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Prazos da
globalização
Bancos brasileiros aceleram o se adequar aos padrões
internacionais, em um desafio do qual depende a segurança de um
dos mais avançados sistemas financeiros do mundo por pauia pav0n

Um movimento gradativo, mas contínuo,
vem provocando uma verdadeira
revolução no sistema financeiro nacional.
O teor das mudanças inclui, no conjunto,
os esforços das instituições financeiras
e, em particular, dos bancos para se
adequar especialmente a duas novas
regulamentações internacionais. O
primeiro grande passo desse processo
teve início há seis anos, quando o
Comitê de Supervisão Bancária de
Basiléia, que institui as melhores práticas
no setor, decidiu rever os métodos
de avaliação de riscos das instituições
financeiras aplicáveis em todo o
mundo. A partir de então, iniciaram-
se discussões para o ajuste às novas
regulamentações. Pelo Novo Acordo
de Basiléia, também chamado de
"Basiléia II", as instituições financeiras
têm até 2011 para se enquadrar
completamente às novas exigências do
Comitê. Os desafios, no entanto, vão
muito além. Os órgãos representativos
do setor financeiro e empresas de outros
segmentos também estão atentos
para convergir as demonstrações
financeiras aos International Financial
Reporting Standards (IFRS), as normas
internacionais de contabilidade. Juntas,
essas duas novas regulamentações
têm exigido esforços extras do sistema
financeiro brasileiro. O resultado, porém,
promete ser compensador. "Não há
dúvidas de que o sistema ficará ainda
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mais transparente, seguro e confiável
para as instituições do mundo todo", diz
Jairo Saddi, coordenador-geral da área de
Direito do Instituto Brasileiro de Mercado
de Capitais (Ibmec) de São Paulo.

O Basiléia II tem como objetivo
acompanhar a evolução do sistema
bancário no mundo todo. Com a
globalização, o fluxo de capitais
entre os países tornou-se muito mais
dinâmico e surgiram novos produtos
de investimento. Assim, a nova
regulamentação pretende estar em dia
com as práticas de administração de
risco, incorporando novos métodos de
supervisão bancária, uma preocupação
especialmente válida em um contexto
no qual o Brasil, um grande país
emergente - além de China, índia e
Rússia -, se destaca como importante
agente de mudanças e possível alvo de
investimentos e atenções de instituições
estrangeiras. O Novo Acordo é
sustentado por três pilares: requerimento
mínimo de capital, processo de revisão
do órgão supervisor e disciplina
do mercado. No primeiro deles, há
melhorias significativas na administração
do risco, já que os bancos terão a
opção de usar modelos internos, desde
que revisados e aprovados pelo órgão
supervisor. Este será um dos grandes
desafios para as instituições financeiras.
Quem optar pelo modelo-padrão de

gerenciamento de risco, terá de alocar
mais capital. "Quanto menos sofisticado
o modelo de risco, mais capital deverá
ser alocado", diz Kumagae Hinki Júnior,
diretor de Gestão de Risco da Federação
Brasileira de Bancos (Febraban) e
membro do Comitê Gestor Indústria-
Bacen (Banco Central do Brasil) para a
implementação do Basiléia II no País. Já
os bancos que preferirem desenvolver
seu próprio sistema terão de comprovar
sua eficácia. Alguns grandes bancos de
varejo, segundo Hinki, já começaram a
investir em modelos de gerenciamento
de risco interno. O Bradesco, por
exemplo, apressou-se em criar o seu
departamento de Gestão de Risco.
"Já estamos desenvolvendo modelos
avançados de precificação de risco",
diz Domingos Figueiredo de Abreu,
diretor-executivo do Bradesco.

O segundo pilar do Novo Acordo refere-
se à supervisão bancária. Esse processo
visa assegurar que cada banco conte
com processos internos preparados para
calcular o capital requerido, com base
em uma detalhada avaliação de riscos.
Nesse caso, os profissionais do Bacen
terão de estar preparados para checar
os diferentes modelos utilizados. Por
último, o terceiro pilar objetiva aumentar
a transparência das informações
divulgadas pelas instituições sobre o
grau de exposição a riscos. "Com esses



três eixos, o Novo Acordo vai trazer mais
segurança na medição do risco", diz
Saddi, do Ibmec. Os três principais tipos
de risco que precisam ser gerenciados
pelos bancos são o operacional, de
mercado e de crédito.

Para Ives Müller, sócio da área de
Consultoria em Gestão de Riscos
Empresariais da Deloitte, "o Bacen já
está trabalhando, conforme observado
em outros países emergentes, na
transformação dos seus processos
internos de avaliação de riscos das
instituições financeiras e na maior
capacitação da sua infra-estrutura,
das suas ferramentas e dos seus
profissionais, a fim de proporcionar
um nível mais alto de maturidade na
supervisão bancária".

O risco operacional desponta como
um dos grandes desafios para as
instituições financeiras, já que ainda não
há modelos desenvolvidos no mercado.
"Este nunca foi um risco acompanhado
de perto pelos bancos. Por isso, será
necessário fazer um esforço maior para
criar modelos de gerenciamento", diz
Hinki, da Febraban. Os bancos terão de
se adequar à nova regulamentação à
medida que o Bacen divulgar as normas
adaptadas ao mercado brasileiro.
No caso do risco operacional, já foi
divulgada a Resolução n° 3.380/06,

que determina a implementação de
uma estrutura de gerenciamento
para esse tipo de risco. "Até o final
do primeiro semestre deste ano, os
bancos já terão que contar com sua
área de risco operacional formada", diz
Rodrigo Mendes Duarte, sócio da área
de Consultoria em Gestão de Riscos da
Deloitte, especialista no setor financeiro.

O monitoramento do risco operacional
permitirá medir a perda do banco
com eventuais operações que não
forem bem-sucedidas. "As instituições
financeiras que ampliarem esse
monitoramento poderão obter ganhos
de eficiência", diz Mendes. Com base
nos dados disponíveis no Bacen para 37
das principais instituições financeiras, a
Deloitte estimou o impacto da alocação
de capital para a cobertura dos riscos
operacionais pelo indicador básico,
conforme parâmetros descritos no Novo
Acordo de Basiléia. O resultado mostra
que a exigência de capital adicional
seria de cerca de R$ 18,7 bilhões nos
bancos analisados, sendo que as dez
principais instituições participam com
cerca de 90% desse montante.

Outro tipo de risco que também está
chamando a atenção dos bancos é o de
crédito. Com o Novo Acordo, existirão
fatores de ponderação diferenciados
por tipo de tomador e famí ia de

produto. Por exemplo, conforme
divulgado pelo Bacen em maio de
2006, no Edital de Audiência Pública
n° 26, na avaliação do risco de um
crédito imobiliário os contratos
garantidos por alienação fiduciária
terão menor exigência de capital que
os garantidos por hipoteca. "Serão
necessárias mais informações para
calcular o capital requerido para risco
de crédito mesmo para as instituições
que optarem pela abordagem
simplificada, o que vai demandar um
esforço adicional de captura e validação
de dados disponíveis atualmente nos
sistemas legados", comenta Mendes.

Apesar de o Novo Acordo não considerar
mudanças significativas para o cálculo
dos requerimentos de capital para risco
de mercado, como a regulamentação
brasileira considera somente exposições
em moeda estrangeira e em taxas de
juros prefixadas em reais, "deverão ser
incorporados no processo os demais
riscos, como as variações de preços
de ações e de commodities", explica
Mendes. Também será permitida a
utilização de modelos internos para as
instituições que cumprirem os critérios
de elegibilidade a serem divulgados,
o que não ocorre atualmente.

Dessa forma, os três tipos de riscos
passam a ser monitorados, o que garante



mais transparência e segurança a todo o
sistema. Para Hinki, da Febraban, o Novo
Acordo de Basiléia está alterando o dia-
a-dia dos bancos porque mexe com toda
a instituição. "Essas alterações fazem
parte da rotina de diversas áreas e o
banco todo tem de estar engajado", diz.
Para ele, entre os maiores desafios dos
bancos para lidar com o Basiléia II está o
desenvolvimento de modelos estatísticos
e softwares para gerenciar os riscos.
O desafio de correr contra o tempo
para se adequar a esses requerimentos
constitui hoje uma preocupação do
sistema financeiro em todo o mundo,
como indicam os resultados da pesquisa
"Global Risk Management Survey",
da Deloitte (quadro acima).

Contabilidade internacional
Não é apenas no Basiléia II que o
sistema financeiro brasileiro tem
concentrado esforços. Os IFRS, padrão
internacional de contabilidade criado
pelo International Accounting Standards
Board (IASB) e adotado hoje pela maioria
dos países europeus, também ganha
corpo nas preocupações do mercado
financeiro no Brasil e de empresas de
outros setores. O mercado tem até
2010 para se adequar ao modelo, mas,
como ressalta o gerente sênior da área
de Auditoria da Deloitte, Vanderlei
Minoru Yamashita, "ainda não há uma
orientação formal do Bacen no que

se refere às regras específicas para
a convergência aos IFRS. Existe um
esforço valioso por parte de órgãos e
associações de c asse no sentido de se
antecipar e colaborar com o Bacen".
No momento, o Bacen está definindo
algumas normas que devem ser
adaptadas ao padrão brasileiro. Na visão
de Minoru, os bancos estão atentos e
têm tentado se antecipar às potenciais
mudanças que a convergência possa
requerer, o que representará um novo
processo de elaboração de informações
financeiras, ou seja, adicional àquelas
requeridas para fins estatutários e fiscais.

A nova norma dos IFRS vai valer também
às empresas de capital aberto listadas
em Bolsas no exterior. Os IFRS têm como
meta padronizar os balanços para que
agentes de mercado do mundo todo
possam ter acesso. "Com o mundo
globalizado, ter um balanço padrão
torna os negócios mais ágeis", diz Edigar
Bernardo dos Santos, diretor setorial da
Febraban. A perspectiva, segundo ele,
é de que as empresas ganharão mais
credibilidade e terão melhor acesso ao
crédito internacional.

No Brasil, algumas definições ainda
precisam ser estabelecidas. Atualmente,
as empresas nacionais publicam três
tipos diferentes de balanço: um apenas
com operações no País, outro com

operações no exterior e um terceiro
que representa o consolidado de todas
as operações. "Ainda não sabemos
se vão permanecer os três ou não",
diz Santos, que faz parte de uma
comissão para discutir a adaptação
da nova contabilidade ao Brasil. Os
bancos estrangeiros que operam no
País e têm sua sede na Europa já estão
acostumados a preparar esse tipo de
balanço. Por isso, eles têm participado
ativamente de reuniões do comitê para
ajudar no esclarecimento e na adaptação
das regras. "A adoção dessas regras
vai significar um importante avanço
de inclusão das instituições financeiras
brasileiras no mundo globalizado", diz
Marcelo Cavalcanti Almeida, sócio da
área de Auditoria da Deloitte e autor
da obra "Normas Internacionais de
Contabilidade", da Editora Atlas.

Para Clodomir Félix, sócio-líder da
Deloitte para o atendimento às
instituições financeiras, "os esforços pela
adequação ao Basiléia II e pela adoção de
padrões internacionais de contabilidade
tendem a confirmar, no médio e longo
prazos, o grau de maturidade desse
mercado no Brasil". "Nosso sistema
financeiro, reconhecido por ser um dos
mais avançados do mundo, está imerso
em um processo de transformações
que tende a aprimorar ainda mais o seu
desempenho", conclui.
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