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E como não há graduação específica, função é cumprida por profissionais de várias áreas  
 
“O risco nada mais é do que a quantificação de uma incerteza ou de uma vulnerabilidade. Os 
gestores mapeiam e mensuram esses riscos, para que melhores decisões possam ser tomadas”.  
 
É assim, em poucas palavras, que o professor do curso de MBA em Gestão de Finanças e Riscos 
da Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi), Alexandre Assaf 
Neto, consegue definir um tema tão complexo e, até certo ponto, contemporâneo. 
 
De acordo com ele, esse assunto praticamente não existia no País cerca de 15 anos atrás. “Com a 
globalização, as operações financeiras não são mais restritas a um único mercado. Elas atingem o 
mundo todo, com uma velocidade e uma sofisticação nunca vistas anteriormente e exigem uma 
tomada de decisão rápida e segura”, afirma.  
 
Assim, a gestão de risco hoje é considerada indispensável pelos especialistas nas grandes 
empresas e, de quebra, ganhou importante espaço nos cursos de Exatas. 
 
Como não existe uma graduação específica no assunto, os profissionais costumam vir de áreas 
como Contabilidade, Estatística, Economia, Engenharia, Administração de Empresas, 
Processamento de Dados e Ciências da Computação. “É preciso ter habilidade matemática, mas 
também raciocínio lógico. A pessoa terá de trabalhar com números e gente”, diz o diretor-
presidente da consultoria em inteligência e gestão de risco Witrisk, Fernando Manfio.  
 
Ele ressalta também que o profissional deve ser dinâmico, ter paciência para planejar as ações, 
poder de comunicação e, claro, gostar do assunto. 
 
QUALIFICAÇÃO 
 
Ainda que os riscos operacionais tenham aumentado muito com a dependência tecnológica e 
complexidade regulatória cada vez maior das empresas, é no lado financeiro que se concentram 
os maiores esforços. 
 
“Os profissionais da área podem atuar em qualquer instituição que tenha o crédito como negócio 
ou instrumento de vendas, e esse mercado está muito aquecido”, diz Manfio. Incluem-se aí 
bancos, financeiras, administradoras de cartão de crédito, supermercados, lojas de varejo e 
construtoras. 
 
Empréstimos, taxas, ações, seguros, dívidas e cobranças são algumas das questões do dia-a-dia 
desses profissionais. Como o crédito cresceu muito nos últimos anos e, conseqüentemente, a 
inadimplência também, a procura por gestores de risco nunca foi tão alta. “Além disso, os grandes 
bancos estão se movimentando e focando mercados que ainda podem ser muito explorados, como 
o imobiliário”, revela Manfio. 
 
Acontece que a profissão é relativamente nova e extremamente dinâmica. As regras do jogo 
mudam o tempo todo e muita coisa só se aprende na prática. “A soma disso provoca uma disputa 
grande por quem já atua na área e muitas vagas não são preenchidas por falta de gente 
qualificada.” 
 
ENTRANDO NO MERCADO 
 



Para o especialista, com o clima tão favorável na área, não existem grandes dificuldades para 
quem deseja se tornar um gestor de risco. “Basta querer, se informar e não ter preguiça. É uma 
profissão trabalhosa, que exige atenção em tempo integral.” 
 
Gerente de riscos de compliance em um banco, Marcelo Petroni Caldas concorda. “Para entender o 
risco, você precisa entender antes todo o processo, e isso não acontece rapidamente”, diz. O 
consultor da Witrisk Guilherme Bertazo complementa: “Não existem fórmulas prontas. Cada 
negócio tem suas características, suas peculiaridades, o que traz novas descobertas e 
conhecimentos a cada dia.” 
 
Para quem estiver disposto, a dica é começar em um programa de estágio ou trainee em 
consultorias de risco de crédito ou instituições financeiras. Depois, pode-se procurar cursos de 
especialização como pós-graduação ou MBA. 
 
O próprio Marcelo, formado em Administração de Empresas, Contabilidade e com pós-graduação 
em Controladoria, cursa atualmente MBA em Gestão Financeira e Risco. 
 
“Já trabalhei com auditoria interna e externa, além de gestão de risco operacional. Sentia, 
entretanto, a necessidade de uma especialização nesse segmento de crédito”, diz. Hoje, ele lida 
com gerenciamento recuperacional. 
 
“Isso envolve o banco inteiro, desde uma ação trabalhista até erro de operadores ou assaltos. 
Tudo é passível de mensuração, de cálculo. Temos de saber o quanto podemos perder, qual a 
nossa exposição ao risco e prever diversos cenários”, explica.  
 
Também formado em Administração, Guilherme se interessou por riscos ainda na faculdade, 
quando participou de um processo seletivo de uma empresa desse segmento. “Percebi que era um 
mercado com potencial, no qual as instituições estavam aprendendo a lidar com a maior oferta de 
crédito. Identifiquei-me com atividades relacionadas, como números, estratégias, habilidade para 
negociar e acreditei ser aquilo que estava procurando e que me proporcionaria uma carreira de 
sucesso”, conta.  
 
Para ele, nos últimos anos a atividade ficou ainda mais técnica e “profissional”: “Hoje há menos 
subjetividade e mais evidências, apuração de resultados, indicadores para acompanhamento, 
estratégias e uso de ferramentas específicas”, afirma. 
 
O professor Assaf Neto ressalta que lidamos com riscos o tempo todo, muitas vezes sem nos 
darmos conta. “Você pode comprar um imóvel na expectativa de que ele valorize, por exemplo, 
mas pode acabar acontecendo justamente o contrário. Sabendo quais são e o tamanho dos riscos, 
suas probabilidades de lucro, ou de menor prejuízo, melhoram consideravelmente”, avalia. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 abr. 2008, Empregos, p. Ce2. 


