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IDAR COM O RISCO SEMPRE

fez parte do dia-a-dia das
instituições financeiras no
mundo todo, até por que

faz parte de seu negócio principal, a
concessão de empréstimos. No Bra-
sil, isso nunca foi diferente. O Ban-
co Central adotou como referência
práticas internacionais de supervisão
bancária e é reconhecido no exterior
como uma autoridade reguladora
com controles bastante efetivos. "Em
algumas questões, o BC brasileiro é
mais restritivo que seus pares no ex-
terior, e esse conservadorismo é bem-
vísto lá fora", afirma o diretor de pes-
quisa da Luz Engenharia Financeira,
Rodrigo de Sarros Nabholz.

Do lado dos bancos — sejam
eles de grande porte, pequenos, com
atuação global ou regional - a ges-
tão de risco é parte relevante do
processo de tomada de decisões há
pelo menos uma década. E não só
para atender a exigências regula-
tórias, mas para sobreviver em um
mercado que se sofisticou muito nos
últimos anos, ganhou dimensões
globais e maior competitividade.

As áreas de controle de riscos
começaram a ser estruturadas nas
instituições financeiras no Brasil na
década de 90, muito mais com o ob-
jetivo de medir as probabilidades de
perdas do que estabelecer limites de
exposição compatíveis com as neces-
sidades de ganhos. Hoje, sabe-se que
o gerenciamento de riscos é essen-
cial para adicionar valor ao negócio,
uma vez que permite "maximizar a
utilização de recursos próprios e de
terceiros em benefício dos acionistas
e da sociedade", conforme destaca o
Bradesco em seu site de relações com
investidores. Ou "otimizar a relação
risco/retorno", segundo define o

Unibanco na sua página na internet.
Mesmo num banco de porte menor,
como o BicBanco, a gestão de risco é
relevante para a tomada de decisão.
"Investimos em modelos próprios de
gestão para conhecermos profunda-
mente o banco e os riscos a que está
sujeito, a fim de poder definir melhor
as estratégias de negócio", afirma
o diretor de governança corporati-
va do BicBanco, Cláudio Rotolo.
"Hoje, fazemos muito mais do que
o Banco Central exige ou exigirá para
a implementação do Novo Acordo de
Basiléia (entendimento internacional
que busca dar mais solidez ao sistema
financeiro e evitar a propagação de
crises no setor bancário)", ressalta.

poderão levar a uma redução no
capital mínimo exigido para cobrir
eventuais perdas, uma vez que os
cálculos tornam-se mais precisos,
ampliando a capacidade de alavan-
cagem de operações. "Para compe-
tir, sabemos que quanto maior a
alavancagem, melhor a rentabilida-
de", acrescenta.

O requerimento mínimo de ca-
pital sempre foi o princípio básico
das melhores práticas internacionais
de supervisão bancária. Até o final
da década de 80, a definição do capi-
tal era baseada na fixação de índices
máximos de alavancagem. Com a rá-
pida evolução da atividade bancária
e a globalização financeira, os ban-

Todo esse investimento, segun-
do Rotolo, valerá a pena, uma vez
que permitirá ao banco - caso seu

modelo seja validado pelo BC — fa-
zer uma alocação de capital mais
eficiente, melhorando a rentabili-
dade de seus negócios. Na área de
crédito, exemplifica o especialista,
fazer a avaliação do risco ajustado
ao retorno (Raroc, na sigla em in-
glês) possibilita ao banco saber exa-
tamente quanto ele ganha ao correr
determinado risco. ''Isso permite
destinar recursos para operações
mais rentáveis", afirma. Da mesma
maneira, modelos mais avançados
de gestão de riscos, geralmente
adotados por grandes instituições,

cos centrais dos países do G-10 (Ale-
manha, Bélgica, Canadá, Espanha,
Estados Unidos, França, Holanda,
Itália, Japão, Luxemburgo, Reino

Unido/Suécía e Suíça) perceberam
que inúmeras práticas introduzidas
pelo mercado reduziam a eficácia
da regulação e publicaram um do-
cumento, que ficou conhecido como
Acordo de Basiléia de 1988, sugerin-
do alterações nos modelos até então
adotados, entre as quais a exigência
de capital mínimo com base no risco
de crédito da instituição.

No Brasil, a resolução com os
procedimentos para a implementa-
ção do Acordo de Basiléia I foi pu-
blicada em agosto de 1994, mas com
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uma diferença. Enquanto em países
desenvolvidos, o chamado índice de
Basiléia, fator central no cálculo das
exigências de capital, é de 8%, aqui
o Banco Central, em uma postura
conservadora, adotou um índice de
11%, o mesmo percentual de outros
países emergentes, em tese devido
ao maior risco de crédito. Pela regra
geral, para cada R$ 100 empresta-
dos, os bancos têm de alocar RS 11

em capital próprio para cobrir even-
tuais perdas. Em 1996, uma emen-
da ao acordo incorporou ao capital
exigido uma parcela para cobertura
de riscos de mercado.

Hoje, os bancos estão implemen-
tando o Novo Acordo de Basiléia,
ou Basiléia II, apresentado pelo
comitê internacional em junho de
2004 com o objetivo de estabelecer
critérios mais adequados ao nível de

risco associado às operações condu-
zidas pelas instituições financeiras,
A medida veio como uma resposta
aos escândalos corporativos envol-
vendo o banco inglês Barings (1995)
e as empresas WorldCom e Enron
(2002), que colocaram em dúvida
a segurança e eficácia dos contro-
les internos. Nos Estados Unidos,
as empresas com ações negociadas
na Bolsa de Nova York tiveram de
se adaptar à Lei Sarbanes-Oxley
(SOX), de julho de 2002, que es-
timula as organizações a buscarem
mais eficiência na governança cor-
porativa, por meio do gerenciamen-
to de risco.

"O Basiléia II aprimora as práti-
cas de gestão de riscos, uma vez que
aumenta a abrangência do que era
incluído no primeiro acordo", afir-
ma o diretor de risco e compliance
do Bradesco, Roberto Hollander.
Segundo ele, o Basiléia I tratava do
risco de crédito e do risco de mer-
cado basicamente para operações
prefixadas; o novo acordo aperfei-
çoa a forma de calcular os riscos de
crédito, amplia os riscos de mercado
considerados no cálculo do capital
mínimo, incluindo exposição em
ações, commodities e índices de
preços, além de tratar, pela primeira
vez, dos riscos operacionais, como
falhas de sistemas e fraudes. Na vi-
são do Unibanco, "o novo acordo
amplia o escopo para garantir que
os riscos do 'mundo atual' estejam
sendo mensurados e que as institui-
ções financeiras estejam adequada-
mente capitalizadas para tanto".

A nova legislação incentiva o uso
pelos bancos de modelos mais apu-
rados para o cálculo de suas exposi-
ções a risco, com a finalidade de que
haja uma redução no capital a ser
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alocado. Segundo o cronograma do
BC para a implementação da nova
estrutura de capital, esses modelos
só começarão a ser validados a par-
tir deste ano, no caso do risco de
mercado. Entre 2008 e 2009, está
previsto o início do processo de va-
lidação dos sistemas de classificação
interna para risco de crédito (fim-

validação de metodologias internas
de apuração de requerimento do ca-
pital para risco operacional.

O diretor da consultoria Luz
acrescenta que os bancos poderão
tratar as operações de crédito de
forma segmentada (varejo, atacado
ou imobiliário) a fim de atribuir di-
ferentes pesos para o cálculo do ín-

damental ou básica), além da divul-
gação dos critérios para reconheci-
mento de modelos internos para
risco operacional. Os sistemas de
classificação interna por uma abor-
dagem avançada para risco de cré-
dito deverão ser validados até 2010.
Por último, até 2011, está prevista a

dice de Basiléia. "As grandes insti-
tuições já adotam controles internos
próximos aos requisitados no Acor-
do de Basiléia II", afirma Nabholz.
Hollander concorda. "A gestão nos
grandes bancos é feita por modelos
avançados. Será uma questão de
ajustar detalhes'7, afirma o diretor

do Bradesco. Por enquanto, todas
as instituições terão de adotar o
modelo padronizado - o prazo pa-
ra a implementação dessa regra vaí
até 30 de junho. O diretor de go-
vernança corporativa do BicBanco
lembra que o BC ainda precisa defi-
nir quais instituições serão elegíveis
para migrar para os modelos mais
avançados. Rotolo acredita que os
bancos menores manterão o modelo
padronizado, até pelo custo alto de
manter uma estrutura de gestão de
risco própria.

Adaptação
Para o vice-presidente e relações

com investidores do Banco Sofisa,
Gilberto Meiches, o novo acordo exi-
girá adaptações aos controles já ado-
tados pela instituição, especialmente
para tratar o risco operacional. "O
Sofisa sempre se preocupou com seus
processos, mas a nova legislação obri-
gará o banco a fazer a consolidação
de todos os riscos", conta. Segundo o
executivo, um profissional foi desig-
nado para se dedicar integralmente
à gerência de risco operacional com
a responsabilidade de criar um his-
tórico de informações para mensurar
os riscos dos vários processos e, com
isso; calcular o capital necessário
para cobrir eventuais perdas. Todo
esse processo elevou o custo da ins-
tituição, mas nada relevante para as
despesas totais, afirma Meiches. Ele
ressalta, no entanto, que as normas
deveriam ser adaptadas ao tamanho
de cada instituição,

O BicBanco teve em fevereiro
seu sistema de gerenciamento de
risco operacional validado pela em-
presa de auditoria Pricewaterhou-
seCoopers, No banco, a avaliação
dos processos e a identificação dos
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riscos operacionais e mecanismos
de controle começou em 2003, com
a contratação de Rotolo para a área
de governança corporativa. "Foi um
processo árduo, que culminou com
a identificação de 170 riscos e 968
controles associados a esses riscos",
afirma Rotolo. Foi estabelecida, en-
tão, uma metodologia .para calcu-
lar o impacto e a probabilidade de
ocorrência desses riscos, além de
um processo de avaliação dos con-
troles existentes em todas as áreas
do banco pelos próprios gestores.
Todo esse processo foi capitanea-
do pela Deloirre. A validação pela
Price foi feita em duas tranches. Na
primeira, em junho do ano passado,
os auditores identificaram gargalos
e fizeram sugestões de melhorias.
Na segunda e última etapa, a Price
validou o sistema de gerenciamento
de risco operacional, o que significa

que os processos adotados pelo Bic-
Banco estão não só em conformida-
de com a resolução do BC mas com
as melhores práticas internacionais.

O Bradesco, segundo Hollander,
além de contar com agentes de con-
troles internos, tem uma diretoria
de gestão de riscos e comfliance, que
se reporta ao presidente do banco.

Para assegurar unicidade ao proces-
so há um Comitê de Gestão Inte-
grada de Riscos e Alocação de Ca-
pital, Comitê Estatutário, que tem
por atribuição assessorar o Conse-
lho de Administração na aprovação
de políticas institucionais, diretri-
zes operacionais e estabelecimento
de limites de exposição a riscos no
âmbito econômico-financeiro. Adi-
cionalmente, existem três Comitês
Executivos para assuntos relacio-
nados a risco de crédito, mercado,
liquidez e operacional, que sugerem

limites de exposição e elaboração de
planos de mitigação.

No Banco do Brasil, a governan-
ça de risco também é centralizada
no Comitê de Risco Global, com-
posto por um conselho diretor que
tem a responsabilidade de estabele-
cer as estratégias para gestão de ris-
cos, os limites globais de exposição

e a alocação de capital em função
dos riscos. Cada tipo é tratado por
um subcomitê e todo o controle é
realizado pela diretoria de gestão de
riscos, que avalia o cumprimento
das deliberações e seus impactos no
banco. O presidente do BB, Antô-
nio Lima Neto, afirma que a arqui-
tetura de governança corporativa
instituída no banco tem como ob-
jetivo "apoiar o processo de tomar
das decisões empresariais e para o
alcance de resultados positivos e
sustentáveis ao longo do tempo".
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No Unibanco, o aumento da
competitividade foi o que impul-
sionou a busca por melhores práti-
cas, o que culminou com a criação,
em janeiro de 2005, de um comitê
de riscos. Segundo o banco, toda a
gestão é feita de maneira integrada,
com o objetivo de identificar, men-
surar, mitigar e gerir todos os riscos
do conglomerado de forma a redu-
zir volatilídades nos resultados, ma-
ximizar os retornos aos acionistas e
fortalecer o processo de governança
corporativa, pelos controles inter-
nos mais eficazes e de um melhor
aproveitamento de recursos.

O papel do regulador
O Banco Central também vem

trabalhando para aprimorar os con-
troles. Além da divulgação do crono-
grama de implementação do Novo
Acordo de Basiléia, publicou uma
série de resoluções determinando a
criação de estruturas de gerenciamen-
to para cada tipo de risco. Os bancos
já finalizaram a implementação da
estrutura de gestão de risco opera-
cional, com nomeação de diretor
responsável e definição de políticas
institucionais, sistemas e controles.
Já o prazo final para a implantação
da estrutura de gerenciamento de
risco de mercado vence em 30 de ju-
nho. A primeira etapa, a nomeação
do diretor, foi concluída no fim de
2007; até março, os bancos deverão
definir suas políticas e sistemas e, até
junho, concluir o processo.

Outra medida que evidenciou a
preocupação do regulador foi a mu-
dança, no início de fevereiro, das
regras de registro contábil de ope-
rações de venda e transferência de
ativos financeiros pelas instituições
de capital fechado supervisionadas

pelo BC. Operações como cessões
de carteira de crédito com co-obri-
gação terão de ser contabilizadas
como ativo no balanço da institui-
ção, ao contrário do que ocorre ho-
je. Para os bancos médios, a cessão
de carteira era uma possibilidade de
melhorar o índice de Basiléia, uma
vez que a operação saia do balanço,
abrindo espaço para a concessão de
novos empréstimos. Com essas ope-
rações tendo de permanecer no ba-
lanço, os bancos terão duas alterna-
tivas: reforçar o capital ou reduzir
as atividades de crédito. Pela regra
atual, a cessão com co-obrigação
entra no balanço financeiro do ban-
co na conta de compensações, que
tem peso de 50% nas regras de Ba-
siléia. Com a mudança, a operação
voltará a ter peso de 100%.

A medida alterou ainda a con-
tabilização das cotas subordinadas
de fundo de recebíveís nos balan-
ços. Muitos bancos fazem a opção
de ceder suas carteiras de crédito
para fundos de investimento em
direitos creditórios (FIDCs), sem
co-obrigação. Nesse tipo de opera-
çãoi o mais comum é a instituição
que.está cedendo os recebíveís ficar
com as cotas subordinadas emitidas
pelo fundo, que funcionam como
um colchão de proteção no caso de
inadimplência da carteira. Hoje,
apenas a cota subordinada é conta-
bilizada como ativo financeiro. Isso
pode mudar, se ficar configurada re-
tenção substancial de risco na opera-
ção. No mercado, a medida do BC
soou como uma tentativa de reduzir
o risco do sistema financeiro local e
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evitar o estouro de uma "bolha", co-
mo o que gerou a crise do subprime,
ou hipotecas de alto risco.

Para o diretor do Bradesco, o
BC vem tomando importantes me-
didas, ao reconhecer os riscos de
alavancagem. "Ele está olhando o
que está acontecendo lá fora e ten-
tando aprender com os erros", afir-
ma Hollander. Nos Estados Unidos,
conta, a economia é muito alavan-
cada, uma vez que as operações são
tiradas do balanço. A chamada crise
do subprime acontece nos Estados
Unidos desde o ano passado e vem
se intensificando. Nos últimos anos,
com a alta dos preços de imóveis nos
EUA e a alta liquidez no mercado in-
ternacional, os bancos e financeiras

primeiros anos do contrato e pres-
tações iniciais só com o pagamento
dos juros. Só que a "bolha" dos pre-
ços de casas estourou, provocando o
aumento da inadimplência sem que
os bancos conseguissem reaver o que
já tinham emprestado. Além disso,
esses empréstimos serviram de lastro
para emissões de títulos no mercado,
numa operação conhecida como se-
curitização, para a transferência do
risco (já que a operação sai do balan-
ço do banco).

Falha na percepção
Na avaliação de Hollander, hou-

ve uma falha na percepção dos riscos
de crédito. Além de os bancos terem
perdido dinheiro com a inadim-

norte-arnencanas começaram a em-
prestar mais dinheiro para pessoas
com histórico de crédito considera-
do ruim. As instituições passaram
ainda a fazer empréstimos não-tra-
dicionais, com juros mais baixos nos

pléncia, o diretor conta que muitos,
preocupados com o risco de ima-
gem, recompraram esses títulos, as-
sumindo os prejuízos. Para Roberto
Setúbal, presidente do Itaú, parte do
problema está ligada à avaliação de

risco de crédito feita pelas agências
de rating. "Elas erraram", disse, du-
rante a apresentação no mês passado
do balanço do banco. "Infelizmen-
te a falha demorou a ser percebida
e a crise tomou proporções maiores.
Mas faz parte do processo de evolu-
ção", acrescentou. Os bancos e segu-
radoras expostos à crise do subprime
informaram já ter registrado mais de
US$ 146 bilhões em prejuízos com
crédito e baixas contábeis.

O presidente do Banco Central
brasileiro, Henrique Meirelles, em
sua última passagem por Davos, na
Suíça, disse que, diante da crise do
subprime, estuda reforçar ainda mais
as regras prudenciais de controle de
risco do sistema financeiro nacional.
O reforço, segundo ele, seria uma
tentativa de aperfeiçoar o Basiléia II,
especialmente em relação às linhas
de crédito comprometidas, mas não
utilizadas. Pelas regras do acordo,
essas linhas têm como contrapartida
de capital 20% do que está determi-
nado para linhas efetivamente utili-
zadas. Mas ele lembrou que uma das
causas do problema no setor ban-
cário americano é que o país ainda
tem as regras do Basiléia I, que pre-
vêem zero por cento de capital para
linhas comprometidas e não usadas.
Os bancos comprometeram linhas
de crédito para garantir emissões de
títulos lastreados em receitas como
os pagamentos de hipotecas subpri-
me. Só ques com a inadimplência,
o emissor do bônus não tinha co-
mo honrá-lo e as linhas de crédito
comprometidas foram ativadas, com
garantias exatamente na carteira po-
dre; e os balanços dos bancos foram
invadidos por péssimas operações.

No início do ano, a segurança e
eficiência do sistema financeiro mais
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uma vez foi questionada. Só que
desta vez por falhas operacionais.
Quase 15 anos depois do escânda-
lo que levou à falência o tradicional
banco inglês Barings, o francês So-
cíété Générale anunciou um rombo
de cerca de US$ 7 bilhões, causado
por fraudes cometidas no mercado
futuro de ações pelo funcionário do

banco Jérome Kerviel. No Brasil, o
sistema financeiro é menos suscetí-
vel a problemas dessa magnitude.
"O risco de ocorrer uma fraude aqui
é o mesmo que lá fora. A grande di-
ferença está no tamanho dos mer-
cados. No exterior, os volumes mo-
vimentados por fundos de pensão,
hedge funds e outros investidores
são muito maiores, o que aumenta
o risco de fraudes da magnitude da
que ocorreu com o Société", afir-
ma o diretor da Luz. No mercado
local, acrescenta, não seria possível

um operador tomar posições do ta-
manho da assumida por Kerviel no
SocGen. O prejuízo de US$ 7 bi-
lhões do banco francês foi causado
por operações com derivativos em
bolsa da ordem de USS 70 bilhões,
segundo estimativas. No Brasil,
destaca o especialista, esse volume

eqüivaleria a transações na casa de
RS 125 bilhões, só que a Bolsa local
negocia um volume médio diário de
R$ 5 bilhões.

Para o presidente do Itaú, a frau-
de no SocGen indica que houve fa-
lhas na área de controle de riscos.
"Alertas existiram, a fraude não foi
uma surpresa", disse. Na sua ava-
liação, o banco tinha de ter agido
com mais ênfase para buscar as fa-
lhas. "A boa notícia é que no Brasil
isso nunca aconteceria", reiterou.
No mercado local, todas as opera-
ções são registradas e confirmadas

no final do dia pelas contrapartes,
e por profissionais diferentes. "Há
uma segregação de atividades. A
pessoa que confirma as operações
no fim do dia não é a mesma que
fez a transação", explica o diretor do
Bradesco. "Teria de haver um con-
luio muito grande para que esses
controles fossem burlados."

Rotolò destaca que, após a que-
bra dos bancos nos anos 80 e o Proer,
o Banco Central melhorou bastante
seus mecanismos de controle de
riscos. Hoje, conta o diretor do Bi-
cBanco, a autoridade mantém pro-
fissionais trabalhando diariamente
dentro dos grandes bancos e faz visi-
tas assíduas a todas as outras institui-
ções. Além disso, segundo ele, seus
mecanismos são mais eficientes, ao
exigir relatórios sobre todas as opera-
ções. "O BC acompanha as posições
dos bancos diariamente."
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