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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Um novo cenário para as Instituições Financeiras: análise do contexto atual 

o cenário em que as Instituições Financeiras têm trabalhado atualmente possui 

características bastante diferentes das apresentadas há algumas décadas. Segundo 

análise feita por MARSHALL (2002, pp. 3-7), esta mudança de ambiente acarretou 

profundas implicações para as suas operações, que foram alteradas drasticamente, 

tornando-se muito mais complexas. Alguns fatores foram os direcionadores desta 

mudança, entre os quais: a desregulamentação, a globalização e a 

desintermediação. Outros fatores foram os facilitadores desta mudança, como por 

exemplo pode-se destacar, a Tecnologia da Informação (TI). 

MARSHALL ressalta quea desregulamentação, como também aglobalização, trouxe 

uma maior abertura à entrada de novos concorrentes no mercado 'financeiro. Em 

função da maior competitividade instalada entre os Bancos e até meSmo entre 

Bancos e Instituições Financeiras não bancárias, que estão paulatinamente 

adentrando-se ao negócio, houve uma tendência de buscar-se uma diversificação 

mais ampla a fim de gerar maior valor aos acionistas. 

Aliado a este fator de atualmente existir um maior número de competidores no Setor 

Bancário, na década de 90 os Bancos começaram um grande trabalho em relação à 

inovação de seus produtos e serviços, principalmente devido à tendência deste setor 

começar a segmentar sua base de clientes. Neste aspecto, a Tecnologia da 

Informação viabilizou através de novas técnicas e instrumentais a criação de uma 

gama de novos produtos e serviços oferecidos pelas Instituições Financeiras aos 

seus clientes, de forma mais direcionada às necessidades de cada segmento, bem 

como a possibilidade de armazenar cada vez maiores volumes de dados, 

processando-os também de forma mais veloz, conforme explica MARSHALL (2002, 

p.6). 

Além disto, o autor evidencia que a forma de entrega destes produtos e serviços 

também foi ampliada para uma maior variedade de canais, tais como: Automatic 

Teller Machine (ATM), Unidade de Resposta Audível (URA) e mais recentemente, a 
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Internet, o que tem proporcionado cada vez mais a desintermediação, ou seja, a 

possibilidade de execução de serviços financeiros através de processos flexíveis 

centrados no próprio cliente, que é o usuário final. 

Esta maior diversidade trouxe aos Bancos como conseqüência um nível muito mais 

complexo para as suas operações, como comenta MARSHALL ao traçar um paralelo 

entre o progresso da TI e a evolução das operações financeiras: 

Os avanços da TI estão alimentando muitas das mudanças em todas 
as empresas financeiras. [ ... ] O progresso da TI é geométrico porque 
cada avanço se alimenta dos outros, à medida que melhorias nas 
velocidades de processamento são auxiliadas pot melhores 
comunicações de dados e maior armazenamento. Por 'Sua vez, 
sistemas operacionais e softwares aplicativos recém desenvolvidos 
exigem maiores melhorias no hardware e assim, o ciclo continua 'Sem 
sinais de arrefecer. Teoricamente, isto permite que os serviços 
financeiros operem em um nível muito mais complexo do que antes. 
(MARSHALL, 2002, pp. 6-7). . f 

Em contrapartida, MARSHALL (2002, p.6) alerta que esta maior comp.lexidade e 

sofisticação em suas operações trouxe também aos Bancos um aumento dos seus 

riscos e consequentemente, uma necessidade urgente de gerenciar estes riscos. Ou 

seja, apesar da TI ter possibilitado a diversificação e a alavancagem dos negócios 

bancários, estes se tornaram altamente dependentes desta tecnologia. 

Por exemplo, atualmente em caso de uma pane tecnológica ou até mesmo se ocorrer 

uma falha em um sistema aplicativo que impossibilite a sua utilização por um 

determinado período de tempo, qual a implicação para as operações que são 

baseadas nele? Com a indisponibilização do serviço aos clientes, qual o risco de 

reputação para a empresa? Qual o risco da perda de confiabilidade na segurança 

das operações bancárias pelos seus-clientes? E qual o risco de imagem? Responder 

estes questionamentos e sobretudo, gerenciar as operações de modo que 'haja um 

controle adequado destes riscos para os negócios, tem sido ultimamente um dos 

maiores desafios para as Instituições Financeiras. 

Mas afinal o que se entende por risco? Todos os negócios envolvem riscos, porém a 

atividade das Instituições Financeiras está diretamente relacionada a riscos. 
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MARSHALL (2002, p.35) ressalta que a relevância aqui é que para as Instituições 

Financeiras o risco é inerente aos seus negócios. Pela necessidade de controlar de 

forma cada vez mais eficaz estes riscos, a fim de obter bons resultados, maximizando 

o valor da empresa e, assim, criando maior valor para os acionistas, as Instituições 

Financeiras desenvolveram nos últimos anos muito a sua habilidade de gerenciar 

tanto os Riscos de Crédito quanto os Riscos de Mercado. Porém, o Risco 

Operacional só foi evidenciado mais recentemente, chamando a atenção tanto das 

Instituições Financeiras quanto dos Órgãos Reguladores, principalmente em virtude 

de perdas astronômicas que ocorreram na década de 90, como se pode exemplificar 

com alguns dados citados por MARSHALL: 

Em uma pesquisa recente realizada pela PricewaterhouseCoopers e 
pela British Bankers Associafion (BBA), aproximadamente 70 por cento 
dos bancos no Reino Unido consideravam seus riscos operacionaiá tão 
importantes quanto seus riscos de mercado ou de crédito. Quate um 
quarto daqueles bancos havia experimentado perdas relacionadas a 
operações de mais de US$ 1,6 milhão (ISDA/BBAIRobert Morrís 
Associates 1999). Dados históricos de perdas da Operational Risk, Inc. 
(ORI) sugerem que o setor de serviços financeiros pode ter perdido até 
US$ 200 bilhões em decorrência de desastres operacionais ao longo 
dos últimos 20 anos. Os registros da ORI sugerem que em mais de 50 
casos, instituições individuais perderam mais de US$ 500 milhões cada 
uma, enquanto que, em 30 casos, empresas individuais perderam 
acima de US$ 1 bilhão cada uma. (MARSHALL, 2002, p. 3). 

PANDOLFI (2003, p. 45) relata que durante o ano de 2001, o Grupo de 

Gerenciamento de Risco do Comitê da Basiléia 11 também conduziu lJma pesquisa a 

fim de estudar os níveis de exposição ao risco e o capital interno estimado pelos 

Bancos para Risco Operacional. O objetivo era coletar dados e adquirir sensibilidade 

para os tipos de exposição enfrentados pelas Instituições Financeiras, bem como 

estimular uma discussão sobre o Risco Operacional na Indústria Bancária. Mais de 

30 Bancos de 11 países da Europa, América do Norte, Ásia e África participaram 

respondendo sobre estimativas de eventos de perdas por Risco Operacional de 1998 

a 2000. Estes eventos incluíam falhas em gerenciamento de processos, falhas de 

sistemas, fraudes internas e externas e danos em ativos físicos. Foram então 

relatados mais de 27.000 eventos totalizando $2,6 bilhões em perdas operacionais 

entre as várias linhas de negócios. Os resultados detalhados do relatório podem ser 

verificados no site do Bank for Infernafional Settlemenfs (BIS). 
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A relevância dos resultados apresentados por esta pesquisa conseguiu atingir o seu 

objetivo em provocar uma maior atenção sobre este assunto e portanto, iniciou-se 

com uma maior abrangência uma discussão sobre Risco Operacional dentro do Setor 

Bancário. Porém, apesar de se ter conseguido conscientizar o Setor Bancário sobre a 

necessidade urgente de trabalhar-se neste sentido, muitas vezes o grande desafio 

dos Bancos inicialmente se dá à medida que estes riscos operacionais podem não 

ser devidamente conhecidos ou identificados. Além da dificuldade em identificar 

quais são os riscos, há também o grande problema de como mensurar a perda de 

valor da empresa na ocorrência deles. Até que ponto é exeqüível a mensuração 

destes riscos? O quanto se perde por uma operação bancária ficar "fora do ar' por 

alguns minutos é mensurável? Qual é a probabilidade que ocorra este tipo de falha 

no sistema? O risco de imagem da empresa é tangível? E finalmente, como evitar ou 

diminuir estes riscos? 

MARSHALL (2002, p.19) comenta que diante da acirrada competitividade instalada 

no Setor Bancário, "uma reputação de operações confiáveis pode ser um aspecto 

chave da estratégia de Marketing de uma empresa". 

Além disto, os Órgãos Reguladores, Bank for International Settlements (BIS) em um 

nível internacional, assim como o Banco Central (BACEN) em um nível nacional, 

estão trabalhando mais de perto neste aspecto -de alertar, conscientizar os Bancos 

sobre a importância deste gerenciamento eficaz, como também estão implantando 

medidas regulatórias. HOFFMAN (1998, p.31) relata que uma divulgação realizada 

pelo Comitê da Basiléia de Supervisão Bancária do BIS em Setembro de 1998 sobre 

o gerenciamento de Risco Operacional é d~na de nota: "Gerenciar risco operacional 

está tornando-se uma característica importante de prática de gerenciamento de risco 

em modernos mercados financeiros" ~ "[ ... ] encoraja Bancos a compartilhar com seus 

supervisores o desenvolvimento de novas técnicas para identificar, mensurar, 

gerenciar e controlar o Risco Operacional". 

NASH (2003, pp. 3-4) explica que o Risco Operacional é uma parte fundamental dos 

negócios e, como tal, não pode ser completamente eliminado. Desta forma, o 

interesse comum dos Bancos e Supervisores é que tal risco seja identificado, 

mensurado, monitorado e controlado. Sob o atual Acordo da Basiléia, os Bancos são 
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requeridos a alocar capital, baseados em uma avaliação grosseira de sua exposição 

ao ~Risco de' Crédito, incluindo uma 'proteçã6' para outros .riscos. Devido a grandes . . 

perdas por Risco Operacional nos últimos tempos, o Comitê da Basiléia de 

Supervisão Bancária percebeu que tal método grosseiro deveria ser redefinido para 
. ~ . ~ , 

Risco Opér~cionál, Com'o propósito de g~rar um ambiente .no qual melhorias em 
.. ~ ,- ') 

gerenciamento de risco fossem recompensadas por uma menor .alocação de capital. 
. . 

Por conseguinte, o Novo Acordo de Capital da Basiléia ou Basiléia 11 introduz um 
, J 

novo tratamento do Risco Operacional, que deve ser imp'lantado em 2007. Pela 

primeira vez, será esperado que os Bancos passem a alocar separadamente um 

capital regulamentar mínimo para Risco Operaciànal (Pilar I), passem a enfrentar 
, . 

uma adicional supervisão bancária de seu gerenciam~f.lto de risco (Pilar 11) e que 

passem a divulgar com transparência informaçõ~s sobre o tama~hoda alocação de 

capital para Risco Operacional, assim como a técnica utilizada para calculá-la.(Pilar 

111). 
. . 1 

Mas será que 'realmente este aspecto regulatório é o principal motivador para um . 
melhor desenvolvimento do Gerenciamento de Risco Operacional pelas InstitUições 

, . 

Financeiras? Ou será que os' Bancos já~ estão aprimorando süa "gestão 'de Risco 

Operacional com o . objetivo fundamental de maximizar o valor da empresa? 

1.2. Proposta do Trabalho 

Após uma breve análise do contexto atual, onde estão inseridas as atividades das 

Instituições Financeiras, pode-se perceber porque atualmente o gerenciamento de 

Risco Operacional tornou...;se tão importante, Assim sendo, diante da relevância do 

tema na atualidade,este trabalho tem como objetivo discutir este grande desafio das 

Instituições Financeiras em gerenciar os seus Riscos Operacionais. Ele ''será 

apresentado em dois grandes blocos, divididos em capítulos. 

O primeiro bloco irá contemplar no capítulo 2 a 'definição de Risco Operacional sob 

diferentes visões e autores. Devido à ampla diversidade de .possíveis causas e 

-efeitos que envolvem os .Riscos Operacionais, 'será também apresentada, com o 

propósito -de facilitar-se a sua compreensão, uma classificação dos:Ri'scos 
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2. RISCO OPERACIONAL 

2.1. Conceituação 

Nenhum estudo sobre Risco Operacional seria completo sem inicialmente tecer-se 

alguns comentários, bem como comparações sobre suas definições, advindas de 

diferentes autores e sob diferentes perspectivas. 

De acordo com o Bank for International Settlements (BIS): "Risco é todo fator, interno 

e externo, que pode adversamente afetar o sucesso das operações de uma 

organização bancária, de seus objetivos de informação e de Complianée". 

Já o Offíce of the Comptroller of the Currency (OCC) apresenta a seguinte definição: 

"Risco é a chance de eventos, separados ou não, causarem um impacto aâv.erso no 

capital e nos lucros". 

Segundo a visão de MARSHALL (2002, p. 19): "Risco pode ser definido, de forma 

abrangente, como o potencial de eventos ou tendências continuadas causarem 

perdas ou flutuações em receitas futuras. Os riscos enfrentados pela maioria das 

Instituições de serviços financeiros são normalmente decompostos em riscos de 

mercado, de crédito, estratégicos e operacionais". 

Brevemente MARSHALL (2002, pp. 19-20) diferencia os· r:iscos· da seguinte forma. 

Riscos de Mercadq sâo aquelas flutuações no lucro líquido ou no valor de carteira 

resultantes de mudanças de fatores específicos de mercado. Os Riscos de Crédito 

são flutuações de valores de lucro líquido ou ativo líquido resultantes de um 

determinado tipo de evento externo, tais como.: a inadimplência de uma contraparte, 

de um fornecedor ou de um tomador de empréstimo. Já os Riscos Estratégicos são 

aquelas mudanças ambientais de longo prazo que podem afetar como uma empresa 

adiciona valor para seus interessados. 

MARSHAL ressalta que dos quatro "tipos de risco enfrentados pelas empresas e para 

os quais é alocado capital, a gestão de Riscos Operacionais é a menos adiantada, 
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mas em certo sentido, entretanto, exige abordagem mais geral, pois em algumas 

situações os riscos se sobrepõem. Em função disto, é sugerida uma estrutura 

potencial na qual integrar todas as demais exposições. 

A dificuldade em definir-se Risco Operacional se dá também devido ao fato que este 

tipo de risco pode ser causado por inúmeros fatores. MARSHALL apresenta então 

duas visões extremas: 

A própria diversidade de eventos que levam ao risco operacional torna 
fugazes as definições precisas. Questões de definição tornam-se 
questões de. categorização com dois extremos de pensamento. A visão 
'estreita' do risco oper~cional postula que esses riscos resultam de 
falhas operacionais oo-back-office ou área operacional da empresa. O 
outro extremo, a vi,são 'ampla' do risco operacional, sugere se tratar de 
um residual quantitativo, ou seja, a variância no lucro líq'uido não 
explicada por riscos financeiros como os riscos de mercado e de 
crédito. (MARSHALL, 2002, p. 20). 

A maioria dos Órgãos reguladores tem adotado definições entre estes dois extremos, 

com uma visão focada em riscos advindos de falhas de tecnologia, de controles e de 

pessoal. O Board of Govemors of the Federal Reserve System Trading Activities 

Manual define riscos operacionais e de sistema como: "O risco de erro humano ou 

fraude, ou o de que sistemas falharão em adequadamente registrar, monitorar e 

contabilizar transações ou posições". 

Com uma visão também regulatória, o Comitê da Basiléia define Risco Operacional 

como: "O risco de perda direta ou indireta resultante da inadequação ou falhas de 

processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos". 

Em contrapartida, outros autores consideram que os processos operacionais· são 

mais abrangentes do que simplesmente controles, sistemas de informações e 

pessoal operacional. Uma definição oferecida por LAYCOCK (1998, p. 131) sugere 

que Risco Operacional é o potencial de flutuações adversas no demonstrativo de 

resultados (lucros e perdas) ou no fluxo de caixa de uma empresa devido a efeitos 

atribuíveis a clientes, controles inadequadamente definidos e eventos incontroláveis. 
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Com uma visão também mais ampla, HOFFMAN (1998, p. 29) comenta que há uma 

tendência de reconhecimento de que o universo do Risco Operacional inclui, mas é 

mais do que somente riscos de operações ou processos. Ele defende o conceito em 

que o Risco Operacional transcende todas as linhas de negócios e atravessa as 

operações abrangendo a linha de frente, o apoio intermediário e o back-office, ou 

seja, sugere que Riscos Operacionais se relacionam a todas as fases do processo de 

negócios, desde sua originação até a sua execução e entrega. Desta forma, esta 

visão mais ampla vai além, pois não contempla simplesmente o domínio de riscos 

assegurados convencionalmente e os estudos de falhas de controles. 

HOFFMAN (1998, pp. 29-30) ilustra seu ponto de vista através da descrição de como 

o Bankers Trust começou em 1992 sua estratégia de gerenciamento de Risco 

Operacional. Ele explica que o levantamento iniciou-se a partir do simples 

questionamento de quais riscos não estavam sendo direcionados pelos modelos e 

funções do gerenciamento de Riscos de Mercado e de Crédito. Então, foi-se tshtando 

identificar riscos associados a recursos chave da empresa, tais tomo: 
, 

relacionamentos, capital humano, tecnologia e processos, ativos físicos e outras 

fontes externas. Desta forma, através de uma análise minuciosa dos cenários de 

perdas de dimensão múltipla, envolvendo seus custos e impactos diretos, suas 

interrupções indiretas de negócios, bem como considerações legais, começou-se a 

chegar mais perto da fonte que está por trás, ou seja, das circunstâncias e fatores 

causadores de cada evento de perda. 

Seguindo esta linha adotada pelo Bankers Trust, devido à ampla abrangência do 

assunto em questão, atualmente o Risco Operacional é freqüentemente segmentado 

de modo que causas individuais possam ser identificadas, ferramentas apropriadas 

sejam desenvo'lvidas, sistemas de gerenciamento de informações sejam aprimorados 

e tomadas de decisões possam ser melhor gerenciadas, ou seja, que haja de um 

modo geral melhores condições para um gerenciamento mais eficaz do Risco 

Operacional. 

Com o objetivo de facilitar a compreensão sobre o Risco Operacional nas próximas 

seções serão apresentados dois tipos diferentes de classificação: um por causas e 

outro por efeitos. Neste sentido, GOMES (2003, p. 34) explica: "Por analogia, 
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podemos dizer que as causas seriam as doenças da estrutura operacional, e os 

efeitos, os sintomas". 

2.2. Classificação do Risco Operacional por causas 

Será apresentado nesta seção um tipo de segmentação do Risco Operacional que é 

dividido por causas. Esta forma de divisão facilita a identificação das principais 

causas dos eventos de perdas, auxiliando os gestores de risco, tanto na melhoria dos 

processos envolvidos, como também na eliminação ou diminuição das ocorrências 

das falhas, sejam elas internas ou externas à empresa. 

RACHLlN (1998, p. 115) argumenta que: "Em um banco como o The Royal Bank of 

Scofland é importante assegurar que qualquer classificação de riscos possa ser 

facilmente entendida pelo mais amplo número de pessoas possível". 

Desta forma, RACHLlN (1998, pp. 115-117) sugere que o Risco Operacional pode 

surgir de cinco grandes áreas, ou seja, ele pode ser segmentado em cinco grandes 

grupos de causas, a saber: Processos, Pessoas, Infra-estrutura, Estratégia de 

Negócios e Eventos Externos. De acordo com esta proposta de RACHLlN, segue 

esta classificação dos riscos em cinco grupos de causas 1, que são subdivididos com 

o propósito de serem mais facilmente identificados e tratados, conforme abaixo: 

A. Processos: Origem de riscos relacionada à definição e execução de processos 

ou interrupção de negócios. 

A 1. Políticas e Procedimentos: Risco de perda por ausência ou má definição 

de políticas elou procedimentos. 

A2.. Segregação de Funções: Risco de perda por inexistência ou inadequada 

segregação de funções. 

1 Esta classificação consta no Dicionário de Riscos do Banco Itaú S.A. 
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A3. Comunicação: Risco de perda por inexistência de comunicação que 

assegure aos funcionários o acesso a confiáveis, tempestivas e 

compreensíveis informações para a execução de suas tarefas e 

responsabilidades. 

A4. Acompanhamento de Processos: Risco de perda decorrente de falta de 

monitoração adequada do processo. 

AS. Sistemas Aplicativos: Risco de perda por falhas na especificação ou na 

implementação de regras de negócios em sistemas aplicativos ou por falhas 

de operação. 

B. Pessoas: Origem de riscos relacionada às atividades executadas por pessoas. 

81. Falha humana: Risco de perda por erro não intencional de funcionários, por 

equívoco, deslize, imprudência, imperícia, negligência ou desconhecimento de 

políticas e procedimentos internos. 

82. Treinamento e Capacitação: Risco de perda por treinamento inadequado de 

pessoal ou falta de capacitação para execução de atividades. 

83. Gestão de Pessoas: Risco de perda por ausência de gerenciamento ou 

gerenciamento inadequado de pessoas, contratação inadequada, alta 

rotatividade, abuso de poder ou de autoridade. 

84. Prática não Autorizada Intencional: Risco de perda por descumprimento 

intencional de normas, procedimentos internos e externos, fraude ou 

comportamento fraudulento, estelionato, extravio ou furto por funcionários. 

C. Infra-estrutura: Origem de riscos relacionada às falhas ou deficiências de infra

estrutura. 
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C1. Tecnologia: Risco de perda por falhas de sistemas (software básico), 

sobrecarga ou obsolescência de equipamentos, ausência ou ineficiência de 

canais de telecomunicação que possibilitem o acesso à informação. 

C2. Ambiente de Trabalho: Risco de perda por falhas originadas de ambiente 

de trabalho inadequado para a realização das atividades, incluindo o 

pagamento de reclamações por danos pessoais, por questões de saúde e 

segurança de funcionários e pessoas que não pertencem à organização no 

ambiente de trabalho. 

D. Estratégia: Origem de risco de perda relacionada a decisões para sobrevivência, 

crescimento ou obtenção de vantagem competitiva do Banco. 

D1. Definição de Objetivos Estratégicos: Risco de perda por fà1ha nas 

análises sobre ampliação da demanda por produtos/serviços ou sobre o 

alcance de performance superior. 

E. Eventos externos: Origem de riscos relacionada a fatores externos e que não 

estão sob controle da organização. 

E 1. Atividade Criminal Externa: Risco de perda por fraude, crime, 

comportamento fraudulento ou criminoso, assalto, estelionato ou furto por 

terceiros. 

E2. Fornecedores: Risco de perda por falhas de fornecedores na prestação 

de serviços que comprometam o relacionamento com o cliente ou com o 

Banco, a qualidade do processo ou a imagem do Banco. 

E3.Desastres Naturais: Risco de perda por ocorrências não previsíveis, tais 

como: inundação, raio, incêndio, explosão, deslizamento de terras, ente 

outros. 
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E4. Conjuntura: Risco de perda por acontecimentos conjunturais, tais como: 

ruptura de políticas governamentais, mudança de legislação, guerra, recessão 

econômica. 

2.3. Classificação do Risco Operacional por eventos 

Será apresentado nesta seção um tipo de segmentação do Risco Operacional que é 

dividido por eventos. DOWD (2003, p. 37) relata que, com o auxílio da indÚ§tria, o 

Comitê da Basiléia desenvolveu uma matriz com sete grandes grupos de ciltegorias 
\ 

de eventos de perdas, que são quebrados em subcategorias e relacibnados a 

exemplos de atividades. Este tipo de classificação sugerido pelo Comitê da Basiléia é 

largamente utilizado pelos Bancos, pois ele facilita no procedimento de registro de 

perdas operacionais, permitindo a sua devida categorização. Contudo, CRUZ (2003, 

p. 496) faz uma crítica: "Talvez não seja a melhor classificação existente, já que se 

mostra confusa e em duplicidade muitas vezes, mas é a base do que vai ser usado 

por reguladores em todo o mundo." 

DOWD (2003, pp. 37-39) apresenta esta classificação conforme segue: 

A. Fraude interna: Risco de perda por atos realizados com a intenção de fraudar, de 

subtrair propriedade alheia ou de infringir regras, leis ou políticas internas, 

envolvendo pelo menos um funcionário da empresa. 

A 1. Atividade Não-Autorizada: Risco de perda pela execução intencional de 

atividade não-autorizada. Exemplos:, extrapolação de alçadas; não

observância de condicionantes de crédito; conflito de interesses; acesso não 

autorizado às informações e recursos tecnológicos; divulgação indevida ou 

não autorizada de informações da empresa. 

A2. Apropriação Indébita, Furto, Fraude e outras Atividades Ilícitas -

Participação Interna: Risco de perda por comportamentos fraudulentos ou 

criminosos, por parte de funcionários. Exemplos: apropriação indébita; fraude; 
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fraude de crédito; furto; violação do sigilo bancário; prática de agiotagem; 

recuperação artificiosa de despesas; movimentação indevida de recursos de 

terceiros; falsidade ideológica; concluio com terceiros; suborno ou propina; uso 

indevido de informações privilegiadas. 

B. Fraude externa: Risco de perda por atos realizados por pessoas que não 

pertencem à organização com a intenção de fraudar, de apropriar-se indevidamente 

de propriedade alheia ou de infringir leis. 

B 1. Estelionato, Roubo, Furto, Fraude e outras Atividades Ilícitas -

Participação Externa: Risco de perda por comportamentos fraudulentos ou 

criminosos, por parte de pessoas que não pertencem à organização. 

Exemplos: estelionato; fraude por meio de cheques; fraude de crédito; roubo; 

assalto; arrombamento; extorsão mediante seqüestro; falsificação; falsidade 

ideológica; abertura fraudulenta de conta; roubo de informação por méio de 
t. 

canais eletrônicos. 

c. Relações Trabalhistas, Ambiente de Trabalho e Discriminação: Risco de 

perda por práticas incompatíveis com leis ou acordos versando sobre as relações 

trabalhistas, a saúde e a segurança no ambiente de trabalho, de pagamentos de 

reclamações por danos pessoais, ou eventos envolvendo qualquer tipo de 

discriminação. 

C1. Direitos Trabalhistas: Risco de perda por decisões judiciais ou 

extrajudiciais, por prálicasincompatíveis com leis ou acordos versando sobre 

as relações trabalhistas. Exemplos: compensações pecuniárias, benefícios e 

desligamentos; greve; apontamentos e controle inadequado de férias, horas 

extras, atrasos, faltas, registro de ponto; caracterização de habitualidade e 

subordinação de funcionários terceirizados. 

C2. Ambiente de Trabalho: Risco de perda por pagamentos de reclamações 

por danos pessoais, por questões de saúde e segurança de funcionários e 

pessoas que não pertencem à organização no ambiente de trabalho. 
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Exemplos: obrigações em geral; eventos envolvendo a saúde dos empregados 

e as regras de segurança; compensação de trabalhadores; eventos 

envolvendo medicina do trabalho; eventos envolvendo segurança de clientes e 

terceirizados; dependências inadequadas para utilização dos deficientes 

físicos. 

C3. Discriminação ou Diferenciação no Tratamento: Risco de perda por 

eventos envolvendo qualquer tipo de discriminação ou diferenciação no 

tratamento. Exemplos: todos os tipos de discriminação: cor, sexo, religião, 

diferenciação no tratamento; problemas com pessoas em porta automática; 

assédio sexual; assédio moral e protecionismo. 

O. Produtos, Clientes e Práticas de Negócios: Risco de perda por falhas não 

intencionais ou por negligência no cumprimento de uma obrigação profissional para 

clientes específicos, incluindo exigências fiduciárias e de conformiCiade, ou da 

natureza ou desenho de um produto. I 

01. Conduta Antiética: Risco de perda por falta de cumprimento dos padrões 

éticos e comportamentais estabelecidos. Exemplos: descumprimento pelo 

Banco de obrigações contratuais; processos ligados à transparência na 

relação .com o cliente; quebra de privacidade; abuso de confiança; atitudes 

desonestas ou desleais; injúria ou difamação; violação de direitos de terceiros; 

utilização indevida de informações confidenciais de clientes. 

02. Práticas Comerciais Impróprias: Risco de perda por práticas 

inadequadas do pessoal de vendas. Exemplos: manipulação de mercado; 

vendas forçadas; atendimento privilegiado a grupo de crédito; lavagem de 

dinheiro. 

03. Relacionamento corn Clientes: Risco de perda por quebra de contratos, 

seleção inadequada de clientes. Ocorre também por orientação ou consultoria 

inadequada a clientes que leve a falsas expectativas. Exemplos: avaliação 
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inadequada de clientes; quebra de limites de exposição de clientes; 

contestação sobre a performance de operações sugeridas. 

04. Falhas em Produtos ou Serviços: Risco de perda decorrente de 

concepção ou modelagem inadequada dos produtos ou serviços bancários. 

Exemplos: desenvolvimento ou utilização incorreta de modelos; falhas na 

definição de mercados-alvo; falhas na segmentação de clientes. 

E. Danos aos Ativos Físicos: Risco de perda ou danos em ativos físicos em 

virtude de desastre natural ou outros eventos de grande relevância. 

E1. Desastres e Outros Eventos: Risco de perda por desastre ou catá~trofe 

natural ou acidental, normalmente devido a acontecimentos fora do controfê da 

empresa. Exemplos: perdas resultantes de desastres naturais; perdas 

humanas causadas por fontes externas como seqüestro, terrorismo •. 

vandalismo, guerra. 

F. Interrupção de Atividades e Falhas de Tecnologia de Informação: Risco de 

perdas associadas à interrupção de atividades ou falhas da infra-estrutura 

tecnológica. 

F1. Disponibilidade de Informação: Risco de perda de negócios ou vantagem 

competitiva decorrente da interrupção de atividades, da impossibilidade de 

recuperação da informação ou atrasos em sua disponibilidade. Exemplos: 

indisponibilidade de dados por interrupção da comunicação, energia elétrica ou 

falta de plano de contingência; interrupção de serviços em função da 

contaminação por vírus eletrônico; obsolescência ou sobrecarga de 

equipamentos ou softwares ou de comunicações; interrupção ou atraso de 

atividades por falta ou fa1ha de plano de contingência ou continuidade do 

negócio. 
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G. Gerenciamento e Execução de Processos: Risco de perda por problemas no 

processamento e gerenciamento de processos, ou nas relações com parceiros 

comerciais, vendedores e fornecedores. 

G1. Integridade da Informação: Risco de perda por falta de integridade da 

informação em virtude de falhas nas funções de registro e processamento. 

Exemplos: perdas ou inconsistência de dados em transferências entre sistemas; 

falha na cobrança de encargos, tarifas ou ressarcimento de despesas devidas; 

erro na implementação de produtos ou regras. de negócio em sistemas. 

G2. Formalização: Risco de perda decorrente da formalização insuficiente, 

inadequada ou incorreta, ou da inexistência dos documentos que cê:>mpõem os 

processos de admissão de clientes, concessão do crédito e seus acessórios, 

captação de recursos e prestação de serviços. Exemplos: autorizações indevidas 

a clientes por falta de cláusula que exima a responsabilidade do Banco; falta de 

autoridade ou representatividade do signatário do contrato; inexistência de 

garantias formais como notas promissórias ou contratos devidamente 

preenchidos, assinados e conferidos; documentos legais incompletos ou 

ausentes. 

G3. Gestão de Ativos de Clientes: Risco de perda por danos causados aos 

ativos dos clientes. Exemplos: acesso não-autorizado a contas, incluindo acesso 

inadvertido de um dos titulares a uma conta conjunta; perda ou dano em ativos 

de clientes por negligência. 

G4. Parceiros Comerciais: Risco de perda por má performance ou disputas com 

parceiros comerciais. Representa também a perda por falta de qualidade, mau 

desempenho operacional ou falta de estabilidade dos prestadores externos de 

serviços. Exemplos: baixa performance de parceiros comerciais; disputas com 

parceiros comerciais; terceirização inadequada; conflito de interesse; falência de 

fornecedores; quebra de responsabilidades; contratos inadequados ou má gestão 
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de contratos ou documentação legal com terceiros; falta de acompanhamento da 

performance dos contratados. 

G5. Monitorização e Reporte: Risco de perdas decorrentes de tornar 

disponíveis informações imprecisas, bem como por falha ou falta de 

monitorização do processo. Exemplos: falhas nos informes às entidades 

reguladoras; tornar disponíveis informações imprecisas; ausência de segregação 

de funções; concessão indevida de acesso; multas e penalidades decorrentes da 

inobservância de leis, normas e/ou regulamentos expedidos por autoridades 

reguladoras. 

) 
I 



I 

29 

3. GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL EM INSTITUiÇÕES FINANCEIRAS 

3.1. Motivação para um eficaz gerenciamento do Risco Operacional 

3.1.1. Basiléia 11 versus Alocação de Capital 

o Comitê da Basiléia para Supervisão Bancária2 assumiu um papel de destaque no 

cenário mundial e a sua atuação tem sido fundamental para a existência de uma 

efetiva cooperação internacional com o· objetivo d~. aprimoramento dos métodos de 

supervisão. GARCIA (2003, p.14) explica o contexto em-que isto ocorreu: 

A evolução dos instrumentos de regulação e supervisão de instituições 
financeiras é resultado natural da evolução dos mercados, operações e 
atividades dessas instituições. Assim, ao mesmo tempo em que a 
intensificação da internacionalização das instituições financeiras 
implicou a necessidade da existência de padronização dà supervisão 
bancária mundial, foi necessário também o estabelecimento de regras 
prudenciais compatíveis com a sofisticação das atividades bancárias. 
(GARCIA, 2003, p. 14). 

Entre outros documentos e recomendações muito importantes produzidos pelo 

Comitê da Basiléia, vale citar neste fórum de discussão o Acordo de Capital de 1988. 

GARCIA (2003, p .. 14) relata que este documento estabelecia padrões internacionais 

para reservas de capital e risco de crédito inicialmente para as maiores Instituições 

Financeiras internacionalmente ativas .. O principal resultado deste Acordo para os 

Bancos foi a exigência da manutenção de um capital regulamentar mínimo para 

compensar perdas de crédito que variavam de acordo com a exposição a riscos de 

seu mix de ativos. Com o passar do tempo, mais de cem Instituições Bancárias 

Internacionais, incluindo o US Federal Reserve Banking System, adotaram estes 

padrões. 

2 Estabelecido em 1974 pelos países do G-10, o Comitê da Basiléia tem como objetivos 
básicos a manutenção da estabilidade dos sistemas financeiros e a mitigação do risco 
sistêmico. O Comitê não possui autoridade supranacional ou força legal, e sua atuação se 
vincula à formulação de padrões mínimos de supervisão, à recomendação de melhores 
práticas e ao encorajamento à convergência de critérios de 'supervisão bancária. 
O Comitê da Basiléia de Supervisão Bancária conta atualmente com a participação de 13 
membros: Alemanha, Bélgica, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Itália, 
Japão, Luxemburgo, Reino Unido, Suécia e Suíça e geralmente se reúne na sede do BIS, 
Bank for Intemational Settlements, localizada na Basiléia, Suíça. (GARCIA, 2003, p.24). 
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Para uma melhor compreensão da necessidade de requerimento de níveis de capital 

mínimo para Instituições Financeiras, vale citar a explicação de GARCIA sobre a 

função primária do capital: 

o estabelecimento de nlvelS de capital mlnlmo pela supervisão 
bancária é determinado de forma a garantir que as perdas .inesperadas 
sejam cobertas praticamente em todas as ocorrências, buscando a 
manutenção da estabilidade do sistema financeiro e a minimização dos 
custos à sociedade, por meio da diminuição do risco de quebra de 
instituições financeiras, sem significar perdas de eficiência. (GARCIA, 
2003, p. 15). 

Porém, como ressalta PANDOLFI (2003, p. 44), desde 1988 o Setor Bancário tem 

sofrido expressivas alterações. Novos produtos financeiros têm sido desenvolvidos 

ao redor do mundo com tecnologias avançadas, e, inclusive, algumas calcadas na 

Internet. Esta mudança de cenário, juntamente com os terríveis eventos de perdas 

ocorridos em grandes Instituições Financeiras nos últimos anos, fez com que o Bank 

for International Settlements (BIS) repensasse o Acordo de Capital de 1988, 

adaptando-o ao atual contexto financeiro mundial, iniciando então em 1998 os 

trabalhos para a confecção de um Novo Acordo de Capital. 

Assim sendo, PANDOLFI (2003, p. 44) relata que o Novo Acordo de Capital da 

Basiléia, ou Basiléia 11, como é amplamente conhecido, adiciona também o Risco 

Operacional em seu foco, com o potencial para introduzir amplas mudanças no modo 

como os Bancos ao redor do mundo medem risco entre todos os segmentos 

bancários. Desta forma, este Acordo passa a reconhecer os riscos para as 

Instituições Financeiras resultantes de falhas de infra-estruturas operacionais que 

suportam produtos financeiros. Isto inclui a introdução de mensuração de riscos 

provenientes de fraudes, sistemas tecnológicos aplicativos, redes de comunicação, 

falhas humanas operacionais e de toda a infra-estrutura de suporte financeiro, 

conforme explica o autor. 

Contudo, há na verdade uma polêmica sobre a proposta do Basiléia 11 incluir um 

requerimento de alocação de capital mínimo para Risco Operacional. Como 

SMITH 111 (2003, pg. 24) argumenta, por definição, o Risco Operacional não pode ser 

avaliado com base nos seus ativos como o Risco de Crédito pode, urna vez que o 
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Operacional engloba o gerenciamento de risco das operações do Banco como um 

todo, além da habilidade de lidar com riscos não previstos. 

A teoria que sustenta a proposta de cobrança por Risco Operacional segue o 

raciocínio que o Banco conduz seus negócios através de uma grande variedade de 

linhas de negócios ea falha de qualquer um dos sistemas de controle de risco pode 

ter efeitos significantes e drásticos em toda a Instituição. Desta forma, cada Banco 

necessita identificar suas operações críticas, criar uma maneira de monitorar os 

riscos associados a cada operação e, de acordo com o Basiléia 11, alocar algum 

capital para absorver as perdas causadas por estas possíveis falhas operacionais. 

GARCIA (2003, p. 17) relata que a estrutura proposta pelo Comitê da Basiléia~para o 

Novo Acordo é composta de três pilares, buscando explicitar e enfatizar a 

importância da existência simultânea dos três elementos para a manutenção tia 

saúde do sistema financeiro. Uma breve explicação da autora sobre os três pilares 
/ 

consiste em: "Enquanto o primeiro pilar compreende os requerimentos mínimos de 

Gapital, o segundo baseia-se na avaliação (pela instituição financeira e pela 

j supervisãO) dos níveis mínimos adequados de capital. O terceiro, por su~ vez, 

fundamenta-se na disciplina de mercado, por meio da transparência". 

Conforme GARCIA (2003, p. 17), o Pilar I propõe metodologias para cálculo de 

capital que pretendem refletir o perfil de risco de cada Instituição Financeira em 

relação à Risco de Crédito e Risco Operacional. Para o Risco de Mercado 

permanecerão as regras estabelecidas no "Market risk amendmenf'. 3 

O Novo Acordo apresenta opções para cálculo de capital com níveis crescentes de 

sofisticação de modo que possa abranger tanto Instituições Financeiras menos 

complexas, com ferramentas de gerenciamento de risco menos desenvolvidas e 

que, portanto estão propensas a utilizar as- estruturas mais simples para cálculo 

de capital regulamentar mínimo, quanto Instituições Financeiras que possuem 

3 O documento Market Risk amendment foi publicado pelo Comitê da Basiléia em 1996 e já 
oferecia a possibilidade de utilização de modelos internos para fins de cálculo de capital 
para risco de mercado. 
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atividades mais complexas e que consequentemente necessitam de ferramentas 

mais sofisticadas para gerenciamento de risco. 

Para o Risco Operacional, GARCIA (2003, p. 18) relata que a estrutura do Novo 

Acordo oferece três alternativas para a mensuração de risco e alocação de capital: o 

método de indicador básico (Basic Indicatory Approach), o método padronizado 

(Standardized Approach) e o método de mensuração avançada (Advanced 

Measurement Approach). 

De fato, PANDOLFI (2003, p. 46) explica que o Basiléia 11 exi'girá que os Bancos 

aloquem uma certa percentagem da renda bruta como uma potencial reserva de 

capital para perdas referentes a Risco Operacional. Embora muitos, 'Bancos já 

mantenham reservas para estes tipos de perdas, sob o Novo Acordo a cobrànça de 

capital pode atingir de 12% a 18% da renda bruta do banco. A efetiva quantidade. de 
! 

reservas de capital para Risco Operacional irá variar de acordo com o modeló de 

gerenciamento de Risco Operacional implementado pelo Banco. Porém, a seleção 

entre os três métodos propostos exigirá que cada Instituição atenda a exigências 

regulatórias específicas antes de usar o correspondente modelo de risco. 

SMITH III (2003, pp. 24-26) relata de forma sucinta estes três métodos. O método de 

indicador básico está destinado aos Bancos que ainda possuem controles 

rudimentares. Neste tipo de abordagem, o capital deve ser alocado com base em um 

indicador simples de exposição ao Risco Operacional. Este indicador é a média da 

renda bruta dos últimos três anos fiscais, multiplicada por um percentual (Beta 

factor). De acordo com o Quantítatíve Impact Study 3 (QIS3) realizado pelo Comitê 

da Basiléia em Outubro de 2002, o multiplicador4 será de 15%, mas atualmente ele 

ainda está sendo discutido. 

4 Para maiores informações sobre o multiplicador vide Basel Comíttee, Quantítatíve Impact 

Study 3: Technícal Guidance 
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Conforme explica SMITH 111 (2003, p. 25), o método padronizado, de forma 

diferenciada, deve alocar um capital mínimo com base em um percentual (beta 

factor)5 da renda bruta proveniente de cada uma das oito linhas de negócio 

especificadas conforme a Tabela 01 a seguir. Entretanto, a opção pela utilização do 

método padronizado no cálculo de capital mínimo para Risco Operacional implicará 

no cumprimento de critérios qualitativos estabelecidos pelo Comitê, que comprovem 

a existência de um adequado sistema de gerenciamento de Risco Operacional. 

Tabela 01: Linhas de Negócio e Multiplicadores determinados pelo Comitê da 

Basiléia 

Linhas de Negócios 

1. Finanças Corporativas 

2. Comércio e vendas 

3. Banco de varejo 

4. Banco comercial 

5. Pagamentos e Liquidação de dívidas 

6. Serviços de agência e custódia 

7. Administração de ativos 

8. Corretoria de varejo 

Fonte: SMITH 111, 2003, p. 25 

Multiplicador . 

18% 

18% 

12% 

15% 

18% 

15% 

12% 

12% 

Em contrapartida, SMITH 111 ressalta que o método de mensuração avançado (AMA) 

é sem dúvida o mais complexo dos três propostos pelo Comitê e permite a utilização 

de modelos internos das Ins1ituições Financeiras para mensuração de Risco 

Operacional. Contudo, para utilização deste tipo de abordagem serão requeridos 

controles e técnicas de gerenciamento mais ·sofisticados, atendendo à especificação 

de critérios tanto qualitativos quanto quantitativos estabelecidos pelo Comitê da 

Basiléia. 

5 Estes multiplicadores (beta factors) foram determinados pelo Comitê da Basiléia de acordo 
com o Quantitative Impact Study 3 (QIS3) e estão sujeitos a mudanças. 



34 

Sem dúvida, os três métodos apresentam resultados bem diferentes. Provavelmente, 

o método de mensuração avançado (AMA) irá resultar em uma menor cobrança de 

capital, porém para utilizar este método, o Banco deve ter um sistema de 

gerenciamento de risco altamente desenvolvido, incluindo uma base de dados com 

histórico de perdas, para o cálculo das probabilidades de eventos de perdas, bem 

como a perda resultante de cada um destes eventos. 

SMITH 111 inclusive comenta que o sistema requerido é de tão alto nível que a 

administração do Federal Reserve sinalizou que apenas poucos dos grandes bancos 

americanos seriam qualificados para o AMA. Contudo, a intenção do Comitê da 

Basiléia tem sido criar um incentivo para colocar os sistemas bahcários neste nível 
. , . 

de qualidade de funcionamento, desta forma elevando o padrão ~e todo o mercado 

financeiro. Se o incentivo irá funcionar não está claro porque 'há outros fatores em 

questão no gerenciamento bancário de Risco Operacional. De fato, o verdadeiro 

dilema das Instituições Financeiras tem sido avaliar a relação entre a persp-e'Ct4va de 

perda versus o custo para evitá-Ia. 

Neste sentido, PANDOLFI (2003, pp. 45-47) faz uma análise sobre como o Risco 

Operacional deve se ajustar ao Basiléia 11. Ele explica 'que dependendo do nível de 

integração e padronização em que se encontram os processos bancários, a maioria 

dos Bancos necessitaria fazer um investimento significante para monitorar e relatar 

de forma automatizada o risco de seus produtos de investimento e de crédito. Mais 

ainda, isto também envolveria habilidade para monitorar e mensurar a exposição ao 

risco em 'um nível de linha de negócios tanto para processos operacionais quanto 

para infra-estrutura operacional, 

Desta forma, será exigido que os Bancos assegurem que sua infra-estrutura 

operacional seja segura não somente no papel, mas, sobretudo na prática. Então, 

eles também devem ser capazes de mensurar sua prontidão operacional e potencial 

de risco para falhas e exposição a eventos de perdas internos, externos e naturais. 

Isto inclui fraudes, falhas de sistemas, falhas de rede de comunicação, violações de 

segurança, falhas em sistemas aplicativos, destruição de bases de dados, grande 

degradação de performance e ameaçàs físicas para quaisquer facilidades bancárias. 
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De um modo geral, de acordo com artigo publicado no ABA Banking Joumal em 

Novembro de 2003, o Towergroup está estimando que um investimento apenas 

inicial em recursos para gerenciamento de Risco Operacional em todo o mundo 

deverá ser da ordem de 12 bilhões de dólares até o ano de 2006. Por outro lado, 

VALlM, em artigo publicado pela Informafion Week, apresentou os seguintes dados: 

As estimativas feitas por institutos de pesquisa apontam que os gastos 
totais com Basiléia 11 podem totalizar 50 bilhões de dólares em todo o 
mundo. As expectativas são de que cada Banco com atuação em 
diversos países deva investir entre 80 milhões e 120 milhões de 
dólares. Para grandes Bancos regionais, o montante deve ficar entre 
45 milhões e 70 milhões de dólares. Parte bastante considerável disso 
deve ser destinada à informática. (VALlM, 2004, p. 15). 

A estrutura base do Novo Acordo foi disponibilizada para consultas em 16 ae janeiro 

de 2001. MOREIRA (2003, p.54) comenta que apesar da sua plena vigên6ia no 

mercado financeiro estar prevista para ocorrer no final de 2006, o Basiléia 11 já tem 

provocado grandes alterações nos procedimentos bancários ao redor do mUndo, 

visto que algumas mudanças são bastante complexas e explica: "As n~rmas 

expressas serão obrigatórias somente para os países do Grupo dos Dez (G-10), mas 

bancos internacionalmente ativos e supervisores bancários de outros países que 

queiram estar inseridos no novo contexto de finanças internacionais devem procurar 

adequar-se às suas recomendações" (MOREIRA, 2003, p. 54). 

PANDOLFI (2003, p. 44) relata que em Abril de 2003, os Órgãos Reguladores 

financeiros americanos publicaram em toda a nação, alterações de diretrizes para a 

recuperação em função de desastres em Instituições Financeiras: Estas diretrizes, 

enquanto importantes para a elasticidade da infra-estrutura financeira doméstica, 

poderiam ser precursoras para uma onda maior de regras a serem implementadas 

nos próximos três anos, como um resultado do Novo Acordo de Capital da Basiléia. 

Contudo, o efeito do Basiléia 11 será limitado, uma vez que os Órgãos Reguladores 

Bancários Americanos têm afirmado constantémente que não irão -aplicar o Novo 

Acordo de Capital em toda indústria bancária doméstica, como fizeram em relação 

ao Acordo Original de 1988. Na verdade, apenas grandes, complexas e 

internacionalmente ativas Organizações Bancárias, ou seja, por volta de 20 
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Instituições, deverão a estar em conformidade com o Basiléia 11, de acordo com o 

comentário de SMITH 111 (2003, p. 23). 

Neste sentido, GARVER (2003, p. 18) explica que os novos requerimentos definidos 

pelo Comitê da Basiléia sobre Risco Operacional terão pouco ou nenhum efeito 

sobre a grande maioria das Instituições Bancárias americanas, visto que os Órgãos 

Reguladores Americanos decidiram requerer estas novas medidas apenas às 

maiores Instituições americanas. Os Reguladores estimam que cerca de vinte 

bancos, os quais representam cerca de noventa por cento dos ativos bancários 

americanos, terminarão adotando estas novas medidas, sendo que os dez maiores 

bancos serão requeridos a cumprir, enquanto que se espera que os outros dez 

cumpram voluntariamente. 

De fato, SMITH 111 (2003, p. 26) comenta que o conceito de uma cobrahça de capital 

específico para Risco Operacional tem encontrado uma substancial oposição de 

muitos Bancos americanos e de pelo menos um de seus Órgãos Reguladores, o 
". 

acc - Office of the Comptroller of the Currency. As objeções incluem o ponto que a 

cobrança não serve como um incentivo para melhorar os controles de risco e o fato 

que os bancos competem com Instituições Financeiras não bancárias que não 

suportam a mesma cobrança de capital. Em contrapartida, SMITH 111 ressalta que 

pode ser que outros bancos também optem por cumprir o Acordo e o entendimento 

da cobrança do Risco Operacional será crítico para esta decisão. 

No Brasil, o Banco Central (BACEN), que historicamente costuma seguir as normas 

do BIS, talvez exija conformidade dos bancos nacionais .. O interesse brasileiro pelo 

cumprimento das exigências do Novo Acordo de Capital da Basiléia pode significar 

uma preocupação em relação à melhoria na avaliação do risco-país, explica VALlM 

(2003, p. 15). 

VALlM comenta em artigo publicadb ,pela Information Week que alguns bancos 

brasileiros já começaram os seus trabalhos, enquanto outros estão ainda finalizando 

as discussões. Todas as leituras do Novo Acordo estão baseadas no rascunho 

elaborado em 2000, já que a divulgação da versão final do documento do BIS 

prevista para o Outubro de 2003 ainda não ocorreu. Contudo, mesmo ainda 
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dependendo de algumas definições do BACEN, espera-se que até o final de 2004 

todos os Bancos brasileiros tenham alguma ação mais concreta para atender às 

novas requisições, uma vez que o BACEN pode decidir que todos estejam alinhados 

ao Novo Acordo já em 2006 e sendo que a estimativa seja que os trabalhos de 

preparação durem pelo menos cerca de dois anos em cada Instituição. 

3.1.2. Resolução 2554 do BACEN 

o Banco Central do Brasil que tem trabalhado sempre para estar alinhado às 

recomendações do BIS, procurando seguir as orientações e tendências 

internacionais, introduziu o conceito de controles internos através da Resolução 2554 

de 24 de setembro de 1998, com .implantação prevista para até 31 de Dezembro de 

1999 com o objetivo de garantir uma efetiva gestão dos Riscos Operacionais nas 

Instituições Financeiras no Brasil, explica MOREIRA (2003, p.57). Inclusive, nesta 

época estava iniciando-se no Setor Bancário, tanto internacional quanto nàcional, 
, 

uma fase de maior atenção ao Risco Operacional, bem como mais discussões sobre 

este tema. 

O 10 parágrafo do Artigo 1 da Resolução 2554 determina: "Os controles internos, 

independentemente do porte da Instituição, devem ser efetivos e consistentes com a 

natureza, complexidade e risco das operações por ela realizadas". 

Em suma, o BACEN passa a exigir a partir da vigência desta Resolução que 

Instituições Financeiras possuam sistemas de controles de seus procedimentos 

internos estabelecidos de maneira clara e objetiva, que sejam do conhecimento de 

todos os funcionários, com definição de responsabilidades e segregação das 

atividades atribuídas aos membros da instituição, a fim de evitar eventuais conflitos 

de interesses. 

É importante ressaltar que a legislação sobre compliance inaugura uma nova fase no 

BACEN. MOREIRA (2003, p. 57) ressalta que o principal objetivo da supervisão 

bancária é a redução do risco de perda para os depositantes e outros credores, bem 

como a manutenção de confiança em um sistema financeiro saudável. Todavia, a 
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supervisão não pode e nem deve oferecer garantia de que os bancos nunca 

quebrarão. Em uma economia de mercado, estas quebras são parte dos riscos 

inerentes a este tipo de negócio. Na verdade, os supervisores da atividade bancária 

devem estar capacitados a entender estes riscos das atividades bancárias e a se 

certificarem de que as Instituições Financeiras os estejam medindo e gerenciando de 

maneira adequada, já que a transparência tornou-se fundamental para o alcance de 

credibilidade. 

3.1.3. Maximização do Valor da Empresa 

Ultimamente, devido ao contexto onde as Instituições Financeiras estão inseridas, 

tem sido crescente a discussão sobre a necessidade de um gerenciamento mais 
\ 

eficaz do Risco Operacional no Setor Bancário. Sobretudo em virtude do Novo 

Acordo de Capital da Basiléia que deve ser implantado em 2007, muitos aáncos 

estão numa grande corrida para atender à nova requisição de regulamentação 

introduzida pelo BIS, enquanto outros, como por exemplo os americanos, ainda 

questionam o Novo Acordo. 

Percebe-se uma grande agitação em torno do tema, sobretudo porque a mídia 

evidencia a "recompensa" de que as Instituições Financeiras que conseguirem provar 

que possuem um sistema desenvolvido de gerenciamento de riscos terão que fazer 

uma menor reserva de capital do que as demais. Porém aqui surge uma questão 

sobre qual seria a real motivação dos Bancos para investirem tanto em 

Gerenciamento de Risco Operacional. 

Primeiramente nesta análise MARSHALL (2002, p. 35) desmistifica o papel da 

Gerência de Risco ao explicar que não há uma situação ideal onde haverá total 

eliminação dos riscos em Instituições Financeiras: 

Quando utilizamos a palavra "risco", ela encerra tanto os elementos da 
mudança quanto nossa incapacidade 'de prever aquela mudança. 
Segue que à medida que nosso conhecimento e nossa compreensão 
dos impactos e causas da mudança aumentam, os riscos que 
enfrentamos diminuem. Mas nenhuma quantidade de conhecimento 
removerá todos os riscos. Alguns riscos são inerentes aos negócios. A 
cuidadosa seleção dos riscos aos quais nos expomos reside no âmago 
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da competência essencial de uma empresa. A aceitação destes riscos 
essenciais como parte necessária de se fazer negócios é um 
importante preâmbulo à gerência de risco. A gerência de risco 
raramente significa a eliminação de risco. (MARSHALL, 2002, p.35). 

Em seguida MARSHALL (2002, pp. 37-39) analisa a motivação dos Bancos com uma 

outra perspectiva, ou seja, ele evidencia que o risco tende a reduzir o valor das 

empresas e o bem-estar individual ao limitar a capacidade da gerência de atingir 

seus objetivos. Assim sendo, o papel da gerência de risco é limitar ao máximo essa 

redução, aumentando o valor da empresa. Inclusive ele destaca que uma adequada 

Gerência de Risco Operacional construirá uma reputação operacional superior, 

resultando em uma maior atração de clientes, o que implicará 'em maiores receitas e 

uma vantagem competitiva destes Bancos sobre os demais. 

OAVIDSON (2003, p. 40) também faz uma reflexão nesta linha: "Uma resposta aos 
I 

tempos difíceis nos Mercados Financeiros é cortar custos. Outra é reduzir psrdas". 

Ele comenta que nos últimos anos as Instituições Financeiras trabalharam bastante 

no sentido de entender e gerenciar melhor seus Riscos de Mercado e de Crédito, 

inclusive instalando sofisticados sistemas para auxiliá-los nesta tarefa e que estes 

sistemas têm tomado maior importância recentemente, uma vez que a volatilidade 

dos mercados e desastres corporativos ocorridos nos últimos anos têm tornado 

urgente a necessidade de também medir e gerenciar de forma otimizada a exposição 

aos Riscos Operacionais. 

CRUZ (2003, pp. 490-491) ressalta que culturalmente os Bancos sempre tiveram 

grande foco na Área de Negócios, desenvolvimento de produtos complexos e 

sofisticados, bem como na Área de vendas, onde são empregados os melhores 

recursos da empresa, os maiores orçamentos e uma maior atenção da diretoria. Por 

outro lado, geralmente não há uma preocupação adequada em relação à Área 

Operacional e de processamento e controle de transações, o que explica de certa 

forma os grandes eventos de perdas que ocorreram até hoje. 

Contudo, CRUZ afirma que em virtude do novo cenário que se apresenta, 

gradativamente mais importância tem sido dada ao gerenciamento de Riscos 

Operacionais, ou seja, está havendo uma mudança de comportamento do setor 
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financeiro, "à medida que os Bancos passam a enxergar melhor a relevância dos 

custos e, mais importante, dos custos dos erros e do reprocessamento de suas 

operações em seu resultado geral e na estrutura de gerenciamento de riscos" 

(CRUZ, 2003, p. 491). 

MARSHALL (2002, pp. 26-27) apresenta uma série de justificativas comuns para que 

as empresas gerenciem seus Riscos Operacionais, entre elas: Pressões 

Regulatórias, Fusões e Aquisições, Integração de Melhores Práticas, Visão global de 

riscos em toda a empresa, Novos Produtos e Serviços, Alocação de Recursos. Entre 

estes motivos muita ênfase tem se dado sobre a questão da Pressão Regulatória, 

como comenta o autor: 

Reguladores estão propondo que montantes cada vez maiores de 
capital sejam reservados para Riscos Operacionais. Um prOgrama de 
gerência de Risco Operacional devidamente implementado pode 
ajudar a quantificar esses riscos. Gerentes de Risco Operacional 
podem então trabalhar em conjunto com Órgãos Reguladores para 
confirmar o cumprimento e ajudar a convencê-los da qualidade da 
gerência de risco de um banco, assim ajudando a liberar capital de 

• 1 

riSCO custoso. (MARSHALL, 2002, p. 26) . , 

Em contrapartida, NASH (2003, p. 13) faz uma crítica a este enfoque simples que 

vem sendo dado à motivação dos Bancos em melhorar o seu Gerenciamento de 

Risco Operacional, como sendo em função da pressão regulatória feita pelo Comitê 

da Basiléia de Supervisão Bancária, que pretende recompensar com uma menor 

alocação de capital os Bancos que conseguirem provar que possuem uma 

adequada qualidade no seu gerenciamento de Risco. 

O autor argumenta que de fato o papel do Comitê como um promotor da mudança 

não deveria ser exagerado. O real ímpeto em trabalhar sobre Risco Operacional 

deve fundamentalmente vir dos próprios Bancos. Uma série de eventos de perdas 

causados por grandes Riscos Operacionais mostra que as razões de sólidas 

governanças corporativas, de manutenção do valor da empresa e de gerenciamento 

de risco interno são independentes do que acontece nas reuniões do Comitê, isto é, 

elas vão muito além de simplesmente estar cumprindo regulamentações. NASH 

ressalta que levantar capital seria a parte fácil deste processo e se o Comitê 
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estivesse apenas interessado nisto, ele poderia simplesmente adicionar uma 'taxa' 

para Risco Operacional na cobrança de capital para Risco de Crédito. 

Contudo, NASH evidencia que a parte mais difícil é melhorar o gerenciamento de 

risco em todas as linhas de negócios dos Bancos e, sobretudo, mudar a mentalidade 

coletiva de ex post método para Risco Operacional, baseado na "culpa" em função 

das perdas, para uma mentalidade onde o risco é ex ante, ou seja, gerenciado 

ativamente. A este respeito, o trabalho do Comitê deve certamente já ter causado 

um impacto no Setor Bancário. 

Fundamentalmente, o autor coloca que a questão chave não é se a cobrança pelo 

Risco Operacional está calibrada com esta ou aquela percentagem, nem até mesmo 

se o Banco está sendo tratado sob o Pilar I ou o Pilar 11, mas principalmenteiSe os 

Bancos vêem o gerenciamento do Risco Operacional como uma adicional invasão 

regulatória ou como uma oportunidade para calcular e avaliar o seu negócio em uma 

nova e mais coerente maneira. 

De acordo com artigo publicado no ABA Banking Journal em Novembro de 2003, o 

espírito do Novo Acordo é que Risco seja olhado de uma maneira multifatorial, ou 

seja, uma vez que a empresa consiga revisar todos os seus processos, ela poderá 

verificar a quais perigos está exposta, seja em termos de erros de processamento de 

rotinas, seja em termos de vulnerabilidade sistêmica, que possam levar a alguma 

situação mais custosa. 

O artigo salienta que pensar de maneira pró-ativa é um outro grande empurrão nesta 

nova era. Como parte disto, os Bancos devem levantar as perdas mais recentes que 

sofreu, não apenas aquelas que se tornaram grandes manchetes, porque o 

gerenciamento apropriado de Risco Operacional requer que os riscos sejam 

analisados e categorizados de forma 'precisa, a fim de que sejam construídas bases 

de dados, que auxiliem encontraras verdadeiras causas originadoras destas 

fraquezas. Os Bancos devem então criar um tratamento sistemático que de alguma 

forma normalize a informação que anteriormente era analisada de forma 

fragmentada, de modo a criar um modelo sobre o qual se possa trabalhar 

efetivamente. 
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Conforme comenta VALlM (2004, p.18) em artigo no Information Week, no Brasil, 

depois de anos de inflação e juros altos em que os Bancos conseguiam lucrar 

excepcionalmente, a expectativa da queda da Selic e a estabilização inflacionária 

exigirão a criação de uma cultura de maior interesse por fornecimento de crédito. 

Desta forma, há um empenho geral dos Bancos em possuir maior porcentagem de 

seu capital disponível para empréstimos, o que somente será viável com um melhor 

gerenciamento de Riscos. 

Em suma, a utilização de padrões internacionais de gestão de riscos e controles com 

uma conseqüente melhoria da eficiência operacional permitirão a maximização do 

valor da empresa através da otimização do uso de seu capital. 

3.2. Desafios para um eficaz gerenciamento do Risco Operacional 

MACKLlN (2003, p.9) faz uma análise sobre os desafios com que as Instituições 

Financeiras têm se deparado ultimamente. Ele explica que os negócios bancários 

atualmente têm sido mais desafiados do que nunca a entregar qualidade e 

produtividade, administrar despesas, cortar custos, reduzir perdas, melhorar sua 

eficiência e diminuir seu capital de risco. Por sua vez, as pressões de competitividade 

dentro deste setor têm dirigido as expectativas dos clientes para mais sofisticadas, 

velozes e acuradas operações. Além disto, a complexidade dos novo~ produtos que 

vem sendo criados está forçando a uma significante dependência da tecnologia. Por 

outro lado, os Órgãos reguladores estão formalizando novos requerimentos para 

alocação de capital mínimo para Risco Operacional. Desta forma, o Risco 

Operacional tem sido aumentado, e ainda mais importante, a necessidade das 

Instituições Financeiras terem um apropriado gerenciamento de Risco Operacional 

tem se tornado cada vez maior. 

Em virtude deste cenário, nos últimos tempos, o tema Risco Operacional tem 

provocado uma grande movimentação no Setor Bancário, tanto internacional quanto 

nacional. As Instituições Financeiras têm concentrado muitos esforços para que haja 

nas atividades bancárias um gerenciamento eficaz do Risco Operacional, uma vez 

que este tipo de risco pode representar uma verdadeira ameaça ao valor da 
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empresa, devido à sua abrangência tanto em termos de variedade de fatores que o 

causam, quanto em termos de amplitude dentro de uma Organização. 

Entretanto, apesar dos vários aspectos motivadores analisados anteriormente, não 

se pode negar os grandes desafios que os Bancos terão que enfrentar para atingir 

um eficaz gerenciamento do Risco Operacional, a fim de garantir assim a sua 

competitividade dentro do setor. 

CARVALHO (2003, pp. 461-463) explica que "a modelagem para gerenciamento de 

Risco Operacional irá depender de suas características, incluídos aí tamanho, 

sofisticação, natureza e complexidade de suas atividades, devendo ser construída 

em bases conceituais e operacionais que façam sentido particular". Contudo, 

independente destas características individuais de cada Organh~:açãO, para se 

alcançar um gerendamentoeficaz de R'isco Operacional, torna-se imprescindível à 

existência de um bom sistema de informações, uma forte ação sobre a cultura interna 

e planos de contingência. 

O autor ressalta que a equipe de gerenciamento de Risco Operacional deve envolver 

toda a Organização neste processo, conduzindo-o sob uma base conceitual sólida, 

sustentada pelos seguintes elementos: objetividade tanto nas investigações das 

possíveis falhas e suas causas, quanto nas suas ações corretivas ou mitigadoras; 

adoção de critérios padronizados de mensuração; consistência nos perfis de risco 

verificados; relevância na análise de cada risco apresentado; abrangência por toda a 

Organização; determinação na identificação de todos os tipos de riscos; e 

transparência, a fim de se relatar todos os riscos para posterior análise. 

Além desta base conceitual permeando toda a empresa, o autor levanta como fatores 

determinantes para atingir-se este objetivo: uso e controle de especificações dos 

produtos e dos serviços; uso e controle de projetos documentados; existência de 

processos mapeados e controlados; uso e controle de normas e procedimentos; uso 

e controle de relatórios e registros. 
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Desta forma, a Organização paulatinamente começa a construir um sistema de 

monitoramento de seu ambiente operacional, que passa a ter os seguintes produtos, 

conforme CARVALHO (2003, pp. 467-468) relata: 

• Um efetivo e independente controle de riscos operacionais, com atividades de 

auditoria e acompanhamento dos mesmos, que cobrem o projeto, a 

implementação e a avaliação de sua própria metodologia de medição; 

• Uma metodologia de medição dos riscos operacionais capaz de gerar dados para 

o cálculo de sua exposição em moeda corrente; 

• Um efetivo sistema de comunicação de exposições ao risco operacional; 

• Um efetivo sistema de reunião de dados que sustente uma base confiável e 

rastreável de dados históricos de perdas; 

• Uma metodologia de identificação de exposições em futuras operações; 

• Definição e desenvolvimento de critérios de classificação e validação de dados 

de perdas como freqüência, volume e intensidade; 

• Uma metodologia de consulta a dados de perdas de outras instituições que 

possam servir de referência na suplementação de dados de perdas da 

Organização. 

Contudo, a fim de alcançar este nível de qualidade de gerenciamento com todo o 

sistema construído sobre bases sólidas, há de se realizar um intenso trabalho, além 

de um grande investimento. Os Bancos terão de enfrentar uma série de desafios, a 

começar de conseguir-se a adesão e liderànça do corpo diretor da Organização e de 

um patrocinador capaz de reconhecer as vantagens financeiras deste investimento, 

bem como um dedicado esforço de todo o corpo funcional na identificação de falhas 

e exposição a elas, já que é um processo que permeia todas as estruturas da 

Organização, como ressalta CARVALHO (2003, pp. 480-481). 
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De uma forma geral, as Instituições Financeiras não podem perder o objetivo 

principal da análise de riscos, que é, de uma forma bastante simplificada, explicar a 

variação dos resultados do Banco, variações estas que são divididas entre os Riscos 

de Mercado, Crédito e Operacional. Como CRUZ (2003, p. 493) explica claramente: 

"Dentro do âmbito de cada risco, precisamos entender as perdas, esperadas e 

inesperadas, e também atentar para os fatores que as causam, de forma que 

possamos gerenciá-los". 

O autor revela que uma das maiores dificuldades para o alcance desta meta é a 

tarefa de coletar informações sobre os eventos de perdas operacionais ocorridos no 

passado para a mensuração do Risco Operacional e afirma ,que este é um desafio 

ainda maior que o encontrado para os Riscos de Crédito e de Mercado: 

Dada a relativa indiferença para rígidos controles de custos, os 
bancos, com raras exceções, normalmente não têm procedimento 
formal para registrar e arquivar informações sobre o seu ambiente de 
controle interno e perdas operacionais históricas de forma sistemática, 
e, portanto, o desenho e implementação de uma infra-estrutura 
apropriada para coletar e guardar estas perdas é muito custoso [ ... ] e 
pode levar vários anos para ser atingido em instituições de porte. 
(CRUZ, 20.03, pp. 493-494). 

Em concordância com a visão de CRUZ, MARSHALL (2002, pp. 40-41) explica que 

ao contrário da gerência de Risco de Mercado, na qual os riscos resultam em grande 

parte de mudanças contínuas de preço e de taxas -de mercado, a gerência de Risco 

Operacional freqüentemente diz respeito à prevenção, ao controle e mitigação de 

eventos de perdas. Mas neste ponto podemos nos perguntar, o que exatamente é 

um evento de perda? Qual é a relação entre eventos de perdas _e Risco 

Operacional? 

Os eventos de perdas são acontecimentos ou ocorrências que podem 

potencialmente afetar uma empresa, devido a uma grande gama de causas, que, 

dentro desta discussão, são de origem operacional. 

Um dos grandes agravantes do Risco Operacional é que muitas vezes não se sabe 

que um evento ocorreu até que algum impacto do evento já tenha se realizado. Daí 
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a necessidade de implementação de eficazes controles de processos e 

monitoramento de operações. 

Além disso, MARSHALL (2002, p. 137) levanta um ponto muito importante de porquê 

esta fase de coleta de informações é por vezes tão complicada. Em geral, os dados 

referentes a perdas são inerentemente sensíveis e a sua coleta pode se tornar um 

processo político se não estiver sendo impulsionada por uma autorização de alto 

nível dentro da Organização. É evidente que as empresas não se mostram dispostas 

a revelar informações sobre perdas, parcialmente por causa de questões política's e 

parcialmente por causa da falta de consciência do potencial benefício destes dados. 

Aliado a este aspecto na tarefa de coletar as informações, há de se citar também a 

dificuldade para a construção de uma base de dados eficiente, d,~vidO à 

complexidade de aspectos importantes que estão por trás dos eventos de/perdas e 

que são necessários para uma eficaz análise e conseqüente tomada de decisão, 

conforme elenca MARSHALL (2002, pp. 41-42): 

• A probabilidade de o evento ocorrer em um determinado período de tempo; 

• O impacto sobre a empresa, caso o evento ocorra; 

• A criticalidade do evento, ou seja, uma medida aproximada do risco do evento; 

• A estrutura temporal do evento - exatamente como o evento se desdobra ao 

longo do tempo; 

• A incerteza do evento, ou seja, o quão bem se pode prever os vários aspectos do 

risco do evento. 

Mais do que a dificuldade de criar-·se um sistema para a coleta de dados e uma 

estrutura sólida e adequada para o seu armazenamento, é na mensuração dos 

riscos que se encerra um dos maiores desafios que as InstituiçÕes Financeiras têm 

se deparado, pois muitos dos riscos operacionais parecem ser intangíveis. Surge 

então a questão: Até que ponto é exeqüível a mensuração de um risco? Inclusive, 
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algumas vezes o seu efeito é devastador e multiplicador, como por exemplo, o risco 

de imagem de um banco que por uma falha de sistema de tecnologia não efetivou 

por determinados minutos transações de pagamentos de contas realizadas através 

de seu home banking. 

Contudo MARSHALL (2002, p. 140) explica que para muitos eventos, o objetivo não 

é a precisão, mas a compreensão dos possíveis resultados e um debate 

fundamentado sobre eles, seguido de um acordo e ação consistentes de como a 

empresa pode disciplinar os recursos para manusear esses resultados: 

A medição das operações de risco é meramente uma forma de focar a 
análise e não é um fim em si; ainda que mLlitos riscos operacionais 
não possam ser facilmente medidos, eles sempre podem ser 
compreendidos. A compreenSão dos riscos, em lugar da medição dos 
riscos, é o pré-requisito para uma gerência eficaz tJe risco operacional. 
(MARSHALL, 2002, p.140). 

Entretanto, o autor alerta para que haja o devido cuidado e bom senso nesta 

questão, ainda que alguns analistas acreditem que a dificuldade em quantificar 

significa que devam ser usados níveis de risco puramente subjetivos, tais como nível 

de risco baixo, médio e alto, sentimentos vagos ou impressões sobre medições 

nunca serão um substituto para uma classificação formal e, com uma freqüência 

surpreendente pode-se desenvolver medições formais para muitos dos riscos 

operacionais enfrentados pela empresa. E MARSHALL reforça: "O ato tentar 

quantificar a exposição ao risco também força o analista a compreender melhor a 

exposição, em lugar de aceitar uma avaliação vaga, puramente subjetiva" 

(MARSHALL, 2002, p. 140). 

Segundo o artigo "Getting a framework' publicado no ABA Banking Journal em 

novembro de 2003, há duas escolas de pensamento sobre mensuração de riscos 

operacionais, uma que acredita que os eventos de perdas são aleatórios e outra que 

acredita que os eventos têm uma certa distribuição de probabilidades. Caso se 

acredite que as perdas são aleatórias, então necessita-se de sistemas de auto

avaliação que possam prover indicadores sobre as exposições a cada tipo de risco. 
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De uma forma bastante simplista, estes indicadores podem ser medidas 

quantitativas ou qualitativas. 

Em contrapartida, caso se acredite que até mesmo os eventos de perdas que 

parecem ser aleatórios têm uma certa distribuição de probabilidades, mesmo esta 

apresentando uma estranha curva, pode-se usar técnicas matemáticas que a 

transformem em uma curva normal e desta forma, se terá como calcular reservas de 

capital para estes riscos. 

Hoffman, diretor de Risco Operacional do Bankers Trust Company, atesta neste 

artigo que tende a definir modelos para gerenciamento de Risco Operacional de uma 

forma geral, pensando neles como qualquer metodologia ou rotina que forneça 

informação e ajude os executivos a tomar decisões a respeito da diminuição deste 

tipo de risco. Ele acredita que os executivos não devam restringir-se a apenas um 

método, pois este pode ser eficaz para um determinado ponto e não para todos. Ele 

defende a opinião que o melhor resultado advém do uso de um conjunto de 

diferentes indicadores que resultam no melhor insigth sobre a exposição aos riscos 

operacionais. 

De qualquer forma, cada Instituição Financeira deverá, de acordo com suas 

características, escolher uma metodologia para gerenciar seu Risco Operacional, 

seja de forma individual ou integrada, dependendo do seu nível de desenvolvimento 

no gerenciamento de riscos. 
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4. METODOLOGIA: UM CICLO PARA O GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL 

Neste capítulo será apresentada uma metodologia que compõe um ciclo para o 

gerenciamento de Risco Operacional, conforme diagrama proposto por LAYCOCK 

(1998, p. 136). O autor esquematiza este ciclo, dividindo-o em seis passos, conforme 

a Figura 01: 

Objetivos c Padrões de AÇ()es práti~~Sobre Risco de Evento Operacional 11 .. 
. ~"-'~"'*'ti5~'0<{*.j;:1t~~~.~thi:.~~~WM~~ 

Análise de 
processo! ~ 

tarefa 

Passo 1 -Identificar o Risco 

Listar L...... 
os riscos I ,.. 

Listar 
as causas 

Identificação 
~ de riscos em 

profundidade 

! Passo 3 - Alla1ís~r Medidas de Controle de Risco 

i I Identifiçar Determinar 'I -Pn-.'C-:-'OI~·lz.-:cal'-· -, 
, 

!'ossiNlidades·1 ~ ... G efeltos r-----~I medidas de 
controlç I I de wntrole 1 de co~~ i de ,jSCQ 

?~l"Ak!i.1#;i\,!.l'iA",~~%,,~,~W;~.i$i@!iJ"hil'.\"( 7.._. __ ~ ___ _ 

I Pm;so 4 - Tomar De~i.~ões Sobre Controles 

I. 

1 Selecionar r--·--ro-n-Iar--r:~:-Vi;'-ta-'r. 

I! controles .-'0 dccisõcs tn-:z= ! . Reduzi, 
! I de risco de fisco I~ 
I . ~.~~ 

;;:-}~·l#~~~S§~'%&111&l~>MK>§g~~iW~<,.~~~.t~~ 

! Passo 5 -Implclllcma
r
r-C-o-nt-ro-le-.s-d-e-R-is-ço-------, 

í 
I Tomar a J3-'tabele~r 1- Prover 
! implementação !----')!r>-I,<Sp<JI\sabilidadel------.,... suporte 
I dara . 
I 

Passo 6 - Supervisionar e Revisar 

~J~::Jru.ll--~-~)Oflil>o[R'";'~}-_1 R,.;,,, I 

F.igura 01 - Ciclo de Gerenciamento de Risco Operacional 
Fonte: LA YCOCK, 1998, p.136. 

• Passo 1: Identificação do Risco Operacional 

• Passo 2: Avaliação do Risco Operacional 

• Passo 3: Análise das Medidas de Controle do Risco Operacional 

/ 
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• Passo 4: Decisão sobre Implementação das Medidas de Controle do Risco 

Operacional 

• Passo 5: Implementação de Controles do Risco Operacional 

• Passo 6: Supervisão Constante e Revisão Periódica. 

Nas próximas seções deste capítulo serão discutidos cada um destes seis passos. 

4.1. Passo 1: Identificação do Risco Operacional 

Segundo o diagrama proposto por LAYCOCK (1998, p. 136) que descreve o ciclo do 

gerenciamento de Risco Operacional, o primeiro passo seria a identificação do Risco 

Operacional. O autor sugere que partindo de uma análise dos processos da empresa, 

deve-se listar os possíveis riscos, depois as causas ou fatores destes riscos e em 

seguida, partir para uma identificação dos riscos em maior profundidade. 

Em relação a esta questão, MARSHALL (2002, p. 113) defende o ponto de vista de 

que a identificação dos Riscos Operacionais deve ser sempre precedida de um 

benchmark dos processos e dos recursos internos da empresa, argumentando que: 

"Sem um benchmark, a gerência de risco corre o perigo de institucionalizar as 

práticas atuais, o que pode ser perigoso se essas práticas atuais forem um padrão 

insuficiente". Em seguida, MARSHALL (2002, pp. 113-114) descreve os diversos 

benefícios de estabelecer-se uma descrição formal dos processos essenciais da 

empresa ao executar esta prática: 

• Melhorar a compreensão da empresa sobre o funcionamento de seus próprios 

processos. Na prática, estes processos serão decompostos em combinações 

verticais e horizontais de sub-processos, que auxiliarão no entendimento de como 

algumas ações afetam outras e de onde encontràr as verdadeiras fontes de 

muitos problemas que ocorrem no dia-a-dia; 

• Melhorar a eficiência através da reengenharia e da redefinição do processo, uma 

vez que serão evidenciadas as atividades que adicionam valor à empresa, 

aumentando o retorno ou diminuindo os riscos envolvidos; 
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• Ajudar a compreender a transferência de risco dentro da Organização, ou seja, 

entre áreas de negócios e entre os processos de negócios; 

• Ajudar a projetar as estratégias de precificação de risco; 

• Ajudar o estabelecimento de uma abordagem sistemática para o planejamento de 

contingência, visto que, de posse da documentação produzida pelo mapeamento 

dos processos e dos recursos, será possível a identificação dos recursos chave 

de cada um deles, bem como de sua criticai idade para a continuidade dos 

negócios no curto prazo. Ou seja, o importante no estabelecimento de um 

planejamento para catástrofes é garantir o funcionamento t01al da ~rganização 

tão rapidamente quanto possível. MARSHALL ressalta que: "O planejamet)to deve 
I 

então se focalizar em proporcionar uma situação alternativa para ó período 

durante o qual os processos não possam ser utilizados e em avaliar a criticai idade 

dos processos para a empresa como um todo" (MARSHALL, 2002, p.114). 

Entretanto, MARSHALL (2002, p. 116) alerta: "Uma questão básica ao descrever 

processos é a inclusão de um nível de detalhe adequado. A meta deve ser a de 

revelar apenas o montante de detalhes apropriado a um usuário em particular que 

busca a· compreensão do processo". O autor afirma que, na verdade, o nível de 

detalhamento também irá depender do grau de risco da área, mas em geral, para o 

uso da gerência de risco, é raro que sejam necessários mais do que dois ou três 

níveis de detalhe. 

Uma vez tendo sido identificados e descritos os processos operacionais e recursos 

centrais da Organização é necessário então descobrir os fatores de risco que podem 

afetar o desempenho de cada processo, seja meramente pela interrupção da sua 

execução em si ou pela indisponibilidade dos recursos imprescindíveis para que el~ 

ocorra. Assim sendo, MARSHALL (2002, pp. 122-124) elenca uma série de regras 

práticas que devem ser aplicadas nesta tarefa de identificação dos fatores de risco: 

• Mantenha a simplicidade, pois a adoção de muitos falores de risco torna o modelo 

demasiadamente complexo e consequentemente, de difícil interpretação pelos 
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gerentes. Desta forma, em geral,de dois a quatro fatores de risco internos e dois 

ou três fatores de risco externos são suficientes para a maioria dos negócios; 

• Os fatores de· risco devem ser significativos, ou seja, devem explicar uma grande 

proporção da variação dos resultados da Organização como um todo; 

• Os fatores de risco devem ter um componente aleatório, isto é, nunca devem 

estar inteiramente sob o controle dos gerentes de negócios; 

• Comece sempre pelos fatores de risco externos, a fim de se obter~nicialmente 

uma medida aproximada dos fatores agregados que afetam o resultado do 

processo; 

• Os fatores de risco também dependem do nível em que será feita a análise. Em 

geral, os fatores de risco são mais úteis no nível agregado da empresa do que no 

nível de uma operação específica de negócio, uma vez que assim fica mais fácil 

medir os impactos diretos dos fatores de risco, além de se retirar a excentricidade 

que afeta os níveis mais baixos; 

• Utilize fatores de risco acionáveis, isto é, certifique-se que será possível controlar 

o nível deste fator, seja através da prevenção e mitigação ou através de algum 

tipo de seguro; 

• . Utilize fatores de risco para os quais seja possível justificar os seus efeitos; 

• Os fatores de risco devem ter dados confiáveis e oportunos; 

• Os fatores de risco devem ser relativamente independentes uns dos outros, pois 

caso contrário, sugere-se que está sendo medido um fator mais de uma vez, 

desta forma, complicando a sua análise; 

• Os fatores de risco devem ser contínuos, ou seja, a distribuição dos fatores ao 

longo do tempo deve ser estável. 
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Figura 02 - Matriz de avaliação de risco 
Fonte: CROUHY, GALAI e MARK, 1998, p. 54. 
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Entretanto, para efetuar-se uma avaliação completa de todos os riscos operacionais 

significativos, CROUHY, GALAI e MARK (1998, pp. 52-54) explicam que o primeiro 

passo é coletar as informações necessárias para o processo de mensuração do 

Risco Operacional. Os autores indicam que uma fonte chave para obtenção destas 

informações se dá através de dados já disponíveis dentro da própria Organização, 

tais como: relatórios de auditoria, relatórios regulatórios e relatórios gerenciais, cuja 

integridade, validade e adequação dos dados para a específica finalidade da 

avaliação devem ser sempre checadas. 

Contudo, CROUHY, GALAI e MARK alertam que freqüentemente lacunas aparecem. 

e sugerem que estas devem ser devidamente preenchidas através de discussões 

com os gerentes responsáveis por cada assunto em questão. 

No capítulo três deste presente trabalho foram analisados os grandes desafios que 

as Instituições Financeiras terão que enfrentar para um eficaz gerenciamento de 

Risco Operacional. Entre estes, destacou-se a coleta de informações ou de eventos 

de perdas, bem como a construção de uma base de dados eficiente a partir destas 

informações. Porém, MARSHALL (2002, p. 41) ressalta que através dos dados 
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históricos de eventos de perdas, os analistas poderão determinar aspectos 

importantes e imprescindíveis que irão afetar como gerentes de operações tentam 

lidar com os seus riscos, a saber: a probabilidade do evento ocorrer em um 

determinado período de tempo, o impacto sobre a empresa caso o evento ocorra e a 

criticai idade do evento, ou seja, uma medida aproximada do risco do evento. 

Apesar da grande importância evidenciada por MARSHALL sobre a coleta de dados 

e construção de uma base histórica, CROUHY, GALAI e MARK (1998, pp. 54-56) 

alertam que tipicamente não há suficientes dados históricos disponíveis e confiáveis 

para projetar seguramente a probabilidade de uma falha operacional ocorrer para 

cada um dos riscos identificados. Em decorrência disto, freqüentemente necessita-se 

confiar na estimativa resultante da experiência dos gerentes de cada negócio até que 

dados confiáveis sejam coletados e compilados para uma mais adequada êstimativa 

desta medida. Nestes casos, esta avaliação pode ser expressa de forma qualitativa, 

dentro de uma escala, conforme está proposto na Tabela 02: 

Tabela 02 - P.robabilidade expressa dentro de um contínuo de 5 pontos 

Probabilidade que uma falha operacional irá ocorrer 

Muito baixa 

Baixa 

Média 

Alta 

Muito alta 

muito improvável que aconteça, menos que 2% 

improvável que aconteça, entre 2% e 5% 

pode ser que aconteça, entre 5% e 10% 

provável que aconteça, entre 10% e 20% 

muito provável que aconteça, mais que 20% 

Fonte: CROUHY, GALAI e MARK, 1998, p. 56. 

Contudo, CROUHY, GALAI e MARK acreditam que nenhuma das duas abordagens, 

quantitativa e qualitativa, retrata completamente a realidade dos fatos, pois a 

abordagem quantitativa é freqüentemente muito rígida, pois depende estritamente 

de dados históricos, enquanto a qualitativa é muito vaga, pois depende da 



57 

percepção de cada avaliador. Por este motivo, o setor financeiro sempre que 

possível utiliza uma abordagem híbrida, resultando em uma avaliação numérica do 

risco. 

Quanto à probabilidade de um evento, MARSHALL (2002, p. 42) explica que o 

substituto mais comumente utilizado para esta medida é o número de ocorrências do 

evento durante um determinado período de tempo, ou seja, a sua freqüência, desde 

que haja estas informações disponíveis. Assim sendo: 

Probabilidade de 

um evento 

em um período 

futuro 

= 

Num. de ocorrências durante um período 

de tempo historicamente representativo 

Extensão do período de tempo histórlto 

Entretanto, o próprio MARSHALL em seguida alerta que esta definição não é 

perfeita, pois pressupõe que o futuro será igual ao passado, bastante razoável em 

sistemas e processos estáticos, mas nem tanto se o processo estiver mudando 

drasticamente ou se novos produtos estiverem sendo lançados. Organizações, 

sistemas e pessoas mudam e, portanto, riscos também mudam com o tempo. Além 

disto, eventos às vezes são mais prováveis de ocorrer em momentos específicos do 

dia da semana, do mês e do ano, traduzindo uma determinada sazonal idade. 

Uma outra restrição para esta definição ressaltada por MARSHALL (2002, p. 42) se 

dá para eventos menos freqüentes, quando freqüências históricas são menos úteis e 

temos que depender de abordagens muito diferentes, que ou são puramente 

subjetivas, como a análise de cenários ou que implicam a probabilidade baseada em 

nosso conhecimento dos relacionamentos causais entre eventos. Daí a necessidade 

dos analistas também identificarem eventos específicos que possam afetar o 

desempenho de um negócio, sem que éstes necessariamente já tenham ocorrido no 

passado ou que até tenham ocorrido, mas não tenham sido registrados. 
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Dando seguimento ao processo de análise dos riscos, MARSHALL (2002, pp. 43-45) 

afirma que além da probabilidade de um evento, os analistas também hão de se 

preocupar com o impacto que o evento pode causar e explica que perdas 

operacionais podem produzir três tipos gerais de impacto financeiro sobre a 

empresa, afetando assim o seu valor: 

• Custos diretos: eventos podem causar perdas financeiras diretas - quer através 

de uma redução de seus lucros ou de uma perda de valor dos ativos e 

obrigações da empresa; 

• Custos indiretos: eventos podem acarretar custos indifetos como resultado de 

danos à reputação da empresa ou de efeitos a jusante sobre outros eventos de 

perdas ou funções da empresa, comprometendo assim o s'eu valor. Custos 

indiretos são muito maiores do que custos diretos. Uma das perdas mais 

danosas é a perda de reputação. Quando tornadas públicas, perdas diretas 

decorrentes de qualquer evento operacional podem levar a perdas in(jiretas 

ainda maiores se prejudicarem a reputação da empresa e, portanto, danificarem 

a colaboração de credores e fornecedores em negociar com a empresa. O 

mesmo evento também pode levar a custos de propaganda grandemente 

aumentados para remediar uma falha operacional altamente divulgada; 

• Custos de oportunidade: estes são os lucros potenciais máximos não 

realizados como resultado da ocorrência do evento de perda. Incluem aqueles 

recursos utilizados para lidar com esses eventos que de outra forma teriam 

estado disponíveis para oportunidades de lucros. 

Nesta mesma linha da análise feita por MARSHALL, CROUHY, GALAI e MARK 

(1998, p.56) explicam que o impacto descreve a perda potencial para a Instituição 

Financeira, dado que tenha ocorrido uma falha operacional. Normalmente esta 

medida é expressa em um intervalo de valores monetários, uma vez que é difícil 

obter-se uma medida exata. Os autores alertam que, na prática, é bem provável que 

o grupo de gerenciamento de Risco Operacional tenha que confiar na experiência 

dos gerentes dos negócios para as estimativas destes valores de impacto. 
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Dando continuidade a este processo proposto de avaliação dos riscos operacionais, 

MARSHALL explica que a medida mais simples do risco de um evento é sua 

criticai idade, ou seja, "o produto da probabilidade de ocorrência do evento em um 

determinado período de tempo e o seu impacto sobre a empresa caso o evento 

ocorra naquele período de tempo" (MARSHALL, 2002, p. 46). 

Entretanto, CROUHY, GALAI e MARK (1998, p.S6) ressaltam que as medidas de 

Risco Operacional são restritas, uma vez que para combinar a probabilidade com o 

impacto da falha operacional, torna-se necessário que .ambas medidas estejam 

expressas em termos numéricos. 

4.3. Passo 3: Análise das Medidas de Controle do Risco Operacional 

o terceiro passo no ciclo de gerenciamento de Risco Operacional proposto por 

LA YCOCK (1998, p.136) é a análise das medidas de controles para os riscos 

operacionais identificados. De posse d~ uma avaliação detalhada quanto à 

probabilidade de ocorrência de um evento de perda causado por uma falha 

operacional dentro de um processo ou de uma unidade de negócios, bem como de 

seu impacto para a empresa, deve-se partir para a identificação dos possíveis 

controles para estes riscos, a determinação dos efeitos proporcionados por estes 

controles e então, uma decisão quanto à priorização de alguns controles em 

detrimento de outros menos relevantes. 

A fim de se facilitar esta análise, CROUHY, GALAI e MARK (1998, p.S7) sugerem 

que uma avaliação geral sobre Risco Operacional de uma empresa pode ser 

visualizada através da construção de um gráfico composto pelo risco de cada 

processo ou de cada unidade de negócios, partindo-se da probabilidade de 

ocorrência de determinado evento e a magnitude da perda ou o impacto Causado na 

empresa caso o evento ocorra. 

Este gráfico proposto por CROUHY, GALAI e MARK (1998, p.S8), conforme a Figura 

03, deve ser dividido em quatro quadrantes, onde os processos ou unidades de 
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negócios devem ser plotados de acordo com a criticalidade dos seus riscos, 

conforme segue: 

• Baixa probabilidade e baixo impacto -+ Baixo risco; 

• Baixa probabilidade e alto impacto -+ Médio risco; 

• Alta probabilidade e baixo impacto -+ Médio risco; 

• Alta probabilidade e alto ,impacto -+ Alto·risco. 

Médio 

Baixo 
Risco 

" 

" , 
Atenção 

Gerencial 

Médio 
Risco 

Magnitude da Perda ($) 
)1»" 

Figura 03 - Resumo do relatório de risco 

Fonte: CROUHY, GALAI e MARK, 1998, p. 58 

Seguindo este mesmo padrão de análise proposto por CROUHY, GALAI e MARK 

que resume em um gráfico a criticaI idade dos eventos, MARSHALL relata: 

De modo geral, felizmente, quanto maior o impacto de um evento, 
menor sua probabilidade e vice-versa. Poucos eventos recaem na 
categoria de risco maior (alta freqüência e alto impacto) simplesmente 
porque empresas se afastam de assumir tais riscos em suas 
operações ou através da mudança de processos de negócios ou do 
abandono do setor. São os dois quadrantes de risco médio que 
ocupam a maior parte da atenção da gerência. Eventos com alta 
probabilidade, mas de baixo impacto ocupam a atenção de gerentes 
de operações voltados para eficiência. Em contraste, eventos menos 
prováveis, mas com alto impacto - como fraudes, retiradas de 
contrapartes e grandes falhas de sistema - constituem maior fonte de 
risco de insolvência e são o foco da maioria dos esforços de alocação 
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de capital de risco para cobrir exposições operacionais. (MARSHALL, 
2002, p. 46). 

4.3.1. Riscos críticos versus Princípio de Pareto 

Há de se ressaltar neste passo do ciclo do gerenciamento de Risco Operacional, que 

uma eficaz análise sobre a implementação de controle~ para o~ possíveis riscos 

identificados, requer que haja uma decisão quanto à priorização na implementação 

de controles sobre alguns eventos de perda críticos, bem como na implementação 

de controles sobre alguns fatores de risco, uma vez que existe um grande número 

de eventos e de fatores que podem afetar potencialmente uma empresa e que 

nenhum gerenciamento jamais seria capaz de considerar todos. MARSHALL 

sustenta este argumento com base no Princípio de Pareto: "O Princípio de Pareto 

sugere que 80 por cento do risco advêm de 20 por cento dos eventos de perdas 

identificados. [ ... ] Ter centenas de eventos de_ perdas potenciais é simplesmente 

complexo demais e acaba por se tornar uma distração" (MARSHALL, 2002, p. 41). 

A análise de Pareto, segundo explicação de MARSHALL (200~, P, 141), é uma . . 

ferramenta importante no sentido de focar nos impulsionadores de risco mais 

importantes. Os gráficos de Pareto fazem uma distribuição de freqüência por ordem 

de classificação. Eles podem ser baseados tanto em termos de freqüência ou do 

custo do evento, quanto em termos de criticai idade do risco. Desta forma, o gráfico 

de Pareto, conforme exemplo ilustrado pela Figura 04, enfatiza as prioridades de 

risco, podendo este gráfico inclusive, qependel')do. do interesse da análise" ~er 

desmembrado em subcategorias, tais como os tipos e fontes dos eventos. 
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Causas 
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Figura 04 - Análise de Pareto para as causas de um evento de não-"fechamento 

de um negócio 

Fonte: MARSHALL, 2002, p. 141. 

Concluindo este ponto de vista, MARSHALL enfatiza que de posse desta 

visualização é possível então dirigir a atenção às causas subjacentes) em lugar de 

desperdiçar recursos com eventos e fatores de risco menos críticos: "Isto significa 

que não temos que modelar todos os eventos e fatores de risco possíveis para 

produzir um modelo útil. Os modelos nunca serão completos e quanto mais 

completos forem, eles tendem a ser mais complexos e difíceis de compreender e de 

serem aceitos pela gerência." (MARSHALL, 2002, p. 141) 

Contudo, MARSHALL alerta que esta afirmação é especialmente verdadeira em 

operações maduras, nas quais os riscos mais críticos terão sido eliminados com o 

decorrer do tempo. Inclusive este mesmo autor também ressalta que há de se ter 

cuidado com uma excessiva dependênCia do Princípio de Pareto, pois "Os 

chamados unk-unks, abreviação de unknown-unknowl)s, são eventos que sequer 

foram considerados como possibilidades e mesmo assim têm o potencial para 

invalidar qualquer análise através de sua ocorrência, com algum impacto devastador 

sobre a empresa" (MARSHALL, 2002, p. 41). 
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4.4. Passo 4: Decisão sobre Implementação das Medidas de Controle do Risco 
Operacional . 

Uma vez tendo sido priorizados quais riscos operacionais identificados dentro da 

Instituição Financeira devem ser controlados, o. próximo passo neste ciclo de 

gerenciamento proposto por LAYCOCK (1998, p.136) é tomar decisões quanto à 

implementação de controles do Risco Operacional, primeiramente selecionando os 

possíveis tipos de abordagem em relação à mitigação destes riscos e em seguida, 

decidindo entre evitar, transferir, reduzir ou assumir os riscos. 

Seguindo esta mesma linha proposta por LAYCOCK, RACHLlN (1998, p.119) explica 

as possíveis decisões táticas que poderão ser tomadas em relação a como abordar 

os riscos, conforme ilustração da Figura 05: 

Impacto 
(r} 

Figura 05 - Decisões sobre mitigação de riscos chave 

Fonte: RACHUN, 1998, p.119. 

• Implementar control~s para limitar Çl possibilidade de ocorrência dos eventos de 

riscos operacionais; 

• Aceitar os custos do risco, à medida que estes se tornam parte do custo do 

negócio; 
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• Transferir o risco usando. seguros ou outros mecanismos similares) como por 

exemplo, a terceirização; 

• Evitar completamente os negócios que causam os riscos se os custos forem 

muito altos. 

De uma forma bastante objetiva, MARSHALL (2002, p.46) faz uma análise 

declarando que no caso de eventos de alta. probabilidade, a redução da 

probabilidade de ocorrência do evento de risco ao invés da redução do impacto a ser 

causado pela ocorrência do evento de risco deve ser o foco dos esforços da 

gerência de risco. De forma similar, para eventos pouco freqüentes, mas de impacto 

devastador, o risco é mais eficientemente eliminado através da atenuação do 

impacto ao invés da redução ainda maior da probabilidade do evento, conforme 

demonstra a Figura 06. 

tmpacto 
Crescente 

Probabilidade Crescente 

Figura 06 - Probabilidade versus Impacto - Implicações 

Fonte: MARSHALL, 2002, p. 47 

/ 

RACHUN (1998, pp. 119-120) explica que as práticas disponíveis para o 

gerenciamento da mitigação dos riscos, juntamente com ferramentas que auxiliam 

neste objetivo, podem ser dispostas em uma hierarquia de três níveis: 

• Redução do risco: neste ponto, os primeiros passos de gerenciamento devem 

ser no sentido de reduzir os riscos que são inerentes aos produtos e aos .. \ 
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processos. Isto deve ocorrer desde a fase do seu desenvolvimento ou no caso de 

produtos já existentes, através da sua reengenharia, de modo a minimizar estes 

riscos inerentes. Esta ação pode ser viabilizada pela adoção de uma fase formal 

de avaliação do risco nos processos de desenho de novos produtos ou então pela 

implementação de processos formais para a aprovação de novos produtos, onde 

independentes experts técnicos em áreas de Risco Operacional revejam os novos 

produtos desenhados e aprovem ou não a sua implementação; 

• Controle do risco: implementar nas principais áreas de riscos controles 

preventivos de risco, tais como: firewal/s, utilização de senhas e processos de 

autorização, bem como controles de detecção, como por exemplo, reconciliações, 

que demonstrem tão logo possível a ocorrência de eventos de risco. Este tipo de 

atividade pode ser realizada através do estabelecimento de padrões de controle 

mínimo, recomendações da auditoria interna e checklists de controles de risco; 

• Contenção de risco: sempre haverá no mínimo algum risco residual, seja em 

termos de riscos sem controles ou. em termos de falhas dos. controies de risco. 

Assim sendo, é sempre importante que alguma forma de contenção de risco seja 

considerada. Isto pode ser feito através de seguros) planos de continuidade do 

negócio, procedimentos de recuperação no caso de desastres com computadores 

ou construção de locais de contingência para processamentos de operações. 

Contudo, RACHLlN (1998, p. 119) ressalta que na prática, a mitigação do risco será 

uma combinação das três práticas descritas anteriormente e que a natureza desta 

combinação dependerá da filosofia da Organização, em termos do seu nível de 

aversão ao risco. Outro aspecto. que irá influenciar nesta combinação) bastante 

evidenciado pelo autor, será uma análise de custo versus benefício, ou seja, o custo 

da implementação do controle de determinado risco em relação aos benefícios que 

este controle irá proporcionar em termos de redução da ocorrência de perdas para 

este Risco Operacional que seria controlado. 

Seguindo este mesmo ponto de vista, MARSHALL explica que eventos de perda e 

fatores de risco variam em termos do nível em que podem ser controlados por uma 

determinada unidade de negócios e define: "Controlabilidade denota a capacidade 
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de determinada unidade organizacional de prevenir (ou seja, reduzir afreqüência) ou 

mitigar a perda (ou seja, reduzir o impacto) associada ao evento ou fator específicos 

durante um dado período de tempo". E o autor ressalta: "É claro que só porque um 

risco pode ser controlado não significa que seja eficaz em termos de custo fazê-lo". 

MARSHALL (2002, p.62). 

Neste ponto é importante relembrar que de acordo com as diretrizes do 

gerenciamento de risco de 1994 do Comitê da Basiléia6
, Risco Operacional é: 

"Riscos de deficiências de sistemas de informações ou de controles internos que 

resultarão em perdas inesperadas". Portanto, a diferenciação entre perdas esperadas 

e inesperadas é importante para uma melhor tomada de decisão quanto à 

implementação de controles, explica MARSHALL (2002, p. 53). 

CROUHY, GALAI e MARK (1998, p.58), conforme ilustração da Figura 07, explicam 

que analisando os cenários de perdas operacionais, estes podem ser divididos entre 

aqueles que causam perdas esperadas e aqueles que causam perdas inesperadas . . 
Ou seja, o gerenciamento no dia-a-dia de seus negócios tem ciência que certas 

atividades operacionais irão falhar. Haverá então uma quantia de perda operacional 

considerada "normal", que os negócios estão dispostos a absorver como um custo de 

"fazer negócios". Estas falhas estão explicitamente ou implicitamente orçadas no 

plano anual de negócios e são cobertas, por exemplo, pelos próprios preços dos 

produtos e serviços. 
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Figura 07 - Distribuição de Perdas Operacionais 
Fonte: CROUHY, GALAI e MARK, 1998, p. 58. 

6 1994 Risk Management Guidelines 
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Por outro lado, CROUHY, GALAI e MARK (1998, p.59) explicam que existem perdas 

inesperadas, que podem ser subdivididas entre perdas severas e perdas 

catastróficas. As perdas severas serão cobertas por alocação de capital, de acordo 

com metodologias de mensuração de risco, tais como: VAR7 e RAROC8
. Já as 

perdas catastróficas apesar de serem as mais extremas, são também as mais raras 

formas causadas por eventos de risco operacional. Contudo, os autores alertam que 

este tipo de perda pode destruir um banco inteiramente e o mais grave é que os 

modelos de mensuração, como VAR e RAROC, não são capazes de capturar este 

tipo de perda. Nestes casos, os Bancos utilizarão cobertura por seguros como 

recurso para proteger-se. 

Embora os modelos VAR e RAROC não consigam capturar as perdas catastróficas, 

CROUHY, GALAI e MARK ressaltam que os Bancos podem utilizar estas 

metodologias para auxiliá-los no processo de contratação do seguro. Além disto, 

eles comentam que os Bancos já começaram a desenvolver ba~es de dados 

históricos de eventos de Risco Operacional como um esforço para quantificar riscos 

inesperados de vários tipos, evidenciando mais uma vez a importância de construir

se estas bases de dados para um melhor gerenciamento dos Riscos Operacionais 

nas Instituições Financeiras. 

Quanto a perdas catastróficas, MARSHALL explica: 

No nível micro de perdas específicas, seguro, garantias reais, 
garantias de terceiros, disposições contratuais, securitização de ativos 
e vendas de empréstimos diretos oferecem alguma proteção de 
perdas catastróficas. No nível agregado da empresa, pode-se utilizar 
seguro externo, seguro cativo, opções de catástrofe e linhas de crédito 
e de liquidez. (MARSHALL, 2002, p. 62). 

7 VAR - Value-at-risk, para maiores informações vide MARSHALL (2002, pp. 32-33) e 

CRUZ (2003, pp. 498-499) 

S RAROC - Risk-adjusted retum on capital, para maiores informações vide MARSHALL 

(2002, pp. 396-399) 
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Através da Figura 08, MARSHALL (2002, p.61) demonstra a relação entre capital e 

os tipos de perdas. Em suma, o autor explica que as perdas esperadas são 

absorvidas através de provisionamentos dentro do próprio orçamento anual do 

Banco; as perdas inesperadas não catastróficas estão protegidas através de 

alocação de capital de Risco Operacional e as perdas catastróficas através de 

financiamento de risco com capital essencial. 
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Figura 08 - Gerência de Perda Catastrófica 

Fonte: MARSHALL, 2002, p. 61. 

4.5. Passo 5: Implementação de Controles do Risco Operacional 

Uma vez tendo sido tomadas as decisões quanto à implementação de controles do 

Risco Operacional, o próximo passo neste ciclo de gerenciamento proposto por 

LAYCOCK (1998, p.136) é implementar estes controles de Risco de forma clara, 

estabelecendo responsabilidades dentro da Organização e provendo sempre o 

suporte necessário para que este gerenciamento ocorra de forma eficaz. 

MARSHALL (2002, pp. 62-63) explica que o fato de saber-se que um fator de risco 

ou um evento é controlável, auxilia na estimativa de até onde é possível que ele seja 

controlado e exatamente quem na Organização pode controlá-lo. Esta atribuição de 
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responsabilidade sobre quem deve assumir o controle de determinado risco é 

importante, uma vez que normalmente a Área de negócios capaz de controlar o risco 

raramente é a Área afetada pelo evento. 

Além disso, MARSHALL ressalta que neste ponto pode haver um perigo moral 

sempre que o controlador do risco não receber o impacto associado ao risco, e por 

conseguinte, deixar de empreender as ações necessárias para o seu devido 

controle. Desta forma, o autor alerta para esta questão: 

Par~_ prevenir o moral hazard na Organização, é útil identificar eventos 
explicitamente por local de controle e os recursos ou processos de 
negócios nos quais os impactos se materializam. A separação de 
eventos, fatores e, portanto, de riscos em categorias de controláveis e 
incontroláveis também ajuda a assegurar que a unidade mais capaz 
de controlar o risco assuma a responsabilidade pelo mesmo, quer na 
forma de capital de risco alocado, quer na de respOnsabilização. 
(MARSHALL, 2002, p.63). 

Além disto, HAUBENSTOCK (2003, pp. 257-258) faz uma análise sobre todp o meio

ambiente que envolve a Organização no controle do Risco Operacional, ressaltando 

os seguintes pontos: 

• Em primeiro lugar, ele chama a atenção para a cultura que suporta os 

objetivos do gerenciamento de risco, ou seja, atitudes, valores, metas e 

práticas compartilhadas que caracterizam como uma empresa considera o risco 

em suas atividades diárias; 

• Em segundo lugar, ele ressalta que o gerenciamento de risco deve ter o suporte 

e envolvimento da gerência sênior, visto que estes gerentes podem levar a 

mensagem através da Organização sobre a importância dos Riscos 

Operacionais, evidenciando que estes riscos merecem a devida atenção e 

controle e garantindo que haja sempre uma alocação apropriada dos recursos 

necessários para a execução dos processos ou operações; 

• Em seguida, HAUBENSTOCK coloca a grande importância da comunicação . 

Os indivíduos devem ser claramente comunicados sobre a missão e estratégia 
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da Organização, bem como devem estar cientes de seus papéis individuais para 

o alcance dos objetivos da empresa e do nível de risco que a empresa pretende 

assumir em seus negócios. Além disto, é de suma importância que cada um 

receba a tempo, relevante e suficiente informação para realizar os seus 

trabalhos; 

• Um outro aspecto relevante é que haja responsabilidade dentro deste processo. 

O papel de cada um deve ser claramente comunicado e entendido, assim como o 

gerenciamento do risco operacional deve ser considerado como uma parte do 

trabalho de cada indivíduo, ou seja, cada um deve sentir-se responsável pela 

parte que lhe cabe; 

• Um outro fator consiste nas pessoas, que devem ser treinadas de forma 

adequada para realizar seus trabalhos e para gerenciar o risco dentro do seu 

contexto de trabalho; 

• Um outro componente imprescindível é que haja abertura e transparência 

dentro da Organização, de modo que os indivíduos possam compartilhar suas 

preocupações, bem como suas fraquezas operacionais sem medo de retaliação. 

Inclusive sobre a ocorrência de eventos de perda, que estes momentos sejam 

oportunidades para realização de melhorias de controles, de processos, de 

recursos, de treinamento, de comunicação, ou seja, de qualquer aspecto que se 

apresentar falho ou inapropriado. 

Além de todos estes aspectos que envolvem o meio-ambiente, outro aspecto 

bastante importante neste passo do ciclo de gerenciamento do Risco Operacional 

está relacionado à infra-estrutura que dá todo o suporte para que se realize este 

gerenciamento de forma eficaz. HAUBENSTOCK (2003, p. 257) explica que a infra

estrutura se refere a todas as ferramentas usadas para facilitar o processo inteiro de 

gerenciamento de risco, como também, todos os componentes tangíveis que são 

utilizados para dar suporte ao processo de tomada de decisões. O autor cita como 

componentes típicos: sistemas, dados, metodologias, políticas e procedimentos. 
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Em seguida, HAUBENSTOCK (2003, p. 257) também ressalta que a tecnologia é 

um viabilizador necessário. Em Risco Operacional, os sistemas são instrumentos 

que dão suporte à auto-avaliação de processos, base de dados de perdas, coleta e 

relatórios de indicadores de risco, administração de requerimentos de seguro e 

modelos de capital. Além disto, qualquer tipo de abordagem quantitativa requer uma 

metodologia completamente documentada. 

Seguindo esta mesma linha de pensamento, CIPULLO (2004, p. 23), em artigo na 

Information Week, afirma que um requisito fundamêntal para implantação de 

qualquer que seja a metodologia de gerenciamento de risco, é uma infra-estrutura 

tecnológica que viabilize esta missão. Ele atesta que grande parte do trabalho da 

Tecnologia da Informação está relacionada a diminuir Riscos Operacionais, 

garantindo maior segurança das informações, disponibilidade e eficiência das 

operações, conforme segue: 

Fica clara, então, a importância da tecnologia da informação (TI) neste 
processo. Além de ter a responsabilidade pelo processamento da 
informação, contribui de maneira irreversível na configuração de 
modelos, indicadores, métricas e relatórios que levem à transparência 
dos resultados e da performance geral dos negócios. A área de TI 
será exigida cada vez mais a contribuir com agilidade e rapidez, 
trazendo em tempo real as informações fundamentais para tomada de 
decisão. (CIPULLO, 2004, p.23). 

Devido à importância da Tecnologia da Informação na realização de um eficaz 

gerenciamento de Risco Operacional, CUNEO (2004, p. 36) em um artigo na 

Information Week comenta: "A fim de mais de perto mensurar riscos, pode ser que 

os executivos olhem diferentemente para custos de investimento em tecnologia para 

evitar estes riscos". Além disto, o artigo trás uma previsão de que o gasto em 

tecnologia para gerenciamento de riscos representará em média cerca de 9 por 

cento dos orçamentos de TI em Instituições Financeiras de acordo com um relatório 

publicado em Novembro de 2003 pela consultoria de informática Gartner. O relatório 

prevê que a construção de infra-estrutura para gerenciamento de risco ainda 

permanecerá como prioridade de investimento de TI em 2005. 
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o artigo faz também uma interessante reflexão sobre o papel da Tecnologia da 

Informação, ressaltando que esta possui um duplo papel na questão de riscos. De 

um lado, as inovações de TI facilitam o cálculo dos riscos, bem como mitigam os 

perigos de fazer negócios, uma vez que seu monitoramento é facilitado pelo uso de 

sistemas automatizados de rastreamento; porém, por outro lado, a utilização de cada 

nova tecnologia conduz a novos riscos, à medida que os negócios se tornam cada 

vez mais dependentes dela. 

4.6. Passo 6: Supervisão Constante e Revisão Periódica 

o sexto passo do diagrama proposto por LAYCOCK (1998, p. 136) sobre o ciclo de 

gerenciamento de Risco Operacional, consiste em supervisionar, relatar e revisar 

constantemente os controles implementados. 

HAUBENSTOCK (2003, p. 261) explica que o processo de gerenciamento de Risco 

Operacional deve ser sempre dinâmico, procurando constantemente por novas 

exposições operacionais e por melhorias quanto à mensuração e controle dos riscos. 

Além disto, deve-se garantir que a avaliação do processo de gerenciamento dos 

riscos seja variada, os processos sejam constantemente revisados e novas medidas 

sejam pesquisadas a fim de se alcançar cada vez maior eficácia. 

Em consonância com esta visão de HAUBENSTOCK, MARSHALL alerta: 

A resposta eficaz da gerência de risco deve ser seguida de uma 
avaliação sistemática dos riscos em toda a empresa. Ela não deve ser 
apenas uma resposta espasmódica a um evento de perda específico; 
caso contrário, a gerência cairá na armadilha das reações de combates 
a incêndios. Nem devem os gerentes ser insensíveis à possibilidade de 
que os riscos possam ter mudado e portanto sua avaliação possa estar 
precisando de uma atualização. (MARSHALL, 2002, p. 363).. 

Desta forma, MARSHALL explica que o sistema de controle de risco abrange os 

processos entrelaçados e dinâmicos de resposta às mudanças nas exposições 

operacionais, que ocorre através da identificação, avaliação, análise do risco e 

desenvolvimento de intervenções gerenciais, bem como de aprendizagem 
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operacional, que requer avaliação constante e atualização, conforme demonstrado na 

Figura 09. 

Figura 09 - Aprendizagem e Resposta de Gerência de Risco 

Fonte: MARSHALL, 2002, p. 363 

Devido a este caráter dinâmico, estes processos precisam ser explicitamente 

estruturados e monitorados usando uma série de relatórios de apoio,' ou seja, para 

uma compreensão da completa situação do sistema de controle de risco em épocas 

diferentes há de se ter uma estrutura de relatórios sistêmicos. Em seguida 

MARSHALL ressalta: "Dada a importância dos ciclos de resposta e de aprendizagem, 

os relatórios de risco eficazes precisam captar a situação de ambos, seja 

periodicamente ou em resposta a uma exceção específica" (MARSHALL, 2002, 

p.364). 

Entretanto, as tarefas de coordenação, preparação e interpretação dos relatórios que 

descrevem os processos representam um desafio para a gerência de operações. 

MARSHALL (2002, pp. 366-369) explica que existem alguns princípios básicos para a 

preparação de um relat,ório operacional eficaz que são especialmente importantes 

para a gerência de Risco Operacional: 

• Clareza: os bons relatórios são organizados eficientemente para proporcionar 

respostas claras para as questões sob análise, não forçando o leitor a ter que 

inferir as respostas às questões a partir dos dados apresentados, uma vez que 
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talvez ele não seja preparado para realizar este trabalho. Além disso, é de suma 

importância que os relatórios não sejam sobrecarregados de informações e 

detalhes alheios ao seu objetivo central. Muitas vezes é comum que o uso de 

gráficos possa transmitir de uma maneira muito mais eficaz os dados dispostos 

em extensas tabelas numéricas; 

• Contextualização: é imprescindível que os dados de risco estejam apresentados 

dentro de um explícito contexto, pois invariavelmente os relatórios de risco são 

. ferramentas que auxiliam na comparação de diferentes elementos de dados, quer 

internamente ou externamente à empresa. MARSHALL relata que se estima que 

entre 20 e 30 por cento do tempo dos executivos de gerência de risco são gastos 

"compreendendo o contexto e explicando-o para os outros". Aliado a este dado, 

outro aspecto importante de proporcionar um contexto são as pressuposições 

necessárias à interpretação dos dados; 

• Integralidade: os relatórios de risco devem conter todos os eventos de perdas 

materiais e fatores de risco que afetam os processos e recursos da empresa, não 

devendo ser omitida nenhuma informação que seja importante para os leitores; 

• Consistência: é essencial o desenvolvimento de um processo padronizado e 

transparente para a produção de relatórios de risco, pois estes devem medir os 

riscos de modo consistente utilizando critérios padronizados e aplicados da 

mesma forma através das diferentes áreas de negócios, permitindo, assim, que 

os dados possam ser comparados inclusive no nível agregado da Organização. 

Além disto, qualquer correlação pressuposta também deve ser explicitada; 

• Foco no usuário: os relatórios de risco devem conter as informações relevantes 

para os seus usuários, pois caso contrário, com uma sobrecarga de informações 

corre-se o risco de que eles se tornem irrelevantes, ou até mesmo, 

contraproducentes, devido à geral escassez de tempo que a gerência possui para 

analisá-los; 

• Freqüência: os relatórios podem ser emitidos periodicamente ou por exceção. Os 

periódicos captam mudanças sistemáticas no estado dos processos e recursos da 
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Organização. Nestes relatórios é muito importante a dimensão de tempo, pois em 

geral ele deve retratar uma evolução desde o relatório emitido anteriormente, 

inclusive traçando comparações com períodos anteriores. Eles são muito 

importantes para monitorar os processos. Já os relatórios de exceção devem 

descrever eventos de perda críticos ou alterações de fatores importantes, quais 

foram as suas causas, os possíveis impactos causados e inclusive, uma análise 

de como eles podem ser evitados ou amenizados no futuro. Estes relatórios 

devem ser usados para eventos com baixa freqüência e com alto potencial de 

impacto; 

• Acionabilidade: os relatórios de risco devem ser acionáveis, ou seja, não se 

deve correr o risco de que eles meramente descrevam o estado do sistema 

existente, listando uma série de causas que não podem ser alteradas. É 

necessário que os relatórios também proponham mudanças, avaliando inclusive 

os custos e os impactos esperados com essas mudanças; 

• Ausência de redundância: evitar a redundância de informações em diversos 

relatórios, pois além de tornar o processo mais dispendioso e complexo, pode 

também causar que gerentes de áreas distintas estejam trabalhando sobre uma 

mesma questão. 

Em contrapartida, MARSHALL (2002, p. 369) explica que os relatórios de eventos ou 

de incidente são relatórios não estruturados que são produzidos por um gerente 

próximo à ocorrência de um evento recente e inesperado com um relevante impacto 

negativo. É de suma importância que estes relatórios não atrasem o processo de 

controle ou redução da perda. Ele deve inicialmente conter os seguintes dados: o 

relato sobre o que aconteceu; o porquê aconteceu, caso já tenha sido detectado; e o 

que precisa ser feito de imediato para reduzir ou controlar a perda. Estes relatórios 

ao longo do tempo são imprescindíveis para o aprendizado da Organização sobre os 

riscos e portanto devem ser sempre registrados nos sistemas para fazerem parte das 

bases de dados de perdas da Organização. 

Diferentemente dos relatórios de eventos que relatam dados passados, MARSHALL 

(2002, pp.376-380) aponta que os relatórios de risco têm a função de identificar 
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proativamente os riscos futuros mais críticos. Eles podem ser divididos por eventos, 

por processos ou por unidades de negócios. Os relatórios de eventos contêm para 

cada evento, sua probabilidade de ocorrência, seu impacto, as perdas esperadas, 

bem como os processos e recursos afetados por ele, conforme exemplo 

demonstrado na Tabela 03. Em geral, eles são classificados de acordo com a 

extensão dos seus riscos e fornecem subsídios para a gerência prevenir ou controlar 

os eventos de perda. 

Tabela 03 - Exemplo de Relatório de Risco de Evento 

td~ti1kação Desaiçá()'ÔO E",entQ Pt()babiiidade 
do Evento de Perda (por ano, 

ElO? Bug do mllênio 100% 
(em :Z0001 

UQ2 AÇõe$iudiciais contra a 10% 
empre5<l por parte de 
dief'.tes 

E104 Lic~nças de negociado- 20% 
res sênior 

. E112 ~ Í'l2 sala de ne" 5% 
goçiações em Nova 
ihl 

1:114 fraude eletrônica por 
terceiros externos 
(oackel1fi 

E113 ConfirmaÇio não récr'-
bida dentro de um dia 

41'1' lO 

fmpK'to($; P~rda$ 

tspe:r?-das 
($) 

30.000.000 30,000.000 

ProceSSQ!I e RecUl'SOs· 
Afetados .~ 

'01 0.' 

Proçessos de wndas, processos 
do banco varejo, p:r~ , 
de negociação, prtiê~$"tfi'l-
eorretagem .. 

3Q,(}OO.OOO:tooo;OOO Recursos nmmcelros,recursos 
de. reputação ' 

5.000;000 1,000.000 Processos denegodação 

5,000.000250.000 Todos 0$ processos baseadas 

10.0lJO.OOO 200.000 

1.000.<XID . 40,000 

em Nova. York, tzis como -
processos de r.ojlfir;:n~ção. 
procesoos de !iquld~Ça() 

Operações b.mdirias 
comerciais 

Prõcêsso de tonfii'maçáo; 
processo de Hquidação 

Fonte: MARSHALL, 2002, p. 376. 

Por outro lado, MARSHALL aponta que os relatórios de risco por processos, recursos 

ou áreas de negócios têm como foco evidenciar os processos e recursos mais 

críticos para a continuidade de um negócio a fim de trabalhar-se na redução do risco 

através de um planejamento de contingência e se for o caso, no devido 

financiamento do risco. 

Além destes relatórios já citados, MARSHALL evidencia a importância dos relatórios 

de resumo de risco que buscam proporcionar à alta gerência uma segurança 

adicional em relação à eficácia da gerência de risco interna. Eles também podem ser 
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formatados contendo uma visão geral voltada para os comitês de auditoria e controle, 

como também para a diretoria. Por este motivo, eles devem ser estruturados de 

forma a resumir as informações, ocultando os detalhes, mas deixando-os facilmente 

acessíveis em caso de solicitação. 

Finalizando, MARSHALL (2002, p. 383-385) ressalta que periodicamente os gerentes 

de risco devem avaliar a qualidade do modelo de risco incorporado à base de dados 

de Risco Operacional a fim de adequá-lo de'for:ma apropriada se for o caso, pois 

muitas de suas análises são realizadas com esta base"de referência. Esta avaliação 

de desempenho d~ modelo é chamada de teste retrospectiv09 e analisa qualquer 

discrepância entre as perdas efetivas e as estimativas hi'Slóricas de riscos 

operacionais do modelo. 

Entretanto, a respeito desta periódica adequação de modelo de RisC'o Operacional, 

MARSHALLemite a sua opinião: 

Em geral, é preferível uma abordagem conservadora a uma reacionária 
quando se trata da atualização de modelos. Mudanças desnecessárias 
causadas por uma reação exacerbada .muitas vezes causam mais 
problemas do que se resolvem porque tomam o modelo mais complexo 
e mais susceptível a erro. Independentemente disto, às vezes o modelo 
precisa ser atualizado, por exemplo se ocorrerem mudanças 
substantivas nos negócios ou se o modelo anterior apresentava 
desempenho muito ruim. (MARSHALL, 2002, pp. 384-385). 

Em suma, o importante. neste passo do ciclo do gerenciamento de Risco Operacional 

. é evidenciar que o ciclo não se encerra aqui e sobretudo que os passos ocorrem 

simultaneamente no dia-a-dia dos Bancos. Este ciclo proposto por LAYCOCK (1998, 

p. 136) foi estruturado em passos apenas, para facilitar a visualização e a 

organização deste processo que é bastante abrangente e complexo dentro de uma 

Instituição Financeira. Porém, deve ficar claro que o processo é dinâmico e está em 

constante evolução, pois caso contrário, ele não será capaz de acompanhar estas 

características tão evidentes no mundo dos negócios contemporâneo. 

9 Para maiores detalhes de como realizar o teste retrospectivo, vide. MARSHALL (2002, 
p.383-384). ' . 
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Superintendente de Coordenação de Controles Internos e Compliance, pesquisas 

em manuais e circulares normativas internas, bem como no próprio site do Banco 

Itaú na Internet. 

Primeiramente serão apresentados alguns dados relevantes sobre o Banco Itaú, 

inclusive um breve histórico,a fim de justificar-se esta escolha, assim como permitir 

um apropriado conhecimento das principais características desta Instituição 

Financeira, viabilizando assim uma melhor compreensão deste estudo. 

5.2. Histórico do Banco Itaú Holding Financeira S.A.10 

o Banco Itaú foi fundado em 1945, tendo sua origem no Banco Central de Crédito, 

depois Banco Federal de Crédito. Após um período de quase vinte anos,com a 

modernização do sistema financeiro brasileiro deflagrada pelo governo federal, o 

Itaú ingressou num período de fusões1 sendo a primeira delas entre o Banco Federal 

de Crédito e o Banco Itaú. Seguiram-se as fusões com o Banco Sul Americano e 

com o Banco da América. 

Na década de 70, o crescimento foi ainda mais acelerado, não só pela expansão 

interna, mas pelas sucessivas aquisições dos Bancos Aliança, Português do Brasil e 

União Comercial. No final dessa década o Itaú deu os primeiros passos para sua 

atuação internacional, com a abertura das agências de New York e Buenos Aires. 

Já nos anos 80, o Itaú adquiriu apenas um pequeno banco, o Pinto de Magalhães. 

No final da década, o Itaú foi um dos primeiros a transformar-se em banco múltipl011, 

formalizando juridicamente sua organização interna que já assim se 

delineara desde os anos 70. Nessa década,entretanto, o Itaú estabeleceu-se 

10 Os dados do histórico estão disponíveis no site www.itau.com.br 

11 Instituição Financeira privada ou pública que realiza 'as operações ativas, passivas e 
acessórias das diversas instituiçõ!3s financeiras, por intermédio das' seguintes carteiras: 
comercial, de investimento e/ou de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de arrendamento 
mercantil e de crédito, financiamento e investimento. 
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firmemente como "Banco Eletrônico", evidenciando sua prioridade à tecnologia de 

ponta. 

Chegaram os anos 90 e o banco já começou com um novo ciclo organizacional, que 

se delineou a partir das modificações do ambiente competitivo externo, inclusive com 

a entrada de competidores estrangeiros, e de uma nova liderança interna, quando 

assumiu a presidência Roberto Setubal, ciclo esse que se estende até o presente 

momento. Sucessivamente, formou-se a nova infra-estrutura que daria base não só 

a um novo período de forte expansão interna como de total segmentação 

mercadológica. 

A expansão fora das fronteiras nacionais também teve 'continuidade. Foram 

fundados os Bancos Itaú Europa (controlado pela sub-holding Jtaúsa Portugal, 

SGPS, subordinada a holding Itaúsa), Itaú Argentina e Itaú Bank (Cayman), 

ampliando a visão e a operação internacional do conglomerado financeiro liderado 

pelo Banco Itaú. 

Em 1995, o Itaú ~dquire o BFB - Banco Francês é Brasileiro, reforçando sua posição 

no segmento de clientes de alta renda, tesouraria e corporate banking. Atualmente 

esta base de clientes especiais e mais uma parcela de contas correntes de clientes 

de alta renda selecionada do Itaú formam o Itaú Personnalité, que oferece a seus 

clientes atendimento, produtos e serviços com mais sofisticação do que o Itaú 

segmento varejo oferece. 

Em 1996 ocorreu a aliança estratégica com o Bankers Trust New York, que deu 

origem ao Itaú Bankers Trust Banco de Investimento, atual Itauvest Banco de 

Investimento. 

Em 1997 foi adquirido o Banco Itaú Europa Luxembourg, ex-Bamerindus 

Luxembourg, controlado pela holding Itaúsa Portugal. Esta holding detém também 

importante participação no Banco BPI, uma das maiores organizações bancárias de 

Portugal. 
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Em 1998 a compra do Banco Del Buen Ayre} incorporado ao Itaú Argentina, atual 

Itaú Buen Ayre, reforça a atuação do Itaú Holding no Mercosul. 

Entre 1997 e 2001, em uma seqüência de participações em leilões de privatização 

de bancos estaduais, o Itaú adquire o Banerj (Rio de Janeiro) (1997), o Bemge 

(Minas Gerais) (1998), o Banestado (Paraná) (2000) e o BEG (Goiás) (2001). 

Mais recentemente, em 2002, o ITAÚ anunciou a associação com o grupo 

controlador do Banco BBA-Creditanstalt S.A (BBA). Dentre outras sinergias 

previstas, o Itaú e o BBA formam o maior banco de atacado do país, o Itaú BBA 

Em 2003, a fim de melhor gerenciar seus negócios, concedendo maior autonomia 

operacional aos seus diversos segmentos internos e possibilitando maior 

transparência nas suas demonstrações financeiras, o BancoHaú S.A anunciou uma 

reorganização societária, que culminou na criação do Bancoltaú Holdlng Financeira 

S.A., Instituição Financeira que incorporou em 24 de março de 2003, a totalidade 

das ações do Banco Itaú S.A, que assim tornou-se sua subsidiária integral. 

Ainda em 2003, de acordo com a consultoria inglesa Interbrand, a marca Itaú foi 

considerada a mais valiosa do país (US$ 1,093 bilhão). 

5.3. Dados importantes sobre o Bancoltaú Holding Financeira S.A.12 

Esse breve histórico apresentado na seção anterior demonstra como o Itaú se tornou 

hoje um dos maiores bancos privados do país, com patrimônio líquido de R$ 12.,478 

bilhões (em 31/03/2004) e ativos de R$ 126,979 bilhões (em 31/03/2004). 

Segundo a revista The Banker de Julho de 2002, o Itaú é o 87° maior banco do 

mundo por patrimônio líquido. Com uma capitalização de mercado de R$ 18,1 

bilhões, o Itaú é o banco de maior valor em bolsa no Brasil. 

12 Os dados apresentados nesta seção estão disponíveis no site www.itau.com.br 
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No Brasil, opera com uma rede de atendimento de 3.029 pontos. Detém 19.889 

caixas eletrônicos, perfazendo a maior rede privada de caixas eletrônicos 

multifuncionais do Brasil. Além disso, suas operações na América do Norte, 

Mercosul e na União Européia por meio de suas agências, subsidiárias e coligadas 

no exterior qualificam o Itaú como um canal de integração das empresas nacionais 

ao cenário internacional. O Itaú tem um patrimônio líquido no exterior de US$ 2,22 

bilhões. 

O Itaú atua em todos os segmentos do mercado financeiro brasileiro, com ênfase no 

varejo e conta com estruturas comerciais especializadas para atender os segmentos: 

pequenas empresas, médias empresas, corporativo, clientes de alta renda e os de 

elevado patrimônio, com produtos e serviços customizados para cada um dos 

segmentos. Atualmente, o Itaú possui mais de 14 milhões de contas correntes e 8,5 

milhões de contas poupança. 

A forte. e consistente política de investimentos em tecnologia (R$ 2,1 bilhões 

investidos nos últimos cinco anos) tem permitido ao Itaú a constante melhoria na 

qualidade d~ seus produtos e serviços, bem como a consolidação de sua imagem de 

liderança em inovação tecnológica. Esse aspecto, aliado à solidez e performance 

financeira do Banco, trás para a marca Itaú destacado prestígio no mercado 

brasileiro e importante diferencial competitivo. A tecnologia disponível permite que 

cerca de 75 por cento das transações de clientes sejam efetuadas por meio dos 

canais de auto-atendimento, aumentando assim a conveniência para os clientes e 

reduzindo as despesas para o Banco. 

Apesar de se denominar "Banco Eletrônico", o Itaú acredita que as pessoas são a 

base da construção do capital intelectual da Organização, pois somente desta forma 

o Banco terá condições de oferecer um serviço de alta qualidade a seus clientes, 

mantendo-se competitivo no mercado. Atrair, desenvolver e reter talento humano 

têm sido prioridades superiores, gerando forte investimento na formação e 

desenvolvimento de seus colaboradores. Isto pode ser verificado principalmente em 

ações educacionais integradas, vinculadas às competências estratégicas do negócio 

e alinhadas à visão, cultura, valores e objetivos do Itaú . 
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5.4. A importância da gestão dos riscos na visão do Banco Itaú 

No setor bancário um dos aspectos imprescindíveis aos clientes analisarem uma 

Instituição Financeira é a questão da Confiabilidade da Instituição, uma vez que 

seus recursos monetários estarão sob a administração da empresa e o cliente 

necessita de um mínimo de segurança em relação à integridade da instituição. Em 

virtude disto é fundamental construir no mercado uma imagem que confira 

confiabilidade aos clientes e isto o Banco Itaú tem conseguido alcançar, tanto em 

âmbito nacional quanto internacional. Este é um dos fatores que são traduzidos na 

visão do Itaú: 

"Ser o banco líder em performance, reconhecidamente s6lido e confiável, 

destacando-se pelo uso agressivo de marketing, tecnologia avançada e por 

equipes capacitadas, comprometidas com qualidade total e a satisfação dos 

clientes". 

"Itaú Sólido e Moderno" sintetiza e traduz aquilo que a marca Itaú representa, ou 

seja, um Banco confiável, transparente, orientado para soluções, orientado para 

performance, orientado para o futuro e perene. O Banco Itaú busca gerenciar os 

seus processos e riscos em linha com os valores da sua marca: 

• Confiável: agindo com integridade e respeito; 

• Transparente: respeitando as leis rigorosamente e liderando práticas de 

governança corporativa; 

• Orientado para soluções: promovendo a iniciativa em prol da satisfação dos 

seus clientes; 

• Orientado para performance: gerenciando recursos e sistemas para cumprir 

metas traçadas e buscando excelência em todas as suas atividades; 
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• Perene: protegendo o capital investido através de uma postura conservadora e 

consistente de riscos. 

Nas próprias palavras do Presidente Roberto Setúbal divulgadas em revista de 

circulação interna à organização: "Sabemos que a marca Itaú é um dos mais 

valiosos patrimônios do Banco e que a nossa identidade é comunicada em tudo que 

fazemos. Ao longo de sua existência, a marca Itaú agregou atributos como solidez, 

modernidade, confiabilidade e ética, resultado do trabalho e do compromisso de 

cada um de nós com os valores e objetivos do Banco". 

Segundo BREALEY e MYERS (2003, p.5): "O objetivo financeiro fundamental de 

uma empresa é maximizar o valor do dinheiro investido na empresa pelos seus 

acionistas" . 

Em consonância com esta afirmação de BREALEY e MYERS, a prinéipal motivação 

para o Banco Itaú realizar um eficaz gerenciamento dos seus riscos está justamente 

em função do seu objetivo: "Queremos continuar a crescer e melhorar cada vez mais 

nossa performance, agregando mais valor ao nosso negócio e à nossa marca", 

afirma Roberto Setubal em discurso interno aos seus colaboradores. 

Conforme publicado em seu site, a gestão de riscos é considerada pelo Banco Itaú 

um instrumento essencial para a otimização do uso do capital e a seleção das 

melhores oportunidades de negócios, visando obter a melhor relação Risco versus 

Retorno para seus acionistas. 

GOMES (2003, p. 27) ressalta: "A qualidade de uma instituição financeira está 

diretamente ligada à sua capacidade de gestão de riscos de crédito, de mercado e 

operacional" e explica: "Com o crescimento e a sofisticação dos mercados 

financeiros, os bancos foram obrigados a criar estruturas de controle para monitorar 

a qualidade da gestão de riscos. No Brasil, as atividades de controle surgiram 

apenas recentemente, seguindo o processo de estabilização da economia". 
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A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos do Bancoltaú Holding 

Financeira, ilustrada na Figura 10, está dividida em três grandes comi~~ões, que 

definem políticas e limites conforme segue: 

Mensuração, Gestão 
e Controle 

Figura 10: Estrutura Organizacional de Gerenciamento de Riscos do Banco Itaú 

HOldfng Financeira S.A . 

. Fonte: www.itau.com.br 

'1. Comissão .Executiva Financeira que avalia e estabelece estratégias para os 

riscos de 'mercado e liquidez.São suas principais atr,ibuições: 

• Fixar níveis mínimos de descasamento para prazos e moedas, níveis mínimos de 

reservas nacional e estrangeira, bem como fixar política de ~ptação no mercado 

nacional e internacional; 

• Analisar e definir os níveis de exposições a riscos no mercado, os 'valores em 

risco (VaR) e alocação de capital, bem como as yields e preços utilizados para a 

marcação a mercado das posições; . 
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• Analisar e aprovar os critérios e regras para pricing interno de recursos; 

• Analisar os resultados consolidados do gerenciamento de riscos de mercado; 

• Definir as poslçoes para os diversos fatores de risco, assim como a sua 

manutenção e limites de perda máxima (VaR), inclusive diante de cenários de 

stress. 

2. Comissão Superior de Crédito que administra os riscos de crédito. Suas 

principais decisões são: 

• Definir políticas de crédito para a concessão de financiamentos e garantias 

bancárias; 

• Definir alçadas para deferimento de operações de crédito; 

• Fixar limites de crédito e aprovar operações de crédito a clientes ou a grupos 

econômicos, que excedam alçada da Comissão de Crédito. 

3. Comissão de Auditoria e Acompanhamento de Riscos Operacionais que é 

responsável pelos riscos operacionais e pelos controles internos. Dentre as suas 

atribuições, destaca-se: 

• Definir políticas e diretrizes da Auditoria Interna; 

• Definir as prioridades e o escopo da Auditoria Interna para cada exercício, para 

cada área; 

• Analisar os resultados das auditorias e estipular providência; 

• Definir as diretrizes para a gestão do Risco Operacional; 

• Analisar os resultados da atividade de Controles Internos e Compliance; 
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• Avaliar e viabilizar encaminhamentos para eventuais sugestões e decisões do 

Comitê de Ética, de alcance corporativo; 

• Definir a contratação e avaliar os resultados da atuação dos Auditores 

Independentes. 

Já as atividades de controle e monitoramento dos riscos, de acordo com as políticas 

estabelecidas pelas comissões, são todas centralizadas pela Área de Controle 

Econômico. 

o Sistema de Gerenciamento de Riscos do Banco Itaú Holding Financeira S.A. 

funciona como um colegiado, onde cada comissão atua tomando decisões de 

acordo com os seus focos que são distintos, conforme explicado anteriormente. O 

Diretor de Controle de Riscos e Suporte Operacional participa das três comissões, 

levando dados fornecidos por cada uma das Superitendências de sua áreà, a fim de 

subsidiar as decisões a serem tomadas em cada comitê. A Diretoria de Controle de 

Riscos e Suporte Operacional apresenta atualmente a seguinte estrutura, conforme 

Tabela 04: 

I Diretoria de Controle de Riscos e Suoorte Ooeracional 

Superintendência Principais atribuições 

Sup. de Controle de Risco de Mercado Riscos de Mercado do Banco Itaú S.A. 

Sup. de Riscos Corporativos Controle de Riscos Visão Banco Itaú Holding 
Financeira 

Sup. de Gerenciamento de Riscos Riscos de Crédito 

Sup. de Coordenação de Controles Internos Controles Internos e Compliance Visão 
e Compliance Banco Itaú Holding Financeira 

Sup. de Controles Liquidez de Operações Processamento e Suporte Operacional às 
Financeiras Mesas de Tesouraria do Banco Itaú S.A. 

Tabela 04: Estrutura Organizacional da Diretoria de Controle de Riscos e Suporte 
Operacional 
Fonte: Banco Itaú S. A. 
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A demanda por estruturas organizacionais que garantam a governança corporativa e 

a implantação de regras de alocação de capital exclusivamente baseadas na 

avaliação de riscos devem levar os bancos à unificação dos controles de riscos de 

crédito, de mercado e operacional. Esta tendência à integração da gestão dos riscos 

é explicada por GOMES (2003, p. 27): liA integração permitirá às instituições 

financeiras a otimização das condições de competitividade de seus produtos e 

serviços, em conseqüência da redução do capital exigido proporcionada pela visão 

consolidada dos riscos". 

A estrutura de monitoramento dos riscos de Crédito, Mercado, Liquidez e 

Operacional de forma centralizada no Banco Itaú continua a consolidar-se. 

Diariamente são obtidos progressos na identificação e agregação dos riscos e no 

acompanhamento dos mesmos, de modo a fornecer os melhores dados possíveis 

para as decisões das três comissões da alta diretoria anteriormente mencionadas. 

Evoluindo em direção a este objetivo, o Banco Itaú está se preparando para realizar o 

gerenciamento do Risco Operacional de forma integrada ao gerenciamento dos 

Riscos de Crédito e de Mercado, inclusive a Diretoria de Riscos já está integrada 

conforme estrutura mencionada anteriormente. 

Contudo, a total integração do gerenciamento dos riscos será feita a posteriori, pois 

em virtude das novas requisições feitas pelo Novo Acordo da Basiléia, a gestão do 

Risco de Crédito, que é uma das mais maduras dentro da Instituição, está sendo 

revista e reestruturada e também está ainda em desenvolvimento o gerenciamento 

do Risco Operacional, que é relativamente mais recente que os dos demais riscos. 

5.5. O gerenciamento do Risco Operacional 

GOMES (2003, p. 28) explica que devido ao grande aumento de volume e 

sofisticação das transações financeiras, associado ao rápido desenvolvimento dos 

meios de comunicação, a indústria bancária também assumiu importante papel na 

prestação de serviços, o qual, por sua vez, veio acompanhado de expressivo 
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crescimento da estrutura operaciohal dos bancos e consequentemente, dos riscos a 

ela ligados. Desta forma, a evolução das atividades bancárias levou à criação, 

dentro das instituições financeiras, de funções específicas para gestão e controle de 

risco de crédito, de mercado e, mais recentemente, operacional. A gestão dos riscos 

deixou de vir apenas da experiência e visão do tomador de decisão e passou a 

envolver modelos mais sofisticados que permitem à organização uma visão mais 

ampla, homogênea e quantitativa dos riscos incorridos. 

Além disto, GOMES (2003, p. 29) ressalta que com a introdução da Resolução 2042 

do Conselho Monetário Nacional, de 13 de janeiro de 1994, a qual permitiu aos 

bancos fazerem operações de swap, ficou evidenciada a necessidade de separar as 

atividades de gestã013 e de controle14 de riscos dentro de cada organização. 

liA retirada das atividades de controle dos gestores é uma segregação de função 

desejada, visto que evita que estes avaliem as conseqüências de suas próprias 

ações, garantindo a apuração independente da relação de riscolretorno' da operação 

e aumentando agovernança corporativa", explica GOMES. 

Num banco moderno, a segregação das atividades de controle e gestão deve ser de 

tal forma que os responsáveis se reportem, de modo independente, ao nível 

hierárquico máximo dentro da organização. Neste sentido, GOMES (2003, p. 34) 

comenta uma tendência: 

"Futuramente, deverá haver maior segregação das funções de gestão 
e controle, com gestores focados nas causas das perdas e 
controladores preocupados em medir os riscos potenciais por grupos 
homogêneos de fatores (efeitos) de riscos operacionais. Por analogia, 
podemos dizer que as causas seriam as doenças da estrutura 
operacional, e os efeitos, os sintomas. Enquanto os gestores devem 
eliminar as causas, os controladores devem alocar capital de acordo 
com os efeitos, ou seja, com base nas perdas observadas" . 

13 "Entenda-se por gestão a função responsável pela tomada de decisão sobre ações que 
podem aumentar ou reduzir o risco da instituição." (GOMES, 2003, p.29) 

14 "Por controle, define-se o conjunto de atividades destinadas a medir o risco incorrido 
levando-se em conta a situação específica da empresa e possíveis adversidades geradas 
por fatores fora do controle do gestor." (GOMES, 2003, p.29). 
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Alinhado a esta visão, o Gerenciamento de Risco no Banco Itaú é realizado através 

de um processo de caráter bidirecional: 

• De cima para baixo: os objetivos são repassados sob a forma de metas e limites 

para as unidades de negócios gestoras de risco; 

• De baixo para cima: o monitoramento do risco é feito de forma independente 

pela área de controle. 

5.6. Os passos do ciclo do gerenciamento do Risco Operacional no Banco Itaú 

Nesta seção serão feitas uma descrição e análise de como o Banco Itaú tem 

realizado o gerenciamento de Risco Operacional, à luz do diagrama propostó por 

LA YCOCK (1998, p.136) que divide em seis passos o ciclo do gerenciamento de 

Risco Operacional, conforme apresentado no capítulo 4 deste presente trabalho. 

5.6.1. Passo 1 - Identificação do Risco Operacional 

Um dos maiores desafios identificados neste processo de gerenciamento de Risco 

Operacional é a construção de bases de dados eficientes sobre perdas 

operacionais, a fim de possibilitar tanto a mensuração dos riscos, quanto a 

identificação das causas e fatores destes riscos, assim viabilizando uma ação efetiva 

sobre eles. Esta tarefa se torna um desafio sobretudo em virtude da grande 

variedade de eventos e causas que promovem a ocorrência deste tipo de risco, 

desta forma impossibilitando a estruturação de uma base de dados única. 

Entretanto, a identificação dos riscos, assim como um apropriado estudo em 

profundidade sobre eles, é imprescindível para o desenvolvimento do gerenciamento 

do Risco Operacional. 
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Desta forma, com o objetivo de desenvolver uma eficaz gestão e controle do Risco 

Operacional, o Banco Itaú está desenvolvendo banco de dados de perdas 

operacionais, composto por dois módulos. 

o primeiro módulo, voltado principalmente para o apoio à gestão de processos 

com foco no Risco Operacional, está implementado e possibilita o registro 

padronizado de ocorrências de falhas operacionais através do Sistema de 

Cadastramento de Ocorrências de Risco Operacional que abrange todo o Banco 

Itaú. Este sistema contempla o registro de eventos que tenham ocasionado perda 

financeira efetiva ou potencial, ou ainda de alguma forma, tenham afetado a imagem 

e reputação da empresa. 

Os registros cadastrados no sistema serão objeto de discussão nos Comitês de 

Controles Internos e Compliance Setoriais, Comitês de Risco Setoriais e Comitê de 

Risco Operacional, possibilitando aos gestores e oficiais de compliance uma atuação 

de forma pró-ativa no aprimoramento de processos e produtos. Além disto, o sistema 

fornecerá informações gerenciais para a Comissão de Auditoria e Acompanhamento 

de Riscos Operacionais, órgão responsável pela gestão do Risco Operacional. 

De uma forma geral, o sistema tem o objetivo de auxiliar os Oficiais de Controles 

Internos e Riscos na identificação e análise das principais causas de perdas 

operacionais, além de atender às especificações do Comitê da Basiléia em relação à 

abordagem do Risco Operacional nas instituições financeiras, possibilitando melhor 

tratamento dos processos e correta alocação de capital para esse risco. 

o fluxo de informações que constitui o aplicativo envolve, em maior ou menor grau, 

todos os responsáveis pelo gerenciamento de processos, possibilitando a revisão 

periódica de seus procedimentos. Além disto, o sistema fornecerá subsídios para o 

refinamento do processo de aprovisionamento para perdas esperadas, para a 

mensuração consistente do Risco Operacional e para a alocação de capital para 

perdas inesperadas. 

De forma bastante resumida, o fluxo de informações do Sistema de Cadastramento 

de Ocorrências de Risco Operacional é o seguinte: uma Área comunica a existência 
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de uma falha operacional, não necessariamente ocorrida em sua Área. Essa Área, 

doravante chamada Comunicadora, envia a comunicação da falha para a Área que é 

considerada Afetada, ou seja, a Área que sofreu as conseqüências. 

Caberá à Área Afetada apontar qual a Área Responsável pela administração dos 

processos relacionados à falha operacional. Uma vez identificada a 

responsabilidade, caberá à Área Responsável indicar o Gestor responsável pela 

elaboração de planos de ação para mitigar ou eliminar a falha. 

Após a definição do(s) plano(s) de ação, efetuada pelo Gestor do Plano de Ação, o 

Oficial da área responsável deverá validar sua(s) efetividade(s). Caso não concorde 

com a efetividade do(s) plano(s) de ação elaborado(s), a ocorrência deverá ser 

devolvida para o gestor do plano de ação, para que seja realizada uma reavaliação 

dos planos. Caso concorde com a efetividade do(s) plano(s) de ação elaborado(s), a 

ocorrência deverá ser direcionada para o Oficial da área afetada, para que este 

emita parecer formal sobre o(s) plano(s) de ação. Após a elaboração do parecer, a 

ocorrência deverá ser devolvida para o Oficial da área responsável, que poderá 

encerrar a ocorrência. O fluxo de informações descrito está ilustrado na Figura 11: 

Figura 11: Fluxo de Informações dos registros de falhas operacionais 

Fonte: Banco Itaú S.A. 
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Vale ressaltar que esta ferramenta, juntamente com a utilização de métodos de 

análise de processos tem possibilitado aos gestores de cada linha de negócio, em 

cooperação com os Oficiais de Compliance e Risco de cada área, a identificação dos 

riscos incorridos e a atuação rápida e abrangente sobre as principais fontes de 

falhas. Esta atuação se dá de forma corretiva sobre os efeitos da ocorrência em 

particular, mas principalmente de forma preventiva sobre as causas destes riscos, 

evitando reincidência de falhas. 

Este sistema já tem proporcionado alguns resultados ao Banco Itaú Holding 

Financeira, através da atuação objetiva dos gestores sobre diversos processos que 

apresentaram falhas e do aumento da integração entre as áreas, promovendo 

transparência nas atividades e conscientização para a importância do risco 

operacional nas decisões de novos negócios, atividades e produtos. 

Utilizando-se a classificação de perdas operacionais em sete tipos de eventos ou 

fatores de risco, conforme sugestão do Comitê da Basilléia e descrita na seção 2.3 

deste presente trabalho, está sendo feito um acompanhamento destes fatores de 

risco pelo Banco Itaú. Por exemplo, pode-se destacar a redução da percentagem de 

ocorrências de perdas operacionais em gerenciamento e execução de processos; de 

pouco abaixo de 60 por cento do total de ocorrências em 2001, este valor foi 

reduzido para 47 por cento em 2003. Como pode ser observado no gráfico ilustrado 

na Figura 12, nota-se que os percentuais de ocorrência para os demais fatores de 

risco mantiveram-se relativamente estáveis, com pequenas variações. 
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o segundo módulo, com foco no controle de riscos está em fase de implantação e 

visa principalmente subsidiar a alocação de capital para os Riscos Operacionais. 

Constam desse sistema, dados das falhas operacionais que envolvam perdas 

financeiras, os quais serão utilizados como base dos modelos estatísticos de 

mensuração e controle de risco operacional atualmente em desenvolvimento no 

Banco Itaú. 

Para o registro das perdas está se criando uma estrutura contábil com contas 

divididas por eventos ou fatores de risco, de acordo com sugestão do BIS. Esta 

estrutura de contas já existe para os eventos: fraudes externas, ações cíveis e 

processos trabalhistas, enquanto que para os demais eventos, elas ainda estão 

sendo criadas. Segue para estes três tipos de eventos, 6 tempo de existência destas 

bases de dados: 

• Fraudes externas: cerca de 4 anos; 

• Ações cíveis: cerca de 2 anos; 

• Processos trabalhistas: cerca de 2 anos (havia uma outra base com dados de 5 

anos, porém com menos detalhamento). 

Estes três tipos de eventos compreendem por volta de 70 por cento das perdas em 

volume financeiro, e portanto, são os mais significativos neste momento. Em virtude 

de manter-se o sigilo não serão apresentados os percentuais referentes a cada tipo 

de perda, porém pode-se divulgar que entre os três, o maior se refere a processos 

trabalhistas, muito em função das incorporações de bancos realizadas pelo Banco 

Itaú nos últimos anos através de fusões e aquisições. 

Esforços adicionais estão sendo realizados para que em curto prazo este patamar 

de cobertura seja elevado ainda mais. Vale citar que com respeito aos bancos 

adquiridos durante o processo de privatização (Banestado, Bemge, Banerj e Beg), o 

Bancoltaú já conta também com processos de captura de dados de perdas 

operacionais destas organizações. 

Além da construção destes dois módulos de armazenamento de dados de perdas 

operacionais, com os respectivos objetivos explicados nesta seção, houve também 
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um grande trabalho de mapeamento de todos os seus processos, em 1998, por 

ocasião da implantação dos Controles Internos na Instituição, devido à exigência 

regulatória estabelecida pelo BACEN conforme a resolução 2554, citada na seção 

3.1.2 desta dissertação. 

Apesar de todos os processos do Banco Itaú terem sido mapeados quando da 

implantação dos Controles Internos, um novo trabalho está sendo realizado 

atualmente, conforme será descrito posteriormente na seção 5.6.3. 

5.6.2. Passo 2 - Avaliação do Risco Operacional 

Após a identificação dos riscos e construção de bases de dados de perdas 

operacionais, o próximo passo no ciclo do gerenciamento de Risco Operacional, de 

acordo com o diagrama proposto por LAYCOCK (1998, p.136), é a avaliação dos 

riscos identificados. Esta avaliação, segundo LAYCOCK, compreende uma avaliação 

quanto à exposição ao risco, à severidade do risco, ou seja, seu impacto e à sua 

probabilidade de ocorrência. Conforme comentado na seção 4.2.1. deste trabalho, 

uma maneira de facilitar a visualização destas medidas é a construção de matrizes 

de avaliação de riscos por processos. 

o Banco Itaú também segue esta prática, utilizando-se de matrizes de riscos de 

processos. As Matrizes de Riscos de Processos são elaboradas pelos gestores de 

negócios e processos e constituem importantes instrumentos que facilitam a 

avaliação dos riscos existentes em cada área. Estas Matrizes decompõem os 

processos em etapas ou atividades, com a respectiva descrição dos riscos a elas 

associados e permitem a visualização das seguintes informações consolidadas por 

órgãos e áreas: 

• Tipos de riscos existentes: O = Operacional, J = Jurídico, M = Mercado, Cr = 
Crédito, E = Estratégico e Cp = Compliance; 

• Graus de impacto nos negócios: Nível em que a ocorrência do risco dentro de 

uma etapa ou atividade poderá afetar os objetivos da Área, podendo esta 
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mensuração tomar como base valores em dinheiro.. A definição sobre os v;alores 

em dinheiro enquadráveis aos graus, fica a critério de cada área e se refere à 

severidade das perdas possíveis classificadas em: éatastrófica, crítica, moderada 

e baixa; 

• Probabilidades de ocorrência dos riscos: Expectativa da ocorrência ou não 

ocorrência do risco no processo o.u etapa, levando-se em consideração os 

controles existentes e a forma pelo qual o processo é executado. Pode ser Alta = 
Notas de 7 a 9, Média = Notas de 4 a 6 ou Baixa = Notas de 1 a 3. 

Para exemplificação consta no Anexo I a Matriz de Riscos do Processo ref~r:~nte 

ao Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas do Banco Itaú. 

Devido ao grande trabalho realizado de estruturação na captura e armazenamento de 

dados de perdas operacionais, bem como do mapeamento de seus processos, a 

avaliação dos Riscos Operacionais no Banco Itaú já é exeqüível. Existe uma Área 

responsável por estudar tanto o volume quanto a freqüência das perdas, onde são 

aplicados modelos estatísticos para prever sua probabilidade, impacto e distribuição. 

Para os três tipos de eventos de risco mencionados anteriormente - fraudes 

externas, ações cíveis e processos trabalhistas - o Banco Itaú já possui modelos 

estatísticos desenvolvidos internamente, utilizando-se ferramentas amplamente 

conhecidas no mercado, dependendo da situação a ser aplicada, entre as quais 

pode-se citar: Monte Carl015 e Paret016
. Desta forma, o. Banco Itaú já conta com 

modelagem proprietária que cobre cerca de 67 por cento das perdas operacionais 

em volume financeiro incorridas pela Organização. 

15 para maiores informações sobre Monte Carlo, vide SOUZA e ARAGÃO (2003, pp. 418-
424) 

16 para maiores informações sobre Análise de Pareto, vide seção 4.3.1 deste trabalho 
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Estes modelos desenvolvidos internamente têm como fundamentos principais além 

das ocorrências passadas, as estimativas de impacto de possíveis falhas em 

processos de alto risco, estando assim alinhados com as propostas em discussão 

pelo Comitê da Basiléia e deverão estar totalmente prontos para utilização no 

momento da entrada em vigor do novo Acordo,independentemente se o BACEN 

decidirá tornar estas requisições do Basiléia 11 como exigências regulatórias para os 

bancos brasileiros ou não. 

Assim sendo, o Banco Itaú tem como meta, e já acredita, que este mecanismo 

proprietário deverá ser aprovado em 2007 pelo órgão regulador brasileiro dentro da 

categoria de Modelo Avançado para Risco Operacional, ou ~AMA (Advanced 

Measuremenf Approach), conforme critérios estabelecidos pelo Novo Acordo de 

Capital da Basiléia. 

O Itaú tem buscado este desenvolvimento a fim de mensurar adequadamente seus 

Riscos Operacionais para uma devida alocação de capital. Para 2004, o Banco Itaú 

arbitrou 1 bilhão de reais para suas perdas operacionais. No próximo ano, o banco 

espera que seja possível que esta alocação-de capital já seja dividida por áreas de 

acordo com o volume de operações e sua criticidade. 

Em laboratório interno, o Banco já simulou os três métodos apresentados pelo 

Basiléia 11 - o método de indicador básico (Basic Indicafor Approach), o método 

padronizado (Sfandardized Approach) e o método de mensuração avançada 

(Advanced Measuremenf Approach) - e a alocação de capital deveria ser realmente 

decrescente nesta ordem. Por motivos de sigilo, estes valores não poderão ser 

citados neste trabalho. 

5.6.3. Passo 3 - Análise das Medidas de Controle do Risco Operacional 

De acordo com o ciclo de gerenciamento de Risco Operacional proposto por 

LAYCOCK (1998, p.136), o próximo passo seria a análise das medidas de controle 

para os Riscos Operacionais identificados. De posse das Matrizes de Riscos de 

Processos, que contêm uma avaliação detalhada quanto à probabilidade de 
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ocorrência de um evento de perda causado por urna falha operacional dentro de um 

processo ou de uma unidade de negócios, bem como de seu impacto para a 

empresa, deve-se então partir para a identificação dos possíveis controles para 

estes riscos, a determinação dos efeitos proporcionados por estes controles e então, 

uma decisão quanto à priorização de alguns controles em detrimento de outros 

menos relevantes. 

o Banco Itaú também adota esta prática, através da composição de Matrizes de 

Controles dos Processos que são elaboradas pelos gestores de negócios e 

processos juntamente com os Oficiais de Compliance e constituem importantes 

instrumentos que facilitam a avaliação dos controles existentes. Estàs Matrizes 

permitem a visualização das seguintes informações consolidadas por órgãos e 

áreas: 

• Descrição dos Controles existentes: registro dos controles existentes em cada 

etapa do prbcesso a fim de minimizar os riscos identificados; 

• Objetivos dos Controles existentes: motivo pelo qual o controle existe e quais 

objetivos cada controle pretende alcançar; 

• Natureza dos Controles: através da aplicação do controle é possível detectar 

problemas incorridos durante a operacionalização do processo ou é possível 

prevenir a ocorrência de problemas futuros; 

• Sistemas Associados: sistemas existentes para o respectivo controle, 

especificando se os mesmos são manuais ou com processamento eletrônico de 

dados, especificando-se qual é o sistema de apoio; 

• Normas Internas: registrar as normas internas, legislação ou manuais de 

procedimentos relacionados aos respectivos controles; 

• Tipos de controles existentes: Controle Operacional é a atividade de controle 

exercida na execução do processo, enquanto Controle Gerencial é a atividade 
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de controle exercida para viabilizar ou monitorar a execução do processo, ou 

ainda, para administrar as operações em exceção ao processo normal; 

• Periodicidade de controles existentes: a periodicidade em que o controle é 

exercido: a cada ocorrência, diariamente, semanalmente, mensalmente; 

• Responsáveis pela execução dos controles: Colocar o nome da função da 

pessoa responsável pela execução desta atividade de controle, especificando a 

pessoa. Ex: Gerente (Sr. ), Supervisor (Sr. ), Analista (Sr. ), operador (Sr. ); 

• Graus de eficiência dos controles: Os controles são realizados e produzem 

resultados positivos e reais? Alto = Notas de 7 a 9, Médio = Notas de 4 a 6 ou 

Baixo = Notas de 1 a 3; 

• Graus de eficácia dos controles: Mede a relação custo/benefício do controle, 

ou seja, os benefícios compensam os custos do controle e não existem formas 

mais econômicas de se conseguir o mesmo nível de segurança? Alto = Notas de 

7 a 9, Médio = Notas de 4 a 6 ou Baixo = Notas de 1 a 3; 

Para exemplificação consta no Anexo 11 a Matriz de Controles do Processo 

referente ao Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas. 

Conforme comentado no item 5.6.1., quando da implantação dos Controles Internos, 

todos os processos do Banco foram mapeados sem qualquer distinção, bem como 

determinados os seus respectivos controles. Contudo, naquela época esta tarefa não 

foi realizada com uma estruturação adequada, pelo menos não na visão que o Itaú 

possui hoje, pois todos os processos foram mapeados sem considerar-se a 

relevância deles para a Organização. Atualmente o Banco Itaúestá iniciando 

novamente este trabalho, porém de uma maneira diferente, ou seja, ele pretende 

realizar este novo mapeamento com mais critério, isto é, apenas para os seus 

processos críticos. 

Na seção 4.3.1 deste trabalho foi discutida a Análise de Pareto, que viabiliza a 

identificação dos riscos mais críticos de um processo. Segundo este Princípio, 80 por 
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cento das perdas advém de 20 por cento das causas, assim sendo, fazendo-se uma 

análise de custo versus benefício, é possível implementar controles apenas para os 

riscos mais relevantes para a Organização, ou seja, aqueles riscos que podem 

inviabilizar a continuidade ou execução de seus negócios. 

Desta forma, iniciou-se um trabalho de mapeamento de processos com uma nova 

metodologia que tem por objetivo rever todos os processos que foram considerados 

realmente críticos para a Instituição. A previsão para conclusão deste trabalho é 

2005. 

Esta metodologia foi desenvolvida internamente pelo Banco Itaú com base em um 

benchmarking de doze modelos de mercado que foram investigados e estudados. 

Entre estes modelos pode-se citar: ISO 9000, mode'lo utilizado no sentido de focar 

características relacionadas à qualidade e padronização; SIX SIGMA, modelo 

utilizado no sentido de focar em critérios estritos de qualidade e aprimoramento 

contínuo; BPM (Business Process Management) , modelo utilizado no sentido de 

focar a engenharia de processos com o intuito de melhorar os seus controles; ERM 

(Enterprise Risk Management), modelo utilizado de modo a capturar informações em 

todas as camadas da estrutura através de entrevistas. 

Este novo mapeamento está sendo realizado levantando-se para cada processo 

crítico os atores, fatores ou recursos que o envolvem, utilizando sempre como critério 

principal o foco no objetivo final do processo, que pode ser classificado em custo, 

entrega ao cliente ou qualidade. Cada gestor deve determinar o objetivo do 

processo pelo qual é responsável, pois cada processo possui riscos diferentes, 

dependendo do seu objetivo final. À medida que são concluídos, estes mapeamentos 

são revistos com os gestores e executivos da Área. 

Processos Críticos ~ Atoresl Recursos ~ Riscos aos objetivos 

Além disto, o Banco Itaú tem trabalhado para assegurar-se de modo a criar 

ambientes de contingência para processamento das suas operações críticas através 

deste mesmo critério determinado em função do objetivo individual e final de cada 

operação. 



• 

t' 

101 

5.6.4. Passo 4 - Decisão sobre Implementação de Controle do Risco 

Operacional 

Uma vez tendo sido priorizados quais riscos operacionais identificados dentro da 

Instituição Financeira devem ser controlados, o próximo passo é tomar decisões 

quanto à implementação de controles do Risco Operacional entre os possíveis tipos 

de abordagem em relação à mitigação destes riscos e em seguida, decidindo entre 

evitar, transferir, reduzir ou assumir os riscos. 

De acordo com proposição de RACHLlN (1998, p.119), descrita na seção 4.4. desta 

dissertação, o Itaú adota a elaboração de gráficos de probabilidade versus impacto 

da ocorrência de perda, que auxiliam sobre as possíveis decisões táticas que 

poderão ser tomadas em relação a como abordar os riscos, dependendo do 

quadrante em que o risco está inserido. O Banco Itaú considera imprescindível este 

tipo de categorização, pois ela permite uma visualização, auxiliando na análise e 

tomada de decisão entre implementar novos controles, evitar riscos, aceitar riscos ou 

transferir riscos. A fim de facilitar a compreensão, a figura demonstrada na seção 4.4 

deste trabalho, está novamente colocada abaixo. 

Impacto 
(t) 

Decisões sobre mitigação de riscos chave 

Fonte: RACHLlN, 1998, p. 119. 

Antes de decidir-se pela implementação de novos controles, o Itaú faz sempre 

uma análise do risco versus o custo de implementar-se um controle sobre ele, pois 

muitas vezes não vale a pena controlar determinados riscos. Assim como ressalta 
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MARSHALL (2002, p.62): "É claro que só porque um risco pode ser controlado não 

significa que seja eficaz em termos de custo fazê-lo". 

Chegando-se à conclusão que seja importante controlar um determinado risco, o 

próximo passo é verificar se já existem controles implementados e então estabelecer 

indicadores sensíveis para os riscos considerados críticos. Vale ressaltar que a forma 

para criação de indicadores de risco e de performance é muito importante. 

o Itaú costuma criar "famílias de indicadores" de forma objetiva, de acordo com o 

risco. O ideal é que haja sempre poucos indicadores é significativos que consigam 

detectar se o objetivo específico do processo, ou seja, custo, entrega ou qualidade, 

está sendo atingido, pois não adianta criar-se centenas de indicadores, gerando alto 

custo de controle, se não for possível analisá-los, quer pela sua 'complexidade, quer 

por falta de tempo. 

Assim como CROUHY, GALAI e MARK (1998, p.S8) recomendam, o Banco Itaú 

também utiliza como prática a análise de cenários de perdas operacionais, dividindo

os entre aqueles que causam perdas esperadas e aqueles que causam perdas 

inesperadas. Desta forma, através do gerenciamento no dia-a-dia de seus negócios, 

o Banco Itaú tem ciência que certas atividades operacionais irão falhar, contudo há 

uma quantia de perda operacional considerada "normal", que os negócios estão 

dispostos a absorver como um custo de "fazer negócios", ou seja, aceitar os riscos 

como evidencia RACHUN (1998, p.119): "Aceitar os custos do risco, à medida que 

estes se tornam parte do custo do negócio". 

o objetivo do Itaú no desenvolvimento de modelos internos para mensuração de 

Riscos Operacionais é obter melhorias no processo de constituição de provisões 

para as perdas esperadas e de alocação de capital para as perdas inesperadas por 

unidade de negócio e natureza de eventos. 

Este esforço tem sido feito, pois embora o Banco Itaú já adote modelo gerencial de 

avaliação econômica baseado em alocação de capital associada aos riscos 

incorridos, inclusive para Riscos Operacionais, este mecanismo em desenvolvimento 

possibilitará a alocação mais adequada do capital associada ao risco operacional 
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para as linhas de negócios, que considerará o nível de controle existente em cada 

uma, bem como a qualidade de seus processos, permitindo deste modo um 

refinamento no apreçamento de produtos e serviços oferecidos pela Instituição, 

garantindo assim uma maior competitividade no mercado. 

Aliado aos controles, o Itaú adota também medidas preventivas, a fim de reduzir os 

riscos de suas operações. Como exemplo, pode-se citar em caráter ilustrativo, uma 

ação preventiva tomada com o objetivo de minimizar as falhas operacionais 

causadas por falhas de sistemas aplicativos. Sobre este tipo de causa, o Banco Itaú 

possui muitos dados, tais como: quantidades de cancelamentos de processamentos 

divididos por sistemas, por dias da semana ou por horários; tempo de processámento 

de sistemas críticos, entre outros. / 

Analisando estes dados, verificou-se que em decorrência de alta concentração de 

processamentos de sistemas batch em determinados dias do mês, devido a 

fechamentos contábeis mensais, o que caracteriza um efeito sazonal, a sobrecarga 

do sistema batch causava um certo impacto no sistema online. Para evitar o 

comprometimento dos processos imprescindíveis, como o funcionamento do home 

banking, em alguns dias do mês, fatores de risco como o processamento de rotinas 

extras, bem como a catalogação de programas novos ou de alterações de programas 

passaram a ser evitados. 

Embora ainda não seja uma prática, talvez o Itaú no futuro caminhe no sentido de 

transferir alguns riscos operacionais, fazendo seguros para aqueles riscos que 

podem causar perdas catastróficas. 

Com o propósito de aprimorar os controles de seus processos críticos, inclusive 

tornando-os dinâmicos e disponibilizados em tempo real, o Itaú está desenvolvendo 

um Painel Eletrônico de suas operações. Este painel acompanhará dinamicamente 

cada processo crítico, demonstrando os seus respectivos indicadores, simples e 

objetivos, que auxiliarão na detecção de falhas, viabilizando assim uma interferência 

imediata do gestor. 

\ ...... 
V 
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5.6.5. Passo 5 - Implementação de Controles do Risco Operacional 

Após terem sido tomadas as decisões quanto à implementação de controles do 

Risco Operacional, o próximo passo neste ciclo de gerenciamento proposto por 

LA YCOCK (1998, p.136) é a implementação efetiva dos controles. 

O Itaú tem agido em consonância com o pensamento de LA YCOCK que ressalta a 

importância de implementar os controles de Risco de forrpa clara, estabelecendo 

responsabilidades dentro da Organização e provendo s'empre o suporte necessário 

para que este gerenciamento ocorra de forma eficaz. 

Em pronunciamento interno à Organização realizado por Roberto Setubal ém 

Janeiro de 1999, o presidente envolveu todas as áreas neste trabalho de 

gerenciamento dos riscos: "Todas as áreas devem assumir seus próprios riscos". 

A análise feita por HAUBENSTOCK (2003, pp. 257-258), conforme explicado na 

seção 4.5. deste trabalho, elenca importantes fatores que contribuem para um eficaz 

gerenciamento de Riscos Operacionais em uma Instituição Financeira, tais como: 

Cultura da Organização, envolvimento da gerência sênior, comunicação das 

informações aos funcionários, atribuição das responsabilidades, treinamento das 

pessoas e adequada infra-estrutura. O Banco Itaú tem trabalhado em sua prática 

cada um destes aspectos. 

Através de manuais, normas, atribuições funcionais e atividades de monitoração, o 

Banco Itaú busca a promoção de elevados padrões éticos e de uma cultura 

organizacional que demonstre e enfatize a todos os funcionários a importância dos 

controles internos e o papel de cada um nessas atividades. 

A própria Circular normativa interna referente a6 Sistema Itaú de Controles Internos 

e Compliance ressalta: "Os controles internos e a conformidade com as leis e 

regulamentações estendem-se a todos os níveis de negócios e atividades do Banco 

( ... ) a sua adequada execução e contínua avaliação é responsabilidade de todos os 

funcionários" . 
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A fim de intensificar alcançar esta meta, em 2003 quatro mil gestores foram 

treinados e orientados a disseminar as práticas a seus funcionários. 

Os principais elementos do ambiente de controle interno são: 

• Os princípios e padrões de ética e integridade; 

• Os padrões de gerenciamento e gestão; 

• A organização do trabalho e alocação de recursos; 

• O desenvolvimento e a competência do corpo funcional; 

• A definição de autoridade e de responsabilidade; 

• A segregação de atividades e funções; 

• A solidez da cultura de controle. 

Há também na Organização uma preocupação com a adequada realização das 

atividades operacionais. Desta forma, define-se claramente como deve ser a 

execução dos processos operacionais; quais são os controles e quem são os 

responsáveis pela sua execução. 

Além disto, as informações relevantes para tomada de decisão e execução de 

tarefas devem ser capturadas e comunicadas tempestivamente a todas as pessoas 

envolvidas no assunto, a fim de alcançar-se eficácia nas suas realizações. 

5.6.6. Passo 6 - Supervisão constante e Revisão periódica 

O sexto passo do diagrama proposto por LAYCOCK (1998, p. 136) sobre o ciclo de 

gerenciamento de Risco Operacional, consiste em supervisionar, relatare revisar 

constantemente os controles implementados. 



• 

• 

, 

106 

Esta tarefa de supervIsIonar, relatar e revisar é imprescindível neste ciclo do 

gerenciamento de Risco Operacional, visto que o cotidiano de uma Instituição 

Financeira é constituído de processos dinâmicos em constante evolução. Desta 

forma, este acompanhamento é fundamental para que. a empresa esteja sempre apta 

a acompanhar o mundo dos negócios contemporâneo. 

O Itaú busca um monitoramento centralizado dos riscos com o objetivo de facilitar à 

alta administração do banco ter uma visão consolidada dos riscos de forma a 

otimizar e agilizar as decisões corporativas. A fim de operacionalizar este 

monitoramento centralizado foi criada uma área específica que ,atua consolidando as 

informações das várias unidades. Esta nova área tem entre seus objetivos principais 

a uniformização de padrões de controle e dos métodos de mensuração e análise, 

além da adequada tempestividade na entrega de relatórios que subsidiam as 

decisões corporativas da alta gerência do Banco Itaú Holding Financeira. 

Os dados constantes das Matrizes de Riscos de Processo e das Matrizes de 

Controle dos Riscos também são periodicamente reexaminados por meio de 

metodologias de auto-avaliação. Estas metodologias permitem às Unidades de 

Negócio avaliar a eficiência de seus métodos para gerenciamento dos riscos que 

possam causar impactos no alcance dos objetivos de seu respectivo negócio . 

O resultado final destas reavaliações é a criação de Planos de Ação para melhoria 

dos controles e/ou correções das falhas existentes. São adotados três tipos de auto

avaliação, aplicados conforme o grau de impacto dos riscos e/ou relevância do 

processo: 

• CSA - Control Self Assessment, que é realizado por meio de workshops, com 

a participação dos gestores dos processos, funcionários-chave, áreas clientes, 

áreas fornecedoras e o oficial de Compliance; 

• Grupo Focal, que é realizado através de reunião com a participação dos 

gestores dos processos e funcionários-chave, em conjunto com os responsáveis 

pelo processo de auto-avaliação; 
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• Revisão de Matrizes de Riscos e Controles na qual é feita uma reavaliação do 

conteúdo destas matrizes conduzida pelos gestores do processo e revisada pelo 

Oficial de Compliance. 

Além deste sistema de auto-avaliação, o Comitê de Riscos Operacionais se reúne 

ordinariamente, no mínimo, uma vez por mês, com o propósito de: 

• Analisar as informações de perdas operacionais, em seus aspectos financeiros e 

de imagem, de modo a definir focos de atuação para sua eliminação ou se for o 

caso, mitigação; 

• Analisar e validar as ocorrências registradas no Sistema de Cadastramento de 

Ocorrências de Risco Operacional, no que se refere a aspectos específicos, 

relacionados principalmente à definição de responsabilidades e avaliações de 

planos de ação. 

5.7. Comentãrios finais sobre o gerenciamento de Risco Operacional no Banco 

Itaú 

O Banco Itaú, independentemente da resolução final do BACEN quanto à exigência 

no cumprimento das normas estabelecidas pelo Novo Acordo de Capital da Basiléia, 

começou sua preparação há cerca de um ano e meio, por volta do início de 2003, a 

fim de adequar-se às novas recomendações, pois acredita que o Novo Acordo terá 

impacto não apenas no tratamento do capital regulatório, mas também na 

imagem do Banco junto a seus clientes, mercados e competidores. Desta forma, 

no início deste ano, 2004, criou também uma força-tarefa composta dos seguintes 

comitês: 

1. Comitê Diretivo - Nível Diretoria Executiva; 

2. Comitê Técnico - Diretorias responsáveis pela gestão do Risco de Crédito; 

3. Comitê Técnico - Diretorias responsáveis pela gestão do Risco de Operacional. 
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Na visão do Itaú, estar de acordo com o Basiléia 11, independente se será uma 

exigência regulatória ou não, conduz o Banco a: 

• Padrões internacionais de gestão de riscos e controles; 

• Melhoria da sua eficiência operacional (redução de custos/perdas); 

• Segurança e confiabilidade das demonstrações financeiras. 

Com o desenvolvimento dos mecanismos de controle e gestão do Risco Operacional 

relatados neste estudo, o Banco Itaú vislumbra, além do aprimoramento do seu 

processo de gestão, o· cumprimento das exigências dos órgãos reguladores e, 

principalmente, a perpetuação da sua imagem de banco sólido e confiável. .Para ele 

é fundamental sua reputação no mercado financeiro. 

Vale evidenciar que seu objetivo final é a max,imização do valor da empresa 

através da otimização do uso de seu capital, conforme citação feita anteriormente 

de BREALEY e MYERS (2003, p. 5): "O objetivo financeiro fundamental de uma 

empresa é maximizar o valor do dinheiro investido na empresa pelos seus 

acionistas" . 

Devido a isto, o Itaú prima sempre pela qualidade em suas atividades, buscando não 

apenas o cumprimento dos deveres de uma Instituição Financeira, mas excelência 

em suas operações. Como uma Instituição Financeira reconhecida 

internacionalmente, o Banco Itaú trabalha sempre com as melhores práticas de 

mercado, não somente nacionais como também internacionais. 

De acordo com a confrontação entre o gerenciamento do Risco Operacional que 

vem sendo desenvolvido e praticado pelo Itaú e a literatura em questão, percebe-se 

que a gestão que vem sendo realizada por esta Instituição Financeira está bastante 

adequada à literatura em questão. Neste ponto vale ressaltar sobre a prática do Itaú: 
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• Está trabalhando em cada um dos seis passos do ciclo de gerenciamento de 

Riscos Operacionais proposto por LAYCOCK (1998, p.136), conforme descrição 

e análise feita na seção 5.6 desta dissertação; 

• Conseguiu vencer um dos grandes desafios encontrados pelas Instituições 

Financeiras, principalmente as de grande porte, no que se refere à construção de 

eficientes bases de dados de perdas operacionais, com o objetivo tanto de 

aprimorar a gestão de seus riscos, eliminando as suas causas, quanto de 

conseguir mensurá-los, para uma devida alocação de capital; 

• Através de benchmarking, tem trabalhado sempre com as melhores práticas de 

mercado, procurando sempre a otimização de seus processos operacionais, 

minimizando os riscos incorridos neles; 

• Tem realizado um trabalho bastante evoluído na identificação dos Riscos 

Operacionais envolvidos em seus processos e recursos centrais da Organizaçãó, 

seja em relação aos fatores de risco ou efeitos associados a eles, seja em 

relação às suas causas; 

• Através de análise de custo versus benefício tem conseguido implementar e 

operar de forma otimizada os controles dos seus riscos para a execução e 

continuidade de seus de processos críticos, sem desperdício com controles 

demasiados, complexos ou com controles para processos operacionais não 

relevantes; 

• Está provendo ambientes e planos de contingência para os seus processos 

operacionais críticos, procurando garantir a continuidade de seus negócios na 

ocorrência de falhas; 

• Já conta com modelagem proprietária para mensuração de riscos que .cobre 

cerca de 67 por cento das perdas operacionais em valores financeiros incorridos 

pela Organização; 
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• Tem agido com flexibilidade, utilizando metodologias e modelos diversificados 

dependendo do tipo de fator de risco em questão, garantindo assim eficácia na 

sua gestão. 

Estes resultados têm sido viabilizados em função dos seguintes fatores: 

• Sólida estrutura organizacional com apropriada governança corporativa que 

prima pela ética e integridade; 

• Criação e manutenção de uma cultura organizacional 'que corrobora para a 

qualidade e suporta os objetivos do gerenciamento de riscos da Instituição, 

inclusive com apropriada definição e atribuição de responsabilidades; 

• Equipes altamente qualificadas no assunto que permitem que algumas atividades 

sofisticadas, como o desenvolvimento de modelos intern~s de mensuração de 

risco, fossem desenvolvidas internamente; 

• Política de investimento e utilização de tecnologia de ponta que permite o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços a serem oferecidos aos clientes, 

mantendo sua alta competitividade; a geração de segurança das informações, 

bem como da disponibilidade e execução de seus processos operacionais; a 

eficaz gestão de seus riscos, através de sistemas de coleta de dados, sistemas 

sofisticados de mensuração de seus riscos, assim como sistemas de controle, 

seja na prevenção ou na detecção de risco; 

• Caráter dinâmico da Instituição que possibilita () aprimoramento contínuo quanto 

à gestão de riscos de suas operações. 

Progressos ainda maiores serão alcançados à medida que as bases de perdas 

operacionais forem incorporando mais anos de histórico, permitindo assim tanto um 

aprimoramento dos modelos já desenvolvidos internamente para os três tipos de 

eventos de risco mencionados anteriormente - fraudes externas, ações cíveis e 

processos trabalhistas, quanto o desenvolvimento de modelos para os demais tipos 

de eventos. 
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Além disto, uma otimização de seus resultados ocorrerá quando estiver efetivamente 

implementada a integração na gestão dos riscos de crédito, mercado e operacionais, 

em conseqüência da redução do capital exigido proporcionada pela visão 

consolidada dos riscos. 
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6. CONCLUSÃO 

Em virtude das mudanças de cenário em que as Instituições Financeiras têm 

trabalhado nos últimos tempos, em termos de avanços tecnológicos e 

desenvolvimento de produtos e serviços cada vez mais complexos e sofisticados, 

assim como em termos de uma acirrada competitividade no setor bancário, que tem 

procurado atender de forma mais eficaz e customizada as necessidades de seus 

clientes, o assunto tratado nesta dissertação se tornará mais e mais discutido nos 

próximos anos. 

Percebe-se que apesar de ser um assunto de extrema importância para as 

Instituições Financeiras, ainda é bastante incipiente. Paulatinamente, os Bancos têm 

começado a se empenhar com o desenvolvimento do gerenciamento do Risco 

Operacional, mas muito ainda há de se fazer e evoluir não somente no Brasil, mas 

também internacionalmente. Muitos desafios deverão ser enfrentados, mas os 

benefícios de um eficaz gerenciamento do Risco Operacional serão 

recompensadores. 

Apesar da mídia fazer um grande alarde sobre a questão do Novo Acordo de Capital 

da Basiléia, ou Basiléia 11, evidenciando sobretudo a questão de que os bancos 

devem desenvolver o seu gerenciamento de Risco Operacional, a fim de poder alocar 

menos capital, o importante é ter consciência que o imprescindível está além desta 

visão limitada de simplesmente estar cumprindo regulamentações. 

Os Bancos terão sim que desenvolver sua gestão de Risco Operacional 

principalmente em função de seu objetivo fundamental que é a maximização de valor 

da empresa, ou seja, trabalhar de forma eficaz o capital dos seus acionistas. Porém, 

para atingir este objetivo, é de suma importância que as Instituições Financeiras 

tenham conquistado perante os seus clientes uma imagem de alta confiabilidade, que 

advém de uma reputação de operações bem estruturadas e confiáveis. 

Gerenciamento eficaz de Risco Operacional quer dizer melhorar a performance dos 

processos que envolvem uma Instituição Bancária, reduzir custos, eliminar perdas e 

criar valor. 
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À medida que os Bancos mudarem a mentalidade de gerenciar seus Riscos 

Operacionais apenas em função das suas perdas, para uma mentalidade pró-ativa de 

gerenciamento destes riscos, um impacto positivo será causado no setor bancário. 

Este trabalho procurou levantar a relevância do tema na atualidade, a fim de 

fomentar uma discussão, apesar da literatura específica ser ainda bastante escassa. 

Muito ainda deverá ser aprofundado nos próximos anos, sobretudo à medida que o 

assunto tornar-se mais estudado e divulgado. 
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--~ . .---------------------------------------~.~------------------------------------------------------..- .. 
MATRIZ DE RISCOS DE PROCESSOS 

AREA:ARO DIRETORIA:Diretorias de Sistemas da ARO PRODUTO/SERViÇO: 
SUPERINTEND~NCIA: Todas 

CICLO: ASSESSORIA E SUPORTE 
PROCESSO No,: 1 
DESCRiÇÃO: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas 

ETAPAS/ATIVIDADES 

Levantamento 

Análise 

Desenvolvimento/Programação/ 
Implementação e Testes 

Implantação 

LEGENDAS: 

Cicio, Produtosl Serviços: 

Número do Processo: 

Processo: 

Tipo de Risco: 

Grau de Impacto: 

Probabilidade de Ocorrência: 

I I I I I I 
DESCRIÇAo DOS RISCOS TIPO DE RISCO IMPACTOI PROBABILIDADE DE OCORft~NCIA 

Grau de Impaeto Alto Grau de Impacto Médio Greu de Impacto Baixo 

Probabilidade Probabilidade Probabilidade 

OJ M Cr E Cp Alia M6dla Baixa Alia M'dla Baixa Alia M6dla Baixa 

Objetivos, premissas, restrições e funcionalidade 
X 2 

mal avaliados e mal interpretados 

Decomposição incorreta das funções X 5 
Modelagem incorreta dos processos X 5 
Modelagem incorreta dos dados X 5 
Má definição da arquitetura técnica X 6 
Erro de avaliação de prazo X 8 

Definição mal feita de programas X 2 

Programação mal feita X 2 
Testes mal feitos X 8 

Documentação deficiente X 8 
Treinamento falho X 8 
Acompanhamento falho X 8 

Para Cicio, ver definições em anexo. O campo produtosl serviços somente deverá ser preenchido pelas Áreas que atuam com produtos ou serviços, como AMC, AFIN, 
APSC, AAC, e quando os processos forem diferentes para produtos ou serviços diferentes. Por exemplo: Operações de Renda Fixa ou Operações de Renda Variável. 

cada Área deve numerar seus processos. Deve-se preencher uma planilha para cada processo. 

Operação, neg6cio ou trabalho que se realiza por meio de uma sucessão de ETAPAS, estágios, fases ou estados. 
É sempre uma atividade completa, com pelo menos uma ETAPA inicial e uma final. Podem existir processos Intar-áreas que têm Inicio em 
uma área e término em outra. As ETAPAS a serem identificadas, devem Ser apenas aquelas a cargo da Área de preenchimento da planilha. 

o = Operacional I J = Jurldico I M = Mercado I Cr = Crédito I E = Estratégico I Cp = Compliance 

Para maiores detalhes sobre classificação de riscos, favor consultar os textos" Definições de Conceitos de Risco" e "Risco nas Instituições Financeiras". 

Nivel em que a ocorrência do risco dentro de uma etapa ou atividade poderá afetar os objetivos da Área, podendo 
esta mensuração tomar como base valores em dinheiro. A definição sobre os valores em dinheiro enquadráveis aos graus 
(alto, médio e baixo), fica a critério de cada área. (LIquido dos controles existentes). 

Expectativa da ocorrência ou não ocorrência do risco no processo ou etapa, levando-se em consideraçao os controles existantes 

e a forma pelo qual o processo é executado atualmente. 
Preencher com os valores matemlltlcos de pontua~âo 
Alia = Notas de 7 a 91 Média = Notas de 4 a 61 Baixa = Notas de 1 93 
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'MATRIZ DE CO.NTROLES DE PROCESSOS 

EA:ARO DIRETORIA: Diretorias de Sistemas da ARO PRODUTO/SERVIÇO: 

CICLO: ASSESSORIA E SUPORTE 
PROCESSO NO.:1 
DESCRIÇAo: Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas 

ETAPAS DESCRIÇAO DOS OBJETIVOS DE Natureza SISTEMAS NORMAS .uNrROLI:: ERCI~NCIA EFlCAclA RESPONSAVEI. COMPONENTES COSO 

Levantamento 

Análise 

Desenvolvlmento/Programaçao/ 

Imolementacao e Testes 

Implantaçao 

I.EGENDAS: 

Cicio. Produtos/ Servlcos: 

Número do Processo: 

Processo: 

Sistemas Associados: 

Natureza: 

Controle: 

Eficiência: 

Eficácia: 

CONTROI.ES CONTROI.E D P ASSOCIADOS INTERNAS 00 PERIODICIDADE A M B A M B EXECUÇAO REVISAO 

Validaçao do levantamento 
Garantir Integridade do 

X Naohá 
PPS: 1, 5, X contrnuo 7 7 Analista Supervlsor/Coo 

levantamento 12 13 rdenador 

Validaçao do projeto Garantir funcionalidade do projeto X Naohá 
PPS: 1, 5, 

X nao há 7 7 Analista Supervlsor/Coo 
12 13 rdenador 

Testes individuais dos programas Eliminar erros de codificaçêo e 
PPG:5,28 Supervlsor/Coo X Naohá X nao há 7 7 Analista 

e do sistema verificar atendimento às definicOes PPR: 4, 10 rdenador 

Acompanhamento Garantir operacionalidade do X Naohá PPG:5,28 X nao há 7 7 Analista Supervlsor/Coo 
sistema PPR: 4 10 rdenador 

Para Ciclo, ver definiçOes em anexo. O campo produtos/ serviços somente devará ser preenchido pelas Areas que atuam com produtos ou serviços, como AMC, AFIN, APSC, MC, 
e quando os processos forem diferentes para produtos ou serviços diferentes. Por exemplo: OperaçOes de Renda Fixa ou OperaçOes de Renda Variável. 

Ceda Area deva numerar seus processos. Deve·se preencher uma planilha para cada processo. 

1 

X 

X 

X 

X 

operaçao, negócio ou trabalho que se realiza por meio de uma sucessao de ETAPAS, estágios ou estados. ~ sempre uma atividade completa, com pelo menos uma ETAPA iniciai e uma final. 
Podem existir processos Inter·áreas que têm inicio em uma área e término em outra. As ETAPAS a serem Identificadas, devem ser aquelas a cargo da Area de preenChimento da planilha. 

indicaçao do controle, especificando se o mesmo é manual ou por processamento eletrOnico de dados, citando o nome do sistema de apoio. 

O = Detecçao / P .: Prevençao 

O • Operacional/ G = Gerenciai ( Controle Operacional é a atividade de controle exercida na execuçao do processo; Controle Gerenciai é a atividade de controle exercida para viabiliZar ou 
monitorar a execuçao do processo, ou ainda, para administrar as operaçOes em exceçao ao processo normal). 
Periodicidade: diária, semanal, quinzenal, mensal, etc. 

Os controles silo feitos/realiZados e produzem resultados positivos/reais? 
A = Alta / M = Média / B = Baixa ( Preencher com os valores matemáticos de pontuaçao ) 
Afto= Note. de 7. 9/M"'''o = Not •• de 4 • 6/Balxo = Not •• de ,. 3 

Mede a relaçao custo/beneficio do controle, ou seja, os beneficios compensam os custos do controle e nao existem formas mais econOmlcas de se conseguir o mesmo nlvel de segurança. 
A = Alta / M = Média / B = Baixa ( Preencher com os valores matemáticos de pontuaçllo ) 
Atto = Natas de 7 8 9/M6dto c Notas de 4 a e/Baixo = Notas de 1 a 3 

2 3 

Responsãvel - Execucllo / Reylsllo: Colocar o nome da funçao da pessoa responsével pela execuçao desta atividade de controle, especificando a pessoa (IDRl. Ex: Gerente (St. ), Supervisor (Sr. ), Analista (Sr. l, operador (Sr. l, etc. 

Componentes Coso: 
(A C8fgO do LCO) 

1 ,. Ambiente de Controle /2 = Avaliaçao de Riscos /3 = Atividades de Controle /4 = Informaçao e Comunicaçao /5 = Monitorizaçao 
Os conceitos dos componentes COSO estilo disponlveis no material técnico dlstribuldo 
e nas matrizes elaboradas no projeto piloto desenvolvido pela Deloitte. 
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