


O sócio-líder da área de Consultoria em Gestão de
Riscos Empresariais da Deloitte, Anselmo Bonservizzi,
nota uma preocupação maior do mercado com o
reforço de controles relacionados à gestão de riscos,
especialmente desde o início da volatilidade econômica.
"Em um primeiro momento, a preocupação era estancar
a hemorragia. Agora, as empresas estão se voltando para
a estruturação de um gerenciamento de risco robusto,
não somente para cumprir exigências legais", relata. Além
de gestores e investidores, também os membros dos
conselhos de administração estão focados em estabelecer
mecanismos que garantam que as informações de riscos
cheguem até eles sistematicamente. A preocupação é
que a fonte desses dados seja independente.

Para a diretora-executiva do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC), Heloísa Bedicks,

o modelo ideal de auditoria interna é aquele que se
reporta diretamente ao conselho de administração ou
ao comitê de auditoria, sem o filtro dos executivos.
"Assim se garante que qualquer informação
importante chegue até os conselheiros sem
interferência", explica. Segundo Heloísa, o mercado
está cobrando uma maior estrutura de governança
corporativa, e a gestão de riscos e a auditoria interna
fazem parte dela.

O movimento mais conservador dos investidores
nos últimos tempos é também resultado das críticas
aos modelos matemáticos de mensuração de risco
usados até agora no mercado financeiro, hoje
considerados insuficientes ou insatisfatórios. Toda
essa conjuntura desencadeia um novo entendimento
do risco pelos agentes do mercado.



No entanto, diferentes agentes do mercado já
concordam que empresas e reguladores estão
agindo rapidamente para responder a essa mudança
na demanda dos investidores. Para Bonservizzi, da
Deloitte, "o investidor que cobrava altos índices de
retorno antes da mudança no cenário econômico
é o mesmo que hoje pressiona por transparência e
se interessa mais em avaliar os modelos de gestão
de risco de uma empresa antes de investir nela".

Agora, em momentos menos favoráveis, aumenta
a procura por especialistas em estruturar processos

de gestão de riscos, controles e auditoria interna.
O Instituto Brasileiro de Auditores Internos (Audibra),
por exemplo, viu o número de seus associados
crescer 40% entre setembro de 2008 e abril de 2009,
atingindo 2.800 profissionais. Para o presidente da
entidade, Oswaldo Basile, esse crescimento é reflexo de
uma maior preocupação das corporações com os seus
controles internos e a otimização da gestão, muitas
vezes, em busca de redução de custos ou mitigação
de riscos.

Para Bonservizzi, da Deloitte, o momento exige
maior cuidado na elaboração de informações para o
mercado, e os executivos estão mais preocupados em
transmitir uma noção de solidez de seus negócios.
"A gestão de riscos ganha destaque à medida que os
executivos estão preocupados com transparência e
aversão a riscos", afirma o especialista.

Essa visão é endossada pelos resultados da pesquisa
"Confiança em um cenário de riscos", lançada em
junho pela Deloitte, em parceria com o Instituto
Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI). O
estudo, que ouviu 61 investidores e 54 executivos da
área de Relações com Investidores (RI), mostrou que
86% das empresas veem o aumento da aversão ao
risco como um desafio a ser endereçado em curto
prazo - à frente até da redução das alocações em
ações, que ficou com 82%. Além disso, o fator mais
importante para a decisão de investimento neste
momento é a política de controle e avaliação de riscos
da empresa, assinalada por 83% dos investidores
que responderam ao questionário. Como segundo
fator, com 73%, está a abrangência da governança
corporativa. Ou seja: não basta estabelecer boas
políticas de gerenciamento de risco para atender a
regulamentações ou melhorar controles internos;
é preciso deixar essas políticas transparecerem
para o mercado.

Um bom exemplo nesse sentido vem do
setor bancário, que se submete a exigências
regulamentares do Banco Central (BC) quanto a
controles internos e a um modelo de gestão de
riscos. O vice-presidente do Bradesco, Domingos
Abreu, afirma que a mudança no cenário econômico
global não mudou em nada a forma como o banco
gerencia seus riscos. "Entretanto, ela mostrou que
as normas para o setor no Brasil estavam corretas.
Antes da crise, ninguém gostava das exigências do
BC, que eram consideradas excessivamente rígidas",
recorda Abreu.

Por outro lado, Bonservizzi, da Deloitte, lembra que
todas as empresas estão expostas a certos riscos,
intrínsecos às suas atividades. A questão, portanto,
do ponto de vista do investidor, é evitar as surpresas.
Em outras palavras, a princípio, não há nada de mal
em correr riscos, desde que eles estejam devidamente
precificados no valor da ação. É uma questão de
transparência. Por sinal, o aumento da transparência
das informações apresentadas por uma empresa é
justamente um benefício indireto de uma boa gestão
de riscos, porque os executivos sentem-se mais
confiantes nos dados que fornecem ao mercado.



Contudo, não adianta apenas criar boas estruturas de

auditoria interna e gestão de riscos; é preciso integrá-

las ao negócio e considerar as ponderações dessas

áreas. "Um auditor interno é hoje muito mais ouvido

pela alta gestão de uma empresa do que antes do

início da crise. Não há dúvidas de que estamos diante

de um momento muito significativo na direção de

uma maior adoção de práticas de gerenciamento de

risco", diz Basile, presidente do Audibra. Ele compara

o período atual àquele que, por conta de uma série de

escândalos, levou todo o mercado norte-americano a

reavaliar questões de transparência e controles internos,

o que acabou resultando na Lei Sarbanes-Oxley, que

recuperou a credibilidade das informações financeiras

apresentadas pelas empresas nos Estados Unidos e

influenciou todo o mercado financeiro mundial no

sentido de uma melhor governança corporativa.

"O maior desafio das empresas que hoje se preocupam

com a gestão de riscos é que elas não têm uma visão

integrada dos riscos e controles. O caso clássico é o da

filial que faz um contrato de longo prazo a preço fixo e

deixa esse contrato na sua gaveta: os riscos relacionados

a variações de câmbio ou juros, por exemplo, não estão

sendo captados", explica Bonservizzi.

No Bradesco, a solução para esse desafio foi integrar

em um departamento com 125 pessoas todas as áreas

de gestão de riscos, que se relacionam com os setores

operacionais. A unidade é dividida em quatro: riscos

de mercado, de crédito, operacionais e globais. "Esta

última divisão é responsável pela visão global dos

riscos da empresa", detalha Abreu.

A crise vem justamente ser mais um condutor do

aprimoramento da gestão de riscos, mas não é

o primeiro elemento desse processo. A própria

reestruturação da área de riscos do Bradesco foi

concluída em 2002, e os frutos foram colhidos na

atual instabilidade financeira - basta analisar que os

bancos brasileiros foram muito menos atingidos pela

turbulência do que os concorrentes de outros países.

Entre os fatores que já amplificavam a importância do

gerenciamento de riscos, Heloísa, do IBGC, destaca a

própria Lei Sarbanes-Oxley, as exigências crescentes

da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a criação,

em 2004, do Novo Mercado, o mais alto índice de

governança corporativa das ações negociadas na

Bolsa de Valores de São Paulo. "Agora, a adoção do

padrão contábil internacional, o International Financial

Reporting Standards (IFRS), também está sendo

importante nesse sentido", acrescenta a diretora-

executiva da entidade.

Anselmo Bonservizzi, da Deloitte, explica que o IFRS

muda a contabilização de ativos, e os intangíveis

passam a ser contabilizados. Isso, na sua visão, vai

mudar muito a forma como é vista a gestão de

riscos, que terá de ser estruturada para, "no mínimo",

buscar a preservação de valor. A partir daí, não será

difícil que as companhias que ainda não priorizam o

gerenciamento de riscos descubram nele, no dia-a-dia,

uma importante ferramenta também para agregar

valor às suas atividades.
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