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FERNANDES, Marcelo Agapito. Enterprise-Wide Risk Management: um modelo de

gestão integrada de riscos. São Paulo: FGVIEAESP, 2001. 78 p. (Dissertação apresentada

ao Curso de Mestrado Profissional de Administração da FGVIEAESP, Área de

Concentração: Finanças, Risco.

Resumo: Existem diversos tipos de nscos que urna organização pode correr.

Normalmente eles são gerenciados isoladamente em cada unidade ou divisão. Diante do

cenário mais volátil da nova economia, é proposto um modelo de gerenciamento de risco

que busca integrar todos os diferentes tipos de risco, chamado de Enterprise- Wide Risk

Management (EWRM). O modelo organiza a gestão de riscos, sob a ótica de portfolio,

interferindo na estratégia da empresa e criando valor ao acionista. O trabalho mostra a

evolução dos modelos de gerenciamento de risco até o EWRM, propondo uma metodologia

para sua implementaçãoassim como os fatores chave para seu sucesso.

Palavras-Chaves: Risco, Gerenciamento, Integração, Estratégia.
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1. INTRODUÇÃO

Qualquer tipo de negócio possui riscos, sejam eles de natureza financeira, de

imagem, legal, operacional ou de qualquer outra natureza. Nem sempre esses riscos são

corretamente mensurados, podendo levar organizações à grandes prejuízos, como os vários

casos divulgados desde o começo da década de noventa. Para evitar ou pelo menos tentar

gerenciar melhor essas possíveis catástrofes, várias organizações, principalmente

instituições financeiras, montaram áreas de gerenciamento de riscos. Entre as principais

funções dessas áreas estavam as de quantificar e monitorar os riscos incorridos pelo

negócio. No entanto, por falta de metodologia e às vezes até falta de visão estratégica, essas

áreas acabavam se tornando pequenas "ilhas" onde se apuravam principalmente os riscos

financeiros das operações da organização. Com a evolução do gerenciamento de riscos,

outros tipos de riscos passaram a ser controlados, mas sempre tratados de forma isolada um

dos outros.

Além disso, com a dinâmica do mercado atual, as empresas e seus CEOs estão

cada vez mais focados em investimentos, retornos, oportunidades, recompensas, vantagens

competitivas e crescimento. Nesse contexto, existe uma demanda crescente por modelos e

soluções para o bom gerenciamento de todos esses fatores, que ajudem os CEOs a

conquistar seus desafios.
Recentemente surgiu um novo modelo de gerenciamento de riscos no qual

todos eles são tratados conjuntamente, criando a possibilidade de tratá-los sob a ótica de um

portfolio de riscos, e proporcionar diversas vantagens sobre os modelos tradicionais. A esse

modelo deu-se o nome de Enterprise-Wide Risk Management. É justamente sobre esse

modelo que o trabalho se desenvolve.
Pelo fato de ser um assunto novo, a literatura sobre esse assunto é relativamente

pequena e consiste em apenas alguns poucos livros e artigos escritos por profissionais e

acadêmicos interessados na gestão de riscos. Pode-se dizer não existe um conceito único e

fechado desse novo modelo, e que ne.Jiuma bibliografia aborda o assunto de uma forma

completa. Assim, um dos objetivos r~~rabalho é reunir as informações disponíveis na

literatura e chegar a um modelo único e completo.
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Outro grande problema quando se aborda o tema Enterprise- Wide Risk

Management é que o material existente se refere apenas a teorias, na qual o modelo, em

tese, é perfeito. No entanto, não se vê nenhum trabalho feito enfocando o trabalho prático

de como implementar o modelo nas empresas. Assim, o outro objetivo do trabalho é criar

uma metodologia de implementação do modelo, levando em conta os problemas e

dificuldades que se encontrariam no mundo real.

Para que o trabalho seguisse uma linha de raciocínio lógica e didática, ele foi

dividido em capítulos que explicam desde a formação dos riscos nas empresas até como

implementar o modelo de Enterprise-Wide Risk Management.

A primeira parte do trabalho explica o que é o gerenciamento de riscos e quais

os principais riscos que as empresas correm. Logo a seguir, é explicado que tipos de

problemas e prejuízos as empresas podem sofrer e porque eles são os motivadores para um

efetivo gerenciamento dos riscos. Prosseguindo na análise, é tratada a evolução da gestão

de risco nas empresas até a criação do modelo de Enterprise- Wide Risk Management.

A segunda parte do trabalho inicia com o detalhamento do modelo em si. São

abordados todos os seus aspectos, principalmente as melhorias que o modelo trás ao

gerenciamento de risco padrão. Posteriormente, é proposta uma metodologia para a efetiva

implementação do modelo numa empresa, assim como as ferramentas e condições para que

isso possa ocorrer.

O trabalho se encerra com uma conclusão, mencionando os principais pontos do

modelo e discutindo as vantagens de empregá-lo numa organização.
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2. O QUE É GERENCIAMENTO DE RISCOS?

Hoje em dia as organizações estão sujeitas a diversos tipos de risco. Em função

das muitas perdas já registradas, as organizações passaram a montar áreas responsáveis

pelo gerenciamento de riscos. Assim, já existem profissionais plenamente dedicados à

tarefa de gerenciamento de riscos. Por causa de vários motivos que serão mencionados mais

adiante, essa função vem ganhando cada vez mais destaque e importância.

Entende-se por gerenciamento de riscos a identificação, mensuração, análise e

controle dos riscos que uma organização pode correr, além da tomada de decisão derivada

dos pontos citados. A organização precisa entender quais são seus riscos para poder analisar

se seus retornos são compatíveis e de acordo com o nível de risco desejado. Cada um

desses pontos será discutido posteriormente.

Para que se possa gerenciar corretamente os riscos, é necessário entender a

natureza dos principais tipos de risco.

2.1. Os tipos de riscos

Os líderes nas organizações vêm enfrentando cada vez mais desafios diferentes

na busca pela criação de valor. Globalização, e-business, novas parcerias e a incrível

velocidade dos negócios estão mudando rapidamente os riscos inerentes aos negócios. O

resultado disso é que o gerenciamento de riscos vai além dos tradicionais riscos financeiros

e de seguros para se envolver numa variedade de riscos de cunho estratégico, operacional,

de reputação, regulatório e de informação.

Vejamos a seguir os principais riscos que uma organização enfrenta nos dias de

hoje.

2.1.1. Crédito

Os riscos de crédito surgem quando as contrapartes não desejam ou não são

capazes de cumprir suas obrigações contratuais. Seu efeito é medido pelo custo de

rr~':;.:ilçhOde fluxos de caixa, caso a outra parte fique inadimplente. Em termos mais

genéricos, o risco de crédito também pode causar perdas quando a classificação dos
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devedores é rebaixada pelas agências especializadas, o que normalmente causa redução no

valor de mercado de suas obrigações.

Observe-se que as perdas potenciais com derivativos, no caso de inadimplência

das contrapartes, são muito menores que os valores nominais (valores de face). A perda

com derivativos é a mudança no valor da posição, se positiva, quando ocorre uma

inadimplência. Inversamente, os títulos privados e os empréstimos bancários estão expostos

à perda de todo o valor de face; em caso de inadimplência, os investidores desafortunados

poderão receber, após anos de disputas legais, apenas alguns centavos.

O risco de crédito também inclui o risco soberano, que pode ser exemplificado

quando países impõem controles cambiais que impossibilitam às contrapartes honrar suas

obrigações. Enquanto o risco de inadimplência é especificamente relacionado às empresas,

o risco soberano relaciona-se exclusivamente com os países.

.O risco de crédito pode assumir a forma de risco de preliquidação, mencionado

anteriormente, e risco de liquidação. Esse último refere-se à possibilidade de uma

contraparte ficar inadimplente em um contrato depois de a outra já haver liquidado sua

obrigação. Essa possibilidade é muito concreta em operações cambiais, nas quais os

pagamentos podem ser feitos na Europa, no período da manhã, contra recebimento na

América, no período da tarde. Por exemplo, quando o Herstatt Bank faliu, em 1974, ele

havia recebido pagamentos de várias contrapartes, mas ficou inadimplente antes de as

outras pontas das transações terem sido pagas, potencialmente desestabilizando o sistema

bancário global. A quebra desse banco serviu como ímpeto para a criação do Comitê da

Basiléia, o qual, após vinte anos, promulgou as exigências de adequação de capital.

A administração do risco de crédito engloba aspectos qualitativos e quantitati-

vos. A determinação da capacidade de crédito da contraparte é o componente qualitativo.

Avanços recentes resultaram na avaliação quantitativa do risco de crédito. Embora os

métodos de VaR' lidem melhor com o risco de mercado, as simulações de VaR também

podem ser utilizadas na estimativa do risco de crédito.

1 Value-at-Risk (VaR) pode ser definido como a máxima perda potencial de uma posição dado

um nível de confiança e um período de tempo.
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2.1.2. Mercado

Os riscos de mercado surgem das mudanças de preços, taxas ou volatilidades de

ativos e passivos financeiros. Toda vez que alguém mantém uma posição num determinado

ativo ou passivo, e seu valor variar em função dos itens citados acima, ele estará correndo

risco de mercado.

Os riscos de mercado podem ser divididos em risco de base, que ocorre quando

há um descolamento nas relações entre os produtos usados como hedge, e o risco gama,

oriundo de relações não lineares. Grandes detentores de posições em derivativos como

opções, já sofreram grandes perdas por não considerarem o risco das gregas (delta, gama,

rho, vega).
Há dois tipos de risco de mercado: risco absoluto, mensurado pela perda

potencial em dólares, e risco relativo, relacionado a um índice de referência. Enquanto o

primeiro enfoca a volatilidade dos retornos totais, o segundo mede o risco em termos do

desvio em relação à algum índice.

O principal propósito dos sistemas de VaR é quantificar o risco de mercado. O

ideal é estruturar tais sistemas para que a gerência tome medidas corretivas o mais rápido

possível, no caso de perdas ou exposições incomuns.

2.1.3. Operacional

Os riscos operacionais referem-se às perdas potenciais resultantes de sistemas

inadequados, má administração, controles defeituosos ou falha humana, a qual inclui o

risco de execução, correspondente a situações em que as operações não são executadas,

resultando, às vezes, em atrasos onerosos ou em penalidades. Em termos mais genéricos, o

risco de execução relaciona-se a qualquer problema nas operações de retaguarda,

pertinentes ao registro de transações e à reconciliação de operações individuais com a

posição agregada da instituição.
O risco operacional também inclui fraude (situações em que os operadores

falsificam informações) e risco tecnológico, o qual se refere à necessidade de proteger os
, . .

\(.1 •

sistemas contra acesso não autorizado e violações. Outros exemplos são falhas de sistema,

prejuízos oriundos de desastres naturais ou acidentes envolvendo pessoas importantes. A

melhor proteção contra os riscos operacionais consiste na redundância de sistemas, na
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separação transparente de responsabilidades com controles internos rígidos e no

planejamento regular de contingências.

Questões ligadas à avaliação de ativos também podem criar sérios problemas

operacionais. Chama-se de risco de modelo o perigo (não aparente) de o modelo utilizado

na avaliação de posições ser imperfeito. Os operadores que utilizam um modelo

convencional na precificação de opções podem ficar expostos ao risco de modelo, caso este

seja especificado erroneamente ou caso seus parâmetros estejam incorretos.

Infelizmente, o risco de modelo não é evidente e, para mensurá-lo, é necessário

um conhecimento profundo do processo de modelagem. Como medida preventiva, os

modelos devem estar sujeitos a avaliações independentes, utilizando preços de mercado,

quando disponíveis, ou avaliações objetivas com dados fora da amostra.

O escopo do risco operacional é geralmente bem amplo, sendo considerado

muitas vezes o "pai" dos riscos. Isso baseado na premissa de que se todos os processo

fossem perfeitamente desenhados e controlados, sobrariam poucos riscos.

2.1.4. Liquidez

Os riscos de liquidez podem ser divididos em fISCO de liquidez de

mercado/produto e risco de liquidez de fluxo de caixa/obtenção de recursos. O primeiro

surge quando uma transação não pôde ser conduzida pelos preços de mercado prevalecentes

devido a uma atividade insuficiente de mercado. Mais especificamente, esse risco retrata o

problema do uso de contratos de balcão sem liquidez e da utilização de hedging dinâmico.

O risco de liquidez pode ser dificil de ser quantificado, podendo variar de acordo com as

condições de mercado. O risco de liquidez de mercado/produto pode ser administrado por

meio do estabelecimento de limites em determinados mercados ou produtos e também por

meio de diversificação. Embora o risco de liquidez não possa ser formalmente incluído nos

cálculos do VaR, o período de tempo necessário para uma liquidação ordenada é muito

relevante para a escolha do horizonte temporal utilizado pelo Vak.

O segundo tipo de risco refere-se à impossibilidade de cumprir as obrigações

relativas aos fluxos de caixa, o que pode forçar a liquidação antecipada de contrai- 5..

transformando perdas escriturais em perdas reais. O risco de obtenção de recursos pode ser

controlado através do planejamento adequado das necessidades, que podem ser



15

administradas pela limitação dos intervalos entre os fluxos de caixa e também por meio de

diversificação, como no caso anterior.

A liquidez também está relacionada ao período em que o investidor mantém os

ativos em carteira. Condições de mercado podem impedir a liquidação imediata de um

investimento, como uma obrigação garantida por hipoteca. A falta de liquidez significa que

os preços da hipoteca estarão temporariamente baixos. Se tal condição for temporária, o

investidor poderá aguardar até que os preços de mercado se aproximem dos preços teóricos

ou do modelo. Nessa situação, a falta de liquidez não é tão significativa. Porém, para

investidores impacientes, como os que precisam vender para atender a chamadas de

margem, a falta de liquidezpode ser fatal.

2.1.5. It.nage~eputação

Os riscos de imagem e/ou reputação são aqueles que por alguma razão venham

a prejudicar uma marca ou a própria reputação de uma organização, prejudicando sua

performance futura. Sabe-se que hoje em dia existem empresas cujo valor de goodwill ou

outros intangíveis pode chegar a valer uma porção considerável do valor total da empresa.

Vejam os exemplos da Coca Cola, IBM, Me Donald's e muitas outras empresas. Qualquer

problema que resulte num questionamento da reputação da organização pode trazer

enormes prejuízos como queda do valor das ações, queda no faturamento, resultando

fundamentalmente em perda de valor para o acionista

Dessa forma existe uma grande preocupação em proteger a marca e a reputação

através de controles sobre todas as interfaces da companhia com seus clientes. Áreas com

funções de compliance, qualidade, atendimento ao consumidor (SAC) ou mesmo acessoria

de imprensa, trabalham de uma forma ou de outra no gerenciamento destes riscos. As

empresas devem sempre buscar mecanismos que evitem o relacionamento da marca com

problemas de qualquer ordem.
Existem diversos casos que ilustram o risco de imagem. Talvez o caso mais

conhecido tenha sido o J.: Tylenol'" que teve problemas com seus produtos. Assim que

soube de problemas na f,l;l~çação que estavam causando mortes, tomou a decisão de retirar

todos os produtos em circulação. Mesmo tendo respondido rápido e agido de forma

exemplar, a marca ficou prejudicada por um bom tempo, recuperando as vendas somente
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anos depois. Outros casos similares dizem respeito aos recalls que as montadoras de

automóveis realizam quando detectam a posteriori alguma falha em seus produtos.

Imaginem os problemas gerados por acidentes causados por falhas de projeto ou algo

similar.

2.1.6. Legal

Os riscos legais surgem quando uma contraparte não possui autoridade legal ou

regulatória para se envolver em uma transação. Esse risco pode fazer com que um acionista

abra ações judiciais contra uma empresa que tenha sofrido grandes perdas. Depois de a

Procter & Gamble haver anunciado prejuízo de US$ 195 milhões com swaps de taxas de

juro realizados com o Bankers Trust, um acionista insatisfeito entrou com processo contra

seus executivos. O risco legal também está diretamente relacionado ao risco de crédito.

Os riscos legais também incluem o risco de conformidade e o risco de

regulamentação, que dizem respeito a atividades que podem violar regulamentações

governamentais, como manipulação de mercado e transações realizadas por pessoas com

acesso a informações privilegiadas. A estrutura dos órgãos reguladores, entretanto, varia

muito de país a país e pode estar sujeita a mudanças e diferenças de interpretação, até

mesmo dentro do mesmo país. O risco de regulamentação se manifesta no cumprimento e

na interpretação de normas e até mesmo em "persuasão moral".
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3. A HISTÓRIA DA GESTÃO DE RISCOS

Neste capítulo, vamos mostrar como e porquê o gerenciamento de rISCOS

evoluiu ao longo do tempo.

A evolução do gerenciamento de rISCOS,principalmente seu começo, foi

baseado no aprendizado das perdas sofridas por grandes instituições, cujos montantes foram

significativamente altos. Assim, as organizações foram percebendo a real necessidade de se

gerenciar os riscos de uma forma mais organizada, evitando ou pelo menos se prevenindo

de prejuízos potenciais.

3.1. As grandes perdas

Pode-se observar na história que já houve várias perdas significativas causadas

pelos mais diversos motivos: mal uso de derivativos, má gestão de pessoas, falta de

controle, erros operacionais e até erros estratégicos. Perante todos estes riscos, o setor

privado tomou várias iniciativas para se ter uma melhor gestão dos riscos evitando

desastres. Um exemplo destas iniciativas, é a criação de diversos órgãos reguladores,

principalmente para instituições financeiras.

Os casos mais conhecidos de desastres financeiros envolvem o uso de

derivativos. As perdas mais recentes podem ser vistas na tabela abaixo:

Tabela 1 - Perdas realizadas por derivativos

Empresa Instrumento Perda
(US$ milhões)

Showa Shell Sekiyu, Japão Contratos a termo de moedas 1,580
Kashima Oil, Japão Contratos a termo de moedas 1,450
Metallgesellschaft, Alemanha Contratos futuros de petróleo 1,340
Barings, Reino Unido Contratos futuros de índice de ações 1,330
Codelco, Chile Contratos futuros de cobre 200
Procter & Gamble, Estados Unidos Swaps 157

. .Fonte: Jonon, Philippe, Value at Risk. Pág. 25 .

,
É importante ressaltar que algumas dessas perdas podem ser enganosas sendo

utilizados os derivativos com o propósito de hedging, havendo assim a compensação

através de lucros operacionais. Por exemplo, argumenta-se que as perdas da
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Metallgesellschaft atribuídas aos derivativos foram parcialmente compensadas pelo

aumento no valor de contratos de petróleo fumados com clientes. Portanto, é muito

importante distinguir perdas causadas por especulação mal sucedidas de perdas oriundas de

programa de hedging. Além disso, o tamanho destas perdas está relacionado ao tamanho

das oscilações ocorridas nos últimos anos nos mercados financeiros. Se levarmos em conta

essa volatilidade, as perdas com derivativos não parecem absurdamente elevadas.

Não se deve esquecer que os contratos de derivativos são acordos entre duas

partes e, por seremjogos de soma zero, quando uma parte perde a outra ganha.

Além dos casos de catástrofes com derivativos existem muitos outros que

merecem ser mencionados:
o Banco Central da Malásia perdeu mais de US$ 5 bilhões entre 1992 e

1993 devido a apostas malsucedidas em taxas de câmbio contra a libra

esterlina.

No final de 1993, o Banco de Espanha assumiu o controle do Banco

Banesto, cujo balanço era de US$ 43 bilhões e depois descobriu um volume

de US$ 4,7 bilhões em perdas encobertas. Em função disto, o banco faliu e

foi comprado pelo Banco Santander.

Em 1994, o Banco Crédit Lyonnais teve que passar por um reestruturação

financeira às custas dos contribuintes, onde recebeu ajuda do governo num

total de US$ 10 bilhões para se manter solvente. O banco sofria de uma

expansão descontrolada e de uma administração ineficiente que o levou a

uma grande exposição no setor imobiliárioe enormes perdas na recessão de

1992-1993.
A indústria de poupança e empréstimos dos Estados Unidos sofreu grandes

perdas nos anos 80, quando as taxas de juros de curto prazo aumentaram:

eles concediam empréstimos de longo prazo e se financiavam com papéis

de curto prazo.
A indústria financeira do Japão possui um total de empréstimos

inexeqüíveis num total de US$ 500 bilhões. Os maiores responsáveis foram

as associações de empréstimos para fins habitacionais que concederam
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pesados empréstimos durante a grande agitação do mercado imobiliário e

faliram depo is de 1990.

Existem também várias histórias de perdas em fundos estaduais e municipais

nos Estados Unidos. Esses fundos gerenciam o dinheiro do contribuinte e devido às

pressões de demandas cada vez maiores por serviços e receitas limitados, eles passaram a

adotar estratégias financeiras mais arriscadas para obter retornos maiores de capital.

A seguir, serão relatados de maneira detalhada alguns casos importantes, que

evidenciam a necessidade de uma correta gestão de riscos.

3.1.1. A falência do Barings

No dia 26 de fevereiro de 1995 o banco Barings PLC viu-se falido depois da

perda de US$ 1,3 bilhões causada por um único operador, Nicholas Leeson. A perda

ocorreu devido a uma grande exposição em contratos futuros do índice Nikkey 225. O

mercado vinha se movimentando contrariamente às apostas de Leeson e para ocultar as

perdas, aumentava ainda mais sua posição em futuros e vendia opções. Com as grandes

chamadas de margem, chegou um momento em que a situação não pôde mais ser ocultada,

e Leeson simplesmente abandonou tudo, fazendo desaparecer todo o capital acionário do

banco.

O desastre ocorreu devido à falta de controle adequado da instituição, ou

melhor, adequada segregação de funções, pois Leeson controlava tanto a mesa de operações

quanto a retaguarda. Apesar do banco ter acumulado uma posição de futuros oito vezes

maior de que qualquer outra instituição e do fato de a auditoria interna ter advertido que

Leeson possuía excesso de poder, este não recebia a devida supervisão, pois naquele

momento ele sozinho era responsável por aproximadamente um quinto do lucro total do

banco.

Os acionistas do Barings arcaram com todas as perdas. O preço das ações do

banco chegou a zero, e este acabou sendo vendido ao Banco ING pelo valor simbólico de

uma libra esterlina. Posteriormente, Leeson, ,::;responsável por tudo isso, foi extraditado

para Singapura onde foi sentenciado a seis ar-os ~ meio de prisão.
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3.1.2. O caso da Metallgesellschaft

o caso da Metallgesellschaft diz respeito a um hedge que causou um prejuízo

de US$1,3 bilhões. O conglomerado quase faliu depois das perdas da subsidiária americana

no mercado futuro de petróleo.

Os problemas começaram com a idéia de oferecer contratos de longo prazo de

produtos derivados de petróleo. Até 1993 a subsidiária havia firmado contratos para

fornecer cento e oitenta milhões de barris de derivados de petróleo por um período superior

a dez anos. O volume destes compromissos era enorme excedendo, em muito a capacidade

de refinação própria. Para realizar o hedge ideal contra a possibilidade de aumentos de

preço, a empresa deveria ter firmado contratos a termo de petróleo a longo prazo. Todavia,

como não havia mercado para contratos de longo prazo, a subsidiária atuava no mercado

futuro de curto prazo rolando os hedges curtos conforme eles venciam. Com a queda dos

preços à vista, aproximadamente US$1 milhão em chamadas de margem tiveram que ser

depositadas em dinheiro.

Com o acontecido, os executivos americanos foram substituídos por um novo

staff europeu, que acabou liquidando os contratos restantes causando um prejuízo de

US$1,3 bilhões. Essa liquidação foi bastante criticada pois uma subida dos preços poderia

ter diminuído sensivelmente os prejuízos com o tempo. O resultado do desastre foi a

montagem de um pacote de ajuda de US$2,4 bilhões liderado pelo Deutsche Bank:,a queda

das ações de 64 para 24 marcos e o desaparecimento de mais da metade da capitalização de

mercado da Metallgesellschaft.

3.1.3. O caso do Condado de Orange

O incidente do Condado de Orange é um grande exemplo de risco de mercado.

Bob Citron, Secretário da Fazenda do condado, geria uma carteira de US$7,5 bilhões,

pertencente à escolas, cidades e distritos do condado. Para obter um maior rendimento da

carteira ele tomou emprestado outros US$12,5 bilhões e os investiu em notas do governo

com vencimento médio de quatro anos. Essa era um estratégia altamente alavancada que,:
apostava em taxas baixas de curto prazo. Contrariamente ao esperado, as taxas de juros

subiram e as perdas não realizadas do fundo levaram a grandes chamadas de margem.

Quando a perda se tornou de conhecimento público, os investidores tentaram retirar seu
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dinheiro. Assim, o fundo ficou insolvente, os corretores liquidaram suas garantias e o

Condado de Orange declarou falência. Os ativos que restaram na carteira foram liquidados,

resultando em prejuízo realizado de US$ 1,64 bilhão.

O grande problema foi que o valor da carteira era reportado em termos de seu

custo e não em termos de seu valor de mercado. Alegava-se que não havia risco, pois as

posições seriam mantidas até o vencimento. Como os padrões contábeis do governo não

exigem que fundos de investimento municipais registrem lucros ou prejuízos não

realizados, o valor a mercado da carteira não era divulgado. Caso o valor a mercado fosse

divulgado periodicamente os investidores estariam cientes dos riscos que estavam correndo.

É importante lembrar que as autoridades locais acusaram Citron de assumir

investimentos arriscados e de não ser claro nas suas estratégias, mas se esqueceram da

época que o parabenizaram por haver proporcionado um retorno de US$ 750 milhões ao

condado. Esses retornos maiores simplesmenterefletiam em riscos maiores.

3.2. A evolução da gestão de riscos

Os negócios do novo século operam sob muitas forças diferentes como

globalização, tecnologia, internet, desregulamentação e mudanças no perfil dos

consumidores. Todos esses fatores acabam por criar muita incerteza e diversos riscos. A

ação dessas forças resulta em diversas mudanças como as citadas abaixo:

Velocidade dos negócios. Os negócios hoje em dia tem um prazo de

amadurecimento exponencial, não mais linear como antigamente.

Modelos de negócio obsoletos. Os modelos de negócio estão mudando

radicalmente na nova economia.

Convergência dos fornecedores de servIços financeiros. As fronteiras dos

tradicionais fornecedores de capital e intermediários estão sendo

eliminadas. Essa convergência está propiciando a criação de novos produtos

financeiros como derivativos para transferência de riscos.

Investidores e reguladores mais exigentes. A economia global está se

tornando verdadeiramente orientada ao mercado. A habilidade de uma

companhia de definir suas oportunidades no futuro é um grande diferencial I,
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para a valorização da empresa. O conhecimento das incertezas é cada vez

mais importante.

Diretorias mais demandadas e responsáveis. Os diretores querem saber

quais são os riscos que estão correndo e tomar decisões baseados em

análises mais confiáveis, sabendo que os riscos são conhecidos, medidos e

controlados.

Nesse ambiente de mudanças rápidas, as organizações vêm aprendendo que a

maneira tradicional de gerenciamento de riscos já não é mais adequada. A prova disso é que

como conseqüência de todos os problemas já mencionados no item anterior, as empresas

estão abandonando as maneira tradicional de gerenciamento. Por exemplo, ao invés de

olhar e controlar os riscos por partes, elas estão integrando a maneira pela qual os líderes

vêem os riscos e a maneira pela qual gerenciam seus negócios. Focar os recursos nas

possíveis áreas de perda não é necessariamente ruim, o problema é que não é feita urna

integração adequada da identificação, avaliação e otimização do crescimento e capital.

Outro exemplo é que os modelos atuais procuram ter uma política para o

gerenciamento dos riscos enquanto os antigos um controle sobre os riscos. Atualmente

existe bastante controle mas não existe um balanceamento com a real necessidade de se

controlar e nem um aproveitamento da sinergia entre áreas. Além disso, o novo modelo é

desenhado para monitorar como o gerenciamento dos riscos pode agregar mais valor.

Como o risco é um fato dado e as coisas mudam a cada dia na nova economia,

os modelos de gerenciamento de risco têm que mudar de acordo. Assim, é claro observar a

evolução de algumas características dos modelos de gestão de riscos:



23

Tabela 2 - Evolução dos modelos

De Para
Risco como perdas isoladas Risco no contexto estratégico
Fragmentado Integrado
Negativo Positivo
Reativo Proativo
Adhoc Contínuo
Baseado em custo Baseado em valor
Voltado à funcionalidade Voltado ao processo
Identificação e entendimento dos riscos Desenvolvimento do portfolio de risco
Foco em todos os riscos Foco nos principais riscos
Mitigação dos riscos Otimização dos riscos
Limites de risco Estratégias de risco
Risco sem donos Responsabilidades dos riscos definidas
Quantificação dos riscos Monitoramento dos riscos
Risco não é minha responsabilidade Risco é responsabilidade de todos

Tabela baseada no texto da KPMG, pág. 10

O gerenciamento de risco vem deixando se ser apenas um conceito interessante

para se concretizar numa real necessidade das companhias pelo mundo.

Pode-se dizer que um novo modelo estratégico para a gestão de riscos tornou-se

necessário. Um modelo que fosse capaz de identificar e gerenciar toda a gama de riscos de

uma organização. Adicionando a necessidade de se inter-relacionar todos os riscos de uma

organização, surgiu naturalmente um sistema de gerenciamento de riscos integrado, o

Enterprise-Wide Risk Management.

I •
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4. O CONCEITO DE ENTERPRISE-WIDE RISK MANAGEMENT

Enterprise-Wide Risk Management (EWRM) vem surgindo como um

importante modelo nos negócios. EWRM é um modelo estruturado e disciplinado pelo qual

se alinham estratégia, processos, pessoas, tecnologia e conhecimento com o propósito de

avaliar e gerenciar as incertezas que uma empresa se defronta na busca de criação de valor.

a conceito de EWRM acaba por remover as tradicionais estruturas funcionais, divisionais,

departamentais ou barreiras culturais. É um modelo plenamente holístico, integrado,

voltado ao futuro, orientado ao processo, que ajuda uma organização gerenciar todos os

principais riscos que ela corre, assim como as oportunidades, de modo a maximizar seu

valor para o acionista.

Enterprise-wide significa justamente a eliminação funcional, departamental ou

de barreiras culturais de maneira que possibilite um gerenciamento, verdadeiramente

holístico, integrado, proativo e orientado ao processo dos principais riscos e oportunidades -

não só para os riscos financeiros - com a intenção de maximizar o valor para o acionista e

da empresa como um todo.
EWRM é importante para identificar os principais riscos que uma organização

corre - incluindo, por exemplo, reputação, ética, e-business, saúde, segurança e ecologia

(não somente riscos financeiros) - e também para gerenciá-los de maneira adequada,

otimizando o portfolio de riscos de modo a se ter retornos financeiros compatíveis. A

implementação do EWRM numa organização pode produzir um processo de gerenciamento

de risco do negócio que resultará num fluxo sistemático para a correta gestão dos riscos da

organização.

As definições de EWRM podem variar mas muitos concordam que é um

processo top-down, totalmente atrelado à estratégia organizacional, e que é focado em

novas maneiras de gerenciar e otimizar os riscos de maior importância para a alta gerência.

James Deloach (2000) ilustra uma organização que utiliza o modelo do EWRM

C0ü,0 tendo as seguintes características:
A alta diretoria está numa posição confortável de tomar decisões baseadas

no trade-of! entre risco e retomo, e as decisões do dia-a-dia são feitas no

contexto do apetite e capacidade da organização assumir riscos;
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Os riscos relacionados ao valor dos ativos da organização como a base de

clientes, os parceiros distribuidores, sua cadeia de suprimentos, seu capital

intelectual e seus processos e sistemas são plenamente conhecidos e

otimizados;

A necessidade de controle operacional é contrabalançada com poderes
. . .orgamzacionais;

Os riscos são identificados sistematicamente e gerenciados de manerra

agregada por executivos que são responsáveis por eles;

Investimentos novos e existentes são avaliados tanto de forma isolada como

conjunta;

A companhia entende suas capacidades de gerenciamento de rISCOS

plenamente, seus processos são todos alinhados e teria agilidade para tirar

proveito de oportunidades que causariam problemas nas organizações mais

sofisticadas.

Segundo James Lam (2000), o modelo de EWRM pode ser decomposto em sete

partes que merecem atenção. São elas:

Govemança corporativa. É a responsabilidade da alta gerência em assegurar

que um programa de gerenciamento de riscos adequado esteja colocado em prática. Essa

responsabilidade inclui:

a) Definir o apetite de rISCO da organização em termos de tolerância,

alavancagem e nível de endividamento.

b) Assegurar que a organização tenha as competências requeridas para o

gerenciamento de riscos e capacidade de absorção para suportar a estratégia

do negócio.

c) Estabelecer uma estrutura adequada, definindo funções e responsabilidades

para o gerenciamento de riscos, incluindo o Chie! Risk Officer (eRO).

d) Implementar um esquema integrado de mensuração e gerenciamento para os

diversos tipos ,-lp risco presentes na empresa.

-e) Estabelecer rnetcdologias e auto-avaliação processos de auditoria, aSSIm

como fazer benchmarking das melhores práticas na indústria.
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f) Imprimir uma cultura de risco na organização através de ações da alta

gerência, não apenas por palavras mas reforçando o comprometimento

através de incentivos.

g) Fornecer oportunidades para o aprendizado organizacional, incluindo lições

aprendidas de problemas já vividos e treinamento contínuo.

Linha de negócios. Talvez a fase mais importante para identificar e precificar os

riscos seja no seu início. Na busca de novos negócios e novas oportunidades, a linha de

negócios precisa alinhar a estratégia do negócio com a política de risco corporativa. O

executar tal estratégia, os riscos gerados por ela devem ser plenamente identificados e

incorporados nas metas de risco e retorno. No desenvolvimento de novos negócios, um

critério de aceitação dos riscos deve ser estabelecido para que a gerência de risco possa

avaliar o novo negócio e as oportunidades de mercado.

Gerenciamento de port(olio. O risco total de uma organização não deve

simplesmente "aparecer", ou simplesmente ser a soma de todos os riscos individuais.

Mesmo porque deve-se levar em conta o efeito portfolio, gerado pela correlação existente

entre os riscos. A gerência deve atuar como um gestor de fundos e definir metas globais e

limites globais para garantir uma boa diversificação dos riscos e um retorno de portfolio

ótimo. Os efeitos da diversificação de hedges naturais só podem ser vistos sob a ótica de

portfolio. Mais importante, a função de gerenciamento de portfolio fornece uma ligação

direta entre a gerência de riscos e a maximização de valor do acionista.

Transferência de risco. Para suportar os objetivos de gerenciamento de

portfolio, estratégias de transferência de riscos devem ser colocadas em prática para

diminuir o custo de hedge de riscos indesejáveis, assim como aumentar a capacidade da

organização originar riscos desejáveis e concentrados. Para reduzir riscos indesejáveis, a

gerência deve avaliar derivativos, seguros e produtos híbridos constantemente e selecionar

a alternativa com melhor relação custo-beneficio. Por exemplo, algumas empresas tem feito

produtos de transferência de riscos alternativos (ART) que combinam a proteção tradicional

dos seguros com a proteção dos riscos financeiros. A0 colocar vários riscos juntos, os

gestores de risco chegam a reduzir até 30% os custos com transferência de riscos. Outro

exemplo é o uso de derivativos de crédito como swaps de crédito. Em seus negócios, é

natural que as empresas desenvolvam riscos concentrados nas áreas de sua especialidade.
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Apesar desses fISCOS serem facilmente identificados, mensurados e monitorados pelas

empresas, a concentração em certos riscos pode ser perigosa. O ideal é que haja um

mercado secundário para derivativos de crédito ou securitizações que possam aumentar a

capacidade de geração desses riscos e consequentemente a receita sem que esses riscos

fiquem concentrados nas empresas. Finalmente, para atingir uma relação risco retomo

adequada ao negócio, a gerência pode fazer uso desses produtos como derivativos de

crédito.
Metodologias de cálculo de risco. O desenvolvimento de metodologias

avançadas vem suportando a quantificação e gerenciamento de riscos de crédito, mercado e

operacional principalmente. Além da quantificação da exposição e medição da relação

risco-retomo, as mesmas técnicas podem ser usadas para avaliar produtos de transferência

de riscos como derivativos, seguros e produtos híbridos, Por exemplo, o gestor de risco

pode aumentar o valor ao acionista através da transferência de um risco cujo custo de

retenção é maior que o custo de transferência. Alternativamente, caso a gerência queira

reduzir seu VaR de $300 milhões para $200 milhões, cálculos de risco podem ser usados

para determinar qual a estrutura mais adequada para se conseguir isso. Além de tudo,

cálculos de risco podem ser usados para melhorar sensivelmente ferramentas de decisão

como NPV ou EVA.

Dados e recursos tecnológicos. Um dos maiores desafios para o EWRM é a

agregação de todos os dados do portfolio e dos dados de mercado. Os dados do portfolio

incluem posições que são capturadas pelo diversos sistemas. Dados de mercado incluem

preços, volatilidades e correlações. Além da agregação das posições, padrões e processos

devem ser estabelecidos para melhorar a qualidade dos dados que entram nos cálculos de

risco. Hoje em dia já existem algumas empresas que vendem plataformas para o EWRM.

Mesmo assim, as empresas não devem esperar que uma solução perfeita esteja disponível e

perfeitamente adaptável às suas condições. Elas devem fazer o melhor uso da tecnologia

disponível e dirigir o foco do desenvolvimento de novos aplicativos. Acima de tudo, os

sistemas de EWRM devem tirar proveito do poder da plataforma internet.

Gerenciamento dos stakeholders. O gerenciamento de riscos não é

simplesmente um processo de gestão interna, e deve ser usado também como transparência

dos riscos envolvido na operação para todos os stakeholders. É interessante distribuir
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relatórios periódicos dos principais riscos da empresa, assim como as revisões e aprovações

das políticas de risco. Órgãos reguladores necessitam saber se as melhores práticas do

mercado estão sendo usadas e se as operações estão de acordo com as exigências

regulatórias. Analistas de bolsa e agências de rating precisam saber os riscos para fazerem

suas análises de investimento e recomendação. Ao comunicar e reportar a esses

stakeholders, um importante objetivo para a gerência se torna garantir que as estratégias de

risco adequadas estejam em funcionamento. De outro modo, a empresa não conseguirá um

crédito total pois as partes interessadas podem não ver como os riscos são controlados ou

geridos. A importância da comunicação fica evidenciadas com o aumento do número de

análises é apresentações feitas por analistas que elogiam a capacidade de gerenciamento de

risco das companhias.

4.1. Alinhando risco com a estratégia

o gerenciamento de risco está se movendo do tradicional controle de limites

para um modelo onde a organização sabe determinar seu apetite ao risco, sua capacidade

para absorver os riscos do negócio, sabe medir as oportunidades e os possíveis resultados.

Como conseqüência disso, o gerenciamento de risco passa a ser percebido como uma forma

de gerenciamento estratégico do negócio alinhando a estratégia do negócio com os riscos

do dia-a-dia.
Os primeiros modelos de gerenciamento de risco percebiam o risco como sendo

puramente financeiro. O modelo de EWRM diz o gerenciamento dos riscos deve estar

intimamente ligado com a estratégia do negócio, interrelacionando a visão, missão e

objetivos da empresa. Ele deve permear os processos chaves, as filosofias, as políticas, os

planos e as iniciativasde crescimento e desenvolvimento.
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Figura 1 - Ligação estratégica do modelo
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Alinhar recursos e ações do EWRM com a estratégia do negócio é necessário

para maximizar a eficiência organizacional. Além disso, através desse alinhamento, os

processos de risco podem ser encaminhados na direção do negócio, não se baseando

somente na situação atua. Essa diferenciação é crítica num ambiente em que muitas

organizações estão mudando seus modelos de negócio e estratégias com grande velocidade,

levadas pelas influências do crescimento do comércio eletrônico, a globalização dos

negócios e as mudanças nas expectativas dos consumidores.

Ao longo desse processo, uma empresa pode vir a descobrir que não sabe ao

certo qual seu apetite ao risco por exemplo. Ao desenvolver modelos para medir o nível dos

riscos, uma organização pode determinar como ela pode ajustar seu apetite ao risco. Ligar a

estratégia do negócio ao EWRM também pode fornecer um contexto para trabalhar no

apetite de risco da organização assim como medidas de risco de forma que estejam ligados

à visão de longo prazo da empresa. De outra forma, se o apetite e medidas relativas são

estabelecidas inapropriadamente, os líderes podem tomar decisões que gerem um risco

muito maior ou menor que os níveis estabelecidos como ideais. Assim, os modelos de

EWRM podem estabelecer um elo de ligação com a estratégia do negócio, aumentando sua

importância na organização como um todo.

4.1.1. Definindo apetite ao risco

o apetite ou tolerância ao risco de uma determinada organização vana de

acordo com a estratégia assim como as condições da indústria ou mercado que ela se

enquadra. O apetite ao risco de cada organização é único, variando em função da cultura
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organizacional e de alguns fatores externos. Um aspecto crítico de responsabilidade da

gerência é determinar quais riscos, e quanto de cada um deles, a organização deve correr e

ainda reavaliar essas escolhas na medida que as circunstâncias mudam. De maneira

contrária ao Total Quality Management (TQM), que não tolera falhas, o conceito de

EWRM defende que um número definido de falhas pode ser tolerado desde que não sejam

mais caros que os riscos que eles geram.

Considere o exemplo de um governo que compra chips de computador para

instalar em mísseis e uma empresa que monta computadores e usa esses mesmos chips para

uso em computadores pessoais. Os dois casos podem ter altos padrões de qualidade a serem

seguidos mas a tolerância a falhas é diferente. No caso dos mísseis, a chance de ocorrer

uma falha é pequena mas as consequências são enormes. No caso dos computadores,

algumas falhas podem ocorrer sem grandes consequências. Assim, esse exemplo busca

mostrar que a diferença do apetite ao risco gera diferenças na alocação de recursos e outras

escolhas da gerência.

4.2. Criação de valor com o EWRM

Na medida que os líderes nas organizações começaram a procuram novas

maneiras de criar valor ao acionista, eles começaram a pensar em novas maneiras de atrelar

o gerenciamento de risco à criação de valor. Tanto em indústrias como organizações,

muitos já reconhecem que os riscos inerentes ao negócio não são simplesmente fatalidades

ou situações a serem evitadas, mas em muitos casos oportunidades a serem aproveitadas.

Assim, muitos estão percebendo que risco cria oportunidades, que oportunidades criam

valor e que valor em última instância, gera riqueza ao acionista.

A questão fundamental fica por conta de como gerenciar os riscos e tirar valor

deles. Com o intuito de identificar, priorizar e gerenciar os riscos ao longo da organização -

ligando-os à criação de valor - o EWRM trás o potencial de fornecer às organizações um

novo diferencial competitivo.

Qualquer processo que ajude os gerentes a melhor avaliar alternativas e tomar

melhores decisões, estará criando valor e melhorando a aval'aç'ío das ações para o

acionista. Nesse sentido, o EWRM ajuda os gerentes a tomar melhores decisões.

principalmente na situação atual de crescentes incertezas.
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As estratégias geradas pelo EWRM devem suportar os objetivos de criação de

valor através da redução da volatilidade da performance futura, protegendo o capital contra

perdas não esperadas e alavancando as competências da companhia para produzir maior

valor.
o modelo de EWRM redefine o propósito do gerenciamento de fISCOS

tradicional na medida que fornece às companhias processos e ferramentas para que elas

antecipem, avaliem efetivamente e gerenciem as incertezas de modo a criar valor para o

acionista. O EWRM gera pelo menos dois grandes beneficios:

Possibilita aos diretores uma maneira mais eficaz, com alto poder de

diferenciação para se comunicar com investidores, levando a uma melhor

apreciação do valor da empresa pelos analistas;

Possibilita à companhia buscar oportunidades estratégicas de crescimento

com maior velocidade, habilidade e confiança. Os executivos passam a

saber que os riscos inerentes às operações existentes estão sendo

gerenciados efetivamente;

Proporciona uma melhor avaliação dos riscos e gerenciamento de novos

negócios.

Pode-se dizer que o EWRM diferencia o modelo de negócio da companhia,

criando sua imagem e reputação com consumidores, fornecedores, empregados e mercados

de capital, os quais são todos muito importantes para a continuidade do sucesso do negócio.
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5. IMPLEMENTAÇÃO DO EWRM

Muitas organizações não sabem ao certo como traduzir o conceito do ERWM,

em termos de passos concretos, para sua implementação e conseqüente ajuda à criação de

valor. Um dos objetivos desse trabalho é justamente sugerir um modelo para a

implementação do conceito de EWRM numa organização.

É senso comum que o EWRM só terá o mesmo valor da teoria, se na prática, ele

permitir a organização usar as informações sobre os riscos a que ela está sujeita para

direcionar o negócio na direção certa, ou seja, na direção na qual há uma efetiva criação de

valor.

Uma empresa que inicia o processo em busca do EWRM tem que passar por

diversas fases. Os benefícios do modelo são conseguidos ao longo do tempo, através da

evolução das ferramentas e do próprio gerenciamento dos riscos. A figura a seguir revela os

grandes marcos de uma implementação bem sucedida.
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Figura 2 - As etapas até o EWRM

EWRM
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•Foco: Riscos do negócio;
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é clara;
'ScOJMl: gerentes são
responsáveis por cada risco .
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•Ugação com portunidades:
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'ScOJMl: Alinha estratégia,
processos, pessoas,
tecnologia, e conhecimento
por toda a organização .

riscos do negócio

•Foco: Riscos financeiros,
desastres e controles internos;
•Ugação com JMlrtunidades:
nenhuma;
'ScOJMl: tesouraria, seguros e
operações envolvidas.

Perspectiva do gerenciamento de riscos
Fonte: Texto do Deloach, página 8.

5.1. A infra-estrutura de gerenciamento de riscos

Como uma organização deveria se organizar para implementar o EWRM? Na

verdade, o assunto é tão novo que ainda não existe uma verdade única quanto a melhor

prática a ser adotada. Atualmente, as poucas organizações que já têm o EWRM

implementado possuem diferentes formas de infra-estrutura. Neste capítulo, vamos

defender um modelo de organização que tenta reunir as melhores características para um

bom funcionamento do EWRM.

A maneira de se organizar a gerência de riscos pode ser tanto centralizada no

topo da direção como descentralizada ao longo das divisões ou processos, dependendo da

natureza dos riscos em questão e as preferências gerencieis,

A gerência de risco centralizada tende a focar nos riscos que afetam diretamente

os objetivos principais da organização e que afetam a maioria, se não todos, processos e
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funções. Esses riscos podem ser chamados de riscos corporativos. A responsabilidade por

esses riscos deve residir com o CRO e a diretoria (apesar dos riscos estarem dispersos por

toda a organização). Outros riscos que podem ser gerenciados centralizadamente incluem

aqueles que requerem habilidades ou conhecimentos específicos que não podem ser

duplicados pela organização, ou que requerem parcerias ou contratos corporativos.

A gerência de risco descentralizada transfere a responsabilidade da gerência dos

riscos para aqueles que tratam do dia-a-dia. Os riscos podem ser melhor geridos dessa

maneira se forem de caráter processual ou divisional, que são significativos apenas para

uma parte da organização mas chegam a afetar a implementação das estratégias como um

todo.

Acreditamos que existem mais beneficios na gestão de riscos centralizada,

porque ao invés de termos diversos comitês para discutir cada um dos tipos de riscos, uma

única unidade se responsabiliza por todo o processo podendo assegurar a consistência e a

continuidade da gestão dos riscos. Obviamente, dependendo do tamanho da organização e

sua complexidade, algumas funções devem ser descentralizadas. O modelo a ser proposto

mais adiante leva em conta as vantagens dos dois modelos. Tipicamente esta unidade

centralizadora é chefiada pelo Chie! Risk Officer (CRO), que é o responsável por gerenciar

todos os riscos da organização. Vamos discutir o papel do CRO mais adiante.

Ter uma unidade organizacional dedicada ao gerenciamento de riscos reso lve

um problema que sempre incomodou as empresas. Os esforços sobre o gerenciamento de

riscos sempre ocorreram ao longo da organização com funções como diretor de crédito,

tecnologia de informação, operações e mercado. Dessa maneira, as prioridades podiam não

ser as mesmas e alguns riscos podiam não ser vistos uma vez que um podia deixar a

responsabilidade com outro. Com uma unidade organizacional única responsável pelo

EWRM, a companhia ganha um alicerce para um gerenciamento e disseminação da cultura

de risco com sucesso. Essa função centralizada pode desenvolver uma estrutura de risco

comum, como políticas e metodologias de mensuração. Através dessa unificação. a alta

gerência recebe maiores subsídios para tomar decisões com uma visão mais clara Q':'<:;

diferentes riscos envolvidos e suas inter-relações. Assim, com uma estrutura que inclui um

espectro total dos riscos, a companhia pode tomar melhores decisões de custolbeneficio.
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baseando-se em análises quantitativas e bom senso. É importante ressaltar que essa maneira

de encarar os riscos facilita a visão dos futuros riscos que a empresa poderá correr.

O primeiro passo para se desenhar uma estrutura para o EWRM é entender

como a organização trabalha o gerenciamento dos riscos. Segundo Michael Haubenstock

(1999), as seguintes perguntas são ajudam nessa parte:

A empresa já tem um modelo ou estrutura para suportar o EWRM?

Qual é a missão e os objetivos estratégicos para o EWRM?

Esses objetivos são conhecidos por toda a organização?

Quem é responsável por autorizar, tomar, controlar e avaliar cada tipo de

risco?

Quem é responsável por impor metodologias de performance sobre risco

ajustado?

Como uma instituição, a cultura de risco é de dar conselhos ou de controlar?

Os comitês são organizados com responsabilidades claras?

5.1.1. Os modelos tradicionais de gestão de riscos

Antes do EWRM, a maioria das organizações gerenciava os riscos

separadamente não havendo nenhum tipo de esforço para integrá-los. Hoje em dia, a

maioria delas mantém um modelo tradicional conforme a figura abaixo.

Figura 3 - Modelo Tradicional

CEO

Comitês de
Política de Risco

Jurídico

Controladoria

Auditoria

Tecnologia
.1

Fonte: Baseado no texto de Michael Haubenstock pág. 49.
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Nesse modelo, o diretor de crédito se reporta ao CEO, define políticas de

crédito e aprova excessos. Da mesma maneira, o diretor de risco de mercado trabalha

separadamente definindo políticas de risco de mercado, calculando e reportando os riscos

de mercado para o CEO.

O risco operacional é extremamente fragmentado. Grupos separados e não

coordenados como departamento jurídico, auditoria, controladoria e tecnologia são

responsáveis por controlar e rever seus próprios riscos. Assim, os gerentes monitoram e

controlam seus riscos na base do dia-a-dia. Nessa configuração, muitos indivíduos na

organização são responsáveis por uma pequena porção dos riscos e, eventualmente, todos

se reportam ao mesmo CEO. Alguns indivíduos como o diretor de crédito podem ser

responsáveis por riscos que aparecem em toda a organização, mas somente aos riscos

relacionados à crédito.

No modelo de gestão tradicional, todos os riscos são relativamente

monitorados. As funções de gestão de riscos mais abrangentes são delegadas à um comitê,

que normalmente é formado por representantes das diversas diretorias e especialidades,

assim como das diferentes unidades de negócios. Assim, podem existir um ou mais comitês

para discutir e guiar as decisões de cada um dos tipos e áreas de riscos.

A utilização de comitês toma dificil conseguir certa uniformização nas

metodologias, medidas de cálculo ou políticas. A questão que se coloca é quem garante que

todos os riscos importantes estão sendo cobertos? Não fica claro quem é responsável pelos

riscos pois sempre a responsabilidade é compartilhada no comitê.

5.1.2. Modelos utilizados para o EWRM

Conforme visto anteriormente, a organização do gerenciamento de riscos pode

ocorrer de diversas maneiras dependendo da estratégia da empresa, sua história assim como

as pessoas e suas habilidades. Da mesma maneira, a autoridade e responsabilidade do CRO

varia de uma organização para outra. Mesmo assim, a organização da gestão de riscos nas

organizações que adotam o EWRM, sempre tem c- CRO como figura central. Segundo

Michael Haubenstock (1999), são encontrado três tif''.:s de modelos.

O primeiro, chamado de modelo dos riscos financeiros, se caracteriza pelo fato

das funções de risco de crédito e risco de mercado se reportarem para o CRO mas todos os
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outros riscos ficarem fragmentados ao longo da organização. O trabalho de gerenciamento

de riscos tipicamente foca nas políticas,mensuração e análise dos riscos.

Um exemplo desse modelo pode ser visto em alguns bancos. O eRO lidera um

grupo que inclui um responsável por crédito e outro por mercado. O grupo é responsável

por encontrar maneiras de otimizar o risco sobre o retomo de capital. Ele mantém uma

estrutura de trabalho comum, estabelecendo e controlando os limites de crédito e mercado,

e gerenciando o uso do balanço de acordo com as metas financeiras. O eRO também

preside os comitês de risco operacional, risco de liquidez, capital e investimento.

O segundo, chamado de modelo de todos os riscos, se caracteriza pelo fato que

o eRO é responsável por todos os riscos da organização, incluindo os riscos operacional,

crédito e mercado. Tipicamente o papel do eRO é de consultor. Ele mantém ciência de

todos os riscos da organização, define políticas de risco, mensura os riscos, reporta as

exposições e chega a se envolver proativamente na área do risco operacional. Ele não chega

a dirigir áreas como a controladoria, tecnologia, auditoria ou outras. Mas essas áreas

chegam a ter uma linha de reporte "pontilhada" para o eRO. Os que tem real autoridade

para assumir riscos são os gerentes nas unidades de negócio e os comitês.

Uma empresa de gerenciamento de investimentos segue esse modelo de modo

que uma unidade cria um modelo de gestão e faz com que esse modelo seja seguido por

todas as unidades de negócio. O eRO fica com um papel consultivo apenas, monitorando e

reportando os riscos.
Assim como os outros modelos apresentados, ele pode variar bastante de uma

companhia para outra dependendo da cultura e das pessoas.

O terceiro modelo se chama modelo de governança do nsco. Esse modelo

. alternativo combina tanto a mensuração do risco como as funções de controle sob o eRO.

Esse é um modelo no qual o eRO deixa de ter um papel apenas consultivo para um papel

de gestor. Ele assume o papel de "cão de guarda", sendo responsável pelas funções de

auditoria e afins. Os gerentes ou diretores de crédito e mercado trabalham bem próximo ao

eRO, podendo estar dentro ou fora da estrutura de risco.
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5.1.3. O modelo proposto

Apesar de não existir um modelo único e universal para todas as organizações,

acreditamos que o seguinte modelo proposto possa servir como ponto de referência para se

implementar o EWRM, explorando todas suas vantagens.

O modelo a ser proposto foi inspirado nos modelos mencionados anteriormente

e aperfeiçoado através da experiência profissional do autor e das entrevistas feitas com

profissionais. O modelo pode ser visto na figura abaixo.

Figura 4 - Modelo proposto

Jurídico

Risco Risco
Operacional de Mercado

Risco
de Crédito

Tecnologia

Controladoria

Auditoria

Outras

Fonte: Baseado no texto de Michael Haubenstock pág. 51.

Esse modelo integra todos os tipo de risco sob a responsabilidade do CRO, que

participa na definição da filosofia de risco e da estratégia de risco da organização. Note que

esse modelo adiciona uma função de gerenciamento de portfolio. Essa função seria

exercida por um grupo de pessoas que trabalharia com os diversos tipos de riscos, como

integração do risco de crédito e mercado, alocação de capital, mensuração de retorno

ajustado ao risco e até análise de novos produtos ou negócios. Numa organização, esse

grupo fornece: ia as políticas, as ferramentas analíticas e suporte de informações gerenciais

para as pessoas de crédito e mercado. Esse grupo de pessoas proveria o CRO de todas as
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informações necessárias para coordenar os três grandes tipos de riscos, crédito, mercado e

operacional.

A questão da mensuração dos riscos é de fundamental importância para o

sucesso da gerência de portfolio. Essa equipe precisa poder converter todos os riscos numa

única medida, normalmente em termos financeiros, para que os riscos possam ser

integrados e gerenciados conjuntamente. Assim, podem ser gerados cenários de stress que

serão analisados e dependendo dos resultados, alguns riscos deverão ser trabalhados e

mitigados.
É importante notar a importância do gestor de risco operacional, que além de

ser responsável pelos riscos operacionais, é responsável por todos os outros tipos de risco

que estão presentes nas outras áreas da companhia. Assim, a estrutura ideal faria com que

houvesse um responsável por risco em cada uma das áreas, reportando também para o

gerente ou diretor de risco operacional.

O modelo proposto faz com que o CRO tenha um vínculo muito próximo com o

CEO, facilitando a participação do CRO em qualquer decisão estratégica da companhia que

envolva risco. O modelo também prevê a existência de comitês de risco nos quais o CRO

pode presidir ou ser membro.

Pode-se ver também que no modelo os responsáveis pelos três maiores riscos se

reportam diretamente ao CRO e que as outras áreas possuem um reporte pontilhado para o

responsável pelo risco operacional. Acreditamos que esse modelo seja capaz de organizar o

gerenciamento de riscos numa organização de modo eficaz, através de linhas de reporte

diretos e indiretos, propiciando a formação de uma cultura de risco por toda a organização.

É importante ressaltar que para a efetiva implementação do modelo não basta

um simples organograma. Deve-se discutir quanta autoridade e poder o CRO e as outras

funções devem ter. Essa decisão pode determinar a performance final do EWRM na

organização. Para que o modelo tenha sucesso, é importante que o CRO tenha autoridade

por toda a organização. Isso implica em poder para aprovar e desaprovar limites e

operações novas, assim com determinar e implementar as políticas de risco que achar

necessário.
O modelo de EWRM depende bastante de fatores como pessoas e cultura. Por

ISSO, deve-se avaliar com muito cuidado a contratação do CRO. levando em conta sua
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experiência e sua respeitabilidade perante todas as áreas da companhia. Somente assim, o

CRO poderá trabalhar e gerenciar os riscos por toda a organização, fazendo com que em

última análise, todos os funcionários saibamtrabalhar os riscos no dia-a-dia.

5.2. O papel do CRO

A criação do título de CRO está ligada à responsabilidade pelo

desenvolvimento e implementação de uma estratégia integrada de riscos, o EWRM. Hoje

em dia já existe a figura do CRO na maioria das empresas de risco intensivo como

instituições financeiras, firmas de energia e firmas com investimentos significativos no

estrangeiro.
Na maioria das vezes, o CRO se reporta ao CEO ou ao comitê de diretores.

Abaixo do CRO, estão responsáveis pelos riscos operacionais, de mercado, de crédito,

seguros e de gerenciamento de portfolio. Além dessa atribuições, o CRO costuma ser

responsável pelo gerenciamento do capital, metodologias de risco e distribuição de

relatórios, assim como os responsáveis por risco nas diversas unidades de negócio.

Definir o papel do CRO não é simples. Essa função exige urna gama de

conhecimentos, experiência e habilidade que não é facilmente encontrada em uma única

pessoa. A maioria dos gerentes de risco tem experiência em risco de mercado, crédito ou

operacional. Muitos poucos têm experiência nos três. Mas só isso não basta, é necessário

ter habilidades pessoais para coordenar a gerência de todos os riscos da organização e

navegar pela política da empresa.
Os papéis e responsabilidades do CRO podem vanar de acordo com as

necessidades da organização e as qualificações do profissional. No entanto um papel

primordial é um alto nível de conhecimento do nível dos riscos corridos pela companhia.

Isso pode ser conseguido através da implementação de um processo de gerenciamento de

riscos que identifica, mede e controla todos os diferentes riscos através de medidas

econômicas consistentes. Somente mantendo uma idéia geral e compreensiva dos riscos, o

CRO pode assegurar que existe uma diversificação saudável dos riscos da companhia.

Um CRO deve ser proativo, focando não só nos riscos atuais r,!.Anotambém nos

riscos futuros, gerando discussões sobre qual o nível de risco é aceitável e quais são as

ações necessárias para acabar com tais riscos. Um eRO também deve comunicar com
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clareza à alta gerência as exposições e as mudanças diariamente e inspirar confiança para

participar efetivamente dos processos de decisões estratégicas.

O papel do CRO é relativamente claro quando se trata de risco de crédito ou de

mercado. Em contrapartida, seu papel sobre todos os outros tipos de risco não é tão fácil de

descrever uma vez que são dificeis de serem definidos e mensurados. Felizmente, avanços

recentes vêm criando espaço para uma melhor gestão desses outros riscos. A cada ano

novas metodologias e modelos vêm conferindo maior precisão aos riscos.

Na medida que os riscos passam a ser mensurados com maior precisão, o CRO

passa a entender melhor os riscos na organização e pode trabalhar mais efetivamente na

otimização dos riscos, adequando a exposição da organização segundo o apetite ao risco da

mesma.

Em termos gerais, pode-se dizer que o papel do CRO deve ser:

Fornecer liderança, visão e direção para o EWRM;

Estabelecer um programa de gerenciamento de riscos que englobe todos os

riscos corridos pela empresa;

· Desenvolver políticas de risco que incluem a quantificação do apetite de

risco da empresa através de limites específicos.

· Implementar uma série de metodologias de risco e relatórios, incluindo

perdas e incidentes, principais exposições e indicadores como sinais de alerta;

· Alocar o capital econômico nas atividades dos negócios baseando-se nos

riscos e otimizando o portfolio de risco da companhia através do uso de estratégias de

transferência de riscos;

· Melhorar a gestão de fISCOS através de comunicação e programas de

treinamento, medidas de desempenho e incentivos baseados em risco, assim como outros

programas na mesma direção;

· Desenvolver as metodologias, sistemas e capacidade de gerenciamento de

dados para suportar o EWRM.

Tanto o CRO quanto o CEO devem se questionar constantemente sobre a

efetiva utiFL:açãodo EWRM. Em Understanding Enterprise Risk Management: An

Emerging Model for Building Shareholder Value, a KPMG cita um checklist para essa

questão. Veja abaixo:
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Sabemos quais os riscos que corremos?

Temos avaliado nossa exposição em riscos não tradicionais?

Entendemos as inter-relações entre os riscos?

Sabemos qual o nosso apetite ao risco?

Sabemos quem são os donos dos riscos?

· Temos sistemas adequados para medir e monitorar os riscos?

Quais são as perspectivas das pessoas/departamentos que monitoram os

riscos?

· Temos sistemas que promovem a otimização dos riscos?

Olhamos regularmente para novos mercados, oportunidades de parceria e

outras estratégias de otimização de risco?

· Como nossos sistemas de incentivo afetam o gerenciamento de risco?

Nosso entendimento de risco permeia nossa organização e cultura?

· Cada indivíduo entende seu papel e responsabilidade sobre o gerenciamento

de risco?
· Risco é uma consideração prioritária quando os processos são melhorados?

, 5.2.1. A visão dos executivos responsáveis pelo EWRM

Devido às condições dos mercado, muitas organizações estão percebendo as

vantagens do EWRM. "Muitas organizações, não só financeiras, estão percebendo a

necessidade de um foco sobre o gerenciamento integrado de riscos" disse Suzanne Labarge,

CRO do Royal Bank of Canada. Além disso, outros tipos de risco (além dos tradicionais)

começam a serem analisados. "O que nós estamos vendo agora é a crescente importância

dos outros riscos - reputação, e-commerce, estratégico, operacional, compliance, e assim

por diante" enfatiza Suzanne Labarge.
Para os executivos, a implementação do EWRM garante que boas decisões

sejam tomadas. "Se a chave para um bom gerenciamento de riscos significa tomar boas

decisões, então EWRM significa ton.ar boas decisões por toda a organização", diz Andrew

Cross em entrevista à Risk Magazine rI(; Janeiro de 2001.

Também é senso comum entre os executivos o nível de maturidade dos

diferentes tipos de risco. Por exemplo, o risco de mercado e de crédito já são bem
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conhecidos e gerenciados. Já o risco operacional, precisa se desenvolver mais. "Então foi

crédito, mercado e num passo adiante começou-se a pensar que o operacional também nos

levava a perdas enormes ..." confirma José Luiz Majolo em entrevista anexa cedida para o

trabalho. Segundo David Foster, "o risco operacional como medida quantitativa ainda é

bastante imaturo. Vai levar entre cmco a dez anos para o risco operacional, como

disciplina, ficar na mesma posição que estamos com os riscos de crédito e mercado".

Suzanne Labarge confirma que "as medidas de risco operacional estão nos estágios iniciais

de desenvolvimento".

A implementação do EWRM acaba gerando mudanças por toda a organização.

"EWRM envolve mudanças em todos os níveis de uma organização, mas só tem significado

real se afetar a maneira que a diretoria executiva toma decisões", disse Andrew Cross.

Com relação à indústria bancária mais especificamente, ainda existe a

necessidade de mostrar aos órgãos reguladores e auditores externos que os riscos são bem

controlados. Além disso, os órgãos reguladores estão começando a requisitar capital pelo

risco operacional também. "Órgãos regulatórios já estão falando à linguagem do EWRM,

então todos na organização precisam estar engajados nisso" disse Spiro Santoni em

entrevista a Risk Magazine em janeiro de 2001.

Referente à implementação, os executivos concordam que é uma longa jornada,

com vários obstáculos. No entanto, a grande dificuldade percebida por eles é como agregar

diferentes riscos numa só medida. "EWRM enfrenta um obstáculo conceitual fundamental.

Medidas que são mais apropriadas para o controle de um risco específico não são as

mesmas daquelas que são comensuráveis (podem ser agregadas numa única expressão geral

de risco)", disse David Rowe também à Risk Magazine em Janeiro de 2001.

Para se conseguir um trabalho eficiente e tirar o maior proveito do modelo

EWRM, é preciso criar o comprometimento de toda a organização, especialmente da alta

diretoria, no que diz respeito ao alinhamento de visões e estratégias ao longo da

organização. "Agora, comigo na mesa, risco permeia muito mais discussões de assuntos

estratégicos ..." confirma Suzanne Labarge. "É tudo sobre incluir O gerenciamento de risco

no estágio inicial no processo de planejamento estratégico" (SczanneLabarge, março

2000). Outro ponto importante é que "a estratégia de risco seja trabalhada em conjunto com

a estratégia do banco" enfatiza José Luiz Majolo.
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Segundo David Foster, ''você precisa criar um time que possa chegar a um

entendimento claro e compartilhado da maneira como alcançar os objetivos, e que está

completamente alinhado com os objetivos do negócio". "Um dos nossos maiores desafios é

desenvolver uma linguagem comum para risco". Só se atinge o objetivo se tivermos 22 mil

caras trabalhando para a gente..." disse José Luiz Majolo sobre a necessidade de permear o

conceito de risco ao longo da organização.

Outro ponto bastante importante do EWRM é possibilidade de trabalhar a

relação risco retomo de uma forma mais adequada. "... nós precisamos estar muito mais

atentos à relação risco retomo como um todo porque a nossa função realmente era de

conseguir dar uma normalizada na volatilidade da rentabilidade dos bancos" disse José Luiz

Majolo em entrevista concedida para o trabalho.

Um dos maiores beneficios que o EWRM nos trás é o gerenciamento do

portfolio de risco.... "Você pode entender o risco como uma comodite para ser comprada ou

vendida, para se colocar no portfolio ou não" disse Majolo. Assim, através de uma análise

mais apurada do portfolio com diferentes tipos de risco, você pode balanceá-lo utilizando-

se de derivativos de crédito por exemplo.
Para liderar o EWRM, foi criada a posição do eRO (Chie! Risk OjJicer). Sem

dúvida é uma posição com muitos poderes e responsabilidades, na qual poucas pessoas

estão aptas ou capacitadas para ela. Assim, normalmente essa posição é exercida por

profissionais com grande experiência em risco de crédito e alguma experiência em outros

tipos de risco. O eRO precisa ser uma pessoa que conheça "muito bem a estratégia da

empresa, e tenha um bom senso muito grande de aplicação, senão ocorre um

desalinhamento entre o apetite de risco e a estratégia. A área de risco consegue fazer isso..."

define José Luiz Majolo.
Mas a evolução da função normalmente tem a mesma estória. Um profissional

de risco de crédito que assumiu o risco de mercado e acabou juntando o risco operacional

também. Isso é normal considerando-se o tempo de maturação de cada um dos tipos de

risco citados anteriormente. O eRO do Banco ABN AMRO Real, José Luiz Majolo

conf.rma essa estória em entrevista anexa.
Dificilmente o eRO acumula a responsabilidade por todos os tipos de risco.

"Eu não sou responsável por todos esses riscos (fraude, segurança, imagem, etc.), eu sou
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responsável pelo conjunto dos três riscos (operacional, crédito e mercado)", colocou José

Luiz Majolo. "Nós centralizamos quase toda a mensuração dos riscos de crédito e mercado,

mas muito do gerenciamento dos outros riscos tem que ser feito pelas outras divisões" disse

Suzanne Labarne. Normalmente, a diretoria de risco fornece o modelo (políticas,

estratégias, etc.) e a infra-estrutura para o gerenciamento dos outros riscos.

De maneira geral, a necessidade do gerenciamento integrado de riscos já é

percebida, e muitos já caminham para isso. " ...Para finalizar eu acho que já se evoluiu

muito e o que se precisa é sedimentar os conceitos dentro das organizações porque a visão

holística de risco já é uma visão vencedora ..." conclui José Luiz Majolo.

5.3. As etapas da implementação

A implementação do EWRM numa companhia não é tarefa fácil. Na verdade é

uma grande jornada com vários desafios. As diversas etapas sugeridas para a

implementação do EWRM são detalhadas a seguir.

5.3.1. Estabelecimento doprocesso

Para que o gerenciamento de riscos de uma organização seja eficaz e bem

implementado, ele deve estar bem alinhado com os processos, a estratégia e a capacidade

da organização. Assim, para a implementação do EWRM, devemos trabalhar para que as

estratégias sejam bem claras para todos, assim como as possibilidades da empresa

(capacidade), facilitando o entendimento dos processos existentes e futuros.

O estabelecimento do processo deve ser entendido metaforicamente como a

fase na qual um pássaro está formando o ninho. Seria a preparação para suportar o

desenvolvimento do filhote, no nosso caso o EWRM. Segundo James Deloach (2000), essa

fase pode ser concluída em duas grandes etapas: a adoção de uma linguagem comum e o

estabelecimento das metas, objetivos e estrutura.

Para garantir que todos estejam falando e entendendo as mesma COIsas, a

linguagem a ser adotada deve teI' as seguintes características:

Definição de :":.co consistente com a dinâmica do negócio e sua maneira de

criação de valor.
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Linguagem de gerenciamento de rISCOSmoderna, unindo rISCOcom

oportunidade, facilitando o entendimento de novos negócios através de

análises e discussões.

Possuir um esquema que garanta a decomposição do negócio em áreas de

operações, gerenciamento e suporte.

Resultar num modelo que simplifique o foco das comunicações sobre risco,

não se misturando com outros assuntos.

A criação de uma linguagem comum deve ser suportada e gerenciada pela

diretoria. Na verdade, a diretoria deve ditar qual o entendimento de cada um dos conceitos

relacionados a risco. Isso pode ser conseguido através da criação de um glossário de termos

sobre risco e através da consistência nos termos utilizados nas comunicações oficiais. A

diretoria deve se certificar que o que é dito nos níveis mais altos é entendido corretamente

nos outros níveis da organização.

A uniformização da linguagem deve auxiliar na identificação do fISCOS-

próximo passo a ser visto - pois garante que riscos similares serão classificados numa

mesma categoria e serão tratados de maneira igual. Por exemplo, deve-se diferenciar os

riscos por sua origem seja ela operacional, gerencial ou de suporte, como sugerido acima.

Para se conseguir isso, todos os envolvidos devem entender corretamente os conceitos

envolvidos através de uma linguagemúnica.

De maneira geral a adoção de uma linguagem comum deverá proporcionar à

organização um modelo de risco, um glossário com termos afins, um esquema de

classificação de processos, e condições para um diálogo eficaz sobre risco. Os grandes

beneficios da adoção de uma linguagem comum seriam uma melhora nas comunicações e

distribuição das informações, melhoria das chances de identificar todos os riscos relevantes

e foco nas discussões com pessoas de outras disciplinas.

A segunda grande etapa citada por Deloach é o estabelecimento de metas,

objetivos e missão para a organização. A diretoria deve ser responsável por isso. A missão

da empresa deve ser traduzida numa série de estratégias de negócio e políticas. As

estratégias e políticas de uma organização devem ser desenvolvidas de forma a propiciar

um entendimento comum do apetite ao risco, da tolerância ao risco, assim como dos

padrões de conduta esperados. As estratégias de negócio definem o modelo de negócio para
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alcançar os objetivos da organização. As políticas garantem que a tolerância ao risco está

sendo observada corretamente e que os riscos estão sendo reportados da mesma forma.

Dessa forma, elas são uma excelente ferramenta para delinear riscos desejáveis e

indesejáveis.

A estratégia de nsco deve ser consistente com as outras estratégias da

companhia. Idealmente, tanto a estratégia de risco quanto a estratégia do negócio deveriam

ser traçadas simultaneamente e conjuntamente. Se a estratégia de risco for formulada após a

estratégia do negócio, então a estratégia do negócio deve ser reavaliada com base nos riscos

gerados por ela.
Os resultados do estabelecimento das metas, objetivos e estrutura para o

gerenciamento de riscos numa organização serão entre outros a criação da visão, metas e

objetivos do gerenciamento de riscos, a criação de uma política geral de riscos, uma

comunicação eficaz de cima para baixo na companhia, o envolvimento da diretoria e

responsabilização pelos riscos e a criação de uma estrutura focada no gerenciamento de

riscos. Os grandes beneficios são a clareza no papel e propósito do gerenciamento de riscos

e o fato das coisas acontecerem com as ações de alguns executivos chave que detêm poder

para tal.

Além dos pontos citados até então, o estabelecimento do processo deve

contemplar o desenvolvimento de uma estrutura organizacional responsável pelo

gerenciamento dos riscos da organização. A diretoria deve trabalhar num modelo como o

proposto anteriormente na seção 5.1 e definir as responsabilidades e funções de cada um

dos participantes.
Definindo uma linguagem comum, estabelecendo as metas, objetivos e uma

estrutura adequada, a diretoria de uma organização estará criando uma forte "fundação"

para construção do EWRM.

5.3.2. Identificação dos riscos

Uma fase inicial e primordial para a implementação do EWRM é a

identificação dos riscos que a organização corre. Somente com um bom proce=-; de

identificaçãodos riscos a organização garantirá o sucesso do EWRM.
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Para ajudar no processo de identificação dos riscos, sugerimos algumas

perguntas a serem feitas:

Tabela 3 - Checklist para identificação de riscos

Risco · As estratégias críticas são adequadas para a organização atingir seus
Estratégico objetivos?

· Quais são os riscos inerentes a essas estratégias e como eles podem ser
identificados, medidos e gerenciados?

· Qual é o apetite de risco da organização?
· Quais os riscos oriundos das atividades de e-commerce?

Risco · Quais são os riscos inerentes aos processos que foram escolhidos para
Operacional implementar as estratégias?

· O que faz a organização para identificar, quantificar e gerenciar esses
riscos, dado o apetite de risco? Como ela se adapta as novas atividades e
estratégias com as mudanças?

Risco de · Quais são os riscos à marca e reputação inerentes à maneira pela qual a
Reputação organização executa suas estratégias?
Risco Legal · Quais riscos são relacionados a enquadramento à órgãos regulatórios ou

deveres contratuais - não somente aqueles financeiros?
Risco · Existem processos para medir os riscos financeiros?
Financeiro · A organização vem incorrendo em passivos demasiados para suportar a

operação?
· A organização possui objetivos financeiros quantitativos claros?

Risco de · Os dados/informação/conhecimento da organização são confiáveis,
Informação relevantes e disponíveis?

· Os sistemas de informação são confiáveis?

· Os sistemas de segurança refletem a estratégia de e-business?
Novos · Quais os riscos que vão aparecer ainda? (podem ser riscos de novos
Riscos competidores ou novos modelos de negócio, riscos de recessão, de

relacionamento, políticos, desastres, ou outras crises)
Fonte: Baseado no texto da KPMG, pág. 7.

Para auxiliar a visualização dos riscos de uma organização, sugenmos uma

ferramenta bastante utilizada que relaciona a probabilidade de acontecimento com o seu

respectivo impacto. Apesar de ser uma ferramenta um pouco subjetiva em alguns aspectos,

ela fornece meios uniformes, efetivos e poderosos para identificar e priorizar os riscos.

Veja um exemplo abaixo.
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Com o uso desta ferramenta, a gerência ganha bastante poder através do

conhecimento dos da probabilidade dos riscos e seus impactos. Através desse processo eles

poderão julgar a probabilidade de ocorrência dos riscos, seus impactos e analisar a

adequação ou não deles. Assim, com a análise feita, alguns riscos não merecem ação. Mas

quando algum risco apresenta alta probabilidade e alto impacto (quadrante superior direito

da figura), a gerência precisa tomar uma atitude para movê-lo a um quadrante mais

aceitável ou até eliminá-lo. Riscos com baixa probabilidade e baixo impacto podem até

merecer uma redução de controle uma vez que pode não valer a pena gastar recursos com

eles. Logicamente, toda essa análise deve ser feita sob a perspectiva risco x retorno dos

efeitos sobre a organização como um todo. Um uso complementar dessa ferramenta pode

ser a designação de responsáveis para cada um dos riscos apontados no gráfico.

De forma geral, podemos dizer que o uso dessa ferramenta trás os seguintes

beneficios:

Faz as pessoas focarem maior atenção nos riscos mais importantes.

É um excelente "mapa" para se começar a traçar uma estratégia de

gerenciamento de riscos (ver ponto mais adiante)

Ela ajuda a alinhar os objetivos do negócio com o gerenciamento dos riscos.

Reduz a chance de não gerenciar riscos importantes.

Facilita a visualização de oportu.nuades de gerenciamento de riscos entre as

diversas unidades e processos da organização.

Fornece uma base para a agregação dos riscos da organização.
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5.3.3. Categorização dos riscos

A categorização dos fISCOS ajuda a agrupar e pnonzar os fISCOS. Existem

ferramentas que ajudam a assegurar que foram capturados todas as categorias de riscos

organizacionais, não só os tradicionais riscos financeiros. Seguindo a linha de raciocínio e

os exemplos já dados no texto, acreditamos que uma primeira e geral categorização de

riscos pode ser feita através dos seguintes tipos de risco:

Risco de mercado;

Risco de crédito;

Risco legal;

Risco de imagem/reputação;

Risco estratégico;

Risco operacional;

Risco de informação;

Novos riscos.
James Deloach (2000) cita as seguintes ferramentas que auxiliamnessa tarefa:

Análise de indicadores de risco: Essa técnica utiliza um sistema de

processos decisórios para ajudar os usuários a identificar e avaliar

indicadores qualitativos de riscos.

Mensuração do risco: O risco deve ser entendido como uma medida de

incerteza ou grau de variabilidade, associado a retorno. Assim, a

categorização dos riscos também pode ser feita pelo tamanho do risco.

Rating ou Scoring dos riscos: Uma modelo sistemático e transparente para

classificar riscos, baseado em modelos e critérios predefinidos.

Um ponto importante na fase de categorização dos riscos é a possibilidade de se

entender os riscos sob a forma de um portfolio. Isso implica que os riscos compartilham

certas característica e/ou interdependências. Os riscos podem ser agrupados pelas relações

que têm entre si, sendo que dentro desses os movimentos de crescimento e diminuição dos

riscos são parecidos. Além disso, pode-se enxergar que quando um risco é transferido de

um grupo para outro, o risco pode diminuirem um grupo e diminuirno outro. r'or exemplo.

ao terceirizar uma função secundária para eliminar o risco de performance. uma

organização assume riscos de crédito e de cadeia de suprimentos. Ao entender e mapear
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essas interdependências, os líderes podem começar a dividir os riscos em categorias que

serão gerenciadas e otimizadas de maneiras diferentes.

Outro ponto importante do portfolio de risco é que mostra as limitaçõesde uma

empresa. A diretoria tem tempo e recursos para olhar somente uma parte dos riscos. Avaliar

riscos como um portfolio possibilita perceber impactos e interdependências, permitindo

percorrer o processo de EWRM com um melhor entendimento de quais riscos são críticos e

consequentemente merecem mais foco - receber mais tempo e recursos da diretoria.

5.3.4. Quantificação dos riscos

A quantificação dos riscos ajuda as empresas a entenderem o potencial impacto

dos riscos. Um grande número de modelos matemáticos está disponível para esse fim. O

maior exemplo de modelo é o Value-at-Risk (VaR) cujo conceito está aplicado tanto para

risco de crédito como de mercado. Além disso, o conceito de retorno sobre risco ajustado

também segue bastante quantificado para melhor gerenciar as diferenças entre divisões e

produtos. Outras categorias de risco são menos quantificáveis mas o mercado vem

trabalhando em modelos para atingir esse fim.

Hoje em dia já existem modelos bastante sofisticados para a mensuração de

riscos de mercado e de crédito. Risco operacional está em desenvolvimento mas já surgem

alguns modelos. Todos os outros tipos de risco não possuem um modelo definido e

genericamente aceito. Isso também decorre do fato de que poucas organizações já se

preocupam de forma sistematizada com esses outros tipos de risco.

Em contrapartida pode-se perceber uma crescente preocupação por parte dos

órgãos reguladores como o BIS de passar a incluir não apenas o risco operacional mas

outros tipos de risco nas suas resoluções perante instituições financeiras.

Obviamente a escolha da metodologia a ser utilizada deve levar em conta a

complexidade do ambiente, sua volatilidade, a capacidade de gerenciamento, a

disponibilidadede informação e os custos da implementação.
É ;.r~lportanteressaltar que o foco desse trabalho não é descrever ou criar

metodologias -!"::':é1 a quantificação dos diferentes tipos de riscos de uma organização, mas

de alertar da necessidade de se ter todos os riscos quantificados, se possível na mesma

unidade, para que possam ser geridos de uma forma integrada, assim como otimizados.
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Através de um bom processo de identificação e categorização dos riscos, passa-

se a conhecer melhor os riscos da organização. Assim, mesmo que não sejam usadas

técnicas avançadas de mensuração de risco, acaba-se tendo uma importante noção

quantitativa dos riscos que a organização corre. Com a quantificação dos riscos, fica viável

a utilização do conceito de risco-retorno para a análise dos negócios atuais e futuros de urna

organização.

5.3.5. Definição das estratégias

Outro passo fundamental na implementação do EWRM é a definição das

estratégias de risco que a organização deve adotar. No texto de Deloach (2000) o autor

sugere cinco escolhas fundamentais a serem consideradas na formulação de uma estratégia:

evitar, manter, reduzir, transferir e explorar.

Primeiramente deve-se decidir quais fISCOS devem ser aceitos e rejeitados

baseando-se numa avaliação se esses riscos são desejáveis ou não. Um risco desejável é

aquele inerente ao modelo de negócio ou ao curso normal das operações. Um risco

. indesejável é aquele não se encaixa à estratégia geral da empresa, que trás uma boa relação

risco-retorno ou que não podem ser gerenciados adequadamente pela organização, devendo

ser então evitado.

Caso contrário, quando o risco é aceitável, existem algumas opções disponíveis.

Primeiro, pode-se manter um risco ao nível atual. Segundo, pode-se reduzir o impacto de

um determinado risco ou sua probabilidade de ocorrência (através de controle de riscos ou

diversificação). Terceiro, pode-se explorar os riscos já existentes aumentando-se a

exposição à eles. Finalmente, pode-se transferir riscos através de seguros, terceirização de

atividades ou até alguns tipos de instrumentos financeiros como swaps de crédito.

Essas cinco opções citadas acima normalmente são aplicadas individualmente

para cada tipo de risco. Vale lembrar que com o conceito do EWRM, essas opções devem

ser aplicadas sob a ótica de portfolios ou famílias, tirando proveito das características

comuns e correlações entre eles.

A formulação das estratégias Qs"/e ser um processo contínuo e interativo

dirigido por fatos, medidas e análises bem feitas. Muitas vezes pode não ser o caso de se

escolher uma opção ou a outra mas pode ser o caso de usar uma combinação delas.
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o gerenciamento de riscos deve ser encarado como um processo de tomar

decisões embasadas em análises concretas de riscos, onde se deve decidir onde apostar,

como apostar e até quanto apostar. Existem muitos fatores a serem considerados na

formulação das estratégias. Por exemplo, existem fatores relacionados à influência da

estratégia global sobre a estratégia de risco. Isso pode incluir os objetivos e metas do

negócio, a capacidade de gerenciamento e o horizonte de tempo que se deseja controlar os

riscos. Também devem ser fatores como a natureza dos riscos do negócio, se podem ser

controlados, geridos ou transferidos.
De maneira geral, a companhia precisa criar maneiras e modelos para facilitar a

criação de estratégias de risco. Um bom mapeamento dos riscos, uma boa mensuração dos

riscos ajudam a definir políticas e estratégias propriamente ditas para considerar a maneira

de enfrentar os riscos perante as possíveis escolhas citadas anteriormente.

Os beneficios de se ter estratégias de risco bem definidas são a prevenção de

surpresas desagradáveis através de uma boa identificação dos riscos e suas fontes, e

tranqüilidade de que todos os riscos foram analisados separadamente e em conjunto e as

decisões foram tomados segundo uma política e urna estratégia previamente pensada e

aprovada.

5.3.6. Implementação da estrutura

O próximo passo para a implementação do EWRM é a construção de uma

estrutura adequada para suportar o modelo. Deloach (2000) defende a idéia de que existem

seis componentes básicos para compor essa estrutura:
Políticas e estratégias do negócio: são as políticas e estratégias formais da

organização (já discutidas anteriormente) que especificam como os fISCOS

devem ser tratados.
Processos para o gerenciamento de riscos: são os meIOSpelos quais as

políticas e estratégias serão executadas. O gerenciamento de risco deve estar

próximo aos processos para controlar os riscos o mais p,,~:opossível de suas

fontes. .,
Pessoas: são as pessoas que executam os processos. Os papéis e

responsabilidades de cada pessoa devem ser bastante claros, segregando as
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pessoas que controlam os riscos daquelas que os geram. As pessoas devem

ser qualificadas o suficiente para saber gerenciar os riscos da melhor forma

possível, entendendo desde a formação dos riscos e os impactos potenciais.

Relatórios gerenciais: os relatórios gerenciais devem ser preparados de

acordo com as necessidades individuais de cada um dos responsáveis pelos

diversos riscos. Esses relatórios devem fornecer informações sobre os riscos

atuais, os limites, análise de cenários, tendência e outros indicadores para

suportar as decisões dos responsáveis. Eles devem der preparados com

freqüência adequada e devem ser claros quanto a responsabilidade de cada

um dos riscos.

Metodologias: conforme já discutido anteriormente, as metodologias são

uma parte importante do processo pois ajudam a quantificar os riscos,

priorizá-los, analisá-los e relacioná-los com os retornos obtidos.

Novamente, sempre que possível, os riscos devem ser expostos na mesma

base de comparação, para facilitar o entendimento e a diversificação de

estratégias.

Sistemas e dados: os sistemas de informação suportam os modelos e

relatórios que são integrantes do processo de gerenciamento de riscos. Eles

são extremamente importantes e merecem a atenção da alta gerência para

novas tecnologias, sempre respeitando requerimentos da organização como

flexibilidade, desenvolvimento e integração.

Quando a alta gerência trabalha no sentido de organizar e alinhar a estrutura

citada acima, ela dá um sinal claro de seu comprometimento com a implementação do

EWRM. Todas os componente da estrutura são muito importantes e dependentes entre si.

Por exemplo, se as estratégias e políticas da empresa são deficientes, os processos não serão

adequados para alcançar os objetivos da estratégia. Se os processos são falhos, as pessoas

não conseguem executá-los adequadamente. Se os relatórios não são adequados, as pessoas

não pedem tomar decisões adequadas. Se as metodologias não são utilizadas

adequadamente, os relatórios não são significativos ou não atendem seus propósitos. Por

último, se os dados e sistemas não são bons o suficiente, as metodologias não poderão ser

usadas adequadamente. Nesse sentido, existe toda uma cadeia de infra-estrutura,
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encabeçada por sistemas e informações que são cruciais para qualquer modelo gerencial de

riscos. Os gestores devem prestar bastante atenção à essa cadeia para todo o processo de

implementação do EWRM seja bem executado e resulte em bons resultados.

5.3. 7. Otimização dos riscos

Nesse ponto do processo já se deve ter clara a estratégia da empresa, seus riscos

e suas interdependências, quanto eles significam e quais riscos merecem mais atenção. O

próximo passo seria a otimização do portfolio de risco.

A otimização dos riscos engloba o conceito de escolha. Assim como um

investidor ajusta o mix de investimentos baseado em metas definidas de risco e retomo, um

gerente de portfólio de risco escolhe entre táticas de gerenciamento de risco baseado no

apetite de risco da organização assim como suas habilidades de absorve-los. Essas escolhas

podem incluir à adição de controles ou limites para riscos que possam exceder o apetite de

risco da organização. Tais escolhas podem também incluir a redução de custos relacionados

a controles excessivos ou ações para expansão de risco em áreas que existam o controle que

forneçam uma capacidade adicional para riscos .. Assim o gestor precisa continuamente

balancear a relação custo beneficio de tomar tais ações com intuito de otimizar o risco na

organização. Aplicando uma variedade de táticas, gestores de risco podem começar a afetar

a performance da corporação e assim afetar o valor para o acionista.

Uma parte importante do processo de otimização é certificar-se de que os

limites de risco são entendidos e que o apetite de risco é alocado apropriadamente, para que

os limites gerenciados separadamente não excedam o apetite de risco da organização como

um todo. Esse é um passo chave no processo, como o ponto de vista do gestor de risco pode

afetar o que ele define como um nível aceitável de risco. Por exemplo, um CFO pode

entender que a quantidade total de risco sobre negócios de futuros pode ser vinte milhões

de dólares. Dentro de uma divisão, entretanto, que tenha um limite de dois milhões de

dólares, um gestor pode pensar que um milhão é um valor aceitável de risco. A

performance total da organização poderia ser melhorada se o gerente de divisão entendesse

que ele poderia correr mais risco. T):.: mesma maneira, se a divisão tomasse uma posição

cujo risco fosse trinta milhões de dólares, ela estaria colocando toda a corporação num risco

inaceitável.
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Um dos grandes problemas para a otimização dos riscos é a agregação deles.

Assim, as escolhas sobre riscos individuais devem levar em conta a influência sobre a

organização como um todo. Como já dito anteriormente, as metodologias de mensuração

dos riscos devem sempre buscar mostrá-los na mesma unidade para facilitar a agregação e

às decisões.

A gestão sob a ótica de portfolio implica em gerenciar os riscos de uma maneira

holística, continuamente avaliando os impactos das mudanças de mercado e as novas

oportunidades que aparecem. Assim, a organização deve procurar os principais

direcionadores de risco que afetam uma grande parte da organização, um grupo de riscos, e

não riscos os individuais separadamente.

A otimização dos riscos é um processo interativo e contínuo: assim que uma

tática é implementada, outras pessoas devem reavalia-la. Como a reavaliação tipicamente

não é possível para todas as ações, as organizações estão começando a apontar as que são

mais importantes e com riscos materiais.

As principais vantagens de se agregar os riscos e trabalhar com um portfolio

otimizado são as seguintes:

Os riscos podem ser agregados de maneira a facilitar o entendimento do

impacto das diversas variáveis de mercado sobre os diferentes tipos de risco

e sobre o total.

Aumenta-se a eficiência e a qualidade das decisões uma vez que viabiliza

uma análise quantitativa dos riscos que podem ser transferidos ou

trabalhados para adequar o portfolio ao apetite de risco da organização.

Viabiliza a análise das relações entre os diferentes tipos de risco e ajuda os

gerentes, através de relatórios mais completos, a alocar mais recursos sobre

as atividades com melhor relação risco-retorno.

Simplifica e sumariza o entendimento de uma série de conceitos complexos

em um só número (ou em alguns poucos). Quanto maior e melhor o

entendimento dos riscos corridos pela organi==ção. melhor será a gestão

deles.
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Redução de custos, devido ao efeito portfolio'; quando comparado com

outros concorrentes.

2 Efeito portfolio é o efeito de redução dos riscos quando agregados em função da correlação

existente entre eles.
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6. FATORES CHAVES DE SUCESSO

Para que a implementaçãodo EWRM tenha êxito, é necessário que se atenha a

alguns fatores chaves de sucesso. Uma análise de cada um dos fatores mais importantes se

encontra abaixo.

6.1. Melhoria contínua

Para se alcançar o sucesso na implementação do EWRM, a organização precisa

estar sempre melhorando suas estratégias, processos e medidas. O processo de melhoria

contínua é interativo, onde a organização aprende a cada passo.

Na busca da melhoria no processo de implementação do EWRM, existem pelo

menos dois grandes desafios. O primeiro é definir qual o grau do esforça inicial para

alcançar o EWRM. O segundo é estimular a melhoria contínua após ter alcançado a fase

inicial.

Para cada tipo de risco enfrentado pela organização, deve ser avaliado qual o

esforço e atenção a ser dado. Os riscos mais importantes merecem um grau de

desenvolvimento na sua gestão bem maior que os riscos menos importantes, alocando-se

mais recursos para eles. Mas essa decisão precisa ser tomada com base nos objetivos da

organização, os beneficios e custos da opção e da capacidade de gerenciamento.

Uma adaptação do modelo do processo de maturidade de Carnegie Mellon,

citado no texto de Deloach (2000) fornece uma visualização das capacidades de

gerenciamento atuais e desejáveis no futuro. Na verdade, é um modelo que mostra o

processo evolutivo do gerenciamento de riscos, até seu grau máximo de sofisticação.



Figura 6 - Processo evolutivo

Estágio

Otimizado

Gerenciado

Definido

Repetido

Inicial

Fonte: Texto do Oeloach (2000) pág. 28.

Atributos de
competência
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Método de
conquista

-Estratégia de EWRM-
ênfase em tomar e explorar
riscos;
- Processos gerais;
-Conhecirnento compartilhado.

(feedback contínuo)
Gerenciamento de risco

como vantagem competitiva

-Metodos, análises e medidas
rigorosos;
-Debate intenso sobre a relação
risco vs. beneficio.

(Quantitativo)
Riscos mensurados e

gerenciados quantitativa-
mente e agregadamente

-Processo aplicado
uniformemente pela companhia;
-Falta de alguns componentes da
estrutura;
-Metodologias rigorosas.

-Linguagem comum;
-Pessoas qualificadas;
-Tarefas definidas;
-Componentes iniciais
da estrutura.

(qualitativo/quantitativo)
Políticas, processos e
padrões definidos e
institucionalizados

-Tarefas não definidas;
-Baseado na in iciativa:
-"Apenas faça";
-Confiança em pessoas chave.

Assim, como dito anteriormente, a organização precisa decidir em qual estágio

pretende se situar com relação a cada um dos riscos corridos. Com relação ao modelo do

EWRM, cada estágio de evolução significa que já são acumuladas algumas competências

no gerenciamento dos riscos. A figura abaixo demonstra a diferenciação em cada um dos

estágios.

(Intuitivo)
Processo estabelecido e
repetido; confiança nas

pessoas reduzida

(Ad hoc/ caótico)
Dependente de heróis,

falta de capacidade
institucional
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Figura 7 - Diferenciação dos estágios

Inicial Repetido Defmido Gerenciado/
Otimizado

'Linguagem comum;
'Recursos dedicados;
'Políticas de risco;
'Mapeamento dos riscos.

'Processos definidos;
'Responsabilidades de EWRM;
'Políticas gerais seguidas por toda
a organização;
-Mensuração dos riscos;
•Relatórios consistentes;
'Limites de risco globais.

•Estratégias de EWRM;
•Diversificação dos riscos como
vantagen competitiva;
'Quantificação dos riscos vs.
tolerância;
'Sistemas integrados de risco;
•Medidas de risco aplicadas à
performance e objetivos da
organização.• Identificação dos riscos.

Fonte: Texto do Oeloach, pág. 28.

Da mesma maneira, os beneficios de cada um dos estágios pode ser visto na

figura a seguir.

Figura 8 - Benefícios dos estágios

Inicial Repetido Definido
Gerenciado/
Otimizado

'Decisões de risco-retomo
recebem mais atenção;
'Processo decisório mais efetivo.

'Antecipação dos riscos melhor que
os concorrentes;
'Ligação entre a gerência de riscos
e a gerência de operações;
'Melhor alocação de capital e
recursos;
'Transparência dos riscos perante
os stakeholders.

'Capitalização das oportunidades
de negócios;
'Gerenciamento de riscos como
parte da gestão dos negócios;
'Exploração dos efeitos da
diversificação;
'Agregação dos riscos para
diminuir custos de transferência;
'Gerenciamento de riscos
integrado
com o planejamento e estratégia
do negócio.'Conhecimento dos riscos

Fonte: Texto do Oeloach, pág. 29.

Sugerimos três ferramentas auxiliares para o processo de melhoria contínua

numa organização. A primeira seria a prática do benchmarking com organizações que

estejam reconhecidamente num estágio superior com relação ao EWRM. A segunda seria o

estímulo à comunicação e ao compartilhamento da informação. A comunicação será

maximizada se a alta gerência tornar viável a comunicação dentro da organização :~Dto

horizontalmente quanto verticalmente. A terceira ferramenta seria o treinamento dos

funcionários. Através do treinamento, os empregados se tornam aliados na gestão dos
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rISCOS,na medida que passam a conhecer melhor os riscos, estratégias e políticas da

organização, além de criar uma certa co-responsabilidade pelos riscos.

6.2. Recursos e tecnologia

Um dos pontos mais críticos na implementação do EWRM é a alocação de

recursos para tecnologia. O gerenciamento de risco exige que sejam usadas tecnologias de

ponta uma vez que o volume de dados, assim como o número de simulações e cálculos que

exigem grande capacidade de processamento, é muito grande.

Conforme já dito anteriormente, os dados primários de uma organização

representam o primeiro bloco da infra-estrutura de gerenciamento de riscos. Se eles não são

bons, íntegros ou até mesmo completos, a performance de todo o resto da cadeia é

comprometida. Uma visão bem simples desse conceito pode ser visto na figura abaixo.

Figura 9 - Cadeia de informações

Dados Processamento Relatórios Decisões

No mercado já existem algumas empresas oferecendo soluções de tecnologia

para o EWRM. No entanto, muitos profissionais que trabalham com gerenciamento de risco

dizem que essas soluções não são completas e exigem que a organização se adapte a elas,

não o contrário. O que muitas organizações acabam fazendo é desenvolver internamente os

sistemas que gerenciam cada um dos tipos de risco, principalmente crédito e mercado, para

depois integrá-los sob uma única plataforma.

Sem dúvida, a implementação do EWRM, tem grandes custos financeiros

quando se trata de tecnologia. Por isso, deve haver o comprometimento da alta diretoria em

alocar recursos para que seja montada uma infra-estrutura de tecnologia para atender as

necessidades do EWRM.

De qualquer forma, é imperativo que haja disponibilidade das informações,

sempre em tempo adequado e com confiabilidade. Fora isso, devem existir sistemas

robustos, flexíveis e que "conversem" uns com os outros, para que o processamento das

informações, segundo as metodologias adotadas, seja feito com a melhor performance
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possível, podendo integrar as informações dos diversos tipos de riscos e propiciando a

análise de portfolio.

6.3. Estrutura

Muitas organizações estão desenhando estruturas integradas que definem como

EWRM está embutido) na organização. Esse desafio não requererá uma reinvenção

burocrática da estrutura de negócios já implementada, mas sim um melhora de tais

estruturas que embutirá e alinhará o gerenciamento de risco dentro das estratégias

existentes e esforços no planejamento de negócios.

As estruturas vão levar em conta os papeis e responsabilidades para o

gerenciamento de risco. Eles também definirão a responsabilidade assim como linhas de

reporte claras, as quais reforçam gerentes a agirem dentro de fronteiras definidas ligadas ao

apetite de risco. A efetiva integração dessa estruturas pede que a diretoria desenvolva o

conceito de propriedade do esforço e demonstre um forte comprometimento com isso. Para

atingir esse comprometimento, a diretoria precisará de educação e reafirmação contínua de

que o EWRM está gerando valor.

Em Understanding Enterprise Risk Management: An Emerging Model for

Building Shareholder Value, a KPMG aponta os seguintes itens para ajudar na

implementação de uma estrutura de risco de uma organização:

Atividades da diretoria

Fornecer educação sobre o EWRM por toda a diretoria;

Estabelecer o apetite ao risco e a estratégia de risco para a organização;

Tomar as "rédeas" do processo do EWRM assim como a responsabilidade

por ele;

Analisar os relatórios de risco da organização;

Atividades da gerência

Desenvolver uma política (estratégia) de risco alinhada com os objetivos do

negócio;

Criar uma estrutura organizaciora 1 Je gerenciamento de risco com linhas de

reporte claras;

Desenvolver e delegar responsabilidades para o gerenciamento dos riscos:
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Comunicar a visão da diretoria, estratégia, política, responsabilidades e

linhas de reporte para todos os empregados da organização;

Estabelecer uma cultura comum de risco

Usar linguagem e conceitos comuns de risco;

Comunicar assuntos relacionados a risco usando tecnologia e canais

apropriados;

Desenvolver programas de treinamento para gerenciamento de riscos

Identificar e treinar os "campeões de risco";

Fornecer estórias de sucesso e identificar as conquistas;

Alinhar as técnicas de risco com a cultura da organização;

Desenvolver um sistema de compartilhamento de informação;

Criar responsabilidades sobre os riscos

Incluir atividades/responsabilidades de gerenciamento de fISCO nas

descrições de cargo;

Incorporar conceitos de EWRM nos objetivos pessoais;

Dar poder aos gestores com fronteiras bem definidas;

Incorporar atividades de risco nos processos atuais

Alinhar e integrar as atividades de risco com os processos do negócio;

Incorporar controles em tempo real nos sistemas;

Desenvolver melhoria contínua nos processos de risco;

Medir e monitorar risco

Identificar indicadores de performance e fatores críticos do processo

relacionados a risco;

Estabelecer medidas de sucesso para estratégias e atividades de risco;

Fornecer um processo periódico para medir a relação risco/retomo;

Identificar e implementar processos de monitoramento e métodos de

reavaliação;

6.4. Compromisso e conscientização

Para que o EWRM possa ser implementado da melhor forma possível. deve

existir um grande comprometimento por parte dos líderes da organização. Este
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comprometimento deve ser demonstrado através de ações visíveis e consistentes de maneira

a criar e sustentar a iniciativa. Eles são os responsáveis por instigar e sustentar com sucesso

a mudança.

Os líderes devem desenvolver um bom estudo de caso que esclarece

objetivamente que a mudança para o EWRM é a única opção. Qualquer mudança sofre

resistências e caso ela não seja bem entendida não se concretizará. Além disso deve existir

uma clara justificativa econômica apoiando a decisão.

Para disseminar a idéia por toda a organização, os líderes devem compartilhar

sua visão, assim como o escopo, objetivos e metas de modo que todos entendam seu papele

como podem contribuir para o processo. É importante ressaltar que os objetivos devem ser

realistas de modo a levar em conta a capacidade de gerenciamento da organização. Deve

existir o envolvimento de todos os stakeholders, sendo que eles tem que "comprar" a idéia

para que o processo tenha sucesso.

Acima de tudo, o comprometimento da alta gerência (ou líderes) deve ser

traduzido também por um plano de ação bastante claro.

Outro ponto importante é a responsabilização das pessoas pelos resultados do

projeto. É importante a responsabilização tanto para o bem quanto para o mal, isto é, tanto

para resultados positivos quanto negativos. O EWRM deve ser parte do dia-a-dia do

processo de decisão, sendo a responsabilização pela implementação o primeiro passo para

iSSO.

Para se conseguir o comprometimento geral da organização, não basta alterar

políticas, estratégias, ou processos. É preciso trabalhar na maneira como o risco é entendido

e percebido. A comunicação e a linguagem usada têm papel fundamental nesse sentido. A

cultura da empresa deve ser trabalhada parta incorporar todas as consequências do EWRM.

Uma delas, é que a organização passa a comparar performances individuais, de processos e

coletivas contra os riscos corridos, quaisquer sejam a natureza deles.

Deloach (2000) concorda com a maioria dos pontos citados anteriormente e

relaciona esses elementos com as consequências caso não sejam trabalhados. Veja a tabela

a seguir:
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Tabela 4 - Consequências por elemento não mudado

Elemento de mudança Conseqüência se não trabalhado

· Comprometimento e suporte dos líderes · Falta de liderança ou modelo de papéis

· Bom estudo de caso · Falta de ação

· Visão compartilhada · Falta de direção e foco

· Metas realistas · Falta de credibilidade

· Plano de ação definido · Falta de guias de ação

· Envolvimento dos stakeholders · Falta de comprometimento

· Responsabilização pelos resultados · Falta de "pais" ou "donos"

· Gerenciar lado humano e comunicações · Falta de endosso para a mudança

· Visão do processo de implementação · Falta de sistematização

· Alinhar medidas de performance · Falta de cumprimento dos objetivos

· Alinhar processos com a cultura · Falta de sucesso

Fonte: Texto do Deloach, pago 40.

6.5. Manutenção dos talentos

A gerência deve agir pro ativamente para atrair, reter e desenvolver bons

gerentes de risco pois a demanda por bons profissionais é bem maior que a oferta, acirrando

a briga entre as empresas pelos melhores talentos.

Segundo James Lam e Jennifer Pence em War for risk managemnet talent heats

up (2001), existem quatro pontos que devem ser atentados para a manutenção dos talentos.

São eles:

1. Demonstrar o comprometimento da companhia com o gerenciamento dos riscos:

Ninguém gostaria de trabalhar numa função que não seja vista como importante

para a companhia. Assim, a alta gerência deve deixar claro que o gerenciamento de riscos é

uma prioridade imprimindo o tom de cima para baixo.

Existem diversas maneiras para fazer isso. A alta gerência deve comurucar

regularmente seu comprometimento com a gestão de riscos em reuniões e comunicados

externos. Normalmente os empregados p.estam atenção no que os chefes dizem. Entretanto,

palavras não são suficiente, sendo imperativa a participação efetiva da alta gerência no
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processo de formulação das políticas de risco, nas discussões sobre riscos e implementando

as estratégias de risco. ._...J '

A criação de uma função de CRO também é outra grande indicação que a

empresa está seriamente comprometida em melhorar sua gestão de riscos e oferece um

rumo para os gerentes de risco seguiremcarreira.

Finalmente, o programa de gerenciamento de risco deve ser forte quando se

trata de performance e conseqüências. A avaliação das unidades de negócio deve incorporar

medidas de risco, metas de performance e incentivos para reforçar os objetivos de

gerenciamento de risco nas unidades.

2. Estabelecer uma compensação estratégica atrativa para os gestores de risco

A compensação para gestores de risco tem aumentado significativamente nos

últimos anos na medida que as companhias vêm reconhecendo o valor do gerenciamento de

riscos, e o fato da demanda ser maior que a oferta. Entretanto, muitos gestores de risco

ainda crêem que não são bem compensados. Como exemplo, uma pesquisa recente

promovida pela ERisk Internet mostra que 70% das pessoas concordam com isso.

Muitos gestores de risco preferem ter uma porção significativa da sua

compensação atrelada à performance pois lhes dá uma maior motivação e os deixa com

uma sensação de maior controle sobre ela.
A companhia deve assegurar que os programas de compensação para os

gestores de risco são competitivos ao mercado, assim como as compensações de outros

profissionais na mesma companhia.

3. Definir metas de performance, revisões e incentivos adequados

O desenvolvimento de metas e incentivos adequados aos gestores de risco é

extremamente dificil. Isso é um ponto freqüentemente discutido pois os gestores de risco

são quase sempre culpados quando ocorrem perdas mas nem são lembrados quando tudo

está bem. Além do mais, quando os gestores de risco se envolvem ~'TI questões de longo

prazo, como os incentivos podem ser estruturados no curto prazo?
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o critério de performance para gestores de risco deveria, assim como para

outros profissionais, ter três características: serem mensuráveis, gerenciáveis e

significativos. Alguns do critérios mais comuns podem ser vistos a seguir.

Atingir metas importantes para o gerenciamento de riscos: para gerentes de

risco de alto nível pode significar ganhar uma nota de uma agência de rating ou de órgãos

reguladores aprovando os modelos de risco usados, implementando novos sistemas de risco

ou estabelecendo algum nível de performance nos modelos de back-testing, Esse tipo de

meta de performance está crescendo consideravelmente pois toma visível a performance do

modelo e do gestor. Se as metas forem específicas, elas serão mensuráveis. Elas podem ser

gerenciadas e significativas já que podem ser moldadas para cada descrição de cargo.

Performance ajustada ao risco: apesar de ser facilmente mensurada, ela nem

sempre está sob o controle dos gestores de risco. Assim, ao invés de usar a performance da

companhia ou uma unidade de negócio como base, deve-se usar algo mais próximo do

gestor de risco como a precisão dos ratings de crédito, ou a volatilidade das taxas de juros

usadas para a gestão dos ativos e passivos da empresa.

Qualquer tipo de avaliação subjetiva como "produtividade", "qualidade do

trabalho" pode levar a sérios problemas pois o empregado pode discordar do chefe. Para

diminuir esse problema, muitas companhias desenvolveram um método de avaliação

chamado "360 graus" no qual a pessoa é avaliada não só pelo superior mas pelos

subordinados e pelos seus pares. Dessa maneira, a avaliação não se toma tão unilateral.

4. Fornecer desenvolvimento profissional contínuo e crescimento na carreira

Inúmeros estudos mostram que os empregados colocam um valor significativo

no seu desenvolvimento profissional, mesmo quando comparado à compensação e outros

beneficios. Geralmente os gerentes de risco permanecem nas empresas em que podem

aprender e crescer. Eles são atraídos por empresas que detêm as melhores práticas e nas

quais podem aprender mais. Isso significa que as empresas não devem sair correndo em

busca das melhores práticas mas devem treinar seus profissionais nelas. Muitos desses

treinamentos ocorrem no próprio trabalho, o que significa que os empregados procuram

profissionais com mais experiência para servirem de mentores.
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A posição de CRO é bastante benéfica nesse sentido pois demonstra um certo

comprometimento com as melhores práticas, assegura que haverá um mentor para os

gerentes seniores, e indica que a empresa reconhece e concede status aos gerentes de risco

bem sucedidos.

Pelo fato do gerenciamento de risco ser uma função extremamente importante e

ser bastante demandada nos dias de hoje, as companhias devem oferecer a devida intenção

tanto no recrutamento como na retenção dos talentos. Seguindo os pontos discutidos acima,

as empresas certamente conseguirão isso.

6.6. Comunicação

Para que haja uma comunicação efetiva através da organização, os funcionários

precisam de uma linguagem comum. A falta de uma linguagem comum inibe a

comunicação e consequentemente a divulgação das melhores práticas, atrapalhando o

gerenciamento de riscos. Além disso, a falta de uma comunicação adequada, com uma

linguagem adequada, traz desentendimentos e faz com que toda nova discussão saia do

"zero" pois vários conceitos tem que ser rediscutidos e realinhados.

Comunicação da estratégia de risco e da estrutura é essencial. A comunicação

deve ser desenhada - usando tecnologia apropriada assim como linguagem e conceitos

comuns - para assegurar que todos os empregados e stakeholders entendem a visão e os

objetivos da diretoria. Os líderes devem demonstrar claramente a relevância da estratégia

do EWRM, fornecendo estórias de sucesso para maximizar o valor do processo de

comunicação.
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7. CONCLUSÃO

Os riscos estão presentes em qualquer negócio, especialmente se levarmos em

conta as rápidas mudanças ocasionadas na nova economia. O EWRM é um modelo de

gerenciamento de riscos que busca se adequar a esse novo ambiente competitivo, através da

sistematização do gerenciamento efetivo de todos os riscos de uma organização, criando

valor e gerando um importante diferencial competitivo nos dias de hoje.

EWRM pode se tomar uma vantagem competitiva estratégica se usada para

identificar ações específicas que melhoram a performance e otimizam os riscos. Ele

também pode influenciar a estratégia do negócio na medida que identifica ajustes potenciais

relacionados a oportunidades e riscos não identificados anteriormente. Usado corretamente

o EWRM se toma uma maneira de ajudar a organização a mudar sua maneira de encarar os

riscos reativamente, para avaliar os riscos e estratégias do negócio proativamente,

melhorando o processo decisório de investimento e melhorando o valor adicionado ao

acionista. As organizações que desenvolvem o EWRM para interligar os principais riscos

com as estratégias do negócio, podem se tomar grandes competidores na busca da adição

de valor aos acionistas.

As empresas devem saber gerir corretamente seus riscos pois um gerenciamento

ineficaz pode levar a empresa à primeira página de um jornal por uma queda no preço das

ações e até mesmo por uma falência. EWRM não é simplesmente um conceito teórico.

CRO não é só um título da moda. Existem várias forças de mercado que exigem a presença

dos dois, assim como a gestão integrada dos riscos.

O EWRM representa uma grande mudança organizacional tanto em termos de

atitude quanto de comportamento. Como qualquer processo que envolve mudariças,

necessita de muito comprometimento, vontade e disponibilidade de toda a organização.

EWRM é um trabalho contínuo em busca da perfeita integração dos riscos de

uma empresa. Na medida que vem se tomando o melhor modelo para o gerenciamento de

riscos através de uma organização, várias ferramentas vem ~~;~gindopara consolidar esse

modelo de gestão. Já existem algumas empresas oferecendo s0111';tJesintegradas de risco e a

expectativa é que surjam novas alternativas e se tomem cada vez melhores.
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o resultado final da implementação do EWRM numa organização deve ser uma

incomparável capacidade de definir estratégias, explorar oportunidades, melhorar

performance, reduzir custos e criar valor.

Os profissionais consultados para o trabalho consideram que nos próximos

anos, o EWRM deverá se tomar um dos maiores diferenciadores de mercado.
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9. ANEXOS

9.1. Entrevista com CRO do Banco ABN AMRO Real, Sr. José Luiz Majolo.

Apesar de algumas perguntas terem sido preparadas anteriormente, a entrevista

se deu num formato de conversa, onde os diversos assuntos que seriam questionados foram

aparecendo ou sendo respondidos naturalmente. Dessa forma, transcrevemos alguns dos

trechos mais importantes da entrevista.

" ...minha visão de risco veio se formando através dos anos, e mais ou menos

acompanhando a evolução do mercado brasileiro ... Eu venho de uma formação de crédito.

Você olhava no passado basicamente os números da empresa, depois começou a se pensar

nos números mais da operação, ou seja a olhar crédito mesmo, avaliando-se o risco do

negócio, junto com o risco da empresa. Gradativamente foi-se para a tesouraria e se olhar

os riscos de couterparty, ou seja, a área de risco vai ganhando mais corpo. Foi crescendo, e

ao fim, começávamos a olhar as posições da mesa e não se conseguia mensurá-las

corretamente, ...não se sabia se por notional, ou outra medida, ... não fazia muito sentido.

Olhava-se apenas se estávamos dado, tomado, etc .. Então o começo foi você olhar notional,

olhar cashflow, fazer mais ou menos um princípio de asset and liability management e

olhando a sensibilidade da flutuação das taxas.

" ... em 86, 87 quando estava no Bankers Trust começamos a fazer os primeiros

exercícios de avaliação das posições da tesouraria. Eu era responsável por crédito e tinha

um colega que era responsável por risco de mercado ... depois com a saída dessa pessoa eu

assumi as duas áreas .... Mas as técnicas não eram desenvolvidas e não tínhamos ferramental

para trabalhar sofisticadamente. E parece brincadeira falar isso hoje para a geração de vocês

mas não havia máquinas ... não tínhamos capacidade de processamento. Todo esse grande

desenvolvimento, toda a grande parte do desenvolvimento de risk management vem junto

com o desenvolvimento da capacidade de aplicação de técnicas mais sofisticadas que

demandavam uma enorme capacidade de processamento .... só para você ter '.'-.a idéia .....

talvez eu tenha desenvolvido o primeiro spreadsheet para análise de balanço das empresas
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num computador ... e a dificuldade de memória era enorme para se colocar o balanço de

uma empresa dentro de um computador daquele ..."

" ...Essas idéias vieram se consolidando no mercado. Nós precisamos estar muito

mais atentos para a relação risco retomo como um todo porque a nossa função realmente

era de conseguir dar uma normalizada na volatilidade da rentabilidade dos bancos. Não

deixar que o risco fizesse com que os resultados sofressem com uma volatilidade brutal. E

para fazer isso você tem que cada vez pensar um pouco mais abrangentemente. Então foi

crédito, mercado e num passo adiante começou a pensar que o operacional também nos

levava a perdas enormes ... você tem todos os casos citados na literatura. A visão holística

começou a ganhar corpo. E quem trabalha na área e começa a ter experiência, começa a

perceber que muitas vezes, ... a gente sabe o que se decidiu mas não se sabe o que vai estar

nos ativos do banco. Porque entre a nossa decisão e a implementação você tem o problema

do risco operacionaL.Mas é mais do que isso. Você acha que tem uma determinada

qualidade de ativos e vai descobrir depois que não tem porque o risco operacional que está

entremeando esse processo ... o cara não processou corretamente aquela decisão. Não

analisou as duplicatas, não checou isso, não pegou aquilo ... e isto fez com que ficássemos

com um problema ... O próprio risco de crédito, você não consegue tê-lo perfeito se você

não tiver a avaliação do risco operacional. Então gradativamente, eu comecei a cuidar

também do processo dentro da organização, me envolvendo muito com o processo

operacional. "

" ... Há uns 5 ou 6 anos atrás eu tirei um período sabático ... Parei para ler e eu não

estava satisfeito ainda com a configuração das áreas que a gente estava montando. Eu

achava que ainda não estava do jeito que eu queria. Comecei a ler Satijat Das, sobre

derivativos de crédito, ele tem uma visão fantástica Ele dá uma visão de risco com uma

abordagem diferente. Ele negocia a comodite risco Assim, você passa a entender risco

como uma comodite para ser comprada ou vendida, para se colocar no portfolio ou não.

Então aí você começa a ter uma visão de portfolio muito mais limpa em termos de risco.

Então essa é uma visão, uma percepção de negócio, uma forma de olhar a relação risco

retomo de uma maneira diferente, o risco como uma comodite. Por outro lado eu comecei a

ler bastante sobre estrutura da área, como juntar essas peças todas de tal maneira que elas

façam sentido e façam lógica. Eu já tinha comigo que precisava ter todas as áreas de risco e
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começou a ficar claro que risco operacional tinha também que ser uma área dentro da área

de risco e não mais algo para cuidar nos processos normais do banco. Não que o

profissional de risco devesse ser responsável pelos processos das outras áreas. Deveria ser

uma área especializada em ajudar as pessoas, ou criar técnicas para que as pessoas

olhassem o risco do negócio. Até porque a área de risco não consegue cobrir tudo... num

banco menor se consegue fazer isso... agora quando você trabalha em organizações grandes

isto é impossível. Aí ganha corpo a área do Lourenço (risco operacional) como estrutura

realmente formal, é muito voltada para o treinamento das pessoas, ou seja, implantar os

conceitos e fazer com que as pessoas passem a identificar e controlar esses riscos nas suas

áreas. Essa visão de risco como um comodite, leva a teoria do portfolio e leva a que você

tenha que desenvolver urna área de portfolio management para amalgamar esses diversos

tipos de risco que você esta olhando, amalgamar essa visão holística. Trabalhar muito mais

com essa relação risco retomo colocando nos portfolios, a avaliação dos diferentes retornos

versus os riscos, definir os pontos de corte, verificar visões que não estão sendo enxergadas

de riscos agregados, as correlações, e fazer cenários. E eu coloquei também nessa área o

MIS porque essa é uma falha grande que temos de urna maneira geral. Então alguém

precisa dar urna "estandardização" no MIS."

"Então o que é o jogo da área? O que estamos fazendo aqui no banco é empolgante

Olhamos risco de varejo, risco corporate, risco de mercado. Estamos acessando

adequadamente esses riscos. Por enquanto é só isso.... com todos os portfolios com os

riscos devidamente acessados, a gente entra para a segunda fase."

"Em paralelo vem o Lourenço, risco operacional ...ele começa a aplicar risk self

assessment, que vai ter que ser aplicado no banco inteiro, é um grande processo e ele

implementa dois outros instrumentos que é o corporate loss database e os key risk

indicators ... Na realidade risk self assessment permite ele acessar o risco ... quando se fala

de corporate loss database ele já vai para o segundo layer, que objetiva trabalhar o risco

operacional do banco em termosestatísticos".
"Eu espero que esse ano a gente termine essa primeira fase, e nós vamos começar o

ano que vem, trabalhando muito fortemente no segundo laver, que é o mais sofisticado que

é o portfolio management, ... e a partir daí você muda toda a lógica tua decisorial, ... Daí eu

posso colocar instrumentos mais adequados de risco e retomo. Por exemplo, se poderá
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definir o retomo esperado sobre o portfolio de varejo .... como o risco está mensurado,

pode-se definir os pontos de corte em cada uma das atividades .... isso muda a atitude das

pessoas. Isso é uma visão que se junta também à utilização de capital, na medida que

quando você mensura melhor o risco você aloca melhor o capital. Então nós conseguimos

definir se está dando o retomo ou não numa determinada atividade, ...temos capital alocado

mensurado de maneira adequada porque acessamos o risco adequadamente. Conseguimos

também provar ao regulador que temos controles adequados e estamos num nível superior,

e como decorrência se reduz a necessidade de capital, aceita meus modelos internos, porque

confia na qualidade desses modelos, e assim o círculo se fecha."

"... está cada vez mais claro que a atividade bancária é uma atividade de

administração de risco ..."

"Qual é a grande discussão ... nos países desenvolvidos, especialmente nos EUA e

Europa, que estão mais avançados, sobre balanços de bancos? Marcação à mercado ... O que

significa isso para o balanço? Significa ser imprescindível termos modelos adequados de

mensuração de risco para trazer a valor presente as posições ... e nosso balanço vai virar um

balanço marcado a mercado, só é questão de tempo. Então quem não tiver um risk

management adequado está morto."

"Eu não sou responsável por todos esses riscos (fraude, segurança, outros), eu sou

responsável pelo conjunto dos três riscos (operacional, credito e mercado) ... Hoje começa a

ficar mais claro na organização o que isso representa ... mas o escopo da área de risco

operacional, ainda não está perfeitamente definido, ainda não no banco .... Não adianta

tentar desenvolver pela imposição, então o que precisamos fazer é treinar as pessoas, torná-

las conscientes e é esse o approach que nos estamos usando aqui no banco para risco

operacional cO,mo Lourenço. Por que o Lourenço para essa área, o que ele é em primeiro

lugar? Um professor, você precisa vender risco operacional dentro da organização. Ele

precisa dar aula sobre risco operacional. ... Você tem que fazer o conceito permear toda a

organização. E você não faz isso por imposição ... não adianta escrever um manual enorme,

que ninguém vai ler. Precisamos começar a fazer a venda da idéia, COJT!("çara fazer self

assessment, fazer as pessoas começarem a ter risk awareness, ficarem conscientes de risco,

começarem a querer levantá-lo, a nos ajudar a controlá-lo. Porque só se atinge o objetivo se

a tivermos 22 mil caras trabalhando para a gente ..."

(
\
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"Outro ponto importante quando se fala de CRO, ... separar a função formal, da

pessoa. É muito dificil hoje se achar uma pessoa para ocupar essa função. Ela ficou ampla

demais, com um espectro complexo. Então poucas pessoas tem condições de exercer essa

função na sua plenitude, e o nível de responsabilidade e poder que é dada a essa pessoa

depende da sua habilidade, de seus conhecimentos, é pessoal. Não é só estrutura formal...

Se não tiver habilidade para aprovar risco de crédito, a aprovação vai sair do CRO e vai

passar para a linha de negócio. Se não tiver habilidadede processos, o risco operacional vai

ficar só na mensuração e na definição de políticas, mas não será responsável pela

implementação do risk self assessment, etc., depende muito da pessoa, da habilidade que a

pessoa tenha para o julgamento do risco versus retomo, porque na essência está se dizendo

é sim ou não para os negócios o tempo todo e a pessoa que conhecer muito bem a estratégia

da empresa, e ter um bom senso muito grande de aplicação, senão ocorre um

desalinhamento entre o apetite de risco e a estratégia. A área de risco consegue fazer isso..."

"A estratégia de risco é trabalhada em conjunto com a estratégia do banco... e se

discute onde se quer posicionar o banco e ai, temos que fazer a estratégia de risco casar

com essa estratégia... Por exemplo, se é um banco de relacionamento, não podemos ter uma

área de crédito que trabalhe oportunisticamente, procurando sair dos clientes a cada

movimento negativo da economia..."

"Hoje já existe essa preocupação, de se olhar cada portfolio buscando o risco do

portfolio, o retomo daquele portfolio, depois se desce a visão para o caso a caso. Por

exemplo taxas diferenciadas, spreads diferenciados para riscos diferenciados, o preço não é

único, o preço é dado em função do risco do cliente... O que ainda não conseguimos e o

portfolio manager tem para agregar, é uma visão mais acurada, mais sofisticada, é dizer

esse portfolio ou esses portfolios estão desbalanceados, esse usa mais capital se gera menos

retomo, isto é pelo risco embutido ele pede mais capital, gera menos retomo, ... mas a

comparação entre eles ainda está dificil de fazer. Na verdade são coisas muito complexas

para comparar..."

" ... Os riscos maiores precisam de uma remuneração maior"

''Nós "amos ter que criar parâmetros comuns. Por isso são importantes esses

instrumentos mais sofisticados, uma mensuração mais fina dos portfolios. Ganhamos muito
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na tesouraria mas o risco que eu estou correndo também é muito maior que o risco que

estamos correndo em outro portfolio ou vice versa, o capital investido, isto, aquilo ..."

"Para fmalizar eu acho que já se evoluiu muito e o que se precisa é sedimentar os

conceitos dentro das organizações porque a visão holística de risco já é uma visão

vencedora. "

J


