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PEDOTE, Cristiane. Análise e Gerenciamento de Risco: Gestão do Risco Operacional em 
Instituições Financeiras. São Paulo: EAESP/FGV, 2002. 68 p. (Dissertação de Mestrado 
apresentada ao Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV, Área de Concentração: 
Finanças). 

Resumo: O mercado financeiro internacional tem sofrido fortes turbulências econômicas 
nos últimos três anos, trazendo à tona um problema até então ignorado, o risco operacional. 
Perdas financeiras substanciais, causadas pelo mau gerenciamento do risco operacional, 
vem atingindo grandes bancos no mundo todo, chamando a atenção das autoridades 
econômicas. Esta pesquisa pretende reunir de maneira sistemática o que vem sendo 
discutido pelas instituições financeiras e pelos órgãos fiscalizadores sobre o tema da gestão 
do risco operacional. 
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INTRODUÇÃO 

Desde o início dos anos 90, diversos artigos de jornais e revistas relatam as perdas que, . 

grandes bancos com presença global, vem· sofrendo em função do mau gerenciamento do 

risco operacional. Mas foi somente em 1995, que o caso do Banco Barings despertou a 

preocupação dos bancos e dos órgãos supervisores para com o risco operacional. As ações 

de um único operador quase causaram a quebra de um dos bancos mais antigos e 

renomados da Inglaterra, que só não faliu por causa da injeção de capital de US$ 1 bilhão 

que recebeu do Banco ING. As causas para a perda de aproximadamente f$ 860 milhões 

que o Barings sofreu foram várias, dentre as quais destacamos: erro de reconciliação, falhas 

nos processos de autorização de operações, falta de acompanhamento dos problemas 

apontados nos relatórios da auditoria: interna, supervisão inadequada e falta de processos de 

controle como um todo. Em Junho de 1999, o Comitê ·da Basiléia para Supervisão 

· Bancária 1 iniciou o debate sobre um novo. modelo de alocação de capital, revisando o 

. acordo estabelecido em Julho de 1988. O novo acordo está fundamentado em três pilares

Requerimentos Mínimos de Capital, Processo de Fiscalização e Disciplina do Mercado 

Financeiro·- e o racional para sua implementação é a necessidade de um modelo que 

apresente maior flexibilidade e sensibilidade aos riscos, que. faça frente à complexidade 

crescente dos produtos negociados pelo mercado financeiro. O primeiro pilar -

· Requerimentos Mínimos de Capital - introduz pela primeira vez métodos quantitativos de 

mensuração do risco operacional, e propõe aprimoramentos para métodos já existentes de 

mensuração de risco de crédito e risco de mercado. 

Conquanto muito já se tenha escrito sobre risco de crédito e risco de mercadO, percebe-se 

uma lacuna na teoria quando se trata de risco operacional. Subentende-se que, o bom 

gerenciamento de controles internos, sistemas e pessoas, são um requisito básico para o 

funcionamento das instituições financeiras e espera-se que estas saibam como fazê-lo de 

maneira eficiente. 

·J O Comitê da.Basiléia para Supervisão Bancária foi criado em 1975 pelos presidentes do Banco Central dos 
países que compõem o G-10 (Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, LtL"emburgo, Holanda. 
Suécia, Suíça, Reino Unido e EUA). O Comitê geralmente se reúne na sede do BIS (Bank for International 
Settlements) localizada na cidade da Basiléia, Suíça. 
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CAPÍTULO 1 - O PROBLEMA DE PESQUISA 

1.1 Formulação do Problema de Pesquisa 

Risco operacional tem sido um tema obscuro justamente pela dificuldade em ser 

quantificado. No entanto, a interdependência dos mercados financeiros, a crescente 

sofisticação dos produtos oferecidos pelos bancos, o advento do e-commerce, dentre outros 

fatores faz com que o tema não possa mais ser ignorado. 

Os bancos mundialmente estão se dando conta de que o correto gerenciamento do risco 

operacional pode não apenas reduzir o impacto de perdas financeiras, como também 

responder aos questionamentos e expectativas dos acionistas. Em algumas situações, o 

maior problema não é o tamanho das perdas, mas como o mercado reage à notícia das 

perdas. Se a percepção do mercado for de que o risco operacional está fora de controle, as 

reações podem ser dramáticas. 

A discussão sobre o gerenciamento do risco operacional vem sendo travada em vários 

fóruns, tais como a Associação Americana de Bancos e o Board of Govemors of the 

Federal Reserve System. Bancos como o Bankers Trust, JP Morgan e ABN-Amro 

desenvolveram internamente metodologias de gerenciamento do risco operacional, 

enquanto outros bancos buscam ajuda de firmas de consultoria, que como a Emst & Y oung 

e a Algorithmics Incorporated, disponibilizam aplicativos para este fim. O que se percebe é 

um movimento em massa dos bancos em busca de mecanismos quantitativos que permitam 

estimar as perdas potenciais devidas ao risco operacional. 
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1.2 Objetivos e Escopo 

Este trabalho tem como foco as instituições financeiras, mats propriamente os bancos 

multinacionais, e a questão da gestão do risco operacional. Sendo que uma das metas das 

instituições financeiras é gerenciar o risco e não apenas evitá-lo, os principais objetivos 

deste estudo são: 

• Realizar uma revisão bibliográfica sobre o que vem sendo discutido sobre risco 

operacional pelos bancos e pelas autoridades regulatórias tanto no Brasil quanto no 

exterior. 

• Examinar e comparar as diferentes metodologias de identificação, mensuração e 

gerenciamento do risco operacional. 

O resultado deste trabalho será apresentado às associações de classe, FEBRABAN e ABBI, 

buscando iniciar as discussões sobre risco operacional entre estas e o Banco Central do 

Brasil. 

1.3 Justificativa 

A relevância deste trabalho está no fato de que as entidades normativas internacionais já 

estão trabalhando em metodologias para a alocação de capital que cubra o risco 

operacional, assim como já existem regras para a alocação de capital para cobrir risco de 

crédito e risco de mercado. O Comitê da Basiléia pretende divulgar o novo acordo de 

alocação de capital em meados de 2002, com implementação prevista para 2005. É do 

interesse dos bancos estar à frente das entidades normativas quanto à decisão do montante 

· de capital a ser alocado, pois é preferível desenvolver um modelo interno que se adeque aos 

controles e sistemas já existentes, do que ser forçado a adotar um modelo imposto e 

incorrer em altos custos de implementação. 

Em abril de 1993, o Comitê da Basiléia emitiu um documento intitulado "The Supervisory 

Treatment of Market Risks'' onde definia uma metodologia padrão para a alocação de 
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capital para cobrir riscos de mercado incorridos pelos bancos. Em 1996, o Comitê emitiria 

um novo documento, onde estabelecia regras para que· os bancos pudessem utilizar-se de 

suas metodologias internas ao invés de seguir a metodologia padrão estabelecida 

anteriormente. Isto porque, a indústria financeira como um todo levantou argumentos que 

mereceram a atenção do Comitê, tais como: a metodologia padrão não incentivava o 

aprimoramento das técnicas de gerenciamento de risco; não levava em consideração 

correlações entre diferentes riscos e os beneficios da diversificação de carteiras; não era 

compatível com os sistemas de controle internos já existentes nos bancos. 

No Brasil, foi somente a partir de 1999 que as autoridades de fiscalização começaram a 

definir as regras de alocação de capital para cobrir o risco de mercado. Em 27 de Maio de 

1999, o Banco Central do Brasil (BACEN) emitiu a Resolução 2606 que estabelece o limite 

de exposição em ativos e passivos referenciados em variação cambial como sendo de 60% 

do capital da instituição. Em 23 de Março de 2000, através da Circular 2972, o BACEN 

definiu uma metodologia padrão para alocação de capital dos bancos para cobrir o risco de 

taxa de juros pré. A exigibilidade de alocação de capital passou a vigorar em 30 de Junho 

de 2000. Este já sinalizou que, futuramente pode considerar a utilização de modelos 

internos dos bancos para alocação de capital para cobrir risco de mercado, a exemplo do 

que fez o Comitê da Basiléia. Uma vez que o BACEN ainda está por completar as regras 

quanto ao risco de mercado, os bancos tem ainda uma margem de manobra para se 

adiantarem a este no que se refere às definições quanto à alocação de capital para cobrir o 

risco operacional. 
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CAPÍTULO 2- METODOLOGIA DE PESQUISA 

2.1 O Estudo e a Teoria 

DOONAN (2001, p.48-49), faz um paralelo entre gestão de risco, psicanálise Freudiana e 

pescaria. Diz que ao se deparar com a definição do Manual de Normas Australiano sobre 

Gestão de Risco AS/NZS 4360 (1999): "A cultura, os processos e a estrutura 

organizacional, direcionados ao eficaz ·gerenciamento de oportunidades e efeitos adversos 

potenciais", pensou primeiro em Freud e como este tentaria explicar a relação entre os elos 

da organização. A cultura seria o superego, enquanto que os processos são o ego e a 

estrutura organizacional é o id. Em segundo lugar, imaginou um pescador, com o vasto 

oceano à sua frente tendo de tomar a decisão de como aproveitar as oportunidades 

potenciais que se apresentam e ao mesmo tempo minimizar a chance de fracasso. 

Ele então nos dá sua interpretação sobre o tema: "gestão de risco é um processo de análise e 

tomada de decisão, que traz à superficie de maneira estruturada, linhas de raciocínio 

organizacionais geralmente subconscientes, com o objetivo de eliminar, evitar ou 
• • • o '' mtrumtzar o nsco . 

As ferramentas de gestão de risco utilizam-se grandemente da teoria das organizações, a 

qual encontra-se inserida na Teoria Geral da Administração. De acordo com 

CHIAVENATO (1993, p.2, 11), "a Teoria Geral da Administração é o campo do 

conhecimento humano que se ocupa do estudo da administração em geral, propondo-se a 

desenvolver a capacidade de pensar, de definir situações organizacionais complexas, de 

diagnosticar e propor soluções." 

Gareth MORGAN ( 1996, p.15-17) fala da mística em torno daqueles profissionais 

habilidosos, que parecem ter nascido dotados de um "poder de leitura organizacional". 

Assim como Doonan, Morgan diz que esta crença é baseada no fato de que o processo de 

ler e reler situações organizacionais ocorre em um nível subconsciente. Administradores 

eficazes são aqueles que buscam solucionar os problemas organizacionais, tendo diversos 
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cenários em mente, não restringindo sua interpretação dos acontecimentos. Para tal, 

precisam desenvolver sua habilidade de "leitura" das situações que tentam administrar, 

mantendo-se abertos e flexíveis, aptos a contornar barreiras, gerenciar conflitos e diferenças 

de opinião. Semelhante ao processo de leitura, a análise e diagnóstico das organizações 

estão baseados na aplicação de algum tipo de teoria, as quais são interpretações da 

realidade. 

A questão da gestão do risco operacional está intrinsecamente ligada. à maneira como as 

instituições financeiras estão organizadas estruturalmente. Neste trabalho, veremos que 

estas estruturas organizacionais estão em grande parte baseadas nos princípios da teoria 

clássica da administração, apresentados na tabela a seguir. 

Tabela 1: Princípios da Teoria Clássica da Administração 

PRINCIPIOS DESCRIÇAO 

Unidade de Comando Um empregado só deve receber ordens de um único superior. 
Hierarquia A autoridade do superior sobre o subordinado caminha do topo para a base da 

organização; essa cadeia que é resultante do princípio da unidade de comando 
deve ser usada como canal de comunicação. 

Amplitude de controle O número de pessoas que se reportam a um superior não deve ser tão grande a 
ponto de criar problemas de comunicação e coordenação. 

Assessoria e linha O pessoal de assessoria pode oferecer importante ajuda de orientação, mas deve 
ter cuidado para não violar a linha de autoridade. 

Iniciativa Deve ser encorajada em todos os niveis da organização. 
Divisão do trabalho A administração deve buscar atingir um grau de especialização de forma a 

permitir que se chegue aos objetivos da organização de maneira eficiente. 
Autoridade e Deve-se levar em conta o direito de dar ordens e exigir obediência. chegando a 
responsabilidade um bom equilíbrio entre autoridade e responsabilidade. Não tem sentido dar a 

alguém a responsabilidade por um trabalho caso a essa pessoa não seja dada 
adequada autoridade para executar tal responsabilidade. 

Centralização da Até certo ponto sempre presente. devendo variar para permitir a máxima 
autoridade utilização das capacidades do pessoal. 
Disciplina Obediência. empenho. energia, comportamento e atitudes de respeito devem ser 

adaptadas aos regulamentos e hábitos da organização. 
Subordinação dos Através de firmeza, exemplos, acordos justos e constante supervisão. 
interesses individuais aos 
interesses gerais 
Equidade Baseada na amabilidade e justiça para encorajar o pessoal nas suas 

responsabilidades: remuneração justa que leve a um bom moral, sem ocasionar 
gastos excessivos. 

Estabilidade e manutenção Para facilitar o desenvolvimento das habilidades. 
do pessoal 
Espírito de união Para facilitar a harmonia como uma base de fortificação. 
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Alguns destes princípios podem ser encontrados na relação de valores das instituições, os 

core values, que reunidos são apresentados como a "missão" da empresa. 

2.2 O Estudo e as Tipologias de Pesquisa 

Segundo ABRAMO (1979, p.24-44), pesqmsa é " ... a ação de se propor um projeto de 

conhecimento e empreender as atividades que conduzam a este conhecimento ... ". No 

campo das ciências humanas, há uma extensa variedade de técnicas e métodos de pesquisa 

à disposição do investigador. ABRAMO classifica as pesquisas das ciências humanas 

através da aplicação de critérios de análise, e propõe o seguinte esquema tipológico: 

Tabela 2: Principais Tipologias de Pesquisa 

CRITERIO TIPOS 

I. Segundo os campos de a) Monodisciplinares (econômicas, antropológicas. etc) 
atividade humana b) Multidisciplinares (sócio-econômicas. psico-sociais, etc) 

c) Interdisciplinares. 
2. Segundo a utilização dos a) Pura: aquela feita para aumentar o corpo teórico da ciência: a procura do 
resultados conhecimento pelo conhecimento. 

b) Aplicada: busca a obtenção do conhecimento para a transformação da 
realidade: cujos resultados tenham utilização imediata. 

3. Segundo os processos de a) Estrutural: análise sistemática da forma. do funcionamento. dos elementos e 
estudo de suas inter-relações. 

b) Histórico: reconstituição do desenvolvimento de um fato ou de um 
organismo social. 

c) Comparativo: análise sistemática de dois ou mais fatos ou organismos 
sociais. 

d) Funcionalista: exame das relações entre fenômenos, a fim de verificar se 
variações em um fenômeno provocam variações no outro fenômeno, e como 
se dão estas variações. 

e) Estatístico: exame da freqüência e da variabilidade de certos atributos. 
f) Monográfico: estudo em profundidade de um único fato. 

4. Segundo a natureza dos a) Pesquisa de dados objetivos: procura descrever objetivamente uma realidade 
dados a partir de fatos. 

b) Pesquisa subjetiva ou de opiniões e atitudes: procura descrever como a 
realidade se apresenta a um determinado grupo de pessoas. 

5. Segundo a procedência a) Dados primários: colhidos diretamente pelo investigador. 
dos dados b) Dados secundários: dados já existentes, colhidos anteriormente por outro 

. pesquisador ou instituição. 
6. Segundo o grau de a) Censitária: são colhidos dados de todas as unidades do universo de pesquisa 
generalização dos resultados e os resultados são válidos para todo o universo. 

b) Por amostragem: são colhidos dados de parte do todo e os resultados são 
generalizados para o todo. obedecendo a certos critérios e procedimentos 
estatísticos. 
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Tabela 2: Principais Tipologias de Pesquisa 

CRITERIO TIPOS 

7. Segundo a extensão do a) Levantamentos, sondagens: pesquisas superficiais de uma área de grande 
campo de estudo . extensão, para obter dados que permitam construir quadros de referência e 

formular hipóteses. 
b) Pesquisas monográ:ficas e de profundidade: limitação da pesquisa a um tema 

ou a um problema específico. 
8. Segundo as técnicas e os a) Observação direta. 
instrumentos de observação b) Observação indireta. 
9. Segundo os métodos de a) Construção de modelos. 
análise b) Elaboração de tipologias e classíficações. 
10. Segundo o nível de a) Pesquisas identificativas. 
interpretação b) Pesquisas descritivas. 

c) Pesquisas mensurativas. 
d) Pesquisas explicativas: 

Orientados pela tipologia proposta por ABRAMO, podemos dizer que os critérios que 

melhor caracterizam nosso estudo são: 

• Segundo a utilização dos resultados: trata-se de uma pesquisa aplicada, onde a obtenção 

de maior conhecimento sobre o tema da gestão do risco operacional visa oferecer as 

instituições financeiras um diferencial competitivo na busca por novos clientes e 

negócios. 

• Segundo o nível de interpretação: trata-se de uma pesquisa descritiva ou exploratória, 

onde o interesse do pesquisador é aumentar o conhecimento sobre o tema, bem como 

classificar o conceito de risco operacional. 

• Segundo os processos de estudo: trata-se de uma pesquisa estrutural, onde iremos 

analisar de maneira sistemática a estrutura organizacional de uma instituição financeira 

típica, a inter-relação entre suas linhas de negócios e seu funcionamento. 

2.3 Conceitos Chave 

Risco operacional: o risco de incorrer direta ou indiretamente em perdas inesperadas 

devido à falhas ou ineficiência das pessoas, dos sistemas de informação, ou dos controles 

internos de uma instituição. Além de perdas financeiras, falhas operacionais podem levar 

a: processos juridicos, perda de reputação, danos ao ambiente e até a quebra da instituição. 
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Identificação do risco operacional: mapeamento das diversas atividades de cada uma das 

áreas de negócios e de suporte de uma instituição financeira e dos riscos inerentes a cada 

uma destas atividades. 

Mensuração do risco operacional: definição da técnica estatística e das variáveis 

qualitativas e quantitativas que permitam estimar perdas potenciais em função de falhas no 

controle dos riscos operacionais. 

Gerenciamento do risco operacional: definição de medidas e controles que eliminem as 

ameaças ao correto desempenho das atividades das áreas de negócios e de suporte de uma 

instituição financeira. Envolve · também a implementação destas medidas e seu 

acompanhamento futuro. 
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CAPÍTULO 3- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 O Papel das Instituições Financeiras na Economia 

Segundo GITMAN (1997, p. 30), "as instituições financeiras são intermediários que 

canalizam as poupanças de indivíduos, empresas e governos para empréstimos ou 

investimentos". Os principaistipos de instituições financeiras ( doravante chamadas de IFs) 

estão relacionados na Tabela 3. 

Tabela 3 -Principais Tipos de Instituições Financeiras 

TIPO DESCRIÇÃO 

Bancos Comerciais Aceitam depósitos à vista e a prazo. Concedem empréstimos diretamente aos 
tomadores de fundos ou através de mercados financeiros. 

Bancos de Investimento Atuam como intermediários entre o emissor e o comprador na subscrição de 
títulos (undenvriting). Prestam consultoria a seus clientes, dando 
recomendações úteis sobre fusões. aplicações e decisões de financiamento. 

Companhia de Seguros de E o maior tipo de intermediário financeiro que lida com poupanças de 
Vida indivíduos. Recebe pagamentos de prêmios que são destinados a empréstimos ou 

investimentos, acumulando fundos para, no futuro, cobrir os pagamentos de 
benefícios. 

Fundos de Pensão Estabelecido para que funcionários de várias empresas ou dependências do 
governo recebam uma renda após a aposentadoria. A maior parte dos fundos é 
emprestada ou investida através dos mercados financeiros. 

Fundos Mútuos Um tipo de intermediário financeiro que reúne fundos dos poupadores e os torna 
disponíveis às empresas e governo que os demandam. Obtém fundo através da 
venda de cotas e usa estes recursos para adquirir títulos de dívida e ações 
emitidas por várias empresas e unidades do governo. 

Há 50 anos atrás os produtos e serviços oferecidos por estas instituições eram bastante 

distintos. Mas mudanças de legislação, crescente sofisticação dos investidores e mega

fusões homogeneizaram a oferta de produtos na indústria financeira, bem como os riscos 

aos quais as IFs estão sujeitas na execução de suas atividades. 

Para se entender os riscos envolvidos nas atividades da indústria financeira é preciso 

primeiro entender o papel de seus agentes. SAUNDERS (1997, p. 55-71) examina os 

serviços oferecidos pelas IFs e como suas atividades podem beneficiar ou prejudicar a 

economia de uma região ou país. Ele inicia sua análise sugerindo que se imagine ·um 

mundo onde instituições financeiras não existissem. Indivíduos que gerassem um excesso 
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de poupança, por consumir menos do que ganham, teriam uma escolha básica a fazer: 

manter seus ativos em dinheiro ou investir em títulos emitidos por corporações. Em um 

mundo sem IFs, o fluxo de recursos entre indivíduos e corporações tende a ser 

extremamente baixo, devido a três problemas básicos: o primeiro é o custo da informação. 

Uma vez realizado o investimento, os indivíduos irão querer monitorar o desempenho da 

empresa e as ações de seus administradores. Tal monitoramento tem um custo muito 

elevado, pois demanda tempo dos investidores e grandes despesas para se coletar 

informações de qualidade sobre as atividades da empresa em questão. Sem este 

monitoramento, o investimento torna-se pouco atrativo e arriscado. O segundo problema a 

ser considerado é a questão da liquidez. Como investimentos em ações tem natureza de 

longo prazo, dependendo de seu fluxo de caixa futuro, os indivíduos irão preferir reter sua 

poupança em dinheiro, a investir em ativos menos líquidos. O terceiro problema 

enfrentado pelo investidor individual é a questão do risco de variação no preço dos títulos. 

Os indivíduos podem não conseguir vender seus títulos no mercado secundário por preço 

igual ou superior ao que pagaram por eles. 

As IFs tem na economia, a função de acelerar o fluxo de recursos de poupança entre 

empresas e indivíduos. Enquanto intermediários em transações financeiras, as IFs podem 

assumir dois papéis distintos: o primeiro papel é o de corretora, prestando informações e 

fazendo o monitoramento da empresa ou indústria de interesse dos investidores, em troca 

de uma comissão. O custo da informação é diluído entre diversos investidores, tornando-se 

viável para o investidor individual. Por negociar grandes volumes, as corretoras ou bancos 

de investimento, conseguem obter melhores preços na compra e venda de títulos, reduzindo 

o risco de perda para o investidor. Outro papel a ser desempenhado é o de "transformador 

de ativos". Um certificado de depósito emitido por uma IF é mais atraente para o 

investidor individual do que ações ou títulos de uma empresa. A IF compra ações, títulos 

ou outros ativos emitidos pelas empresas, chamados de ativos primários e financia esta 

compra através da venda de certificados de depósito, seguro e outros produtos para 

indivíduos ou empresas de outros setores. Ao "transformar" estes ativos as IFs podem 

propor estratégias de investimento que levem em consideração a questão da liquidez, 

maximizando o retorno do investimento. A razão pela qual as IFs conseguem atuar como 
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intermediários financeiros de maneira lucrativa se dá pelo fato de conseguirem solucionar 

de maneira mais eficiente os 3 problemas básicos enfrentados por indivíduos e empresas 

negociando diretamente entre si. Pelo fato de intermediar transações entre diversos setores 

da economia, as IFs tem de ser extremamente sólidas e bem administradas, pois caso 

quebrem podem comprometer não só a economia doméstica mas também a global, 

dependendo de seu tamanho, esfera de atuação e volumes transacionados. Por esta razão 

são focos de atenção das agências federais nacionais e internacionais e passam por 

fiscalização rigorosa periodicamente. 

Partindo desta descrição, até certo ponto simplificada, do papel dos agentes financeiros na 

economia, iremos analisar em maior profundidade na próxima seção, as atividades de um 

determinado tipo de IF, um banco de investimento estrangeiro. Este tipo de instituição foi 

escolhido como objeto de análise por dois motivos: o primeiro em função da experiência 

profissional do pesquisador e em segundo em função do estágio avançado de 

desenvolvimento de ferramentas de gestão do risco operacional que estas apresentam. 

O Brasil é atualmente um dos países emergentes mais atraentes no mercado financeiro 

global. Bancos de investimento estrangeiros como JP Morgan Chase e Deutsche Bank 

fizeram de seus escritórios no Brasil um hub para a América Latina. Em contrapartida, é 

ainda um dos mais regulamentados, quando comparado a outros mercados emergentes 

como Hong Kong e México. Um exemplo de atividade restrita a bancos com presença 

fisica no país é o mercado de câmbio interbancário. O Banco Central do Brasil (BACEN) 

veta a negociação e registro de operações interbancárias envolvendo a moeda brasileira a 

bancos que não possuam licença de câmbio para operar no país, ao contrário do que ocorre 

no mercado interbancário global envolvendo outras moedas de países emergentes. Bancos 

europeus podem realizar operações de compra e venda de pesos mexicanos com bancos 

americanos através da Reuters2
, sem que nenhum dos envolvidos possua escritório ou 

licença para operar no México. A regulamentação mexicana não obriga o registro da 

transação interbancária de câmbio, permitindo que sua moeda seja negociada fora do país. 

2 Empresa que dispõe de tecnologia que permite a comunicação entre operadores através do uso de terminais 
dedicados instalados em suas dependências. O acesso e identificação dos operadores de diferentes 
instituições são feitos através do uso de senhas e códigos individualizados. 
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Basta aos bancos que desejam operar com peso mexicano abrir uma conta corrente junto a 

uma instituição financeira no México. 

3.2 Linhas de Negócios e Áreas de Suporte 

Tipicamente, as linhas de negócios e as áreas de suporte de um banco de investimento 

podem ser. divididas nas seguintes categorias3
: 

. Figura 1 -Linhas de Negócio e Áreas de Suporte 

Recurso~ 
Humanos---____j 

Operações 

Corporate Finance 

Trading & Sales 

Asset Management 
[:>- Tecnologia 

f;> Credit Managemem Z\ 
Auditoria V Legal 

Compliance 

Linhas de Negócio 

Corporate Subscrição de títulos, debêntures e commercial paper; consultoria em 
Finance fusões e aquisições;. consultoria em reestruturação financeira. 

3 Os nomes de algumas categorias foram mantidos em ingÍês por serem de conhecimento e uso comum no 
mercado financeiro, bem como nas publicações acadêmicas e de negócios. 
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Trading & Sales Execução de transações de clientes e tomada de posição proprietária 
nos mercados de renda-fixa, câmbio, derivativos e ações. 

· Asset Investimento de recursos de clientes em fundos mútuos e/ou 
Management exclusivos; prestação de serviços de prime brokerage. 

Credit Concessão de empréstimos, análise de balanço de empresas, definição · 
Management de linhas de crédito. 

Áreas de Suporte 

Controladoria 

Operações 

Tecnologia 

Legal . 

Compliance 

Auditoria 

Recursos 
Humanos 

Administrativo 

Responsável · pelos sistemas contábeis, prestação de relatórios aos 
agentes normativos, validação dos resultados informados pelas áreas de 
negócios, divulgação do balanço da instituição, controle fiscal. 

. Responsável pelo processamento e liquidação das transações efetuadas 
pelas áreas de negócios, gerenciamento do caixa da instituição, 

·prestação de relatórios aos clientes. 

Responsável pelo desenvolvimento e suporte dos sistemas operacionais, 
telefonia, manutenção da rede de informática. 

Responsável pela assessoria juridica às áreas de negócios. 

Garante o cumprimento de regras internas da instituição, bem como 
daquelas impostas pelos agentes normativos. 

Responsável pela supervisão das atividades das linhas de negócios. bem 
como da,s áreas de suporte, garantindo a correta segregação de funções 
bem como validando o cumprimento das normas internas e externas à 
instituição, em conjunto com a área de Compliance. 

Responsável pelo recrutamento de pessoal, treinamento, folha de 
pagamentos, definição de beneficios. 

Responsável pela logística da instituição como negociação de contratos 
com fornecedores, aluguel, organização de eventos, controle de 
viagens, contas a pagar, dentre outros. 

Como sugere a figura -I, as diversas áreas de suporte prestam serviços a todas as linhas de 

negócio, podendo ou não estar alinhadas por produto. Esta questão será discutida mais 

· adiante na seção Estrutura Organizacional. 



20 

. . Devido à natureza das atividades de cada uma das linhas de negócio, é imprescindível que 

as informações fornecidas em confiança pelos clientes não seja compartilhada entre as 

áreas. Se a área de Corporate Finance está prestando consultoria a uma empresa com 

ações em bolsa, sobre uma fusão potencial com outra empresa no mercado, dispõe de 

informações confidenciais que se compartilhadas com a área de Trading & Sales, permitiria 

que esta manipulasse o preço das respectivas ações, em detrimento dos interesses do 

cliente. Para evitar que tais informações circulem entre as áreas, os bancos adotam o uso de 

Chinese Walls. Estes consistem de um conjunto de controles que procuram evitar o 

chamado insider trading. Exemplos destes controles são: separação fisica entre as áreas, 

listas monitoradas pela área de Compliance com a relação das empresas que estão sendo 

assessoradas por Cmporate Finance, bem como o nome dos funcionários envolvidos nos 

projetos. Estes ficam proibidos de operar com ações sem prévia autorização de 

Compliance. 

Entretanto, a existência de Chinese Walls não implica em dizer que as áreas) não se 

relacionem. Os bancos de investimento têm ao longo dos últimos dois anos promovido 

esforços de venda cruzada ou cross-selling, identificando seus maiores clientes e buscando 

um melhor entendimento de suas necessidades. Tiveram inicio os chamados projetos 

business to business (B2B), valendo-se de ferramentas de gerenciamento administrativo 

como o six sigma a fim de rever as atividades das linhas de negócio e reorganizar 

processos. Tais projetos são patrocinados por executivos de alto escalão dento das 

instituições e os times são formados por representantes de todas as áreas bem como de 

diferentes hierarquias. Como resultado desta maior interação entre as linhas de negócio, 

observamos o surgimento de produtos mais complexos, como os derivativos de crédito. Sua 

negociação busca transferir o risco de default em transações que o banco carrega em sua 

posição proprietária a outras instituições em troca de um prêmio. 

Em vista da significante redução dos lucros sofrida pelos maiores bancos de investimento 

estrangeiros em 2001, em função da desaceleração da economia americana, dos atentados 

terroristas de 11 de setembro e da· crise econômica na Argentina; acreditamos que estes 

continuarão investindo em projetos que visem o aumento de receitas. 



Instituição Financeira 

Morgan Stanley 
Goldman Sachs 
Merrill Lynch 

Tabela 4- Evolução do Lucro Líquido 
(em milhões de US$) 

2001 2000 

3.610 5.456 
2.310 3.067 

700 3.784 

1999 

4.791 
2.708 
2.693 

Fonte: Press Releases. Disponível em <http:lwww.morganstanley.com>: <http:/\vww.gs.com>: 
<http:/mvw.ml.com>. Acesso em: 02. fev 2002. 
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1998 

3.276 
2.428 
1.271 

As instituições se deram conta que é preciso encontrar novas fórmulas que permitam 

garantir maior estabilidade na geração de receitas, compensando os movimentos cíclicos da 

economia. Anteriormente, o método mais utilizado para manter um bom índice de 

eficiência (o qual pelo padrão dos bancos americanos gira em tomo de 50%), era contenção 

de despesas, recorrendo-se ao corte de pessoal, quando esgotadas outras alternativas. 

Aparentemente, os bancos que apertaram os cintos não pretendem afrouxá-los novamente, 

pois sofrem com a pressão das agências de crédito e o risco de rebaixamento de seu rating. 

Figura 2 - Índice de Eficiência 

Índice de Eficiência 
"L Despesas de Pessoal e Administrativas 

"L Receita de Juros e Serviços 

Fonte: CARVALHO, Maria Christina. Gazeta MercantiL 12 ago. 1998 

A reformulação das atividades dos bancos de investimento não está restrita às linhas de 

negócio, e se estende às suas áreas de suporte. Estas também participam dos projetos B2B, 

contribuindo com seu entendimento das atividades das linhas de negócio além do 

fechamento da transação, do contato inicial com o cliente. Dentre as iniciativas, podemos 

destacar o esforço em reduzir o nível de intervenção manual no processamento de 

transações. Processos manuais são um empecilho ao crescimento do volume de negócios, e 

um banco não pode promover seus produtos de maneira satisfatória se tiver de colocar um 

teto para o número de transações a serem fechadas. A automação de sistemas operacionais 
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é conhecida no mercado como straight through process (STP). A figura a seguir compara 

dois processos, um manual e outro automático, mostrando as etapas necessárias a cada um 

deles, para garantir a correta liquidação de uma transação. 

Figura 3 - Processamento Manual versus Automático 

··-~-r:·.:· :.~:Trlider.tibeia a: · · 

· : :/~= .. < ;:<tnn\saÇão para a : .. · . 
·:.área~~:~~ . 

·.··:·:·::' ··:. ·· ... :.·:·-

D 
. Módulo de Back Office. : · 

:· ·. · · ;valida·os dados da · 

:; ~o com as iiúomlaçõeS 
· · recebíélas da contrapaiie · 

D 
Operações 

autoriza 
a liquidação da 

transação 

SIM 

~-==..--------. 
~ Transação ó liber8da para 

· . o sisterita oóiltábiL· .· 

NÃO 

O trader 
preenche 

uma bolcta com 
os dados da 
lransao;ão 

Operações 
confirma 

os dados da 
transação com a 

contra parte 

Operações 
registra 

a transação no 
sistema de 

Back 

Operações 
autoriza 

a liquidação da 
transação 

Este diagrama é apenas um exemplo dos diversos tipos de automação de processos 

possíveis. O grau de STP irá variar dependendo do produto transacionado, plataforma 

tecnológica da instituição, dentre outros fatores. Alguns criticos argumentam que se por 
< 

um lado o STP garante ganhos de escala e reduz as ocorrências de f~lha humana, por outro 

faz com que o entendimento do processo como um todo fique restrito a poucas pessoas. 

Cabe a cada instituição encontrar o seu ponto ótimo e desenvolver os controles necessários 

para compensar as desvantagens de cada tipo de processamento. 
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3.3 Principais Tipos de Riscos 

RISC04 (do latim risicu, riscu). !.Possibilidade de pengo. 2.Acontecimento eventual, 

incerto, cuja ocorrência não depende da vontade dos interessados. Segundo GITMAM 

(1997, p. 17), em Administração Financeira, risco pode ser definido como a "possibilidade 

de que os resultados realizados possam diferir daqueles esperados". Uma instituição 

financeira pode deixar de atingir os resultados esperados por seus acionistas não somente 

devido à ocorrência de perdas reais, mas também devido à perda de oportunidades. 

Utilizando-nos da analogia adotada por DOONAN (2001), podemos dizer que o pescador 

deixará de atingir sua meta, não somente por puxar a linha depressa demais ao sentir a 

fisgada, mas também por levar quantidade insuficiente de isca na pescaria. 

SAUNDERS (1997, p. 73-85) divide os riscos aos quais uma instituição financeira está 

exposta nas seguintes categorias: 

• Risco de Taxa de Juros: é o risco incorrido por instituições financeiras, quando existe 

um descasamento no vencimento de suas posições ativas e passivas. Uma instituição 

financeira, em seu papel de transformador de ativos, estará sujeita a este tipo de risco 

quando, por exemplo, comprar títulos no mercado primário com prazo de vencimento 

igual a "x" e emitir certificados de depósito no mercado secundário com: vencimento 

diferente de "x". SAUNDERS divide este risco em duas modalidades: 

a. Risco de re-financiamento: quando o custo de rolagem do financiamento 

(emissão dos certificados de depósito) for superior ao retomo do 

investimento em títulos. 

o 1 2 
(retorno do ativo= 20%) 

o 1 
(custo do passivo= 19%) 

ano 1 

2 
(custo do passivo= 21%) 

ano 2 

4 Grande Enciclopédia Larousse Cultural. v. 21, p. 5.073. São Paulo: Nova CulturaL 1988. 
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b. Risco de re-investimento: quando o retomo do investimento em títulos for 

inferior ao custo de financiamento. 

o 

o 

(retomo do ativo= 20%) 
ano 1 

1 2 
(retomo do ativo= 18%) 

ano 2 

2 
(custo do passivo= 19%) 

• Risco de Mercado: surge quando uma instituição financeira opera ativamente em um ou 

mais mercados, tais como de renda fixa, câmbio, ações e derivativos, mantendo 

posições compradas ou vendidas em aberto, ou seja, unhedged. Consideremos por 

exemplo o caso do Banco A, com a seguinte estratégia de trading no mercado futuro de 

dólar na BM&F: 

Estratégia- mês de abril 
Banco A acredita que o real irá depreciar em relação 
ao dólar em dois meses. 
Toma uma posição comprada em 100 contratos com 
vencimento no mês de junho ( 1 contrato = 
US$50.000). 

Possíveis Resultados 
Banco A obtém lucro de (2,46- 2.45) x US$5.000.000 
= US$50.000 

Banco A sofre perda de (2.44 - 2.45) x US$5.000.000 
= US$50.000 

Cotações 
Taxa de câmbio atual = R$2.41 

Preço futuro p/ mês de junho = R$2.45 

Cotações 
Taxa de câmbio em dois meses = R$2.46 

Taxa de câmbio em dois meses = R$2.44 

• Risco de Crédito: o risco que fluxos de catxa esperados não sejam pagos total ou 

parcialmente. Podemos chamá-lo de "risco original", pois a intermediação do risco de 

crédito . entre tomadores e doadores vem desde o surgimento dos bancos. Uma 

instituição financeira está melhor posicionada para administrar este risco do que 

doadores individuais, pois têm a capacidade de diversificar entre tomadores de modo 

que o risco de perda de crédito não fique concentrado. Outras ferramentas utilizadas 
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para mmumzar o potencial de perdas são a utilização de garantias na concessão de 

crédito e o uso de modelos estatísticos que permitam avaliar de maneira mais precisa a 

capacidade de pagamento do tomador. 

• Risco de Compensação (o.ff-balance sheet): o risco com posições que não são refletidas 

no balanço da instituição financeira, nem na forma de ativos ou passivos. Um. exemplo 

de posição o.ff-balance sheet são operações de swap - Contratos a Termo de Troca de 

Rentabilidade5
. Utilizando-se um contrato de swap, duas instituições concordam em 

trocar fluxos de caixa futuros indexados a uma variável de mercado preestabelecida 

sobre um principal teórico (national). O principal do contrato de swap é registrado em 

contas de compensação, e somente o diferencial de fluxo de caixa a pagar ou a receber é 

registrado em contas de balanço. Outros exemplos de produtos registrados em contas 

de compensação são contratos futuros e opções. O incorreto gerenciamento de risco de 

mercado e risco de taxas de juros com estas posições podem ter gravíssimas 

conseqüências para uma instituição financeira. Em vista do crescimento do volume de 

transações envolvendo derivativos, os agentes normativos têm buscado implementar 

controles que permitam capturar o risco o.ff-balance sheet. 

• Risco de Câmbio: o risco que flutuações na taxa de câmbio possam afetar o valor de um 

por({olio mantido por uma instituição financeira em moeda base diferente do real. 

Tomemos como exemplo um Banco A, que mantém em seu ativo, títulos do governo 

indexados ao dólar, o qual paga juros semestralmente. Os fluxos de caixa deste papel 

estarão atrelados a taxa cambial, podendo ficar abaixo ou acima do esperado conforme 

a apreciação ou depreciação do real diante do dólar. 

Estratégia 
Banco A acredita que o real irá depreciar 10% diante do 
dólar em seis meses. 
Toma uma posição comprada de R$10.000.000 em títulos 
do governo com pagamento de juros em 6 meses. O papel 
paga juros de 6% a. a + variação cambial R$/US$. 

5 PEDOTE (1999, p.67) 

Cotações 
Taxa de câmbio atual = R$2,5 

Taxa de câmbio esperada= R$2. 75 
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Fluxo de Caixa Esperado 
R$10.000.000 X (0,06 X 180/360) X 1.10 = R$330.000 

Fluxo de Caixa Atual Cotações 
R$10.000.000 X (0.06 X 180/360) X 1.08 = R$324.000 Taxa de câmbio atual= R$2.70 

• Risco país ou soberano: o nsco que pagamentos de tomadores de empréstimo 

estrangeiros não sejam realizados devido à interferência do governo em questão. As 

autoridades governamentais podem interromper o fluxo de divisas para fora do país por 

questões políticas ou econômicas. Tal proibição pode ser temporária, total ou parcial e 

muitas vezes é dificil de ser antecipada. Um banco americano que realize investimentos 

no Brasil através da Resolução 2.689,6está ciente que pode ficar impossibilitado de 

repatriar seus recursos, caso o governo Brasileiro decrete o fim da convertibilidade dos 

reais por dólar. 

• Risco de Liquidez: surge quando os depositantes decidem liquidar prontamente suas 

posições, acima da média prevista pela instituição financeira. A fim de honrar os 

saques, as instituições que não dispõem de caixa suficiente, vêem-se forçadas a re

financiar suas posições ou na impossibilidade de re-financiamento a vender seus ativos, 

geralmente a preços desfavoráveis. Em condições de crise econômica ou perda de 

credibilidade por parte da instituição, o volume sacado fica muito acima do normal, 

podendo levar a falência da instituição. O Banco Central do Brasil monitorao volume 

de reservas bancárias de cada instituição em bases diárias. No âmbito da reestruturação 

do Sistema de Pagamentos Brasileiro, determinou que a partir de 24 de junho de 2002 a 

conta de reservas bancárias não poderá apresentar saldo negativo em qualquer momento 

do dia? 

As definições dos tipos de risco acima são consideradas universais, pois a literatura já trata 

sobre estes temas há mais de uma década. O tipo de risco apresentado a seguir, foco deste 

estudo, só despertou a atenção da indústria financeira e dos agentes normativos há mais ou 

6 BRASIL. Resolução n°2.689, de 26 de janeiro de 2000. Dispõe sobre aplicações de não residentes nos 
mercados financeiro e de capitais. Disponível em: <http://www.bacen.gov.br>. Acesso em 5 fev. 2002. 
7 BRASIL. Circular n° 3.060, de 20 de setembro de 2001. Estabelece regras de funcionamento da conta 
Reservas Bancárias. Disponível em: <http://www.bacen.gov.br>. Acesso em 5 fev. 2002. 
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menos três anos, e sua definição varia de instituição para instituição. No entanto existe um 

consenso quanto às linhas gerais que definem risco operacional: 

"O risco de incorrer direta ou indiretamente em perdas inesperadas devido à falhas 

ou ineficiência das pessoas, dos sistemas de informação, ou dos controles internos de uma 

instituição". 

Outras definições alertam para o fato que além de perdas financeiras, falhas operacionais 

podem levar a processos jurídicos, perda de reputação, danos ao ambiente e até a quebra da 

instituição. 

Os eventos de perdas operacionais podem ser agrupados em cinco categorias: 

• Riscos de Relacionamento: inclui risco no relacionamento com clientes, acionistas, 

terceiros e agentes normativos. 

• Riscos humanos: incluem erros de funcionários, fraudes cometidas por funcionários e 

indisponibilidade dos funcionários. 

• Riscos tecnológicos: inclui interrupção no funcionamento de sistemas, violação da 

segurança dos sistemas e problemas de manutenção. 

• Ativos Físicos: inclui ações criminosas e desastres relacionados às instalações fisicas da 

instituição. 

• Riscos Externos: inclui fraude cometida por terceiros e mudanças na regulamentação. 

Ao sermos apresentados com a definição de risco operacional percebemos que não é algo 

novo. O fator humano sempre esteve presente em todas as linhas de negócios, antes mesmo 

do fechamento do primeiro empréstimo bancário. Problemas de comunicação e 

conseqüente perda de informação já existiam antes da invenção do telefone. Então porque 

risco operacional é visto como um "animal exótico e perigoso" recém descoberto? Na 

verdade, este "animal" sempre esteve à espreita, mas somente tomou corpo com o advento 

de produtos cada vez mais complexos e com a revolução tecnológica observada nos 

mercados financeiros. Segundo HALPERIN (2001, p. 22-26), auditores internos comentam 

que há dez anos atrás era muito fácil acompanhar novas tecnologias adotadas pelas linhas 

de negócio. Estes se reuniam com as áreas uma vez por ano, gastavam um ou dois meses 

fazendo a auditoria, submetiam seus relatórios e só voltavam no ano seguinte. Atualmente 
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precisam de reuniões mensais só para poder se atualizar quanto às mudanças adotadas. O 

advento do e-commerce transformou atividades que historicamente eram consideradas de 

baixo risco, como concessão de empréstimos, em atividades de altíssimo risco. O cliente 

não está mais sentado na frente do gerente, mas na frente de um terminal de computador. É 

preciso se certificar que outras medidas de controle foram implementadas, a fim de mitigar 

estes riscos. 

Por ser dificil de mensurar, risco operacional sempre ficou em segundo plano, em relação 

ao risco de crédito e risco de mercado. No entanto, a trilogia de erros operaCionais de 

desastrosas proporções, Barings-Daiwa-Sumitomo, que ainda assombra as mentes dos 

executivos da indústria financeira como seu pior pesadelo tomado realidade, inverteu este 

quadro. 

3.4 Estrutura Organizacional 

Encontramos na estrutura organizacional dos bancos de investimento, vários elementos da 

Teoria Clássica da Administração. Segundo MORGAN (1996, p. 27-79), os autores 

clássicos viam a administração das organizações como um processo de planejamento, 

direção, coordenação e controle. As descobertas destes autores tinham como base uma 

combinação de princípios militares e de engenharia, que reunidos formam os Princípios da 

Teoria Clássica da Administração, apresentados na Tabela 1 deste trabalho. A aplicação 

moderna desta teoria sugere que as organizações devem ser sistemas racionais, operando de. 

maneira tão eficiente quanto possível, semelhante a uma máquina. Esta é concebida como 

uma rede de partes interdependentes que se relacionam e se complementam. Neste tipo de 

estrutura organizacional, as relações hierárquicas são claramente definidas, através de uma 

cadeia escalar de comando. 
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Tipicamente, o head office dos bancos de investimento apresentam organogramas como o 

representado a seguir. 

Figura 4 - Estrutura Organizacional 

Consellio 
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Presidente 
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Corporate Management Humanos 
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Trading Credit Tecnologia Auditoria Compliance Administrativo 
&Sales Management 

Os diretores das linhas de negócio e das áreas de suporte respondem ao presidente do 

banco, e este perante o conselho de administração. O padrão de autoridade vigente pode 

ser centralizado ou descentralizado. No primeiro caso, o presidente detém o comando e 

suas ordens são transmitidas aos demais níveis da organização. No segundo, não se espera 

que caiba ao presidente toda e qualquer tomada de decisão, mas sim que atue como um 

intermediário entre os diferentes grupos, priorizando projetos, direcionando recursos e 

resolvendo conflitos de interesse. Neste modelo, representantes das linhas de negócio e das 

áreas de suporte reúnem-se periodicamente em comitês, e as decisões são tomadàs em 

conjunto. 

A estrutura organizacional do head office, pode ou não ser replicada nos escritórios 

regionais. Esta irá depender dentre outras coisas do tamanho do escritório local, da 

tecnologia adotada, e da regulamentação do país onde está localizado o escritório. A 
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legislação brasileira obriga a constituição de um quadro estatutário mínimo, dependendo do 

tipo de instituição8
. Fica a cargo do Banco Central do Brasil analisar os processos de 

homologação de órgãos estatutários das instituições financeiras autorizadas por este a 

funcionar. A composição dos órgãos estatutários de sociedades anônimas deve 

compreender: 

• Conselho de Administração: formado por um mínimo de três conselheiros, eleitos pela 

assembléia geral e por ela destituíveis a qualquer tempo. Os conselheiros deverão ser 

naturais e acionistas da instituição. A posse de residentes ou domiciliados no exterior 

fica condicionada à constituição de procurador residente no país. 

• Diretoria: formada por um mínimo de dois diretores, eleitos pelo conselho de 

administração ou se inexistente, pela assembléia geral. Os diretores deverão ser pessoas 

naturais, residentes no país, acionistas ou não. Os membros do conselho de 

administração até o máximo de um terço poderão ser eleitos cumulativamente para 

cargos de diretoria. 

• Conselho fiscal: formado por um mínimo de três e máximo de cinco membros efetivos, 

e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela assembléia geral. 

Alguns bancos de investimento estrangeiros com presença no Brasil mantém duas 

estruturas organizacionais, uma formal, a fim de atender às exigências do Banco Central e 

outra informal que reflete a cultura da instituição. 

Em relação à divisão do trabalho das áreas de suporte, observamos dois modelos 

predominantes: organização por processo e organização por produto. Na organização por 

processos, as áreas de suporte dividem suas equipes por atividades e prestam suporte a 

todas às linhas de negócio, conforme ilustrado a seguir. 

8 BRASIL. BCB - Roteiro de Procedimentos - Homologação de Nomes de Eleitos/Nomeados para Cargos 
em Órgãos Estatutários. Disponível em: <http://www.bacen.gov.br>. Acesso em 8 fev. 2002. 
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Figura 5 - Organização por Processos 
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Na organização por produtos, as áreas de suporte dividem suas equipes por produto. As 

equipes são alinhadas a uma única linha de negócio, realizando todas as atividades 

relacionadas aos produtos desta linha. 

Produtos 
Trading & Sales 

Figura 6 - Organização por Produto 
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Existem vantagens e desvantagens em cada um destes tipos de organização. Na organização 

por processos, a divisão do trabalho em funções fragmentadas permite atingir um alto grau 

de especialização, resultando em aumento de produtividade. Devido à fragmentação, as 

atividades não requerem mão-de-obra qualificada e os níveis salariais são mantidos no piso 

de cada categoria. Em contrapartida, o moral em instituições que adotam esta estrutura é 
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baixíssimo. Por executar tarefas monótonas e alienantes, as pessoas perdem toda e 

qualquer motivação. As áreas de suporte, principalmente a de Operações, é vista com 

preconceito interna e externamente, e os bancos têm dificuldade em recrutar pessoas 

dispostas a iniciar carreira nestes grupos. O perfil do profissional que se dispõem a 

trabalhar anos a fio nestas "linhas de montagem" é acomodado, geralmente com baixo nível 

de instrução e com idade média em tomo de 35 - 45 anos. Observa-se claramente neste 

tipo de estrutura, a utilização dos princípios de administração Taylorista, onde a 

responsabilidade pelo planejamento é toda transferida ao gerente. Este fiscaliza o 

desempenho do funcionário através de listas de pontos de controle, as chamadas check lists. 

Cabe ao gerente o planejamento das atividades, a revisão dos processos e o 

desenvolvimento de novos projetos. Segundo MORGAN (1996, p. 40), o princípio de 

separar a organização do trabalho da sua execução é o elemento mais pernicioso do enfoque 

de Taylor, pois divide o trabalhador entre mãos e cérebros. 

Já a organização por produtos, preserva o entendimento do processo como um todo. A 

mão-de-obra tende a ser mais qualificada e os quadros de pessoal mais enxutos. 

Instituições que adotam este tipo de estrutura buscam contratar profissionais que possam 

contribuir com idéias que permitam um fluxo contínuo de inovação, desde o trainee até o 

diretor. Desta maneira, compensam eventuais perdas de produtividade (em comparação 

com a produtividade obtida na estrutura de organização por processos) através da 

automação das atividades rotineiras e enfadonhas. O alinhamento da área de suporte, com 

uma única linha de negócio, também facilita a decisão de investimentos em novas 

tecnologias. Por exemplo, o gerente de Operações de Câmbio provavelmente conseguirá 

aprovar com facilidade verba para um projeto que permita automatizar o registro de câmbio 

interbancário no SISBACEN9 e aumentar a capacidade de processamento de 30 transações 

por dia para 500. Os custos deste projeto serão alocados 100% para a unidade de câmbio de 

Trading & Sales, mas o retomo do investimento também. Ao passo que o gerente de 

Cadastro de Clientes tem de negociar com as várias linhas de negócio, aprovação de verba 

para melhorias no sistema de cadastro. Os beneficios deste tipo de projeto não são 

9 Sistema gerido pelo Banco Central do Brasil. onde são registradas todas as operações envolvendo câmbio 
entre instituições financeiras. 
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percebidos da mesma maneira por cada unidade, pois não existe uma relação direta com sua 

área de atuação. 

Uma vez feita à escolha por um tipo ou outro de estrutura, é muito dificil para a instituição 

mudar de modelo. Os custos de treinamento de pessoal e de mudança de tecnologia seriam 

proibitivos. O tamanho da instituição muitas vezes também não permite a adoção da 

estrutura de organização por produtos, pois o volume negociado pode se tomar um fator 

impeditivo. Ainda que as áreas de suporte estejam alinhadas por linha de negócio, a 

fragmentação das atividades toma-se inevitável, com a conseqüente alienação da mão-de

obra. Alguns bancos tentam contornar este problema promovendo o treinamento cruzado 

ou cross-training entre as equipes, a fim de manter a motivação do grupo. Este tipo de 

instituição investe em programas de carreira e consegue assim recrutar e manter os 

melhores profissionais do mercado. 

Segundo AERTS (2001, p. 53-59), com o crescimento da discussão sobre risco operacional, 

duas questões surgem em relação à estrutura organizacional das instituições financeiras. A 

primeira questão é a qual área pertence à responsabilidade pela gestão do risco operacional. 

A segunda é qual o papel da nova "estrela" que surge no universo das instituições 

financeiras, o Diretor de Risco Operacional. A fim de responder a primeira questão, 

AERTS sugere que primeiramente sejam identificados os fatores críticos de risco. De 

acordo com a definição de risco operacional, estes são: as pessoas, os sistemas e os 

controles internos de uma instituição. O que irá determinar o sucesso ou fracasso na gestão 

do risco, serão as decisões gerenciais tomadas quanto à alocação destes recursos. Assim 

sendo, a responsabilidade pela gestão do risco operacional não cabe a um único 

departamento, mas a todas as linhas de negócios e áreas de suporte. Ora, poderíamos então 

dizer que as instituições já se dedicam ao gerenciamento do risco operacional, visto que 

todas têm como objetivo alocar seus recursos da melhor maneira possível a fim de alcançar 

seus objetivos de negócios. No entanto, este não é um processo "consciente", ele acontece 

em decorrência do exercício das funções básicas do administrador: planejamento, direção, 

coordenação e controle. Enquanto as instituições não dedicarem especial atenção ao risco 

operacional, estarão sujeitas a perdas financeiras de grandes proporções. O primeiro passo 
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para o gerenciamento efetivo do risco operacional seria então promover uma mudança na 

estrutura da organização. 

Pesquisa realizada pela RMA (2000, p.l-1 O) com 55 instituições financeiras sobre a 

questão da gestão do risco operacional, mostrou a predominância de um novo modelo 

organizacional chamado de head office approach, o qual cria a figura do Diretor de Risco 

Operacional. A área de risco operacional consiste de um staff corporativo de cinco pessoas 

ou menos, o qual é complementado por pessoas dedicadas a prestar assessoria às linhas de 

negócio e às áreas de suporte. Um dos objetivos desta área é desenvolver metodologias que 

permitam a efetiva gestão do risco operacional. Em parceria com os gerentes das diferentes 

unidades, irão mapear e registrar incidentes operacionais específicos, ocorridos em cada 

uma das linhas de negócio. Este é o primeiro passo no sentido de criar ferramentas que 

permitam o monitoramento dos indicadores de risco operacional. O papel do diretor de 

risco operacional é o de liderar estes esforços, manter a diretoria e o comitê de risco 

operacional (formado por representantes de todas as unidades da organização) atualizados 

quanto aos avanços ou empecilhos encontrados, visando evitar "catástrofes" em potencial. 

A figura a seguir ilustra este modelo. 

Figura 7 - Head Office Operational Risk Approach 
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AERTS (2001, p.55) alerta para o fato que o modelo head office pode cnar a falsa 

impressão de que o diretor de risco operacional é responsável pelo processo de gestão de 

risco operacional como um todo. No entanto, seu papel é apenas o de "facilitador", uma vez 

que o modelo envolve todas as unidades da instituição. A diretoria deve aprovar a 

estratégia adotada quanto à gestão do risco operacional e assegurar-se de que a mesma está 

sendo seguida. O fluxo de informação e comunicação entre os diferentes níveis da 

organização deve ser contínuo e é um fator chave para o sucesso deste tipo de modelo. 
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CAPÍTULO 4- GESTÃO DO RISCO OPERACIONAL 

4.1 Identificação 

De acordo com DA VIDSON (2001, p. 50-52), o primeiro passo a ser dado para a efetiva 

gestão do risco operacional é a identificação das fontes de risco inerentes a todos os tipos 

de produtos, atividades, processos e sistemas. Estas podem variar dependendo da 

perspectiva da área envolvida na gestão do risco operacional. Por exemplo, sob a 

perspectiva dos executivos das linhas de negócio, o principal foco de atenção é o 

desempenho em termos de receita de sua unidade, enquanto que a perspectiva dos 

profissionais da área de operações é em relação ao bom andamento dos processos e 

sistemas operacionais. Conforme apresentado no capítulo anterior, o head o.fjice approach 

visa integrar as diferentes unidades da organização no esforço mútuo de gestão do risco 

operacional. O diretor de risco operacional coordena as atividades de identificação das 

fontes de risco através das diferentes áreas, sugerindo ferramentas e definindo os objetivos 

a serem alcançados. 

Segundo documento consultivo do BASEL COMITTEE (2001, p.7), para que o processo 

de identificação seja efetivo, deve considerar tanto fatores internos (como a complexidade 

da estrutura organizacional, a natureza das atividades da instituição, a qualidade e a 

rotatividade do pessoal) quanto fatores externos (como flutuações da economia, mudanças 

na indústria financeira e avanços tecnológicos). Este processo deve também identificar 

quais os riscos que podem ser controlados pela instituição e quais não podem. 

De acordo com pesquisa da RMA (2000, p. 1-1 0), as principais ferramentas utilizadas pelas 

instituições financeiras são: 

• Mapeamento de Risco: cada uma das unidades da organização é responsável por 

relacionar as atividades envolvidas em seus respectivos processos, por tipo de risco. 

Devem ainda indicar os controles existentes ou que deveriam existir para monitorar a 

correta execução destas atividades e possíveis ameaças que possam comprometer ou 
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ocasionar falhas nestes controles. Esta ferramenta permite identificar pontos fracos e 

ajuda a priorizar as decisões gerenciais quanto à alocação de recursos. 

• Auto Avaliação de Risco: uma vez mapeados os riscos, as unidades organizacionais 

deverão avaliar seu desempenho quanto à implementação dos controles e a eficiência 

dos mesmos. O diretor de risco operacional deve coordenar reuniões periódicas do 

comitê de risco operacional, com o intuito de assegurar que a ferramenta de auto

avaliação está sendo utilizada de maneira correta. Estas reuniões permitem o 

compartilhamento de experiências e novas idéias. Como resultado, fontes de risco que 

poderiam estar sendo ignoradas por uma determinada unidade, acabam sendo 

identificadas. Segundo HALPERIN (2001, p.22-26), algumas empresas de tecnologia 

estão desenvolvendo aplicativos que permitem às instituições financeiras automatizar 

suas ferramentas de identificação de risco operacional. Este é o caso do· JP Morgan, 

que em ·parceria com a Emst & Young desenvolveu o Horizon. Este aplicativo 

substituiu o processo manual de auto-avaliação, conhecido internamente como Contra} 

Se/f Assessment (CSA), permitindo centralizar · o controle e o monitoramento da 

ferramenta em um único escritório do grupo. A tecnologia é web-based facilitando o 

desenvolvimento de relatórios gerenciais padrão, e a implementação de controles de 

acesso que garantem sua distribuição por toda a organização de maneira segura. 

Figura 8 - O processo de auto-avaliação 
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Tabela 5- Visão parcial de uma matriz de auto-avaliação 

Processos Tipos de Risco Controles Ava~ação de Risco n 
s N Parcial 

Gerenciamento de Desempenho Avaliações de desempenho periódicas 
Recursos Humanos 

Falha na execução de funções Programas e material de treinamento definido. 

. Quadro de funcionários com nível de treinamento 
adequado de modo a compensar períodos de férias, 
licenças e demissões. 

Fraude Rotação periódica de funcionários responsáveis por 
atividades críticas. 

Documentação Lavagem de dinheiro Somente operações de clientes autorizados podem ser 
executadas. 

Regulatório Revisão periódica da legislação vigente. 

Liquidação Financeiro A totalidade das transações executadas devem ser 
confirmadas de maneira eletrônica ou manual. 

(') -S o controle ex1ste 

N = o controle não existe 

Parcial = em fase de implementação 

• Indicadores de risco: estes são estatísticas ou medidas que permitem inferir o nível de 

risco ao qual a instituição está exposta. Estes indicadores devem ser revistos 

periodicamente (mensalmente ou trimestralmente) a fim de alertar a instituição quanto 

ao aumento potencial de um determinado tipo de risco operacional. Por exemplo, 

considerando-se falhas humanas como fonte de risco, a rotatividade do pessoal seria um 

indicador que permite medir o aumento ou diminuição do potencial de risco. Outros 

indicadores são falhas na liquidação de transações e aumento no número de erros ou 

omissões de problemas. 

• Limites ou níveis de tolerância: esta ferramenta está geralmente atrelada aos 

indicadores de risco. Quando os limites são excedidos, alertam os gerentes para 

potenciais problemas em uma determinada área. 

• Balanced Scorecards: ferramenta que permite à instituição atrelar medidas qualitativas 

e quantitativas a objetivos pré-definidos. Através do uso de scorecards os gerentes 
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podem comparar desempenhos passados e projetar desempenhos futuros, bem como 

tomar medidas de ação corretiva para assegurar que os objetivos em relação ao 

gerenciamento dos diferentes aspectos do risco operacional sejam alcançados. De 

acordo com STEELE (2001, p.23), organizações que obtiveram sucesso com a 

implementação desta ferramenta seguiram 1 O passos básicos, descritos a seguir: 

1) Desenvolvimento de uma estratégia sólida. 

2) Tradução da estratégia em um scorecard de objetivos claros e definidos. 

3) Definição de métricas atreladas a cada objetivo de modo a determinar se e quando 

este foi atingido. 

4) Os scorecards devem ser desenvolvidos em cascata através dos diversos níveis da 

organização, a fim de permitir que cada pessoa compreenda a importância de seu 

trabalho e sua contribuição para com a execução da estratégia da organização. 

5) Alinhamento dos processos chave da empresa aos objetivos estabelecidos. Se estes 

estiverem desvinculados deverão ser reconsiderados. 

6) Os gerentes devem conduzir sessões de feedback periódicas, avaliando o 

desempenho de seus funcionários em relação à medidas individuais e corporativas. 

7) A responsabilidade por explicar possíveis desvios nas medidas de desempenho, deve 

ser previamente atribuída a indivíduos específicos. 

8) Gerentes e funcionários devem ser incentivados e autorizados a implementar 

medidas corretivas que garantam o alcance dos objetivos. 

9)0 plano de gastos da instituição deve estar integrado à sua estratégia. 

1 O) Contínua reavaliação da estratégia da organização, considerando-se mudanças na 

indústria, medidas adotadas por competidores e reação dos clientes. 

Aínda de acordo com a pesquisa da RMA, as instituições financeiras consideram a 

ferramenta de auto-avaliação como a que mais agrega valor ao processo de identificação do 

risco operacional. A utilização conjunta de uma ou mais destas ferramentas irá variar, 

dependendo do estágio em que as instituições se encontram quanto à gestão do risco 

operacional. 
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4.2 Mensuração 

A mensuração do risco operacional requer tanto a estimativa da probabilidade de ocorrência 

de um evento de perda quanto o potencial tamanho da perda. LEVINE e HOFFMAN (n.d., 

p. 25) argumentam que muitas instituições não têm noção do tamanho das perdas anuais 

devido ao risco operacional, mas que o problema tomou proporções grandes demais para 

continuar sendo ignorado. As instituições que começaram a manter um registro de suas 

perdas descobriram que os custos são altíssimos. Os autores dão o exemplo do Daiwa 

Bank, que somente no período de 1984-1995 acumulou uma perda de US$1 bilhão, como 

resultado de transações fraudulentas fechadas por um de seus operadores. 

Segundo pesquisa conduzida por estes autores, somente na década de 90, foram registradas 

75 perdas individuais de mais de US$500.000 cada e acima de 250 perdas individuais 

maiores do que US$100.000 cada. Como resultado da pesquisa, os autores produziram um 

artigo que reúne as ·diferentes metodologias que vem sendo utilizadas pelas instituições 

financeiras para mensurar o risco operacional. O conjunto destes métodos resulta em um 

processo ao qual chamam de risk profiling. Este busca obter imagens do passado e do 

presente da organização visando projetar uma estimativa de exposição ao risco operacional. 

As fontes e as técnicas utilizadas neste processo estão resumidas na tabela a seguir. 

PASSADO 
Perdas 
Incidentes 

Tabela 6 - Operational Risk Profiling 

PRESENTE 
Auto-avaliação 
Indicadores de Risco 
Mapeamento do Risco 

FUTURO 
Análise de cenários 
Tendências de risco 
Simulação de Monte Carlo 

LEVINE e HOFFMAN advogam que o primeiro passo a ser dado no caminho da 

mensuração do risco operacional é quantificar as perdas já ocorridas. A fim de perfilar o 

passado, a instituição deve montar um inventário de incidentes e perdas. O inventário de 

incidentes deve reunir todos os eventos que poderiam ter resultado em perdas financeiras 

ou perda de reputação, mas que por uma razão ou por outra acabaram não resultando. Já o 
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inventário de perdas inclui todos os eventos que resultaram direta ou indiretamente em· 

perdas econômicas ou monetánas. - Estes eventos tambem incluem açÕes judiciais~· perda de · 

reputação e. outros tip0s de perda de dificil mensuração. 

parcialmente um formulário do inventário de incidentes e perdas. 

A tabela a .. se~ir · ilustrá 

Tabela 7- Formulário de incidentes e perdas (parcial) 

Identifique o tipo de evento: 
( ) incidente ( ) perda 

' 
Identifique o departamento que incorreu na perda: ... ,,, 

Em caso de evento de perda, identifique o tipo: 
( ) Financeira- valor (em R$) -data· da realização da perda (dd/mm/aa) 

" 
... 

( ) Reputação ... 

( ) Relacionamento 
( ) Legal 

Qual o intervalo de tempo decorrido entre a ocorrência do evento e a descoberta do mesmo: 

Como o evento foi detectado: 

Quais os controles que poderiam ter evitado a ocorrência do evento? Estavam implementados? ... 

Quais os fatores que ocasionaram o evento? 

·Relacione outras possíveis conseqüências do evento, além das indicadas acima. 

O uso crescente · da intranet nas instituições financeiras permite · à automaçãó · dos 

formulários de incidentes e perdas, agilizando a coleta e consolidação ·das informações. 

Atualmente, as instituições podem optar por criar seu próprio banco de dados de incidentes 
. . 

e perdas ou comprar bancos de dados disponíveis na indústria. LEVINE e HOFFMAN 

alertam para o fato que a natureza dos dados coletados pode variar de uma instituição para 

outra .. Para que estes sejam úteis, sua integridade, amplitude e série. histórica devem ser 

compatíveis com o perfil de gestão de risco operacional adotado p~lâ instituição.· em 

questão. Um fato que dificulta a coleta de dados é o de que êl;S classes d~ risco ope;acio.~al . 
não seguem a mesma norma que outras categorias de risco. Estas apresentam ca~acterísticas 
únicas, considerações causais complexas e variáveis de controle subjetivas .. '· 

' ,; . 
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Segundo HALPERIN (2001, p.25) a fim de superar a escassez de dados individuais, 17 

instituições financeiras reuniram-se em uni consórcio chamado de Multinational 

Operational Risk Exchange (MORE), através do qual compartilham de maneira anônima, 

dados relacionados a eventos de perdas operacionais que não são ainda públicos. O 

consórcio é patrocinado pela NetRisk, pela Global Association of Risk Projessionals e pela 

Risk Management Association. 

Para monitorar o presente, LEVINE e HOFFMAN sugerem a utilização de indicadores de 

risco, em conjunto com as ferramentas de auto-avaliação e mapeamento do risco. Os dados 

referentes a estes indicadores, muitas vezes já se encontram disponíveis internamente, mas 

dispersos através das diferentes unidades da instituição. Cabe ao ·diretor de risco 

operacional reunir estas informações em um banco de dados comum. 

Tabela 8 Indicadores de Risco (parcial) 

Variáveis de Negócio Variáveis de Controle Gerencial 

N° de funcionários recém-contratados N° de sistemas 
Capacidade de processamento operacional N° de workstations 
Volume de transações , N° de usuários 
N° de transações não confirmadas Valor dos gastos com manutenção 

A seleção dos indicadores de risco deve ser feita pelo comitê de risco operacional, de 

maneira a assegurar que estes dados serão representativos da atividade da instituição, tanto 

dos produtos das linhas de negócio, quanto dos processos das áreas de suporte. Uma vez de 

posse de um banco de dados íntegro, a instituição estará apta a fazer projeções quanto à 

exposição ao risco operacionaL 
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Figura 9 - Mensuração do Risco Operacional 
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Algumas instituições financeiras advogam que a mensuração do nsco operacional deve 

estar atrelada ao valor agregado ao aciçmista e à compensação dos funcionários, num 

chamado "círculo virtuoso", o qual inclui a alocação de capital sob o risco operacional. O 

tema da alocação de capital será discutido mais a fundo no capítulo 5. 

Figura 1 O - O Círculo Virtuoso da Mensuração do Risco Operacional 

Valor Agregado 
ao Acionista 

Mensuração 

Avaliação de Desempenho 

Alocação de Capital 

Uma vez que a mensuração do risco é atrelada ao desempenho, os profissionais envolvidos 

no processo de gestão do risco operacional serão compensados ou "punidos" de acordo com 
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a ausência ou ocorrência de perdas operacionais. A adoção deste tipo de mecanismo 

permite justificar as decisões de alocação de recursos perante os acionistas. 

De acordo com documento consultivo do BASEL CO.Ml\1ITTEE (1998, p.3), a maioria das 

instituições financeiras está ainda nos estágios iniciais do processo de mensuração do risco 

operacional, com poucas exceções. Segundo o comitê, o caráter experimental dos 

diferentes modelos de mensuração que vem sendo desenvolvidos reflete alguns problemas. 

Tipicamente, os indicadores de risco operacional selecionados pelas instituições são 

medidas internas de desempenho, como volume de transações, rotatividade do pessoal, 

volatilidade das receitas e taxas de erros ou falhas, conforme apresentado no processo de 

risk profiling por LEVINE e HOFFMAN. Não existe ainda um consenso na indústria 

financeira quanto à escolha destas variáveis. A incerteza em relação a quais indicadores são 

importantes na mensuração do risco operacional, advém da ausência de relação direta entre 

estas variáveis e o tamanho e a freqüência dos eventos de perda sofridos pelas instituições. 

Ao contrário do que ocorre com a mensuração do risco de mercado, onde oscilações nos 

preços dos ativos têm uma nítida relação com o valor da càrteira da instituição. Outro 

problema é o custo envolvido na captura das informações que identificam as causas dos 

eventos de perda e a conseqüente adoção de medidas que previnam a ocorrência de futuros 

eventos. Em alguns casos estes custos são superiores ao tamanho da perda em ·si, e 

dependendo do tamanho da instituição e do seu volume de receitas toma-se impraticável a 

realização dos investimentos necessários à mensuração do risco operacional. 

Em vista deste cenário, não foi possível empreender neste estudo uma comparação entre 

diferentes métodos de mensuração do risco operacional, pois não dispomos de resultados 

empíricos que nos permitam obter conclusões significativas do ponto de vista da teoria 

administrativa. 
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4.3 Gerenciamento 

Segundo estudo da RMA (2000, p.1-1 0), a estrutura de gestão do risco operacional adotada 

pela maioria das instituições objeto da pesquisa, pode ser dividida em cinco camadas. Estas 

refletem a cultura da empresa, a qual sustenta a base da pirâmide apresentada na figura a 

seguir. 

Integração com 
Risco de Crédito e 
Risco de Mercado 

Figura 11 - Estrutura de Gestão do Risco Operacional 

---,--------,---------.----
1 I I 
I I I 

Controles : Identificação : Mensuração : 

Mitigação do Risco 

Gerenciamento Operacional 

Cultura da Organização 

Alinhamento com 
Acionistas 

• Estratégia: a gestão de risco tem início com a definição da estratégia e dos objetivos da 

empresa. Uma vez que as ameaças e oportunidades relacionadas à realização dos 

objetivos são consideradas, a firma está apta a definir seu apetite pelo risco. São então 

identificados os riscos que a empresa está disposta a correr e gerenciar versus aqueles 

que irá transferir ou eliminar. 

• Políticas de Risco: estas compreendem os mecamsmos formais de comunicação à 

organização sobre as medidas adotadas pela instituição para o efetivo gerenciamento do 

risco operacional. Tipicamente estas políticas incluem a definição de risco operacional, 

descrevem o modelo organizacional adotado ·bem como os respectivos papéis e 

responsabilidades dos diferentes departamentos. 

• Processo de Gerenciamento de Risco: este engloba a definição de controles internos; 

identificação dos riscos e ameaças; métodos de mensuração quantitativos e qualitativos; 
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sistema de informações e relatórios gerenciais que permitam manter o alto escalão da 

empresa atualizado e ciente quanto ao processo de gestão, facilitando a priorização de 

recursos. 

• Mitigação de Risco: conjunto de programas e controles que permitam reduzir a 

.exposição, gravidade e freqüência de um evento adverso. 

• Gerenciamento Operacional: os processos diários de gerenciamento operacional 

incluem funções de front-o.fftce e back-o.fftce, tecnologia, e gestão de recursos 

humanos. Cada um destes processos envolve fatores de risco operacional. 

A figura abaixo ilustra a implementação da estrutura de gestão do risco operacional, uma 

vez adotado um modelo organizacional como o head o.ffice approach descrito no capítulo 3. 

Figura 12 - Implementação da Estrutura de Gestão do Risco Operacional 

Definem e revisam periodicamente 
a estratégia de gestão do risco 
operacional. 

Aprovam as políticas de risco. 

Conselho 
de 

Administração 

I 
Diretoria 

Comitê de Risco Operacional 

Auditoria Interna I } 
'--------' 

lm plementam a estratégia de gestão do risco operacional. 

Assessoria 
Àreas de Suporte 

Definem as políticas de risco operacional. 

Conduzem o processo de gerenciamento 
e mitigação do risco operacional. 

Assessoria 
Linhas de Negócios 

Se asseguram que as 
políticas de risco estão 
sendo seguidas. 
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O processo de gestão não tem começo, meio e fim. Este deve ser compreendido como um 

fluxo contínuo que visa evitar perdas operacionais potenciais. 

Figura 13 - Processo de Gestão do Risco Operacional 

Monitoramento 

Defmição da 
Estratégia 

Defmição das 
Políticas de Risco 

Conscientização 
Organizacional 

Implementação de 
Controles 

Análise das 
Fontes de Risco 

Conforme destacado no documento consultivo do BASLE COMMITTEE (2001, p.7), a 

comunicação na organização tem um papel chave para garantir o bom andamento do 

processo de gestão do risco operacional e sua inserção na cultura da empresa de maneira 

consistente. Cabe à diretoria comunicar a . todos os níveis da organização que o 

gerenciamento do risco operacional é uma prioridade dentro da instituição. Os gerentes das 

linhas de negócio e das áreas de suporte devem informar seus funcionários de forma clara, 

o que deles se espera. O comitê de risco operacional deve continuamente compartilhar 

informações com os outros comitês de risco. 

O monitoramento do risco operacional é mais eficiente quando o processo de gestão está 

integrado aos sistemas operacionais da instituição. A eficiência também está atrelada a um 

nível apropriado de segregação de funções. O acúmulo de responsabilidades não deve gerar 

conflitos de interesse. A freqüência do monitoramento deve refletir os riscos envolvidos e 

capturar mudanças no ambiente operacional. A fim de garantir que os níveis de exposição 

ao risco operacional estejam de acordo com a definição estratégica, a diretoria deve receber 

relatórios periódicos tanto do departamento de risco operacional quanto da auditoria 

interna. Tais relatórios devem conter dados internos de ordem financeira e operacional, 
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bem como informações externas relevantes, identificando de maneira detalhada, problemas 

em potencial e ações corretivas em relação a problemas existentes. 

Segundo o estudo da RMA (2000, p. 1-1 0), a implementação da estrutura de gestão tende a 

evoluir em cinco estágios: 

• Base tradicional: uma vez que o risço operacional é inerente a toda e qualquer atividade 

da instituição financeira, considera-se o primeiro estágio da implementação de sua 

gestão a existência de controles internos sob a responsabilidade dos gerentes das linhas 

de negócios e das áreas de suporte, supervisionados pela auditoria interna. 

• Conscientização: Atingem este estágio àquelas instituições cuja diretoria promove a 

discussão sobre o risco operacional como uma categoria à parte e indica um responsável 

por sua estrutura de gestão. Tem então início um processo de avaliação do risco 

operacional com a definição de políticas internas e adoção de ferramentas de 

identificação das fontes de risco. 

• Monitoramento: É o estágio onde se define a estratégia de gestão do risco operacional e 

quando tem inicio a implementação dos métodos de mensuração e gerenciamento. O 

foco passa a ser a determinação do nível de exposição ao risco operacional e a 

verificação da eficiência dos mecanismos de controle interno. As medidas de exposição 

ao risco são consolidadas através do uso de scorecards. Neste estágio, as áreas de 

negócio tendem a perceber a relevância do processo de gestão e disponibilizam recursos 

dedicados ao monitoramento dos indicadores de risco. 

• Quantificação: Uma vez que a instituição já adquiriu um melhor entendimento sobre a 

atual situação de exposição ao risco operacional, está apta a fazer estimativas quanto à 

exposição futura. São então implementados métodos quantitativos que permitem a 

análise empírica das causas e fatores atenuantes da ocorrência de perdas operacionais. 
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• Integração: Neste estágio o valor agregado da gestão do risco operacional já é um fato 

consumado, e o foco do comitê de risco operacional passa a ser a integração dos 

diferentes processos e ferramentas e o compartilhamento de informações e experiências 

com os outros comitês de gestão de risco (mercado e crédito). 

Figura 14 - Estágios do Desenvolvimento da Gestão do Risco Operacional 
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1" ESTÁGIO Quantificação 
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·Controles Internos - Estrutura de governança - Defm1çao da estratégia - Defln!Ç30 de ob19t1V0s -Análise de nsco 
- Dependência da - lndicaçao de um diretor e objetillos de gestao do quantitatillos interdepartamental 
Auditoria Interna de risco operacional. risco operacional - Comrtê de risco - Alocação de caprtal sob 

- Programas individuais - DefiniçOes de pollticas - Definiçao dos indicadores operacional atuante o risco operacion ai 
de mrtigaçao do risco de risco operacional de risco e adoçao de - Adoçao de modelos - Correlaçao entre 

- Dependência da - Adoçao de ferramentas scorecards de mensuraçao indicadores e perdas. 
qualidade do pessoal e de identificaçao de risco - Extenso banco de dados - Retomo ajustado ao risco 
da cuttura organizacional -Inicio do inventário de históricos. 

incidentes e perdas. 

De acordo com ZOLKOS (2000, p. 7) o gerenciamento do risco operacional tem outras 

funções além de minimizar o impacto direto de perdas operacionais. Estas seriam a de 

responder às pressões dos acionistas em relação a eventuais perdas e atender às exigências 

dos órgãos normativos. O papel destes agentes será analisado em maior detalhe no capítulo 

5. 
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CAPÍTULO 5- ADEQUAÇÃO DE CAPITAL E O ACORDO DA BASILÉIA 

5.1 O Modelo de Adequação de Capital 

Em Julho de 1988 o Comitê da Basiléia para Supervisão Bancária introduzia o chamado 

Acordo do Capital, o qual define a quantidade de capital econômico que deve ser mantido 

pela instituição financeira para garantir o nível de risco envolvido em suas atividades de 

negócio. A implementação do Acordo da Basiléia teve como principal fonte motivadora á 

preocupação dos presidentes dos Bancos Centrais do G I O com a queda no nível de capital 

mantido pelos maiores bancos multinacionais da época, devido a persistente erosão 

provocada pela competição entre estes. O Comitê tinha por objetivo fornecer um modelo 

para.medida de adequação de capital e conseqüentemente nivelar, em termos competitivos, 

o terreno da indústria financeira. 

O Acordo de 1988 requer que as instituições financeiras mantenham um montante de 

capital igual ou superior a 8% de sua carteira de ativos, classificados em quatro categorias 

com pesos distintos (0%, 20%, 50% e 100%), de acordo com seu tipo de risco. Por 

exemplo, ativos como títulos do governo recebem peso igual a 0% e não têm requerimento 

de capital, enquanto que empréstimos bancários recebem peso de 20%, resultando em um 

requerimento de capital de 1,6%. Originalmente, o Acordo só compreendia risco de 

crédito, mas recebeu subseqüentes emendas passando a incorporar o risco de mercado. 

Figura 15 - Adequação de Capital sob o Acordo de 1988 

Capital Total da Instituição Mínimo de 8% 
Risco de Crédito+ Risco de Mercado 
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De acordo com nota explanatória divulgada pelo Comitê em janeiro de 2001, ainda que os 

méritos do Acordo de 1988 sejam amplamente reconhecidos e que tenha sido adotado por 

mais de 1 00 paises como modelo estrutural de seus sistemas financeiros, não foi possível 

ignorar algumas de suas deficiências. O método de cálculo de requerimento minimo de 

capital entrou em conflito com a crescente sofisticação observada em modelos internos de 

mensuração de risco de mercado desenvolvidos pelas instituições financeiras. Este também 

não levava em consideração técnicas de mitigação de risco de crédito como a utilização de 

garantias. A maneira implícita com que tratava a questão do risco operacional, não 

permitia a correta supervisão por parte dos agentes normativos e resultava em conseqüente 

sub alocação de capital sob o risco. 

Conforme já foi dito no capítulo 1, em Junho de 1999 o Comitê da Basiléia iniciou a 

revisão do Acordo do Capital visando incorporar ferramentas que tomem o modelo mais 

flexível e sensível aos diferentes tipos de risco. A nova proposta contém três inovações 

fundamentais. A primeira busca revisar a base quantitativa do atual acordo e reforçá-la 

com dois novos pilares, os quais tratam do papel de supervisão dos órgãos normativos e da 

disciplina do mercado financeiro. A segunda inovação é que àquelas instituições com 

metodologias avançadas de gerenciamento de risco de crédito será permitido utilizar seus 

sistemas internos de avaliação, ao invés do sistema padrão de atribuição de peso por 

categoria de ativo. A terceira inovação foi permitir o uso de notas atribuídas por 

instituições externas de avaliação de crédito, em sua maioria agências privadas. 

Os principais objetiveis do novo Acordo são: 

• Continuar promovendo um ambiente seguro e robusto na indústria financeira. 

• Continuar ressaltando a importância da igualdade competitiva em termos de risco. 

• Constituir um modelo mais abrangente de avaliação e mensuração dos diferentes tipos 

de risco. 

• Focar em bancos ativos internacionalmente, mas ao mesmo tempo estabelecer 

princípios aplicáveis a bancos de diferentes níveis de complexidade e sofisticação. 
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5.2 Os Três Pilares do Novo Acordo da Basiléia 

O primeiro pilar do novo Acordo da Basiléia trata sobre os requerimentos mínimos de 

capital e consiste na definição de capital regulatório, medidas de exposição aos diferentes 

tipos de risco e regras que especifiquem o nível de capital necessário em relação a estes 

riscos. No que tange as medidas de exposição ao risco, o Comitê da Basiléia destaca a 

importância da existência de princípios contábeis e técnicas de avaliação robustas que 

garantam a correta determinação de reserva de capital. O comitê dividiu os tipos de riscos 

aos quais as instituições estão expostas em três categorias mais amplas: risco de crédito, 

risco de mercado (inclui risco de taxa de juros, risco de compensação e risco de câmbio) e 

risco operacional (inclui risco de liquidez e risco país). 

Figura 16 - Adequação de Capital sob o Novo Acordo 

Capital Total da Instituição Mínimo de 8% 

Risco de Crédito + Risco de Mercado + Risco Operacional 

Quanto ás regras de alocação de capital, o Comitê manteve alguns modelos já existentes no 

Acordo de 1988 e introduziu alguns novos, conforme ilustrado na tabela a seguir. 

Tabela 9 - Relação de Modelos de Alocação de Capital 

TIPO DE RISCO MODELO 
Crédito • Padrão (versão modificada do 

modelo existente no atual Acordo) 

• Avaliação Interna - Básico 

• Avaliação Interna - Avançado 
Mercado • Padrão (mesma versão) 

• A vali ação Interna 
·Operacional • Indicadores Básicos 

• Padrão 

• Avaliação Interna 
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O segundo pilar trata sobre a importância do papel de supervisão dos órgãos normativos em 

relação à questão da adequação do capital dos bancos internacionais. O objetivo dos 

agentes ao monitorar o montante de capital mantido por uma instituição é garantir que tal 

montante seja compatível com o nivel de exposição ao risco e com a estratégia adotada para 

gestão destes riscos, e permitir uma eventual intervenção caso o capital não constitua 

colchão suficiente para cobrir eventuais perdas. 

O Comitê da Basiléia espera que todos os bancos internacionais mantenham processos 

efetivos de avaliação de adequação de capital, colocando-se à frente dos agentes 

normativos. O Comitê também reconhece que as decisões quanto ao nível e estrutura de 

capital a serem mantidos Irão depender de considerações de ordem interna, incluindo 

expectativas implícitas ou explícitas dos agentes normativos, expectativas em relação à 

indústria e outras questões qualitativas. As técnicas utilizadas irão variar de uma instituição 

para outra, mas independentemente da metodologia escolhida deverão demonstrar em quais 

critérios estão embasadas. 

Ainda que os agentes normativos já supervisionem os bancos através de visitas in loco e 

revisão dos relatórios de auditorias internas e externas, o novo Acordo sugere uma maior 

interação entre diferentes órgãos regulatórios e melhor compreensão dos processos internos 

das instituições. 

O terceiro pilar trata do papel disciplinar do mercado financeiro, e busca estimular a 

divulgação de mecanismos de controles internos, tais como processos de gerenciamento de 

risco e adequação de capital. O Comitê argumenta que o próprio mercado incentiva as 

instituições a conduzir suas atividades com transparência e segurança. O racional é que 

àquelas instituições que compartilham melhores práticas com outros participantes da 

indústria e agentes normativos são percebidas pelo mercado como organizações mais 

. seguras e eficientes, e tendem a obter melhores condições de negociação com investidores, 

depositantes e credores. Em contrapartida, os bancos que conduzem seus negócios de 

maneira pouco transparente tendem a ser considerados como mais expostos ao risco e 
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conseqüentemente terão de pagar um prêmio ou conceder maiOres garantias em suas 

transações. 

Cabe aos supervisores garantir a eficiência da disciplina do mercado, incentivando as 

instituições a divulgar informações confiáveis e detalhadas quanto a sua estrutura de 

capital, como colchão para amortecer perdas inesperadas, e quanto aos riscos a que estão 

expostas e que podem gerar estas perdas. A periodicidade da divulgação destas 

informações deve ser no mínimo anual, e os relatórios financeiros devem incluir dados 

quantitativos e qualitativos quanto ao desempenho, atividades de negócio, estrutura de 

gestão de risco e perfil de risco da instituição. 

O Comitê ressalta que a autoridade legal dos agentes normativos, quanto à definição dos 

critérios de transparência, varia de· país para país. Em alguns países, os requerimentos 

quanto à divulgação de informações são definidos de maneira explícita através de 

regulamentos específicos, enquanto em outros países os supervisores têm de usar 

mecanismos indiretos, como a publicação de melhores práticas a serem seguidas. Os 

bancos estrangeiros tendem a adotar políticas consistentes de gerenciamento de risco entre 

seus diversos escritórios, bem como ferramentas de adequação do capital, fazendo os 

ajustes necessários para atender as exigências legais do país em que estejam operando. 

5.3 Métodos para Cálculo de Alocação de Capital sob o Risco Operacional 

O Comitê da Basiléia, ciente que as instituições financeiras encontram-se em diferentes 

estágios quanto à gestão do risco operacional, propõe no Novo Acordo do Capital, modelos 

alternativos de cálculo de adequação de capital sob o risco operacional, conforme 

apresentado na tabela 9. O objetivo do Comitê é promover o desenvolvimento de 

metodologias de complexidade crescente que reflitam o perfil de risco da instituição. A 

habilidade da instituição em atender critérios qualitativos e quantitativos pré-estabelecidos 

pelo Comitê irá determinar o modelo de adequação de capital a ser adotado. 
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De acordo com o documento consultivo do BASEL CO:MMITTEE (2001, p.3) usualmente 

reservas e provisões são mantidas para cobrir perdas esperadas pelas instituições, enquanto 

capital ou patrimônio líquido é mantido para cobrir perdas inesperadas. Pelo fato do 

conceito de risco operacional ainda não ser aceito universalmente, em muitos países a 

regulamentação em vigor só permite a constituição de provisões para cobrir perdas 

operacionais oriundas de eventos já ocorridos, e não incorpora eventos esperados no futuro. 

Em vista disto, o Comitê da Basiléia propõe que o primeiro pilar do Novo Acordo calibre o 

requerimento de capital sob o risco operacional baseado tanto em perdas esperadas quanto 

inesperadas, levando em consideração a regulamentação sobre provisões vigente em cada 

país. Uma vez calculado o requerimento mínimo de capital sob o risco operacional, as 

instituições poderiam deduzir deste montante eventuais provisões já efetuadas, desde que 

pudessem comprovar que estas dizem respeito a perdas esperadas em decorrência da 

exposição ao risco operacional. 

O mais básico dos modelos de alocação de capital sugerido no Novo Acordo utiliza um 

único indicador de risco como estimativa da exposição total da instituição. O indicador 

proposto pelo comitê é o Lucro Bruto, e o método de cálculo consiste em multiplicar este 

indicador por um percentual de risco fixo pré-estabelecido, a. O resultado desta 

multiplicação é o montante de capital a ser retido pela instituição para cobrir a exposição ao 

risco operacional. 

Figura 1 7 - Modelo de Indicadores Básicos 

a * Lucro Bruto = Requerimento Mínimo de Capital 

Com base em amostra de dados fornecidos ao Comitê por algumas instituições que já se 

dedicam à mensuração do risco operacional, estima-se que a exposição ao risco operacional 

responde por cerca de 20% do capital econômico de uma instituição. O Comitê sugere, que 
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no Modelo de Indicadores Básicos utilize-se a igual a 30%. O racional para que se adote 

um percentual mais elevado, é com isto incentivar as instituições a migrarem para modelos 

mais avançados, com conseqüente redução no percentual de risco. 

O segundo modelo em nível de complexidade proposto pelo Comitê da Basiléia é chamado 

de Modelo Padrão e difere do Modelo de Indicadores Básicos por calcular a exposição ao 

risco operacional das diferentes unídades de negócio da instituição, ao invés da exposição 

da instituição como um todo. Desta maneira é possível refletir o perfil de risco de cada tipo 

de instituição, uma vez que estas não necessariamente se dedicam ao mesmo tipo de 

atividade. A relação de unidades de negócio sugerida pelo Comitê espelha à que vem 

sendo utilizada por aquelas instituições que deram início a coleta de dados sobre incidentes 

e eventos de perda. Em um esforço conjunto entre instituições e agentes normativos, 

obteve-se um mapeamento preliminar de unidades de negócio típicas na indústria. Este 

mapeamento deverá ser ainda revisto a fim de garantir que não ocorram distorções e que 

atividades comuns a várias instituições sejam categoiizadas da mesma maneira. 

Tabela 1 O - Mapeamento de unidades de negócio (parcial) 

Unidade de Nívell Nível2 Atividades 
Negócio 

Subscrição de títulos. debêntures e 
Corporate Finance commercial paper; consultoria em 

Corporate Finance Afunicipal/Government fusões e aquisições; consultoria em 
Consultoria reestruturação financeira de 

instituições privadas e públicas. 
Investment 

Banking 
Sales Execução de transações de clientes e 

Trading & Sales Market A1aking tomada de posição proprietária nos 
Proprietary Position mercados de renda-fixa, câmbio, 

Treasury derivativos. ações, empréstimos. 
corretagem, financiamento. 

Concessão de empréstimos e tomada 
Varejo Varejo de depósitos; serviços financeiros: 

consultoria de investimentos. 
Banking 

Financiamento de projetos: 
Atacado Atacado financiamento de exportação e 

importação;jactoring; leasing; 
concessão de garantias. 
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O Modelo Padrão proposto no Novo Acordo do Capital especifica indicadores de risco para 

cada unidade de negócio, os quais refletem o volume de atividade e supostamente 

representam uma estimativa da exposição ao risco operacional daquela área da instituição 

em particular. 

Tabela 11 - Indicadores de Risco do Modelo Padrão de Alocação de Capital (parcial) 

Unidade de Negócio Linha de Negócio Indicador 

Corporate Finance Lucro Bruto 
Investment Banking 

Trading & Sales VAR 

Varejo Média do Ativo (ao ano) 
Banking 

Atacado Média do Ativo (ao ano) 

O requerimento mínimo de capital é então calculado para cada linha de negócio, 

multiplicando-se o indicador de risco especificado por um fator beta, B. 
Figura 18 -Modelo Padrão 

Brrading & Sales * V AR K Trading & Sales 

Sendo "K' = Requerimento Mínimo de Capital 

Este fator expressa a relação entre o montante de perdas operacionais ocorridas na indústria 

em uma determinada linha de negócio e o volume de atividade desta linha de negócio, 

sendo o volume representado pelo indicador de risco. 

Figura 19 - Cálculo do Fator B 

B = 
[ 20% K Atual total($)] * [Peso da Linha de Negócio(%)] 

I Indicador de Risco Financeiro Linha de Negocio da amostra da indústria ($) 

Sendo "K" =Requerimento Mínimo de Capital 
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O requerimento mínimo de capital atual total é aquele calculado pela instituição conforme o 

Acordo de 1988, e o percentual de 20% é atribuído pelos agentes normativos, a fim de 

calibrar o modelo para que se atinjam os padrões de segurança e robustez desejados na 

indústria. O requerimento mínimo de capital total obtido através do modelo padrão é 

resultado da soma simples dos montantes calculados para cada: linha de negócio. 

O terceiro modelo proposto pelo Comitê da Basiléia é chamado de Modelo de Avaliação 

Interna, através do qual é permítido às instituições utilizarem seus bancos de dados 

individuais de incidentes e perdas, enquanto compete aos agentes normativos definir o 

método de cálculo de alocação de capital. Com a sugestão deste modelo, o Comítê busca 

incentivar as instituições a darem início a coleta de dados sobre perdas operacionais, pois 

atualmente não existem ainda na indústria informações suficientes que permitam aos 

agentes normativos calibrar o cálculo de alocação de capital. Ao invés de apresentar uma 

fórmu~a já definida, o Comitê apresenta um esboço desta fórmula, instigando os 

participantes da indústria a contribuir com novas idéias. Este tipo de estratégia é resultado 

da experiência adquirida com a implementação dos métodos de adequação do capital ao 

risco de mercado. As instituições líderes de mercado dispõem de um quadro de 

profissionais que se dedicam ao desenvolvimento de ferramentas de gestão de risco visando 

maximizar o retorno dos investimentos. Os agentes normativos por sua vez têm como foco 

garantir o controle e a segurança da economia. A reunião destas duas perspectivas resulta 

em modelos mais robustos do que se desenvolvidos unilateralmente. 

Os procedimentos de cálculo de alocação de capital propostos pelo Comítê da Basiléia 

envolvem o seguinte: 

• Categorizar as unidades de negócio em várias linhas de negócio (a exemplo do Modelo 

Padrão) e identificar tipos de perdas operacionais sofridas por cada uma das linhas de 

negócio. 

• Para cada combinação de linha de negócio/tipo de perda, os agentes normativos 

determinam um indicador de exposição ao risco (IE) representativo da atividade da 

linha de negócio. 
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• As instituições deverão definir parâmetros para cada combinação de linha de 

negócio/tipo de perda, que representem a probabilidade da ocorrência do evento de 

perda (PP), e outros parâmetros que representem a perda atual dada a ocorrência destes 

eventos (PDE). 

Tabela 12- Metodologia do Modelo de Avaliação Interna (parcial) 

Unidade Linha Tipos de Indicador de Probabilidade Perda Dada a 
de de Perda Exposição ao Risco do Evento de Ocorrência do 

Negócio Negócio (IE) Perda Evento 
(PP) (PDE) 

Corporate Ação Volume de novos negócios N" de eventos $X 
Investment Finance Judicial 
Banking 

Trading& Multas Volume de transações N° de eventos $Y 
Sales 

Varejo Multas Volume de Transações N" de eventos $X 
Banking 

Atacado Multas Volume de Transações N" de eventos $Y 

• A perda esperada (PE) para cada combinação de linha de negócio/tipo de perda (i,j) 

é resultado do produto de IE * PP * PDE. 

• Os agentes normativos podem calibrar o modelo através do uso do fator gama, y, 

definido para cada combinação (i,j). 

• O custo do capital é calculado ao se multiplicar o fator y pelo produto PE. O 

requerimento de capital total é resultado da soma simples dos vários custos de 

capital. 

Figura 20 - Modelo de Avaliação Interna 

' 
I i Lj [y (ij) * PE (ij)] K total 

Sendo "K" =Requerimento Mínimo de Capital 
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A fim de facilitar o processo de supervisão, as instituições devem fornecer aos agentes 

normativos os componentes individuais descritos na tabela 12. O Comitê pretende 

determinar o valor do fator y em conjunto com a indústria, através da construção de um 

banco de dados de domínio público que compute a distribuição das perdas operacionais em 

cada urna das linhas de negócio. 

Antes que o Modelo de Avaliação Interna possa ser utilizado, é preciso que se definam 

algumas questões chave na indústria financeira, tais corno consistência quanto ao que 

constitui um evento de perda operacional e o risco de se utilizar um banco de dados 

histórico que não seja representativo do atual perfil de risco da instituição. 

Conforme foi dito no capítulo 1, a implementação do Novo Acordo do Capital só está 

prevista para meados de 2005. Até lá, o Comitê espera continuar trabalhando em conjunto 

com as instituições financeiras e outros agentes externos a fim de solidificar o conceito 

sobre risco operacional e definir práticas robustas de gestão e supervisão do risco. 

5.4 Estágio da Discussão do Tema no Brasil 

O Banco Central do Brasil editou em setembro de 1998 a Resolução N° 2554, a qual dispõe 

sobre a implantação e implementação de sistemas eficientes de controles internos 

compatíveis com as atividades das instituições financeiras autorizadas a operar no país. 

Demonstrando estar em sintonia com as discussões realizadas no exterior sobre o terna do 

risco operacional, o Banco Central delineou através da 2554 o padrão de estrutura 

organizacional que deveria ser adotado pelas instituições para garantir a efetiva gestão do 

risco operacional. Os princípios básicos de gerenciamento e supervisão do risco 
' 

operacional, que só viriam a ser definidos pelo Comitê da Basiléia em dezembro de 2001, 

já se encontram em sua maior parte refletidos nos artigos da resolução 2554. 
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A seguir, apresentamos a síntese da 2554: 

Artigo 1°: Determina a obrigatoriedade da implantação dos sistemas de controles internos e 

define o papel da diretoria em relação ao estabelecimento dos objetivos e procedimentos 

necessários. 

Artigo 2°: Os controles internos devem prever: 

• A definição de responsabilidades e segregação de funções que permita evitar conflitos 

de interesse que comprometam a correta execução das atividades da instituição; 

• Análise contínua de fatores internos e externos que possam comprometer a realização 

dos objetivos da instituição; 

• Supervisão por parte da auditoria interna ou por auditor independente das atividades 

desenvolvidas pela instituição; 

• Testes periódicos de segurança dos sistemas de informações. 

Artigo 3°: Apresentação de relatórios periódicos que demonstrem o acompanhamento das 

atividades relacionadas ao sistema de controles internos, bem como recomendações quanto 

à correção de eventuais problemas e identificação dos responsáveis por solucionar tais 

problemas. 

Artigo 4°: Incumbe a diretoria da instituição de estabelecer elevados padrões éticos e 

promover uma cultura que enfatize a importância dos controles internos e do papel de cada 

funcionário neste processo. 

Artigo 5°: Define o cronograma de implementação dos sistemas de controles internos, com 

data final para a implementação prevista para 31 de dezembro de 1999. 

Artigo 6°: Define as medidas que podem ser adotadas pelo Banco Central do Brasil como 

resultado da supervisão do processo de implantação dos controles internos. 

Artigo 7°: Define a data do início da vigência da resolução. 
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Logo após a divulgação da Resolução 2554, no final do ano de 1998, o Banco Central do 

Brasil enviou a todas as instituições financeiras um extenso questionário, buscando 

identificar a estrutura organizacional vigente bem como as práticas de gerenciamento de 

risco já adotadas pelas instituições. Estas tinham de submeter dentre outras informações 

seus organogramas, exemplos de relatórios gerenciais e fluxogramas de seus processos 

operacionais. Este questionário permitiu ao Banco Central obter informações quanto as 

melhores práticas utilizadas no mercado e auxiliar àquelas instituições que se apresentavam 

em estágios menos avançados de gerenciamento de risco a implementar seus sistemas de 

controles internos. 

Representantes de bancos de investimento estrangeiros reúnem-se periodicamente na ABBI 

(Associação Brasileira de Bancos Internacionais), organizados em comitês, para discutir 

assuntos diversos como novas regulamentações por parte do Banco Central do Brasil ou 

novos produtos a serem lançados pela BM&F. No início de 2000, em uma destas reuniões 

surgiu a idéia de compartilharem suas experiências e melhores práticas no que tange não só 

o avanço do STP (Straight Through Processing) em suas operações, mas também outras 

iniciativas, como alinhamento de suas atividades e novas ferramentas de gestão de risco. 

Em Maio de 2000, seis instituições em parceria com a GV Consult reuníram-se para 

desenvolver o que se chamou Projeto Benchmarking. O objetivo do projeto era apresentar 

indicadores de desempenho que permitissem avaliar a eficiência de cada participante em 

relação à média de seus pares. Os indicadores escolhidos foram: custos, quadro de pessoal, 

estrutura organízacional, produtos, plataforma de sistemas, atividades e volumes. O escopo 

do projeto compreendeu três das áreas de suporte dos bancos (operações, tecnologia e 

controladoria), atuando em diferentes linhas de negócios (Asset Management, Trading & 

Sales, Trade Finance, Custody e Private Banking). Um subproduto do Projeto 

Benchmarking foi a formação de um grupo de trabalho com representantes das seis 

instituições, para discutir e comparar as ferramentas de identificação e controle. do risco 

operacional por estas utilizadas, a fim de avaliar sua eficiência relativa quanto à gestão do 

risco operacional. O grupo de trabalho desenvolveu uma matriz de avaliação de risco 

relacionando somente àquelas &tividades e processos comuns a todas as instituições 
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participantes e identificou os controles necessários à correta execução destas atividades 

bem como as ameaças e fontes de risco operacional. Foram então atribuídos pesos a cada 

uma das fontes de risco e as instituições avaliaram sua exposição ao risco com base na 

existência ou ausência de controles internos pré-definidos. Como resultado deste trabalho, 

estas instituições tornaram-se mais conscientes quanto à questão do risco operacional e 

puderam dar início à revisão e aprimoramento de sua estrutura de gestão. 

Durante o ano de 2001 o Banco Central do Brasil não divulgou nenhuma alteração 

significativa em relação ao disposto na resolução 2554 e em conseqüência, os bancos 

estrangeiros não deram continuação à discussão sobre práticas de gerenciamento do risco 

operacional, não havendo nenhum registro sobre o assunto nas pautas das reuniões mensais 

do Comitê de Contabilidade e Regulamentação da ABBI. 

O DESUP - Departamento de Supervisão Direta da DIFIS -Diretoria de Fiscalização do 

Banco Central do Brasil, encontra-se envolvido no trabalho de revisão do Acordo da 

Basiléia. No entanto, quando questionado sobre avanços em relação ao tema do risco 

operacional e a alocação de capital, diz não dispor de novas informações que possam ser 

compartilhadas publicamente, até a presente data. 
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CONCLUSÃO 

A discussão sobre o tema do risco operacional teve inicio na década de 90, quando jornais e 

revistas no mundo todo começaram a relatar perda.s maciças associadas a problemas 

operaciOnais. Fortes turbulências econômicas trouxeram à tona a questão do Risco 

Operacional e a crescente complexidade dos produtos financeiros, bem como avanços 

tecnológicos observados na indústria fizeram deste o novo foco de atenção dos órgãos 

normativos. 

Risco Operacional foi sempre considerado um tema obscuro, devido à dificuldade de 

identificação de suas fontes e a mensuração de perdas potenciais. Em meados de 1998, 

pouquíssimas instituições mantinham registro de suas perdas operacionais ou possuíam 

quadro de pessoal dedicado ao gerenciamento do risco operacional como categoria à parte. 

Forçadas a reverter este quadro, as instituições financeiras deram início a mudanças em sua 

estrutura organizacional e associaram-se visando compartilhar melhores práticas e técnicas 

de gestão do risco operacional. Ainda hoje, os avanços neste campo são discretos e nota-se 

que mudanças culturais internas serão necessárias antes que o risco operacional esteja· 

efetivamente sob controle. O Diretor de Risco Operacional é muitas vezes confundido 

como o único responsável pelo gerenciamento do risco operacional, quando esta 

responsabilidade cabe a todas as unidades da organização. Seu papel é de orientar, definir 

as políticas e as ferramentas de gestão, trabalhando em conjunto com os diretores e gerentes 

das áreas de negócio e de suporte para implementá-las. 

O Comitê da Basiléia, reconhecendo o estágio embrionário do desenvolvimento da gestão 

do risco operacional na indústria financeira, vem discutindo com o mercado métodos 

alternativos para a alocação do capital sob o risco, visando fazer do Novo Acordo do 

Capital um instrumento inclusivo e não impositivo. 

No Brasil, o Banco Central demonstrou estar atualizado com o estudo do tema e através da 

divulgação em setembro de 1998 da Resolução N° 2554 promoveu a reformulação da 

estrutura organizacional das instituições financeiras de maneira a garantir ambiente 
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propício a eficiente gestão do risco operacional. Durante os anos de 1999 e 2000, o tema 

do risco operacional foi foco de atenção dos bancos locais e estrangeiros, envolvidos na 

implementação dos sistemas de controles internos exigidos pela Resolução 2554. No 

entanto, após o cumprimento das exigências do Banco Central do Brasil, o assunto saiu das 

pautas de discussão das associações de classe e não se encontram informações disponíveis 

quanto ao atual estágio de gestão do risco operacional das instituições financeiras operando 

no Brasil. Este trabalho será apresentado aos membros da ABBI e FEBRABAN, com o 

intuito de reavivar estas discussões e promover o contínuo desenvolvimento de estruturas 

de gerenciamento do risco operacional, visando incentivar a transparência e tornar mais 

robusto o mercado financeiro brasileiro. 
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