42.285,72 33.000,00 27.000,00 35.828,58 27.028,58

Média dos saldos semestrais
Indicador alternativo de exposição = média dos 

saldos semestrais X 0,035
1.941,02

30.000,00

1.050,00

31.428,58

1.100,00

Ano 2 Ano 3

VAREJO

Ano 1

55.457,72

 

Fonte: Carta-Circular nº 3315, de 30 de abril de 2008, do Banco Central do Brasil 

 

 

O exemplo mostra como o indicador alternativo de exposição (IAE) é calculado, tanto 

para o varejo, quanto para o banco comercial. Para as demais linhas, usa-se o 

indicador de exposição (IE) apresentado no método de indicador básico e aplica-se os 

fatores , conforme proposto no Novo Acordo.  

 

A Tabela 5 exemplifica o cálculo: 

 

        Tabela 5 - Cálculo do Capital no Método Padronizado Alternativo 

Indicador 

(IAE ou IE)

Indicador

 X β

Indicador 

(IAE ou IE)

Indicador 

X β

Indicador 

(IAE ou IE)

Indicador 

X β

Finanças corporativas (β1) 18% 200,00 36,00 220,00 39,60 240,00 43,20

Negociação e vendas (β2) 18% 460,00 82,80 540,00 97,20 1.380,00 248,40

Pagamentos e liquidações (β3) 18% 1.220,00 219,60 1.150,00 207,00 1.210,00 217,80

Serviços de consultoria (β4) 15% 250,00 37,50 270,00 40,50 250,00 37,50

Administração de ativos (β5) 12% 190,00 22,80 250,00 30,00 290,00 34,80

Corretagem no varejo (β6) 12% 90,00 10,80 130,00 15,60 140,00 16,80

Banco comercial (β7) 15% 4.100,24 615,04 3.789,63 568,44 3.850,18 577,53

Varejo (β8) 12% 1.941,02 232,92 1.050,00 126,00 1.100,00 132,00

Total Ano 1.257,46 1.124,34 1.308,03

βLinhas de Negócio

Ano 1 Ano 2 Ano 3

 

Fonte: Carta-Circular nº 3315, de 30 de abril de 2008, do Banco Central do Brasil 

 

 

Portanto, o capital para risco operacional  seria: 
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III. Método Padronizado Alternativo Simplificado (ASA2 – Alternative Standardised 

Approach 2): trata-se de uma opção simplificada do método padronizado alternativo 

que o Banco Central do Brasil definiu devido à dificuldade das instituições financeiras 

brasileiras separarem suas receitas e despesas de linha de banco comercial da linha de 

varejo. Assim, no método simplificado, calcula-se um único indicador alternativo de 

exposição para o banco comercial e o varejo e aplica-se o fator  de 15%. As demais 

linhas de negócio têm o mesmo tratamento do método padronizado alternativo. 

 

 

2.4.2.2 Multiplicador Z e Cronograma de Implantação 

 

 

Com o intuito de preparar gradativamente as instituições financeiras para alocação de capital 

para risco operacional, o Banco Central do Brasil optou por incluir o multiplicador Z, que é 

um fator de desconto no total do capital. O valor desse multiplicador aumentará ao decorrer 

de dois anos, independentemente da metodologia escolhida. Espera-se que, nesse período, os 

bancos adéqüem seus processos e sistemas de informações às novas exigências de capital para 

risco operacional e, portanto, não sofram com um impacto inesperado no nível de capital. A 

Tabela 6 mostra a redução do multiplicar Z ao decorrer dos anos: 

 

Tabela 6 - Valores do Multiplicador Z 

Multiplicador Z

De 01/07/2008 até 31/12/2008 0,20

De 01/01/2009 até 30/06/2009 0,50

De 01/07/20099 até 31/12/2008 0,80

A partir de 01/01/2010 1,00
    

Fonte: Circular nº 3383, de 30 de abril de 2008, do Banco Central do Brasil 

 

Além disso, apesar de não citar o uso de metodologias avançadas para o cálculo de capital na 

Circular 3383 de 30 de abril de 2008, o Banco Central do Brasil já havia divulgado 

anteriormente o cronograma que seguiria para implantação dos requerimentos de Basiléia, 

através do Comunicado 16137 de 27 de setembro de 2007 e retificou esse cronograma 
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recentemente com o Comunicado 19028 de 29 de outubro de 2009. A Figura 4 apresenta esse 

cronograma:   

 

 

Figura 4 - Procedimentos para a Implantação da Nova Estrutura de Capital para Risco Operacional 

Fonte: Comunicado nº 19028, de 29 de outubro de 2009, do Banco Central do Brasil 

 

 

2.5 Revisão Bibliográfica 

 

 

Como se trata de um tema bastante recente, há ainda poucos estudos sobre modelos de cálculo 

de capital para risco operacional e grande parte dos estudos existentes refere-se à escolha das 

melhores distribuições para modelar a frequência e a severidade das perdas no Método de 

Distribuição de Perdas (“LDA”). Sobre o uso de modelos causais, a literatura é ainda mais 

escassa.  

  

Dahen (2007) faz críticas ao uso das distribuições mais usadas que é a distribuição lognormal 

para severidade e a Poisson para frequência. Ele propõe e mostra os resultados superiores do 

uso da distribuição GB2 para severidade e da binomial negativa para a frequência. 

 

Dutta e Perry (2007) usam diversas distribuições para modelar a severidade das perdas no 

modelo avançado de cálculo de capital de risco operacional mais amplamente conhecido pelo 

mercado financeiro, ou seja, o LDA. Eles chegam à conclusão de que o uso de diferentes 

distribuições para mensurar a exposição a risco operacional em uma mesma instituição pode 

resultar em alocações de capital significativamente diferentes. Entretanto, eles mostram que 

alguns modelos de distribuição simplesmente falham pela lógica ou pelo fundamento 

estatístico.  
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Dentre o número limitado de alternativas que restam para modelar o impacto das perdas 

operacionais, eles mostraram que algumas têm resultados plausíveis e consistentes quando 

aplicadas em diversas instituições, mesmo essas tendo características distintas entre si.  Desse 

modo, eles chegam à conclusão de que é possível sim modelar o risco operacional e, mais do 

que isso, há uma regularidade nos dados de perdas de diferentes instituições. Isso, na opinião 

deles, justificaria o uso de modelos internos (abordagem AMA). Eles ainda sugerem a 

possibilidade de desenvolvimento de um modelo que sirva de referência tanto para as 

instituições, quanto para os reguladores. Entretanto, eles deixam ainda em aberto se os 

modelos que apresentaram resultados razoáveis para mensurar a exposição a risco seriam 

realmente adequados para modelar a severidade das perdas ao longo do tempo. 

 

Apesar de defenderem o uso de modelos avançados no cálculo de capital para risco 

operacional, Dutta e Perry (2007) limitam-se ao teste do LDA, que é um modelo não causal. 

A questão temporal não resolvida por eles seria facilmente tratada em modelos causais, que 

levam em consideração não apenas o histórico de perdas, mas também fatores de risco que 

interferem na materialização das perdas.  

 

Abbate et al (2008) apresentam os desafios de se quantificar as perdas operacionais e 

ressaltam algumas falhas das metodologias padrão. Eles usaram dados reais de perdas 

operacionais com o intuito de relacionar a teoria sobre as distribuições de cauda pesada com a 

análise prática do risco operacional.  

 

Segundo Abbate et al (2008), a falha das distribuições convencionais ocorre devido à 

existência de eventos de baixíssima probabilidade e altíssimo impacto, que, por sua vez, não 

são capturados pelas ferramentas estatísticas usuais. Nesse contexto, a teoria de valores 

extremos torna-se interessante, uma vez que foca na análise da distribuição da área da cauda.  
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3 MODELOS CAUSAIS  

 

Nota-se claramente que a gestão de risco operacional nas instituições financeiras é ainda 

incipiente. Ou seja, quando comparada à gestão dos riscos de crédito e mercado, a gestão de 

risco operacional está em estágios iniciais e a indústria ainda não consagrou o que seriam as 

melhores práticas na mensuração do risco operacional para fins de alocação de capital. Além 

disso, nessa etapa inicial, há pouco incentivo para uma gestão adequada dos riscos 

operacionais no dia-a-dia das instituições, já que os modelos de mensuração do risco e cálculo 

do capital exigido propostos pelo órgão regulador local são modelos não causais, portanto são 

pouco ou nada sensíveis ao risco.  

 

Este capítulo tem como objetivo descrever as vantagens dos modelos causais na mensuração 

do risco operacional. Para tanto, são apresentados os principais aspectos teóricos que fazem 

com que os modelos causais sejam superiores aos modelos não-causais. Para ratificar essas 

vantagens, há uma descrição sucinta do trabalho de Queiroz (2008), que propõe a aplicação de 

redes bayesianas como modelo causal de mensuração do risco operacional. 

 

 

3.1 Comparação entre os Modelos Causais e os Não-Causais 

 

 

Como mencionado no item 2.4, as metodologias de cálculo de capital para risco operacional 

permitidas pelo Banco Central do Brasil são os modelos simplificados, não causais, propostos 

no Novo Acordo da Basiléia. Assim sendo, os indicadores de exposição desses modelos têm 

pouca relação com a real exposição a risco operacional. Isso ocorre porque uma linha de 

negócio pode ter receitas e despesas pouco significativas, o que resultaria em um indicador de 

exposição baixo. Porém, o negócio em si pode estar sujeito a riscos operacionais que, quando 

concretizados, podem trazer perdas de alta severidade.  

 

Assim, se a adequada gestão do risco não leva à redução do capital exigido, não há motivação 

para as instituições investirem seus recursos na melhoria da gestão, além do que os 

requerimentos regulatórios exigem. Devem ainda ser considerados os custos relativamente 

altos para se manter uma estrutura que suporte a adequada gestão desse tipo de risco.    
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Ao analisar de maneira mais cuidadosa também o modelo avançado mais utilizado pelas 

instituições, o LDA, percebe-se que, por ser um modelo não causal, isto é, por não considerar 

as causas que levam às perdas e consequentemente não utilizar informações do nível atual de 

risco, esse modelo também será menos sensível ao risco do que os modelos causais. Isso é 

comprovado por Queiroz (2008).  

 

Nesse contexto, a adoção de modelos causais para mensuração do risco operacional ganha 

uma importância singular, pois, no médio prazo, levará as instituições a uma gestão mais 

eficiente dos seus riscos, uma vez que uma menor exposição ao risco operacional acarretará 

também em uma menor alocação de capital e menor volume de perdas esperadas. Em um 

cenário de queda na taxa de juros e consequente redução dos spreads bancários, isso se torna 

ainda mais relevante, já que uma gestão eficiente do risco operacional pode se tornar uma 

vantagem competitiva para as instituições financeiras.  

 

Além disso, o Novo Acordo de Basiléia menciona o uso de métricas de caráter preditivo que 

sirvam de alerta sobre a exposição da instituição financeira ao risco operacional. Essa medida 

é chamada de Indicador Chave de Risco (ICR). Assim sendo, no caso de instituições 

financeiras que investem na gestão de risco operacional e já têm ICR’s implantados, faz todo 

sentido que os ICR’s sejam incorporados no modelo de cálculo de capital – o que configura 

um modelo causal – e não sirvam apenas como ferramenta de gestão. 

 

 

3.2 Aplicação Prática de um Modelo Causal 

 

 

Queiroz (2008) defende o uso de redes bayesianas como modelo causal de risco operacional.  

Para tanto, simula uma base de dados de frequência e severidade de perdas e de ICR’s 

relacionados às perdas. Com essa base, calcula o capital para risco operacional, através do 

LDA (modelo não causal) e através das redes bayesianas (modelo causal). Comprova que o 

modelo causal, construído a partir das redes bayesianas, obtém valores de capital muito mais 

precisos e adequados ao real perfil de risco da instituição financeira. 

 

Analisando os casos extremos, Queiroz (2008) chega à conclusão de que o capital resultante 

do modelo não causal, LDA, teria sido 3726% maior no melhor caso e 32% menor 
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considerando o pior caso. Ou seja, em ambos os casos, o modelo não causal estaria alocando 

um capital incompatível com o perfil de risco da instituição, o que, no melhor caso, 

acarretaria, sem necessidade, em um custo de capital bastante significativo.   

 

De forma geral, o modelo de redes bayesianas propicia uma flexibilidade muito maior do que 

qualquer método não causal. São citados como principais diferenciais do modelo de redes 

bayesianas: o uso de variáveis explicativas das perdas, o que faz como que o VaR considere o 

perfil atual de risco operacional da instituição financeira; a possibilidade de se incluir 

conhecimento de especialistas no modelo; sua forma gráfica de apresentar os resultados que 

facilita o entendimento dos gestores. 

 

Assim como Queiroz (2008) comprovou as vantagens do uso de um modelo causal para 

cálculo de capital para risco operacional, o presente estudo investiga o uso de uma outra 

ferramenta – as Redes Neurais Artificiais – para esse mesmo propósito.    
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4 MODELO CAUSAL PROPOSTO 

 

 

Neste capítulo, há a apresentação do modelo causal proposto, baseado em Redes Neurais 

Artificiais. No início, há uma breve descrição histórica do desenvolvimento do modelo de 

Redes Neurais Artificiais. Depois, são apresentados os principais conceitos deste modelo, o 

processo de aprendizado e as etapas de aplicação. São, então, apresentadas as principais 

razões que justificam o uso das Redes Neurais Artificiais para o cálculo de capital para risco 

operacional e os principais trabalhos já realizados sobre esse tema. Por fim, apresenta-se, 

conceitualmente, o modelo de cálculo de capital para risco operacional baseado nas Redes 

Neurais Artificiais.     

 

 

4.1 Redes Neurais Artificiais 

 

 

A ferramenta estatística de Redes Neurais Artificiais (RNA) surgiu em meados da década de 

40. McCulloch (1943), baseado no sistema nervoso de seres vivos inteligentes que aprendem 

através da experiência, propôs um modelo para simular o comportamento de máquinas. As 

pesquisas sobre esse tema continuaram e avanços importantes foram feito na década de 50. 

Rosemblatt (1958) definiu o método de aprendizagem supervisionada, conhecida como 

perceptron. Depois, Widrow e Hoff (1960) formularam o elemento linear adaptativo 

(ADALINE - Adaptive Linear Element), que se auto ajustava para minimizar o erro do 

modelo.  

 

Entretanto, os anos seguintes foram pouco significativos para a evolução da teoria de RNA, 

chegando ao ponto de, em 1969, quase haver a interrupção definitiva dos estudos sobre esse 

tema quando Minsky e Papert (1969) mostraram as sérias limitações do perceptron. A 

principal crítica era o fato do perceptron poder resolver apenas problemas linearmente 

separáveis.  

 

Apenas a partir da década de 80, com o desenvolvimento dos recursos computacionais, houve 

uma guinada nos estudos de RNA. Uma das principais contribuições foi a de McClelland e 

Rumelhart (1986) que, além de endereçarem os problemas apontados por Minsky e Papert 
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(1969), formularam o método de aprendizado baseado na retropropagação do erro. A partir de 

então, o uso da teoria de RNA na solução de problemas práticos se expandiu fortemente.  

 

Um dos primeiros registros do uso da ferramenta de RNA em finanças é de Baestaens et al 

(1994), que propuseram o uso de RNA como ferramenta de classificação de padrões e 

predição nas negociações no mercado financeiro. De lá para cá, as RNA foram aplicadas nos 

mais diversos campos de finanças. Gately (1995), por exemplo, usou na previsão de preços de 

ativos do mercado financeiro. Já McNelis (2005) cita o uso de RNA em diversas áreas 

financeiras, como na previsão de inflação e deflação e na previsão de inadimplência de cartão 

de crédito.  

 

4.1.1 Conceitos 

 

 

Conforme Baets e Venugopal (1994), inspiradas na arquitetura do cérebro humano, Redes 

Neurais Artificiais consistem em um sistema de processamento de informações capaz de 

aprender padrões complexos de informações e generalizar a informação aprendida. Esse 

sistema é composto por diversos elementos de processamento, ou neurônios artificiais, que 

interagem através de conexões, chamadas de conexões sinápticas, que são unidirecionais e 

têm pesos distintos.  

 

Os neurônios são organizados em camadas, que, por sua vez, são estruturadas de forma 

hierárquica. O modelo de RNA é composto por, no mínimo, duas camadas: uma de entrada de 

dados e a outra de saída. Pode ainda haver camadas intermediárias, também chamadas de 

ocultas, que possibilitam o processamento de padrões de comportamento mais complexos, 

tornando o modelo mais sofisticado.  

 

Os pesos associados às conexões determinam como uma célula de entrada influenciará uma 

célula de saída, ou seja, pesos positivos representam reforço, enquanto que os negativos 

representam inibição.  
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Figura 5 - Representação do Neurônio Artificial 

 

A Figura 5 representa o funcionamento do neurônio artificial. Os dados de entrada u i são 

combinados aos pesos sinápticos wi através da função de ativação , já a função de 

propagação  produzirá a saída do neurônio y. O valor auxiliar  representa a entrada de 

polarização. A função de entrada e a função de propagação juntas são chamadas de função de 

transferência.  

 

A função de ativação  mais comumente usada é a linear, porém usa-se bastante também a 

função esférica e a polinomial, entre outras. Já a função de propagação  tem o objetivo de 

passar o estado de ativação como estímulo para os demais neurônios, determinando, dessa 

forma, o valor do estímulo de saída do neurônio. As funções de propagação mais utilizadas 

são a logística sigmoidal e a tangente hiperbólica, por terem baixa complexidade de 

diferenciação e por serem contínuas e não lineares. 

  

 

4.1.2 Processo de Aprendizado  

 

 

De acordo com Haykin (2001), o processo de aprendizado das RNA se dá pela apresentação 

sequencial de uma série de valores de entrada e o ajuste dos pesos sinápticos até que os 

resultados reflitam o desejado. Portanto, o objetivo do treinamento da rede é minimizar a 

função erro entre a saída do modelo e a saída desejada. 
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Há dois tipos de estratégia de aprendizado: supervisionado e não supervisionado. A diferença 

está na presença ou não de realimentação explícita do mundo exterior, ou, em outras palavras, 

na presença ou não de um professor que assinale os erros e acertos do modelo. Aprendizado 

supervisionado implica na presença de um professor, enquanto que o não supervisionado não.   

 

 

4.1.2.1 Algoritmos de Aprendizagem 

 

 

Como já mencionado, a aprendizagem das Redes Neurais ocorre pelo ajuste dos pesos 

sinápticos. Esse ajuste pode ser dado ou pode ser resultado de um algoritmo, que chamamos 

de algoritmo de aprendizagem. A seguir, temos os principais algoritmos apresentados por 

Barreto (2002). 

 

I. Aprendizado Hebbiano: baseado em uma extensão da Lei de Hebb que diz que o 

ajuste da intensidade da conexão entre os neurônios A e B deve ser proporcional ao 

valor de ativação simultânea dos dois neurônios. Porém, se o neurônio A tentar 

estimular o B e não conseguir, a conexão é enfraquecida. O interessante da Lei de 

Hebb é o fato de ser factível do ponto de vista biológico, uma vez que apenas as 

informações locais à sinapse em questão são usadas para alterar o valor de uma 

conexão sináptica. Essa é a chamada propriedade de localidade.  

 

II. Regra Delta: também conhecida como Regra de Widrow-Hoff, é uma generalização 

da Lei de Hebb que faz uma otimização que pode ser entendida como um modelo 

matemático de um mecanismo de seleção. Os pesos sinápticos são ajustados de forma 

a minimizar o erro.  Também é plausível do ponto de vista biológico, já que usa 

apenas informações locais à sinapse para o aprendizado. 

 

III. Retropropagação: trata-se da generalização da Regra Delta para redes diretas com 

mais de duas camadas. O ajuste dos pesos e polarizações é realizado através da 

retropropagação do erro calculado através da saída. Há a repetição dos vetores de 

entrada e saída de dados. Este algoritmo usa o método do gradiente descendente na 

soma dos quadrados dos erros.   
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IV. Aprendizado Competitivo: ao contrário do aprendizado baseado na Lei de Hebb em 

que vários neurônios de saída podem estar ativos simultaneamente, no aprendizado 

competitivo, apenas um neurônico de saída fica ativo por vez. Ou seja, há a 

competição entre os neurônios de forma que uns inibem os outros e apenas um acaba 

sendo ativado.  

 

V. Aprendizado Reforçado: trata-se do método de tentativa e erro que otimiza o índice 

de performance do sinal de reforço. Comportamentos que trazem satisfação reforçam 

as conexões que o produziram, assim como os que trazem insatisfação reduzem o 

valor das conexões. 

 

VI. Aprendizado Aleatório: para obter o comportamento aprendido, os valores das 

conexões são selecionados de forma aleatória e verifica-se o desempenho da rede. 

Repete-se o primeiro passo e verifica-se o novo desempenho. Se melhorar, os valores 

da conexão são guardados. Caso contrário, repete-se novamente o primeiro passo. 

 

VII. Aprendizado Evolutivo: inspirado na evolução biológica, esse algoritmo é construído 

para conseguir alterar os valores das conexões ou a topologia de modo que a rede se 

torne capaz de resolver o problema.   

 

 

4.1.3 Processo de Aplicação das Redes Neurais Artificiais 

 

 

Para desenvolver modelos de RNA, com base no que Tatibana e Kaetsu [s.d.] apresentam e de 

forma sucinta, cinco etapas devem ser seguidas, conforme mostra a Figura 6: 

     

      

       Figura 6 - Etapas do Processo de Aplicação das Redes Neurais Artificiais 
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 Coleta de Dados: coletar os dados que serão usados no modelo. É importante que os 

dados coletados tenham ampla abrangência do domínio do problema e sejam 

significativos. Pode haver a necessidade de tratar os dados com normalizações, 

escalonamentos e conversões de formato de modo que estejam adequados para serem 

utilizados no modelo.  

 

 Separação em Conjuntos: os dados são separados no conjunto de treinamento e no de 

teste. Dentro do conjunto de treinamento, pode haver um subconjunto de validação, 

que é usado para averiguar a eficiência da rede em relação à sua capacidade de 

generalização durante o treinamento. Já os dados de teste são usados para verificar o 

desempenho da rede em condições reais de uso. 

 

 Definição da Configuração da Rede: define-se a configuração da rede, através da: 

definição do algoritmo de aprendizagem apropriado ao problema em questão; da 

determinação da arquitetura da rede (quantidade de camadas, quantidade de neurônios 

por camadas, etc.); e da definição dos parâmetros do algoritmo de treinamento e 

funções de ativação. A definição da configuração é feita de forma empírica e depende 

da experiência e do conhecimento de quem está modelando.   

 

 Treinamento: de acordo com o algoritmo de treinamento escolhido, são ajustados os 

pesos das conexões. A escolha dos valores iniciais dos pesos pode ser feita de forma 

aleatória em um intervalo definido. É necessário estabelecer um critério de parada do 

treinamento, que pode ser pelo número máximo de ciclos (como é feito no modelo de 

retropropagação, pela taxa de erro médio por ciclo ou pela capacidade de 

generalização da rede. De forma geral, deve-se interromper o treinamento em um 

ponto ótimo em que a rede tiver uma boa capacidade de generalização e, ao mesmo 

tempo, tiver uma taxa de erro significativamente pequena. 

 

 Teste: os dados do conjunto de teste são usados para verificar o desempenho da rede, 

sendo uma boa indicação de sua performance real. 
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4.2  Justificativa do Uso das Redes Neurais 

 

 

Apesar de não haver muita literatura a respeito, os principais autores de artigos e livros sobre 

gestão de risco operacional citam a possibilidade do uso de Redes Neurais Artificiais como 

modelo causal para risco operacional, o que, do ponto de vista teórico, faz bastante sentido. O 

presente estudo, portanto, investiga a aplicação prática do modelo de RNA para cálculo do 

capital de risco operacional.    

 

Como o risco operacional é intrínseco a todas as atividades da instituição financeira, sua 

gestão tende a ser bastante complexa. De fato, existe grande dificuldade de capturar e 

armazenar os dados de perdas, eventos e causas de risco operacional com a devida precisão. 

Enquanto que a maioria das ferramentas estatísticas tem grande dependência do uso de dados 

confiáveis, as Redes Neurais Artificiais toleram falhas, uma vez que a contribuição dada por 

um único neurônio não é tão relevante. Desse modo, segundo Baets e Venugopal (1994), a 

ferramenta de RNA, devido ao seu paralelismo, acaba sendo robusta o suficiente para lidar 

com a falta de precisão de dados. Devido à sua propriedade de generalização, quando um 

dado com ruído é colocado na rede, ela ainda é capaz de produzir uma resposta razoável.  

 

As Redes Neurais Artificiais são ainda capazes de gerar modelos não lineares sem um 

conhecimento prévio sobre o relacionamento entre as variáveis de entrada e saída. E, como o 

modelo de RNA pode ser treinado continuamente, ele se torna bastante adaptável e mais 

flexível do que os modelos estatísticos tradicionais.  

 

Além disso, devido à ampla natureza do risco operacional, que está presente em todas as 

atividades das unidades de negócio e de suporte da instituição, com a criação da base histórica 

de perdas, eventos e causas de risco operacional, espera-se que haja grande abundância de 

dados, o que favorece bastante o uso das Redes Neurais Artificiais.  
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4.3 Redes Neurais Artificiais Aplicadas na Gestão de Risco Operacional 

 

 

Hoffman (2002) pesquisou diversos setores, além do financeiro, e publicou uma coletânea de 

melhores práticas de gestão de risco operacional. O uso de RNA na gestão do risco 

operacional aparece em sua publicação uma única vez e, ainda, como algo bastante incipiente 

e com uso bastante específico. O caso descrito é o da National Aeronautic and Space 

Administration (NASA) nos Estados Unidos da América. As Redes Neurais Artificiais estão 

sendo usadas como uma ferramenta efetiva de prova de conceito e planejamento de micro 

sistemas eletromecânicos, que nada mais são do que peças usadas na tecnologia de missões 

aeroespaciais. Ou seja, utiliza-se RNA para mitigar os riscos operacionais envolvidos no 

desenvolvimento dessas peças. O próximo passo será determinar se os diversos tipos de dados 

de risco operacional se adequarão ao modelo que foi construído e já se sabe que os principais 

desafios serão a disponibilidade e abundância dos dados, que é um dos pré-requisitos das 

RNA. De qualquer modo, Jeevan Perera, o responsável por essa pesquisa, está otimista que 

conseguirá usar o modelo de RNA para o programa de gestão de risco operacional da NASA. 

 

Beraha (2005) propõe o uso de RNA na gestão de risco operacional das instituições 

financeiras, especificamente relacionada ao evento de práticas empregatícias. As RNA são 

usadas para estimar a probabilidade condicional de um funcionário, dadas suas características 

intrínsecas, gerar uma perda trabalhista.  

 

Outros autores sugerem o uso de RNA para gestão do risco operacional, como Cruz (2002), 

porém não detalham como seria o seu uso.  

 

 

4.4 Descrição do Modelo  

 

 

O objetivo do modelo é obter o VaR de risco operacional. Para isso, é necessário obter a 

distribuição de perdas agregadas, que dependerá da distribuição de frequência e da 

distribuição de severidade das perdas.  

 



44 

Além disso, por se tratar de um modelo causal, são também incorporados os Indicadores 

Chaves de Risco (ICR’s) mencionados na seção 3.1. Os ICR’s podem ser interpretados, de 

forma simplista, como causas das perdas e estão relacionados à frequência e/ou à severidade 

das mesmas.   

 

Portanto, para se modelar um determinado evento de perda, parte-se da base histórica com a 

frequência e a severidade dessas perdas ao longo do tempo e dos ICR’s relacionados à 

frequência e dos ICR’s relacionados à severidade. No modelo de perdas trabalhistas, por 

exemplo, podem ser incorporadas as seguintes variáveis: frequência e severidade da perda, 

número médio de demissões e índice de desemprego, como ICR’s relacionados à frequência, e 

valor médio dos salários dos funcionários demitidos, como ICR relacionado à severidade. 

Essas variáveis estão representadas na Figura 7: 

 

  

Figura 7 – Variáveis do Modelo de Perda Trabalhista 

 

Para se chegar à distribuição de frequência, o modelo de RNA deve fornecer a probabilidade 

condicional da frequência de perdas dados os níveis de ICR’s relacionados. O mesmo vale 

para a severidade. Vale ressaltar que o modelo de RNA pode ou não ser o mesmo para 

frequência e para severidade das perdas. 

 

A Figura 8 mostra a configuração das redes: 

 

  

Figura 8 - Representação dos Modelos de RNA 
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Desse modo, para modelar a frequência, o modelo de RNA terá os seguintes dados de entrada:   

 

 ICRfn: o modelo pode ter de 1 a “n” Indicadores Chaves de Risco relacionados à 

frequência 

 Valores relativos à frequência propriamente dita  

 

Como saída, a rede dará a distribuição de probabilidade da frequência para cada combinação 

de ICR’s. Ou seja, dado um conjunto de valores observados dos ICR’s, a rede fornece a 

probabilidade da frequência de perda assumir um certo valor condicionada a esses ICR’s. 

 

O mesmo se aplica à severidade, que terá como entrada: 

 

 ICRsn: o modelo pode ter de 1 a “n” Indicadores Chaves de Risco relacionados à 

severidade 

 Valores relativos à severidade propriamente dita  

 

Como saída, teremos a distribuição de probabilidade condicional da severidade dados os 

estados dos ICR’s de severidade. Ou seja, dado um conjunto de valores observados dos ICR’s, 

a rede fornece a probabilidade da severidade de perda assumir um certo valor condicionada a 

esses ICR’s. 

    

Um ponto importante do modelo é a discretização das variáveis. Tanto os dados de entrada, 

como os de saída podem ser discretizados de forma a garantir o aprendizado adequado das 

probabilidades condicionais, já que, sem a discretização, o histórico de dados pode ser 

insuficiente.  Entretanto, deve-se ter um cuidado extremo na discretização, pois, ao mesmo 

tempo, se os dados forem discretizados em um número reduzido de classes, o resultado 

poderá ser muito impreciso.  

 

Com base nas distribuições de frequência e severidade, chega-se à distribuição agregada de 

perdas através da Simulação de Monte Carlo. A partir dessa distribuição agregada, é possível 

calcular o VaR de risco operacional do modelo de RNA.  
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A Simulação de Monte Carlo utilizada é um processo iterativo que segue as seguintes etapas:  

 

I. Geração de número aleatório  de acordo com a distribuição de frequência 

II. Geração de  números  segundo a distribuição de severidade 

III. Cálculo de (perda agregada da 1
a
 rodada) com    

IV. Repetição das etapas I, II e III para i vezes com i assumindo valores de 1 a n   

 

Essas etapas são repetidas um grande número de vezes, fazendo com que n possa assumir 

valores, tais como: 10.000, 100.000 ou 1.000.000. Para se chegar ao VaR, os dados da 

distribuição agregada são, então, colocados em ordem crescente. Cada posição equivale a um 

determinado percentil de VaR, ou seja, no caso de uma distribuição com 10.000 dados, o 

valor na posição 9.900 representa o VaR com 99% de confiança e o valor da posição 9.990 

equivale ao VaR com 99,9% de confiança.  

 

No capítulo 5, a seguir, encontra-se o estudo de caso que aplica este modelo aqui descrito. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

 

Este capítulo discorre sobre a aplicação do modelo proposto para um determinado evento de 

risco operacional, incluindo a descrição e tratamento dos dados, o desenvolvimento do 

modelo de Redes Neurais Artificiais, a análise do desempenho desse modelo e o cálculo de 

capital resultante do mesmo. Há também a comparação entre os resultados alcançados pelo 

modelo causal, baseado em RNA, e os resultados do modelo não-causal mais utilizado pelas 

instituições financeiras – o LDA.    

  

 

5.1 Aplicação do Modelo 

 

 

O presente estudo testa o uso de RNA como modelo causal para cálculo do capital para risco 

operacional.  Para tanto, foi simulada uma base de dados de frequência e severidade de perdas 

e de ICR’s tanto relacionados à frequência, quanto à severidade das perdas.  

 

 

5.1.1 Descrição e Tratamento dos Dados 

 

 

O estudo de caso escolhido refere-se às perdas operacionais oriundas de assaltos em agências 

bancárias. A frequência dessas perdas é associada aos seguintes ICR’s: quantidade de agentes 

de segurança por agência e quantidade de agências. Já a severidade está relacionada ao valor 

não segurado nas agências e ao valor médio disponível nas agências. A Figura 9 ilustra as 

variáveis do modelo. 

 



48 

 

Figura 9 - Variáveis do Modelo de Perdas por Assalto nas Agências Bancárias 

  

As distribuições constantes no tempo que foram supostas para as variáveis estão a seguir: 

 

 ICR1 de frequência – quantidade de clientes por agente de segurança nas agências 

(em milhares): distribuição Normal com  = 5 e  = 1 

 ICR2 de frequência – quantidade de agências (em milhares): distribuição Beta com  

= 2,  = 6, mín = 0  e máx.=10 

 Frequência: distribuição Poisson com  = quantidade de clientes por segurança nas 

agências + quantidade de agências (  é definido como uma função dos ICR’s de 

frequência para forçar a dependência da frequência aos estados desses ICR’s) 

 

 ICR1 de severidade – valor não segurado nas agências (em milhares): distribuição 

Beta com  = 10,  = 3, mín = 0  e máx.=1000 

 ICR2 de severidade – valor médio nas agências (em milhares): distribuição Normal 

com  = 1000 e  = 200 

 Severidade: distribuição Normal com  = valor não segurado nas agências + valor 

médio nas agências e  =  (  e  são definidos como uma função dos ICR’s de 

severidade para forçar a dependência da severidade aos estados desses ICR’s)  

 

Os dados históricos foram simulados conforme as etapas descritas por Queiroz (2008): 

 

I. Geração de número aleatório x1 segundo a distribuição de quantidade de clientes por 

segurança nas agências 

II. Geração de número aleatório x2 segundo a distribuição de quantidade de agências 

III. Geração de número aleatório x3 segundo a distribuição de frequência que, como 

mencionado, é uma Poisson com  
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IV. Geração de número aleatório x4 segundo a distribuição de valor não segurado nas 

agências 

V. Geração de número aleatório x5 segundo a distribuição de valor médio nas agências 

VI. Geração de número aleatório x6 segundo a distribuição de severidade que, como 

mencionado, é uma normal com μ = x4 + x5  e σ = μ/5 

VII.Repetição das etapas I a VI por cem mil vezes. 

 

A Tabela 7 mostra os valores gerados para cada uma das simulações, com destaque para as 

quinze primeiras rodadas.  

 

Tabela 7 - Quinze Primeiras Linhas das Cem Mil Linhas da Base de Dados 

Simulação

Quantidade de 

clientes por 

segurança

 (em milhares)

Quantidade de 

agências

(em milhares)

Frequência

Valor não 

segurado nas 

agências

(em milhares)

Valor médio nas 

agências

(em milhares)

Severidade

1 4,59 5,54 14 517,27 884,47 1.642,29

2 5,80 3,53 10 709,38 1.034,68 1.988,20

3 4,37 0,88 7 933,23 1.460,10 2.880,71

4 6,00 0,30 4 699,83 996,57 2.356,28

5 6,07 4,07 9 687,40 921,67 1.558,80

6 4,47 3,38 6 634,13 954,56 1.222,01

7 3,31 4,01 6 921,23 1.271,21 1.691,82

8 5,09 1,78 8 511,51 863,39 1.383,86

9 4,76 5,59 16 782,03 1.209,40 1.862,28

10 4,60 2,38 3 804,61 1.051,93 2.449,76

11 5,36 2,03 6 739,00 986,47 1.826,39

12 6,77 1,60 9 555,07 980,24 984,42

13 4,43 3,68 4 851,95 1.129,85 1.796,81

14 4,00 1,14 5 903,75 341,31 890,38

15 5,90 2,32 6 896,60 965,07 1.585,91

...

100.000 5,67 7,04 11 701,62 617,35 784,16

...

 

 

O objetivo dessa simulação foi o de gerar a base histórica de perdas e todas as variáveis que 

farão parte do modelo.  

 

 

5.1.1.1 Discretização das Variáveis  

 

 

Ao analisar as séries históricas das variáveis constantes na Tabela 7, com o intuito de 

assegurar o aprendizado adequado das RNA, houve a discretização das variáveis. Os ICR’s de 
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frequência e de severidade foram discretizados em 10 classes de mesma largura. As classes e 

os valores correspondentes das variáveis estão representados na  Tabela 8: 

 

 

Tabela 8 - Classes de Discretização dos Dados de ICR's 

 

 

Quantidade de 
clientes por 
segurança 

 (em milhares) 

Quantidade 
de agências 

(em milhares) 

Valor não 
segurado nas 

agências 
(em milhares) 

Valor médio 
nas agências 

(em milhares) 

C
la

ss
e

s 
d

e
 d

is
cr

e
ti

za
çã

o
 

1 0 a 1 0 a 1 0 a 100 0 a 200 

2 1 a 2 1 a 2 100 a 200 200 a 400 

3 2 a 3 2 a 3 200 a 300 400 a 600 

4 3 a 4 3 a 4 300 a 400 600 a 800 

5 4 a 5 4 a 5 400 a 500 800 a 1000 

6 5 a 6 5 a 6 500 a 600 1000 a 1200 

7 6 a 7 6 a 7 600 a 700 1200 a 1400 

8 7 a 8 7 a 8 700 a 800 1400 a 1600 

9 8 a 9 8 a 9 800 a 900 1600 a 1800 

10 9 a 10 9 a 10 900 a 1000 1800 a 2000 

 

 

 

Como a frequência representa a quantidade de vezes que a perda ocorre e, portanto, são 

valores discretos e inteiros e ainda, neste caso, varia apenas entre 0 a 30, não foi necessário 

discretizá-la. Já a severidade, considerando que ela pudesse variar entre a 0 a 5000, foi 

discretizada em 100 classes de mesma largura. A Tabela 9 apresenta as classes de 

discretização e os valores da severidade: 
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Tabela 9 – Classes de Discretização dos Dados de Severidade 

Severidade

1 0 a 50

2 50 a 100

3 100 a 150

4 150 a 200

5 200 a 250

6 250 a 300

7 350 a 400

8 400 a 450

9 450 a 500

10 500 a 550

...

100 4950 a 5000

C
la

ss
es

 d
e 

d
is

cr
et

iz
aç

ão

 

 

 A Tabela 10 mostra os dados da Tabela 7 na forma discretizada de acordo com as classes 

adotadas.  

 

Tabela 10 - Quinze Primeiras Linhas das Cem Mil Linhas da Base de Dados Discretizada 

Simulação

Quantidade de 

clientes por 

segurança

 (classe)

Quantidade de 

agências

(classe)

Frequência

Valor não 

segurado nas 

agências

(classe)

Valor médio nas 

agências

(classe)

Severidade

(classe)

1 5 6 14 6 5 33

2 6 4 10 8 6 40

3 5 1 7 10 8 58

4 7 1 4 7 5 48

5 7 5 9 7 5 32

6 5 4 6 7 5 25

7 4 5 6 10 7 34

8 6 2 8 6 5 28

9 5 6 16 8 7 38

10 5 3 3 9 6 49

11 6 3 6 8 5 37

12 7 2 9 6 5 20

13 5 4 4 9 6 36

14 5 2 5 10 2 18

15 6 3 6 9 5 32

...

100.000 6 8 11 8 4 16

...

 
 

 

 

Com isso, foram construídas as séries de dados que servirão de input para os modelos de 

RNA. 
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5.1.1.2 Cálculo das Probabilidades Condicionais 

 

 

Uma vez que o objetivo do modelo de RNA é chegar à distribuição de frequência e à 

distribuição de severidade das perdas, as variáveis de saída das redes devem ser:  

 

1) a probabilidade condicional da frequência dados os ICR’s de frequência e; 

2) a probabilidade condicional de severidade dados os ICR’s de severidade. 

 

Com as probabilidades condicionais das variáveis frequência e severidade, chega-se às 

distribuições desejadas. Como exemplo, a Tabela 11 apresenta o cálculo das probabilidades 

condicionais da frequência para o caso de ICRf1 = 1 a 2 e ICRf2 = 0 a 1. 

 

Tabela 11 - Probabilidade Condicional da Frequência para o Caso de ICRf1 = 1 a 2 e ICR f2 = 0 a 1 

ICRf1 

(classe)

ICRf2 

(classe)
Frequência

Probabilidade 

Condicional

2 1 1 0,26

2 1 2 0,28

2 1 3 0,23

2 1 4 0,15

2 1 5 0,08  

    

 
 

A partir dos dados da Tabela 11, é possível obter a distribuição acumulada da frequência para 

o caso de ICRf1 = 1 a 2 e ICRf2 = 0 a 1, que é apresentada na Figura 10: 
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Figura 10 - Distribuição Acumulada da Frequência para o Caso ICRf1 = 1 a 2 e ICR f2 = 0 a 1 

 

O mesmo vale para a severidade. A Tabela 12 mostra as probabilidades condicionais da 

severidade para o caso de ICRs1 = 9 a 10 e ICRs2= 8 a 9. 

 

Tabela 12 - Probabilidade Condicional da Severidade para o Caso de ICRs1 = 9 a 10 e ICR s2 = 8 a 9 

ICRs1 

(classe)

ICRs2 

(classe)

Severidade

(classe)

Probabilidade 

Condicional

10 9 28 0,19

10 9 54 0,31

10 9 64 0,26

10 9 72 0,24  

 

 

Com base nos dados da Tabela 11, obtém-se a distribuição acumulada da severidade para o 

caso de ICRs1 = 9 a 10 e ICRs2 = 8 a 9, que se encontra na Figura 11 : 
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Figura 11 - Distribuição Acumulada da Severidade para o Caso ICRs1 = 9 a 10 e ICR s2 = 8 a 9 

 

 

Desse modo, considerando a base de dados simulada e discretizada, foram calculadas as 

probabilidades condicionais da frequência e da severidade para cada par de ICR’s. A Tabela 

13 mostra os resultados. 

 

 

Tabela 13 - Quinze Primeiras Linhas da Base de Dados Discretizada com Cálculo das Probabilidades 

Condicionais 

Simulação

Quantidade de 

clientes por 

segurança

 (classe)

Quantidade de 

agências

(classe)

Frequência

Probabilidade 

condicional da 

frequência

Valor não 

segurado nas 

agências

(classe)

Valor médio 

nas agências

(classe)

Severidade

(classe)

Probabilidade 

condicional da 

severidade

1 5 6 14 0,059 6 5 33 0,057

2 6 4 10 0,119 8 6 40 0,046

3 5 1 7 0,113 10 8 58 0,022

4 7 1 4 0,093 7 5 48 0,003

5 7 5 9 0,120 7 5 32 0,068

6 5 4 6 0,125 7 5 25 0,037

7 4 5 6 0,125 10 7 34 0,019

8 6 2 8 0,128 6 5 28 0,062

9 5 6 16 0,025 8 7 38 0,045

10 5 3 3 0,053 9 6 49 0,023

11 6 3 6 0,124 8 5 37 0,055

12 7 2 9 0,112 6 5 20 0,016

13 5 4 4 0,057 9 6 36 0,045

14 5 2 5 0,157 10 2 18 0,053

15 6 3 6 0,124 9 5 32 0,047

...

100.000 6 8 11 0,145 8 4 16 0,004

...
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Nesse momento, a base de dados está completa para aplicação dos modelos de RNA. Além 

das variáveis que servirão de entrada para o modelo, agora há também as probabilidades 

condicionais da frequência e da severidade  – que são os dados de saída da rede.   

 

5.1.2 Aplicação do Modelo de RNA 

 

 

Para o problema em questão, há dois modelos – um para a distribuição de frequência e outro 

para a distribuição de severidade. E foram seguidas as etapas do processo de aplicação das 

Redes Neurais Artificiais, conforme descrito no item 4.1.2.2, para desenvolvimento de cada 

modelo.  

 

  

 Coleta de Dados: os dados usados partiram da simulação da base de dados com 100 

mil observações. Para o modelo de distribuição de frequência, como dados de entrada, 

foram definidas as classes de quantidade de clientes por segurança, classes de 

quantidade de agências e a frequência observada. Como dado de saída, foi estabelecida 

a probabilidade condicional da frequência dadas as classes de quantidade de clientes 

por segurança e de quantidade de agências.  Para o modelo de distribuição de 

severidade, como entrada, foram definidas as classes de valor não segurado nas 

agências, classes do valor médio nas agências e as classes de severidade observada. 

Como dado de saída, foi estabelecida a probabilidade condicional da severidade dadas 

as classes de valor não segurado nas agências e do valor médio nas agências.   

 

 Separação em Conjuntos: 80 mil dados ficaram no conjunto de treinamento e 20 mil 

dados ficaram no conjunto de teste.  

 

 Definição da Configuração da Rede: foi usado o modelo de retropropagação  

 Número de camadas: 2 (entrada e saída)  

o Camada de entrada: com 10 neurônios 

o Camada de saída: com 1 neurônio (número de saídas). 

 Função de transferência: 



56 

o Camadas de entrada: tangente hiperbólica 

o Camada de saída: linear  

 

 Figura 12 - Representação do Modelo de RNA Utilizado 

 

 

 Treinamento: o algoritmo utilizado foi o de Levenberg-Marquardt, que, segundo o 

The Mathworks (2008) é o método de treinamento mais rápido para modelos de 

retropropagação de tamanhos moderados. O número máximo de execuções 

estabelecido foi de 100. O estabelecimento de um número máximo de execuções 

constitui o método de early stopping, cujo objetivo é melhorar a capacidade de 

generalização da rede.  

 

 Teste: 20 mil dados foram usados para teste 

 

 

5.1.3 Análise da Performance do Modelo de RNA 

 

 

O modelo de RNA apresentou resultados satisfatórios. A média dos erros quadráticos entre os 

dados reais e os dados resultantes do modelo foi significativamente pequena, ou seja, 

0,0001139 para frequência e 0,000095858 para severidade. Os gráficos a seguir mostram 

esses resultados:  
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Figura 13 - Gráfico da Média dos Erros Quadráticos do Modelo de Frequência 

 

 

 

Figura 14 - Gráfico da Média dos Erros Quadráticos do Modelo de Severidade 

 

 

O desempenho das redes para os dados de treinamento, validação e teste podem ser 

observados nos gráficos da Figura 15. Na esquerda, encontra-se o modelo da frequência, que 

parou o treinamento pelo early stopping estabelecido de 100 execuções, sendo que o limite do 

erro médio quadrático foi de 0,000078257. Na direita, há a performance do modelo de 

severidade que parou na execução 33 e o limite do erro médio quadrático foi de 0,000034935. 
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Figura 15 - Gráfico de Performances das Redes 

   

  

5.1.4 Cálculo do Capital para Risco Operacional com Base no Modelo de RNA 

 

 

Com base nas distribuições estatísticas de frequência e severidade, chega-se à distribuição 

agregada de perdas através da Simulação de Monte Carlo. Para cada cenário de exposição a 

risco, isto é, para cada combinação de ICR’s, haverá uma distribuição agregada de perdas e, 

consequentemente, um VaR.   

 

Por tratar-se de um modelo causal de mensuração de capital, o cenário atual de exposição a 

risco operacional da instituição financeira, representado pelos ICR’s, determinará o VaR. 

Espera-se que, quando os indicadores mostrarem uma baixa exposição a risco, o VaR seja  

baixo, assim como, quando os indicadores mostrarem uma alta exposição, o VaR seja alto. 

Para verificar essa sensibilidade a risco do modelo construído, os resultados do modelo para 

os valores extremos de exposição a risco (baixa e alta exposição) serão comparados ao 

resultado obtido na aplicação do LDA – que, como já foi mencionado, trata-se de um modelo 

não-causal.  

  

Nesse contexto, para os dados resultantes do modelo de RNA, a Simulação de Monte Carlo 

foi realizada para o melhor e o pior caso da amostra, representados por:  

 

 Melhor caso: ICR’s indicam baixa exposição a risco 
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 Quantidade de clientes por agentes de segurança nas agências (em milhares): 1 a 2 

 Quantidade de agências (em milhares): 0 a 1  

 Valor não segurado nas agências (em milhares): 300 a 400  

 Valor médio nas agências (em milhares): 600 a 800  

 

 Pior caso: ICR’s indicam alta exposição a risco 

 Quantidade de clientes por agentes de segurança nas agências (em milhares): 9 a 

10  

 Quantidade de agências (em milhares): 1 a 2  

 Valor não segurado nas agências (em milhares): 900 a 1.000 

 Valor médio nas agências (em milhares): 1.600 a 1.800 

 

A Tabela 14 mostra os resultados obtidos, através da distribuição agregada de perdas 

resultante da Simulação de Monte Carlo. São apresentados os resultados para o intervalo de 

confiança de 99,9%, como exige o Novo Acordo da Basiléia, e de 99%: 

 

Tabela 14 - Resultado do Modelo de RNA 

Aplicação do Modelo de Redes Neurais Artificiais 

Cenário Considerado Nível de Confiança VaR 
Perda 

Inesperada 

Melhor Caso 
99% 6.225,00 3.197,76 

99,9% 6.475,00 3.447,76 

Pior Caso 
99% 38.200,00 8.654,18 

99,9% 39.800,00 10.254,18 

 

 

 

5.2 Comparação entre os Modelos Causal e Não Causal 

 

 

Para verificar as diferenças entre o modelo causal proposto e o modelo não causal, foi 

calculado o VaR através do LDA, que é o modelo não causal mais amplamente usado pelas 

instituições financeiras. A seção a seguir descreve a aplicação do modelo e os resultados 

obtidos.  
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5.2.1 Aplicação do Método de Distribuição de Perdas (LDA)  

 

 

O LDA considera que as perdas são resultantes de duas variáveis independentes, ou seja, de 

sua frequência e de sua severidade. Portanto, com base no histórico de perdas, separa-se a 

frequência e a severidade e estima-se a distribuição discreta que mais se adere aos dados de 

frequência e a distribuição contínua que mais se adere aos dados de severidade. Uma vez 

encontradas as distribuições, calcula-se a distribuição agregada de perdas, através da 

Simulação de Monte Carlo – exatamente como foi feito no modelo de RNA. 

 

Considerando os mesmos dados utilizados no modelo RNA, para a frequência, a distribuição 

mais aderente, apresentada na Figura 16, foi  a Binomial Negativa (s = 18 e p = 0,705752), 

gerada pelo método de mínimos quadrados. O teste de aderência do qui-quadrado resultou em 

= 1,956497 e p-valor = 0,923656.  

 

 

 

Figura 16 - Distribuição de Frequência: Binomial Negativa com s = 18 e p = 0,705752 
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Para a severidade, a distribuição mais aderente foi a Beta com = 43,343971,  = 

501,737454, mín = -1.151,384909 e máx = 35.587,241703, obtida pelo método de momentos. 

O teste de aderência de Anderson-Darling resultou em  = 0,249057 e p-valor = 0,970891 e 

o teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov resultou em  = 0,002016 e p-valor = 

0,967589. A Figura 17 mostra essa distribuição: 

 

 

Figura 17 - Distribuição de Severidade: Beta com = 43,343971,  = 501,737454,  

mín = -1.151,384909 e máx = 35.587,241703   

 

 

Com base nessas distribuições de frequência e de severidade, através da Simulação de Monte 

Carlo, chega-se à distribuição agregada de perdas. O VaR e a perda não esperada encontram-

se na Tabela 15, a seguir: 
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Tabela 15 - Resultados do LDA 

Nível de Confiança VaR
Perda 

Inesperada

99% 29.558,37 16.328,61

99,9% 35.774,16 22.544,40

LDA

 

 

 

5.3 Análise de Resultados 

   

Por considerar o cenário atual de riscos das instituições financeiras, através da inserção dos 

ICR’s, o modelo de RNA representa melhor a exposição a risco e, portanto, traz resultados 

mais adequados do que os modelos não causais. Como o modelo não causal, representado 

neste estudo pelo LDA, considera apenas as perdas históricas, ele se torna menos sensível ao 

perfil atual de riscos da instituição e, por isso, pode sub ou sobreestimar o capital exigido, 

representado pela perda inesperada. A Tabela 16 abaixo mostra os resultados dos dois 

modelos:  

 

Tabela 16 - Comparação entre o  Modelo Causal (RNA) e o Não Causal (LDA) 

Modelo  VaR (99,9%)
Perda 

Inesperada

RNA - Melhor Caso 6.475,00 3.447,76

RNA - Pior Caso 39.800,00 10.254,18

LDA 35.774,16 22.544,40  

 

 

Como se esperava, comparando ao VaR obtido pelo LDA, o VaR resultante do modelo de 

RNA referente ao melhor caso é significativamente menor: 

 

 R$ 6.475,00 < R$ 35.774,16 

 

Isso ocorre porque o modelo de RNA considera a baixa exposição ao risco operacional 

representada pelos ICR’s do melhor caso.  
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O resultado para o pior caso também comprova a maior sensibilidade do modelo de RNA, já 

que o VaR resultante desse modelo é maior do que o obtido no LDA: 

 

 R$ 39.800,00 > R$ 35.774,16 

 

A alta exposição a risco representada pelos ICR’s do pior caso gera um VaR mais alto do que 

o VaR do LDA.  

 

Entretanto, quando se analisa o capital exigido, ou seja, a perda inesperada, o que chama a 

atenção é o fato do modelo causal, mesmo no pior caso, resultar em uma perda inesperada 

menor do que a do LDA (R$ 10.254,18 < R$ 22.544,40), o que pode parecer um contra-senso, 

já que se espera alocar um capital maior quando se aumenta a exposição a risco.  

 

Para entender esse resultado, uma outra variável deve ser analisada – a perda esperada. Como 

a amostra é conhecida e assume-se independência entre as variáveis frequência e severidade, 

pode-se calcular facilmente o valor esperado das perdas, através da fórmula:  

 

 
 

Onde a variável aleatória frequência, conforme apresentado na seção 5.1.1, segue uma 

distribuição Poisson com parâmetro  e a variável aleatória severidade segue uma distribuição 

Normal com parâmetro . 

 

Como  e  foram estabelecidos em função dos ICR’s, sabe-se que: 

 

 

 
 

Sendo assim, para o melhor caso, a perda esperada é dada por: 

 

 

 
Já para o pior caso, a perda esperada é dada por:  
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Os valores obtidos acima podem ser comparados com os valores de perda esperada resultantes 

do modelo de RNA. Se esses valores forem próximos, pode-se considerar que o modelo de 

RNA está adequado e, por consequência, os valores de perda inesperada também fazem 

sentido.  

 

A Tabela 17 apresenta os valores da perda esperada calculada aplicando-se a fórmula do valor 

esperado, como visto acima, na amostra conhecida (perda esperada real) e da obtida através 

do modelo de RNA: 

 

Tabela 17 - Comparação entre Perda Esperada Real e Perda Esperada do Modelo RNA 

  Melhor Caso Pior Caso 

Perda Esperada 
Real 

2.100,00 29.150,00 

Perda Esperada 
do Modelo 

3.027,24 29.545,82 

  

 

Nota-se, portanto, que, o modelo causal chega a valores de perda esperada próximos dos reais, 

principalmente no pior caso. Isso significa que o valor de perda inesperada de R$ 10.254,18, 

apresentado na Tabela 16, apesar de parecer baixo, está correto, já que o valor da perda 

esperada, no pior caso, é alto (R$ 29.545,82).   

 

Portanto, como se esperava, o modelo de RNA resultou em valores de capital exigido para 

risco operacional mais adequados à exposição ao risco da instituição. Ou seja, verificou-se 

que, quando a exposição a risco é maior, representada pelos ICR’s do pior caso, o VaR é 

maior. Quando a exposição a risco é menor, representada pelos ICR’s do melhor caso, o VaR 

é menor. Em ambos os casos, os valores de perda inesperada mostraram-se mais condizentes 

com a realidade. Desse modo, comprovou-se que, ao adotar um modelo causal de mensuração 

de capital para risco operacional, as instituições financeiras mitigam o risco atrelado à sub-

estimação do capital e reduzem o custo da sobreestimação do mesmo.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Com uma maior competição entre os bancos, a alocação eficiente de capital para risco 

operacional pode tornar-se uma vantagem competitiva. Consequentemente, a adoção de 

modelos causais para cálculo de capital torna-se bastante atrativa, uma vez que, por ser mais 

sensível a risco, chega a montantes mais adequados de alocação de capital, como visto no 

capítulo 5 deste estudo.  

 

Além disso, do ponto de vista qualitativo, quanto mais sensível a risco a metodologia de 

cálculo de capital for, maior será o incentivo para uma gestão adequada dos riscos no dia-a-

dia da instituição financeira, o que não apenas reduz sua necessidade de alocação de capital, 

mas também diminui suas perdas esperadas.   

 

Ao investigar o uso de Redes Neurais Artificiais, como modelo avançado de mensuração de 

capital para risco operacional, apesar dos resultados corroborarem com as vantagens do uso 

de modelos causais, o que chama a atenção é a grande necessidade de tratamento dos dados. 

Além da discretização das variáveis, que deve ser cuidadosa, pois pode levar a resultados 

equivocados, a necessidade de se incluir, no modelo, a probabilidade condicional da 

frequência e da severidade não é algo trivial e requer uma quantidade realmente enorme de 

dados.  

 

Além disso, a quantidade de etapas envolvidas na aplicação do modelo de RNA, que inclui, 

por exemplo, a escolha da topologia da rede, do algoritmo de treinamento e dos dados para o 

aprendizado, faz com que o processo de desenvolvimento de RNA não seja simples e, mais do 

que isso, seja suscetível a diferentes resultados.  

 

Trabalhos futuros que apliquem outras ferramentas estatísticas, como, por exemplo, a Lógica 

Fuzzy, na mensuração de risco operacional podem contribuir bastante com o desenvolvimento 

da gestão de risco operacional nas instituições financeiras. Mesmo a aplicação do modelo de 

RNA para diferentes eventos de risco operacional, usando dados reais, poderia ajudar a 

entender ainda mais as vantagens e restrições desse modelo.  
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Portanto, por se tratar de um tema recente, cuja literatura ainda é escassa, pesquisas futuras 

nessa área seriam úteis para preparar as instituições financeiras para escolhas mais 

conscientes de seu modelo avançado de mensuração de capital para risco operacional, o que, 

no Brasil, só ocorrerá no final de 2011 com implantação prevista para 2013.   
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