
Os ratings do Santander Brasil
podem ser rebaixados pela agên-
cia de classificação de risco Moo-
dy’s nas próximas semanas. Na
sexta, a empresa avisou que a
nota está sendo revista para pos-
sível rebaixamento. O alerta se
dá após o rebaixamento das no-
tas do Santander Espanha,con-
trolador do banco brasileiro. A
Moody’s espera concluir sua re-
visão até meados de junho.

Na semana passada, a agên-
cia americana reduziu a classifi-
cação de risco de 16 institui-
ções bancárias da Espanha (in-
cluindo o Santander) por causa
da fraqueza da economia do
país, aumento dos emprésti-
mos de má qualidade, renova-
ção da recessão, acesso restrito
a funding e uma habilidade re-
duzida do governo de sustentar
mutuários à medida em que seu
próprio crédito diminui.

No caso do Santander Brasil,
serão revistos os ratings de cur-
to e longo prazos, em escala glo-
bal e moeda local referentes a
força financeira, depósito de
longo e curto prazos. “A atual
revisão dos ratings do Santan-
der Brasil considerará uma ava-
liação global da Moody’s da cor-
relação entre o perfil de crédito
autônomo do banco e do sobera-
no onde é domiciliado. A revi-
são também incluirá as ligações
entre os ratings do controlador
e da subsidiária brasileira, as
quais podem afetar os ratings
de depósito em moeda local do
Santander Brasil”, afirma a
agência, em comunicado.

De acordo com a Moody’s, a
análise considerará a extensão à
qual os negócios do banco depen-
dem do ambiente macroeconô-
mico e financeiro local, o grau
de dependência do mercado, e
portanto mais sensível à confian-
ça, e as exposições diretas e indi-
retas à dívida soberana local em
comparação com a base de capi-
tal do Santander Brasil.

A última avaliação da casa de
rating sobre o Santander Brasil
ocorreu em 24 de fevereiro.

O Santander Brasil possui
R$ 415,6 bilhões (US$ 228,2 bi-
lhões)em ativos totais e patrimô-
nio líquido de R$ 36,3 bilhões
(US$ 383,1 milhões), segundo da-
dos de 31 de março de 2012. ■

Depois de a área de gestão de ris-
cos ter ganhado importância
dentro das companhias — devi-
do à inesperada turbulência eco-
nômica e aos desastres naturais
que provocaram inúmeras per-
das financeiras e de vidas —, o
novo desafio, agora, é preen-
cher a lacuna que separa as ex-
pectativas dos gestores da área
em relação ao que os presiden-
tes das empresas esperam do de-
partamento. Pesquisa da Marsh
e da Risk Management Society,
obtida com exclusividade pelo
BRASIL ECONÔMICO, com 1.322 ge-
rentes de risco e executivos de
50 países aponta que não há en-
tendimento entre eles se a área
tem de apresentar um caráter
mais defensivo ou se deve ante-
cipar possíveis riscos. O levanta-
mento foi feito com pequenas,
médias e grandes empresas, dos
setores público, privado, sem
fins lucrativo e governamental,
de diversos segmentos, tais co-
mo: seguros, tecnologia, ali-
mentício, varejista, imobiliário
e assistência médica.

Para os executivos, o depar-
tamento tem de participar do
desenho das estratégias de cur-
to e longo prazos das organiza-
ções. “A expectativa da lideran-
ça é de que os gestores de risco
sejam capazes de entender do
negócio e da indústria em que a
companhia está inserida, o que
significa entender os riscos as-
sociados e não só olhar para as
questões operacionais”, afirma
Eduardo Takahashi, diretor do
segmento risk management da
Marsh Brasil.

Enquanto isso, os gestores
de risco que estão se sentindo
cada vez mais pressionados, de-
vido à maior complexidade do
cenário mundial e da dispersão
geográfica das companhias.
Por isso, estão com olhar volta-
do para a execução mais efi-
ciente das atividades diárias e
a integração dos projetos em
andamento. Em resumo, estão
tentando melhorar a rotina de
trabalho e não o aumento do es-
copo das funções.

“A solução para essa diver-
gência é menos conversa e mais
ação. Não adianta um reclamar
do outro. A mudança cultural

das empresas, em geral, aconte-
cem de cima para baixo. Os exe-
cutivos sêniors têm de ter cons-
ciência dos riscos a que a empre-
sa está exposta e, a partir desse
mapeamento, estruturar políti-
cas de gestão de risco e financei-
ro”, aponta Takahashi.

Outro desencontro se dá na
percepção do uso dos custos to-
tais de risco (TCOR). Pelo le-
vantamento, 51% dos altos exe-
cutivos disseram que suas orga-
nizações não usam esse indica-
dor, no entanto, 68% dos ges-
tores de risco afirmaram que o
utilizam como medida eficaz
de avaliação. Por esse cálculo,
é possível medir, por exem-
plo, o risco de transferência de
seguros e perdas.

Comitês de risco
A presença de comitês de risco
nas empresas, no primeiro tri-
mestre do ano, chegou a 60%.
Este número tende a registrar
um aumento nos próximos
anos, já que, segundo a pesqui-
sa, 40% dos entrevistados dis-
seram ter interesse em criar
um comitê para sua organiza-
ção. Para mais de um terço dos
entrevistados disseram que
seus comitês de excelência de
risco poderiam usar ainda me-
lhor as análises, entre as quais
a simulação de perda.

Neste cenário, outra disso-
nância é sobre o tema a ser de-
batido pelas comissões. Para
os executivos de altos cargos,
o risco estratégico é claramen-
te o principal assunto a entrar
na pauta dos comitês, seguido
pelo risco financeiro. Já no ca-
so dos gestores de risco, essa
classificação se inverte: o risco
financeiro é mais importante
do que o estratégico para ser
tratado pelas comissões. “Co-
mitês de risco servem para es-
palhar a responsabilidade, dei-
xar mais aberto. Empresas cor-
rem riscos diversos e não só
mais de seguro. Precisa olhar a
gestão de forma holística até
porque as empresas não fazem
lucro se protegendo 100%.
Tem que assumir riscos.” ■

Título alemão tem mínima histórica

Murillo Constantino

Administração de
risco ainda separa
diretor e gestor

Após rebaixamento do
Santander Espanha, agência
revisa nota do banco brasileiro

Pesquisa exclusiva ao BRASIL

ECONÔMICO aponta que há
lacunas entre partes envolvidas

Hannelore Foerster/Bloomberg

60% das empresas
entrevistadas no
primeiro trimestre
possuíam comitês de
risco, mas número
deve crescer no ano

RATING REVISADO

O rendimento dos títulos da Alemanha de 10 anos — referência para o
mercado — registrou na sexta-feira um novo mínimo histórico por conta da
crise grega em consequência da instabilidade na zona do euro e da redução
da nota de 16 bancos da Espanha pela agência Moody’s. As taxas dos títulos
alemães chegaram a retroceder a 1,399%, contra 1,411% do fechamento
de quinta-feira. O lucro com a compra destes bônus é nulo há meses,
já que a inflação na Alemanha, de 2,1% em abril, supera o rendimento.

GESTÃO DE RISCO 

Pesquisa da Marsh com 1.322 presidentes e profissionais da área

DIMINUI EXPECTATIVA DOS EXECUTIVOS 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 21 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 31.




