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O Saxon e o Anglo não eram idênticos: o forte 
do Saxon era o crédito ao consumidor num merca
do geograficamente concentrado, maduro, compe
titivo. Era, portanto, tido como avesso a riscos. Áre
as operacionais, incluindo um departamento rela
tivamente grande de gestão de risco, eram centrali
zadas. Já o Anglo mexia com algo mais arriscado: o 
crédito a empresas em mercados emergentes geo
graficamente dispersos. Seu departamento de risco 
se dividia em dois. Um grupo cuidava da gestão ge
ral de riscos: monitorava o risco da empresa inteira e 
a conformidade com as normas (o “compliance”). O 
outro distribuía equipes de gestão de risco em cada 
país (“locais”), integrando-as a divisões de negócios 
para dar assessoria em grandes negócios e estratégia

de concessão de crédito. Apesar das diferenças, acre
ditamos que a estratégia de aquisição de influência 
que a diretora de risco do Saxon e sua equipe adota
ram — ou seja, a aposta nas quatro competências aci
ma descritas — também poderia ter funcionado pa
ra os gerentes de risco do Anglo se os dois grupos ti
vessem sido capazes de combinar seus pontos fortes.

ABRIR CAMINHOS — busque novas 
oportunidades de usar o conhecimento
Indivíduos e departamentos com nota alta nesse 
quesito jogam a rede longe para poder identificar e 
plasmar questões que a cúpula da empresa não vem 
tratando de forma satisfatória. Com isso, saem em 
grande vantagem na disputa interna pela atenção 
dos responsáveis por grandes decisões.

Em certas empresas, o trabalho de gestão de risco 
é vigiar a empresa para garantir o cumprimento de 
normas; em outras, é ajudar a organização a identi
ficar incertezas e convertê-las em riscos administrá
veis. No banco Saxon, contudo, a diretora de riscos 
foi além. Nos primeiros anos na instituição, a execu
tiva adquiriu o hábito de passar um dia por semana 
conversando com gente nos recônditos da organiza
ção — exemplo seguido por membros da equipe. A 
seu ver, era preciso entender a estratégia do banco 
e suas operações comerciais — pois, como disse um 
alto diretor de risco, “não dá para falar de riscos nes
se setor sem descrever aquilo que a empresa está fa
zendo na realidade”. Com isso, o grupo de gestão de 
risco do Saxon identificou vários problemas intemos 
e externos que a cúpula precisava considerar.

A diretora de riscos do Saxon também pediu — e 
recebeu — o direito de participar de reuniões sema
nais do comitê executivo e de reuniões mensais do 
conselho, o que lhe deu visibilidade e uma oportuni
dade regular de inserir a perspectiva da gestão de ris
cos no debate de decisões importantes. E mais: a exe
cutiva tinha acesso direto a conselheiros sem cargos 
executivos, que usavam seu know-how como muni
ção para questionar a alta administração. É como dis
se um conselheiro não executivo: “É bom ter um dire
tor de riscos combativo, que simplesmente diga a ver
dade — que chame os bois pelos nomes”. Isso tudo 
ampliou consideravelmente a autoridade do grupo.

No Anglo, por sua vez, os gestores de risco locais ti
nham relações estreitas com gerentes de unidades de 
negócios; uma boa compreensão de produtos, setores 
e países específicos; e autoridade para moldar o porte 
e a composição da carteira de crédito. Monitoravam 
o mercado e falavam regularmente com geradores
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de negócios para se inteirar de desdobramentos que 
pudessem afetar o risco da carteira. Mas, já que seu 

“mandato” era mais voltado ao crescimento da recei
ta e ao controle do risco de crédito do que à eficiên
cia operacional, essa atividade de monitoramento era 
necessariamente mais restrita do que a dos colegas no 
Saxon. Além disso, a equipe de risco corporativo do 
Anglo estava atenta a questões técnicas e regulatórias 
para garantir a conformidade com normas de adequa
ção de capital — e não atrás de novas formas de fazer a 
gestão de riscos avançar empresa afora.

CRIAR FERRAMENTAS - desenvolva 
e institua ferramentas que incorporem e 
difundam o know-how
Identificar questões operacionais importantes é só o 
primeiro passo. Conceber ferramentas que ajudem 
executivos da alta administração a analisar e inter
pretar essas questões é outro assunto. A visibilidade 
da diretora de riscos do Saxon em fóruns de gover
nança de alto nível exigia que a executiva apresen
tasse seu ponto de vista com uma linguagem distin
ta, porém acessível. Para tanto, ela e a equipe criaram 
instrumentos como um relatório trimestral de risco, 
que era apresentado ao conselho.

Em geral, a criação de ferramentas era a respos
ta oportunista do grupo a um problema percebido 
que merecia uma discussão maior. Por exemplo, ao 
notar que o relatório trimestral de risco estava sus
citando indagações prospectivas do conselho, o gru
po decidiu adotar práticas formais de divulgação de 
informações sobre o futuro, o que por sua vez levou 
a outras novas ferramentas: modelos de planeja
mento de cenários e alertas para problemas futuros 
(“early-warning”).

A equipe de risco geral do Anglo criou várias fer
ramentas de risco para a conformidade com as nor
mas pela empresa toda. Executivos recrutados de ou
tros bancos (famosos pela gestão de risco fortemente

quantitativa, fundada em modelos) estavam preo
cupados com a falta de uma “linguagem de risco co
mum” e a consequente dificuldade de agregar os ris
cos do banco para o grupo todo. Não obstante, fizeram 
pressão para o desenvolvimento de ferramentas avan
çadas, como modelos de capital econômico, ainda que 
autoridades reguladoras tivessem permitido (e o Anglo 
já houvesse adotado) abordagens de compliance tec
nicamente menos complicadas, de uso mais fácil.

Enquanto isso, gerentes locais de risco do Anglo 
se distanciavam dessa iniciativa. Tinham suas pró
prias ferramentas e heurísticas para julgar o risco de 
transações e carteiras em seus domínios — embora 
tudo isso fosse guardado a sete chaves, em vez de 
disseminada pela empresa.

TRABALHAR EM EQUIPE - use a
interação pessoal para aproveitar o 
know-how dos outros e convencê-los 
da relevância do seu
Setores de atividade que dependem pesado da criação 
de ferramentas precisam arregimentar partidários e 
usuários. Uma saída é cooptar os outros para colaborar 
na criação ou melhoria das ferramentas, buscando sua 
opinião e incorporando seu feedback ao projeto. O gru
po de gestão de risco do Saxon, por exemplo, deu a ge
rentes de divisões uma versão preliminar de modelos 
de planejamento de cenários. Os gestores podiam, en
tão, discuti-las com seus altos funcionários, dar feed
back e ver sua influência nos modelos finais. O grupo 
de gestão de risco também buscou aliados e colabora
dores em outros departamentos. Por exemplo, os mo
delos de planejamento de cenários foram deliberada
mente vinculados a uma ferramenta de planejamen
to já utilizada pelo departamento de finanças; ou seja, 
ficou muito mais fácil convencer gerentes ocupadís- 
simos a adotá-los. O sistema de alerta foi beneficiado 
pela cooperação com a equipe do economista-chefe e 
com linhas de negócios.
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No grupo de gestão de risco corporativo do An
glo, as ferramentas de capital econômico eram proje
tadas sem a colaboração de gerentes-gerais. Em vez 
disso, eram posicionadas como exigência regula
mentar dos acordos de capital de Basileia II e vendi
das como superiores a práticas correntes de mensu- 
ração de capital adotadas no planejamento e gestão 
dos resultados. Só que os gerentes de divisões não 
estavam convencidos nem da necessidade das novas 
ferramentas, nem de sua superioridade. É como co
mentou um alto gerente de risco: “O pessoal das] di
visões está voltando e dizendo: ‘Turma, acorda! Não 
é assim que tocamos o banco’”.

A elite dos gerentes locais de risco do Anglo se 
saía melhor no trabalho em equipe. Entendiam a or
ganização de vendas e tinham vontade de agir em 
parceria com ela; seu bônus dependia tanto do cres
cimento da receita como da minimização de perdas. 
Além disso, tinham poder de decisão em acordos, o 
que lhes dava duplo controle sobre a organização de 
vendas: podiam impedir vendedores animadinhos 
de fazer investimentos excessivamente arriscados 
e conduzi-los aos negócios desejados. Essa aborda
gem era baseada no tino comercial de gerentes locais 
de risco e na confiança que havia entre eles e os ven
dedores. Mas, embora essas relações individualizdas 
fossem boas de negócio para negócio, nada faziam 
para ampliar a influência da gestão de riscos por to
da a organização.

TRADUZIR — ajudar pessoalmente 
responsáveis por decisões a entender 
um contexto complexo
Para seguir sendo influentes, especialistas precisam 
ajudar os outros a usar suas ferramentas e interpretar 
os resultados. Embora o relatório trimestral produzi
do pelo grupo de gestão de risco do Saxon trouxesse 
resultados de modelos de risco complexos, a direto
ra de risco e sua turma tomavam todo o cuidado de 
não entulhá-lo com jargões técnicos. As três ou qua
tro primeiras páginas, por exemplo, eram dedicadas 
a uma representação bem didática (um “semáforo”) 
dos riscos. A equipe também trabalhava com mem
bros do conselho e gerentes de unidades na conside
ração das ferramentas e de seus resultados. O feed
back era unanimemente positivo. O resultado foi au
mentar a visibilidade da área de risco em debates e 
decisões importantes dentro da organização.

Em resposta à deterioração das condições econô
micas em 2007, a diretora de risco apresentou cená
rios traçados pelo grupo ao comitê executivo de risco

— que acabou utilizando os dados e a interpretação 
dos mesmos pela diretora de risco, para definir as in
certezas que a instituição enfrentava.

No Anglo, gerentes de risco locais, como já obser
vamos, tinham uma boa comunicação com gerentes 
de unidades de negócios individualmente. Contudo, 
transferiam só o conhecimento gerado por suas fer
ramentas, não as ferramentas propriamente ditas. Os 
gerentes de risco na matriz do banco até tentaram di
fundir essas ferramentas, mas usavam o jargão téc
nico em vez de traduzir conceitos para a "linguagem 
dos negócios”. Quando o grupo tentou promover a 
projeção de capital econômico para fornecer uma 
linguagem comum para a agregação de riscos por to
do o grupo, gerentes-gerais — que em geral usavam
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projeções de demonstrativos de resultados e não de 
balanço patrimonial para embasar a tomada de deci
sões — rechaçaram a ideia.

Padrões de influência
Ao combinar essas quatro competências, gestores de 
risco do Saxon foram o que chamamos de “criadores 
engajados de ferramentas” (veja o quadro “Especia
listas influentes”). Isso ajudou a ganharem influên
cia por toda a organização durante o período de cin
co anos que estudamos (que calhou de coincidir com 
a crise econômica mundial, tomando ainda mais im
portante que o braço de risco tivesse uma voz for
te). Essa equipe varria reiteradamente a empresa e o 
mundo lá fora em busca de oportunidades para fazer 
diferença e, na sequência, criava ferramentas — co
mo o relatório trimestral de risco, os modelos de ce
nários e o sistema de alerta — para formalizar e di
fundir esse conhecimento. Embora mantendo o con
trole da concepção geral e da implementação dessas 
ferramentas, a diretora de risco e sua equipe compu
tavam a opinião de gerentes de negócios e se certifi
cavam de que todos pudessem entender os resulta
dos. O resultado foi que o grupo começou a ajudar a 
pautar discussões importantes sobre questões críti
cas — da avaliação de desempenho de chefes de divi
são à resposta do Saxon à crise de crédito.

Em comparação, o grupo de gestão de risco cor
porativo do Anglo era visto como necessário para o 
compliance, mas não relevante para a execução do

negócio; as ferramentas que criava não ganhavam 
tração. Gerentes de risco locais eram admirados pe
lo conhecimento das engrenagens de unidades ope
racionais e tinham fortes vínculos com líderes locais, 
mas sua influência organizacional era limitada a es
sa interação pessoal (o quadro “Combine as quatro 
competências para exercer o máximo impacto” mos
tra como os três grupos podem ser diferenciados ao 
longo das quatro competências).

Em última análise, não há como conquistar ou 
exercer influência sem o apoio da alta administra
ção. Além disso, os papéis e a natureza da influên
cia de especialistas devem casar com a estratégia e 
as necessidades estruturais da organização. Em cer
tas situações, por exemplo, cultivar apenas duas 
competências pode ser suficiente. Para especialistas 
que interagem com gerentes de negócios por meio 
de planilhas, relatórios e bancos de dados, a criação 
de ferramentas e a tradução vão tomar seu trabalho 
uma parte natural e bem-vinda do debate e de ações 
organizacionais. Aqueles que sonham em interagir 
com gerentes de negócios na condição de parceiros, 
mas sem disseminar amplamente suas ferramentas, 
podem usar o trabalho em equipe e a tradução pa
ra seguirem relevantes e eficazes. Uma abordagem 
seletiva de competências pode ajudar especialistas 
a elevar seu perfil. Acreditamos, contudo, que aque
les que forem fortes nas quatro terão mais chance de 
exercer o máximo de influência,  
HBR Reprint R1307E-P Para pedidos, página 89
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Caixa de texto
Fonte: Harvard Business Review Brasil, São Paulo, v. 91, n. 7, p. 55-59, jul. 2013.




