
prejuízo de bilhões e o im

pacto na marca de grandes 

companhias como foi o 

caso do vazamento de óleo da Bri

tish Petroleum, no Golfo do México, 

por quase três meses - considerada 

uma das maiores tragédias am

bientais dos Estados Unidos - sem

pre são lembrados quando se fala 

em gestão de riscos. Mas o que não 

pode ser esquecido é que pequenas 

ocorrências diárias nas empresas 

também provocam perdas. Con

centração de vendas em poucos 

clientes, u m único fornecedor de 

matéria-prima na carteira de fome-

cedores, competição com o preço 
dos produtos chineses, aumento 
da carga tributária conforme de
cisão do governo são ocorrências 
comuns, encontradas nas grandes, 
médias e pequenas empresas. 

Quando o risco se materializa, 
os prejuízos alteram os objetivos 
de curto e longo prazo da empresa. 
Para Leo M.Tilman, autor do livro 
"Financial Darwinism", que des
venda a crise financeira de 2008, 
a gestão de riscos tradicional, 
moldada pelo policiamento e pela 
fiscalização, não condiz mais com 
a realidade contemporânea, mar
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cada pelas incertezas e pela volati
lidade da economia. "É necessário 
substituir o modelo atual por uma 
visão holística e integrada do risco. 
A partir daí, obter ferramentas que 
sejam eficazes ao prever os riscos e 
cenários, reduzindo ameaças e de
tectando oportunidades , em busca 
da criação de valor", disse o consul
tor e professor de finanças da Uni
versidade de Colúmbia (Estados 
Unidos) Leo M.Tilman, durante a 
palestra do 21° Seminário Interna
cional em Busca da Excelência, or
ganizado pela Fundação Nacional 
da Qualidade (FNQ), em São Paulo. 

No passado, a verificação de 
riscos se concentrava na figura da 
auditoria interna e externa. Hoje, 
esse papel não cabe exclusivamen
te ao auditor . "Cada executivo, de 
diferentes áreas, é responsável 
pelos riscos da empresa. A decisão 
de cada um deles envolve ganhos 
ou perdas. Essa nova postura inte
gra o padrão Coso (Commit tee of 
Sponsoring Organizat ions of the 
Treadway Commission)", explica 
o diretor técnico do Centro de Es
tudos de Mercado de Capitais (Ce-
mec), Carlos Antonio Rocca. 

A organização Coso (http://www. 
coso.org/), sem fins lucrativos e pa
trocinada por cinco organizações 
do setor privado nos Estados Uni
dos, emite orientações para o de
senvolvimento de estruturas, orien
tação na gestão de riscos da empre
sa, controle interno e dissuasão da 
fraude. As recomendações são am
plamente praticadas e servem de 
modelo de referência no Brasil e na 
maioria dos países do m u n d o . 

O padrão Coso estabelece sete 
categorias de risco. Há empresas 
nas quais o risco ambiental é o 
primeiro colocado em função do 
potencial dele diante do valor da 
companhia . Em outras, o princi
pal é o risco financeiro. Algumas 
companhias elegem o risco de cré
dito no topo do ranking. Definido 
o ranking de importância de cada 
risco na companhia , é preciso estra
tégias para sua mitigação. Pode ser 
a contratação de um seguro, a di
versificação da carteira (no caso de 

risco de crédito), política de hedge 
(risco de mercado), melhorias de 
controles (risco operacional). Cada 
ferramenta varia conforme o risco. 

No Brasil, segundo Rocca, a ges
tão de risco avançou bastante nas 
instituições financeiras com as re
gras do Acordo de Capital de Basi
leia II, assinado em 2 0 0 4 . 0 Basileia 
II fixa-se em três pilares e 25 princí
pios básicos sobre contabil idade e 
supervisão bancária. Os três pilares 
são: capital (guardar), supervisão 
(fiscalizar), transparência e disci
plina de mercado (divulgação de 
dados). Um conjunto de propos
tas de reforma de regulamentação 
bancária veio com o acordo de 
Basileia III - realizada ao longo de 
2009, com aplicação prevista para 
31 de dezembro de 2010 - para re
forçar o sistema financeiro após a 
crise dos subprime (crédito hipote
cário para o setor imobiliário) nos 
Estados Unidos, a partir de 2006. 

Também em função das regras 
da Comissão de Valores Mobiliá
rios (CVM), as companhias de 
capital aberto são obrigadas a de
talhar, nos relatórios trimestrais 
divulgados, os sistemas de gestão 
de risco ado tado e a eficácia dos 
controles implementados . 

Com relação às empresas não fi
nanceiras, de capital fechado, a 
questão fica mais complicada. Um 
estudo apresentado no 12° Con
gresso USP de Controladoria e Con
tabilidade, ocorrido no final de ju
lho de 2012, mostrou que as práti
cas de gerenciamento de riscos nas 
empresas não f inanceiras analisa
das apresen ta ram bons níveis de 
desenvolvimento. Para o es tudo, 
q u a t r o pesquisadores enviaram 
questionários para 500 empresas 
do país, entre capital aberto e fe
chado, listadas como as maiores no 
ano de 2010.O questionário foi en
caminhado para gestores ligados à 
função de gerenciamento de riscos. 

As organizações, em média, 
conhecem os principais tipos de 
riscos do seu negócio, revisam pe
riodicamente os seus controles 
internos, possuem uma política 
efetiva de gestão de riscos e pro

cedimentos formais de reporte de 
riscos. O problema é que, de um to
tal de 500, apenas 58 questionários 
foram respondidos, os quais foram 
analisados com base em estatísti
cas. "A taxa de respostas foi baixa. 
Pode ser um indicativo de que o 
assunto tem de ser tratado com 
maior relevância na maior parte 
das empresas brasileiras", afirma o 
professor Rocca. 

Ainda há uma grande dificulda
de na modelagem e, consequente
mente, na quantificação para ge
renciar riscos como, por exemplo, 
o de capital intelectual e humano , 
reputação e mudanças climáticas. 
Na avaliação de Rocca, o processo 
de gestão de risco nas grandes em
presas está sendo difundido. No 
entanto, em relação às pequenas 
e médias empresas, faltam dados 
para a avaliação da atividade. 

Algumas empresas de capital fe
chado, não financeiras, apresentam 
gestão de risco estruturada para 
captação no mercado de capitais. 
A emissão de dívida por parte das 
companhias de capital fechado 
apenas se tornou realidade a par
tir da Instrução da CVM n° 476, de 
2009. "As empresas com gestão de 
risco estruturada têm melhor con
dição de captação de recursos no 
mercado de capitais", afirma Rocca. 
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Dados da Associação Brasileira 

das Entidades dos Mercados Fi

nanceiro e de Capitais (Anbima) 

mos t ram que, em 2012, a princi

pal fonte de f inanciamento das 

companhias brasileiras foi a cap

tação de recursos com a emissão 

de títulos de dívida locais. No mer

cado local, as emissões de dívida 

somaram R$ 124,8 bilhões. 

Realizada a cada dois anos e 

divulgada neste ano, a pesquisa 

chamada AON Global Risk Mana

gement Survey mostra que as preo

cupações das empresas na América 

Latina são os riscos de desacelera

ção da atividade econômica, au

mento da concorrência, crime e 

fraude de funcionários, preço das 

commodities, catástrofes naturais, 

riscos políticos. "O ranking m u d a 

conforme o setor de atuação e o 

porte da empresa", explica o vice-

presidente executivo da Aon Risk, 

Marcelo Homburger. Para a pes

quisa, foram entrevistadas aproxi

madamente mil empresas em 58 

países, incluindo o Brasil. 

"Há situações em que o seguro 
funciona bem e, em determinadas 
circunstâncias, o seguro não re
solve. É preciso conhecer os riscos 
para tomar a medida adequada", 
afirma Homburger . A Aon Risk 
oferece consultoria, mapeamen to 
e quantificação dos riscos. Sugere 
mudanças operacionais e adminis
trativas, além de desenhar cobertu
ras de seguros adequadas às neces
sidades das empresas. 

Cerca de 70% da carteira de 
clientes da Aon Risk são empresas 
de grande por te (nacionais e mul
tinacionais). As demais são com
panhias de médio porte que estão 
começando a se preocupar mais 
com os riscos. 

Na carteira de clientes da Ora
cle, o gerenciamento de risco 
monitorado e automatizado está 
concentrado também nas grandes 
empresas em função da exigência 
de publicação dos números. "Tem 
aumentado a demanda por solu
ções nas pequenas e médias em
presas, como construtoras, bancos 
de médio porte, seguradoras, entre 
outros", explica a diretora de pré-
vendas de aplicativos da Oracle 
Brasil, Priscila Siqueira. 

A Oracle oferece soluções para 
aumenta r a confiabilidade do ge
renciamento de relatórios finan
ceiros, monitorar as transações 
comerciais e garantir que apenas 
usuários autorizados visualizem e 
editem os dados. Também rastreia 
alterações feitas nos dados, apon
ta o número de vezes de ocorrên
cia do mesmo erro e o número de 
testes para a redução desse risco. 
"As soluções para a minimização 
dos riscos contribuíram para a re
dução de custo e t empo de audito
ria", afirma Priscila. 

A figura do auditor continua 
sendo importante para verificar a 
implementação e o cumprimen
to das ferramentas de controle na 
empresa. A comprovação de que 
o cliente recebeu o produto e que o 
dinheiro entrou no caixa da com
panhia é atestado pela auditoria. 
"A auditoria verifica os controles 
internos adequados e quais deles 
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podem ser melhorados, além de 
atestar os números da empresa para 
a transparência dela ao mercado, 
explica Paulo Sérgio Dortas, sócio-
líderda Grant Thornton, empresa de 
auditoria e consultoria listada entre 
as maiores do mundo , com sede em 
Londres, há 30 anos no Brasil. 

"Empresas com boa gestão de 
risco valem mais. Se as compa
nhias não tiverem governança de 
gestão de risco, nem conseguirão 
fazer uma oferta pública inicial de 
ações (IPO)", diz Rocca. Quando 
os fundos de participações (FIPs) 
investem em pequenas empresas, 
eles in t roduzem ou apr imoram 
mecanismos de gestão de risco, já 
pensando lá na frente na fase de 
desinvestimento por meio de uma 
oferta pública de ações. 

Com um patrimônio total ad
ministrado em torno de R$ 550 mi
lhões, a gestora independente de 
recursos DLM Invista avalia, cons
tantemente , a governança corpora
tiva das empresas nacionais antes 
de aplicar o dinheiro dos investido

res em ações de companhias nacio
nais. Em 2013, por meio do seu FIP, 
chamado DLM Brasil TI, a gestora 
de recursos investirá R$ 200 mi
lhões em empresas de tecnologia 
com faturamento entre R$ 15 mi
lhões e R$ 150 milhões anuais. 

"Na maioria das empresas pros
pectadas, há falta de planejamento 
estratégico, gestão operacional e 
financeira. Dependendo da gestão 
de risco existente, podemos desis
tir do investimento ou reduzir o 
valor do aporte de recursos, desde 
que haja o compromisso de me
lhoria por parte dos sócios", expli
ca o gestor e sócio da DLM Invista, 
Marcelo Castro. O objetivo é a aqui
sição minoritária de participação 
em empresas de tecnologia, desde 
que seja permitida a participação 
do fundo no conselho. 

Há ferramentas de controle de 
risco caríssimas, desenvolvidas para 
grandes empresas, mas que nem 
sempre são necessárias para em
presas menores que têm condições 
de desenvolver ferramentas inter

namente . Nas pequenas e médias 
empresas, o próprio diretor finan
ceiro tem condição de fazer um 
trabalho de gestão de risco. 

Segundo Carlos Eduardo Lessa 
Brandão, do Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC), 
quando a empresa usa parte do 
tempo para refletir e identificar 
os riscos aos quais está sujeita, fa
zendo um plano de ação, evitará 
muitos problemas com essa ação 
básica. "Seja micro, pequena, mé
dia ou grande empresa, ela poderá 
minimizar riscos se cumpri rem as 
regras de legislação e autorregu-
lação existentes para os diferentes 
setores", afirma. 

No IBGC, o tema é constante
mente es tudado e discutido pela 
comissão de gerenc iamento do 
risco. Atualmente, o "Guia de 
Orientação para Gerenciamento 
de Riscos Corporativos", lançado 
em 2007 - disponível na página 
do IBGC, no link cadernos de go
vernança corporativa -, está sendo 
reavaliado pelo insti tuto. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Valor Especial:  Especial Governança Corporativa, São Paulo, p. 48-51, jun. 2013. 




