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Anos de operações em um ambiente de incerteza deram às companhias que atuam em mercados 
emergentes uma valiosa visão sobre a importância do gerenciamento de riscos. Os executivos 
ocidentais deveriam observar suas lições. 
 
Os executivos ocidentais olham para países como China, Índia, Brasil e Rússia como mercados 
grandes e crescentes. Por exemplo, a previsão é que o Produto Interno Bruto da China cresça 
9,4% em 2005, em comparação ao anêmico 1,5% na zona do euro. 
 
Mas, apesar de oferecerem grandes recompensas potenciais, os mercados emergentes também 
são cheios de perigos potenciais, que são raros em países mais desenvolvidos. Entre os riscos 
endêmicos nos mercados emergentes estão flutuações rápidas e acentuadas nas taxas de câmbio 
e de juro, tumultos políticos, regimes obscuros de propriedade intelectual, mudanças bruscas e 
imprevisíveis na política industrial, exposição aos voláteis preços das commodities e acesso 
incerto ao capital. 
 
Imagine, por exemplo, que você fosse um executivo brasileiro na década de 90. Teria tido que 
suportar a hiperinflação (que beirou a taxa anual de 2.000% em alguns anos), seguida pela 
estabilização abrupta dos preços, que pôs fim, do dia para a noite, à prática de repassar para os 
clientes as ineficiências de custo. Você teria pago suas contas em quatro moedas diferentes e 
experimentado oscilações acentuadas nas taxas de câmbio e juro. 
 
Você também teria sobrevivido a mudanças desenfreadas na política industrial (para usar essa 
expressão de forma vaga). Por exemplo, num único ano, o presidente Fernando Collor de Mello 
eliminou as tarifas e reduziu a percentagem de componentes supridos por fornecedores internos 
no setor automobilístico, o que levou 19 das 20 principais fábricas de autopeças do país a pedirem 
falência ou serem vendidas para multinacionais. Em seguida, você teria que enfrentar o 
impeachment de Collor em 1992, o racionamento de energia e a recessão. Essa volatilidade, 
claro, coroa uma situação de incerteza em relação à tecnologia, competição e clientes, que 
mantém a vida interessante em mercados mais estáveis. 
 
Nos últimos sete anos, meus colaboradores e eu realizamos uma pesquisa profunda com 
empresas que operam em mercados emergentes, em uma ampla gama de setores. Essa pesquisa 
- publicada em dois livros e em mais de 20 cases e artigos - tipicamente agrupa as empresas 
duas a duas, uma bem-sucedida e outra semelhante à primeira, mas de menor sucesso, para 
analisar como as oportunidades devem ser agarradas e como sobreviver aos solavancos que 
ameaçam a vida nos países em desenvolvimento. Uma das diferenças mais constantes 
encontradas entre as empresas bem-sucedidas e as menos bem-sucedidas foi a forma como 
lidavam com a questão do risco. As lições dessas líderes de mercados emergentes oferecem 
insights sobre o gerenciamento de risco em qualquer mercado imprevisível e são particularmente 
relevantes para os executivos que estão expandindo seus negócios, de domínios competitivos 
mais previsíveis para mercados emergentes. 
 
Risco de upside e de downside 
 
Os executivos ocidentais geralmente vêem o gerenciamento de risco em termos puramente 
negativos e usam um conjunto de mecanismos para minimizar a probabilidade e/ou custo de 
resultados indesejados. Uma das descobertas de nossa pesquisa, porém, é que os executivos em 
mercados imprevisíveis tipicamente vêem o risco de forma mais ampla - com base na longa 
experiência, eles reconhecem que a volatilidade inerente a seus mercados internos está vinculada 
tanto a perigos como a oportunidades potenciais. 
 



Uma das descobertas mais surpreendentes é que os executivos bem-sucedidos nos mercados 
emergentes se baseiam nos mesmos cinco mecanismos - antecipar as contingências, dividir o 
risco, manter uma reserva, diversificar e escolher as pessoas certas - tanto para minimizar a 
probabilidade e os custos de resultados indesejados como para aumentar a probabilidade de 
aproveitar as oportunidades em potencial. 
 
O fato de usarem os mesmos mecanismos para capturar o risco de upside (com expectativa de 
ganhos) e administrar o de downside (com expectativa de perdas) parece estranho para muitos 
executivos. Isso, porém, é resultado principalmente do fato de que seguimos a convenção de usar 
categorias separadas, como inovação e empreendedorismo, para discutir a busca de 
oportunidades, ao mesmo tempo em que classificamos os eventos adversos em termos de 
gerenciamento de risco. O restante deste artigo apresenta os cinco mecanismos e explora como 
eles posicionam as empresas de forma a aproveitar oportunidades e gerenciar ameaças. 
 
Antecipação: Os administradores dos mercados emergentes têm que avançar num futuro 
imprevisível, com variáveis múltiplas que influenciam a sua capacidade de criar, capturar e 
sustentar o valor. Não podem prever com muita precisão o futuro no longo prazo, mas os 
executivos podem agir no sentido de antecipar ameaças e oportunidades emergentes. 
 
As empresas nos mercados emergentes explicitamente esquadrinham o seu ambiente, reunindo 
dados de fontes múltiplas, realizando estudos e discutindo cenários. No Brasil, o Banco Itaú, por 
exemplo, regularmente convida economistas brasileiros e estrangeiros para discutir os possíveis 
desdobramentos dos cenários macroeconômicos. A administração cria forças-tarefa para explorar 
o impacto potencial sobre o banco de grandes mudanças em políticas oficiais, como uma 
desregulamentação ou privatização. 
 
De forma semelhante, Qinghou Zong, fundador da Wahaha, principal empresa de bebidas da 
China, passa aproximadamente 200 dias por ano na estrada, reunindo informações de primeira 
mão, a partir de visitas a clientes. Ele também pertence ao Partido Comunista e isso tem seus 
privilégios. A interação freqüente com membros do governo lhe dá informação (e, potencialmente, 
influência) com antecedência sobre mudanças iminentes de políticas. 
 
Os executivos também podem fazer experiências em pequena escala para investigar possíveis 
oportunidades e ameaças. Vejamos o caso da Guangdong Galanz, atualmente o maior produtor de 
fornos de microondas do mundo. Em 1993, a empresa produzia acolchoados de penas de ganso e 
procurava novos mercados para contrabalançar o declínio das vendas em seu principal produto. 
Para explorar a demanda potencial por fornos de microondas, os executivos da Galanz negociaram 
uma licença limitada de tecnologia com a Toshiba, fizeram uma produção experimental de 10 mil 
fornos e enviaram executivos sêniores a uma loja de departamentos de Xangai, para apresentar 
pessoalmente os novos eletrodomésticos a consumidores céticos. A Galanz rapidamente adquiriu 
escala nacional depois que essa experiência inicial confirmou o palpite da administração de que o 
mercado de microondas estava pronto para decolar. 
 
Os executivos ocidentais muitas vezes colocam muita fé em ferramentas como planejamento e 
simulações de cenários. Os executivos dos mercados emergentes têm expectativas mais realistas 
em relação à antecipação, geralmente limitando a sua exploração a eventos que são prováveis, 
mesmo que não esteja claro quando eles vão acontecer ou quais são exatamente as suas 
implicações. 
 
Por exemplo, os fundadores da empresa brasileira de cosméticos Natura anteciparam que o 
governo acabaria domando a hiperinflação. Eles se prepararam para essa eventualidade, 
estudando como essas políticas afetaram as vendas de cosméticos em outros mercados 
emergentes, como o México, e desenvolvendo um plano para reagir quando o Brasil fizesse o 
mesmo. 
 



Compartilhamento: Os executivos geralmente consideram a divisão de riscos de forma limitada à 
transferência do potencial de downside para outra parte - por exemplo, usando contratos de 
seguro ou hedge cambial. Compartilhar riscos, entretanto, também pode permitir que as 
empresas aproveitem oportunidades. 
 
É óbvio que os executivos podem formar parcerias que transferem o risco de downside e de 
upside para outros envolvidos. Em troca, eles garantem os recursos necessários para aproveitar 
uma oportunidade com rapidez e eficiência. Exemplo: em meados da década de 90, Zong, da 
Wahaha, percebeu que a demanda por água engarrafada estava prestes a aumentar na China. 
Sua empresa queria alçar vôo, mas não tinha os recursos necessários para aproveitar o momento. 
Mas uma joint-venture com a Danone deu à Wahaha o capital e a tecnologia de que precisava 
para estabelecer a liderança no mercado nacional antes de outros competidores. 
 
Transferindo atividades não-decisivas para parceiros que também são especializados nelas pode 
possibilitar que as empresas se concentrem em suas atividades principais (core), aumentando 
assim suas chances de aproveitar com sucesso uma oportunidade. É o caso da brasileira Embraer, 
que hoje é a quarta fabricante mundial de jatos. Quando a empresa desenvolveu a sua segunda 
geração de jatos regionais, ela aumentou, de quatro para 22, o número de parceiros responsáveis 
pelo desenvolvimento de subsistemas inteiros (ao mesmo tempo eliminando mais de 300 
fornecedores de componentes). Esses subsistemas terceirizados - conhecidos como "parceiros que 
dividem o risco" - eram empresas especializadas de todo o mundo, que forneciam subsistemas da 
mais alta qualidade à Embraer. Elas arcavam com aproximadamente dois terços dos custos totais 
de desenvolvimento do novo jato. Trabalhar com parceiros que dividiam o risco permitiu que a 
Embraer se concentrasse nas relações de gerenciamento de clientes e em projetar uma 
arquitetura geral de sistemas para atender às suas necessidades. 
 
É claro que a divisão de riscos impõe custos, assim como benefícios. Muitas vezes as empresas 
têm que abrir mão de uma percentagem de seu upside para convencer os parceiros a arcar com 
parte do risco de downside. A Wahaha cedeu uma participação de 51% em sua joint-venture de 
água engarrafada para a Danone e outros investidores, e a Embraer vendeu 20% de suas ações 
com direito a voto a um consórcio de empresas francesas de aviação e defesa. 
 
Transferir riscos para um parceiro aumenta a dependência da empresa em relação àquela 
companhia para obter recursos - capital e expertise, no caso da Wahaha, e tecnologia, no caso da 
Embraer. Não há problema em relação à dependência mútua gerada pela transferência de riscos 
enquanto os interesses das partes se mantiverem alinhados. Em mercados imprevisíveis, porém, 
os interesses podem divergir - muitas vezes de forma muito abrupta. Nessas situações, um 
parceiro que divide os riscos pode restringir a capacidade de a empresa reagir de forma eficaz. 
 
Diversificação: A diversificação protege as empresas contra eventos imprevistos que venham a 
ameaçar um de seus core businesses, mas também as expõe a um leque mais amplo de 
oportunidades. A Galanz, por exemplo, recentemente expandiu sua produção para 
condicionadores de ar como salvaguarda contra choques potenciais à demanda de seu produto 
principal. 
 
Esse processo, porém, tem um custo. Entrar em negócios múltiplos aumenta a complexidade 
organizacional e pode fazer com que recursos limitados (inclusive a atenção da administração) 
sejam divididos demais. Com o passar do tempo, a complexidade e os recursos dispersos podem 
limitar a capacidade de uma empresa de competir eficazmente contra rivais mais focalizados. 
Além disso, os investidores geralmente preferem que as empresas de seu portfólio permaneçam 
focadas e deixem para eles a diversificação. 
 
Não obstante, há várias medidas práticas que os administradores podem tomar para colher pelo 
menos parte das recompensas da diversificação, sem exagerar na dispersão. Em primeiro lugar, 
podem seguir a regra do dois. Muitas empresas estudadas por nós trabalharam simultaneamente 



com dois mercados, o que possibilita uma certa diversificação ao mesmo tempo em que minimiza 
os problemas ligados à complexidade e à difusão de recursos. A Embraer produziu aviões militares 
e comerciais, enquanto que a Galanz acrescentou os condicionadores de ar aos microondas. Dois 
negócios, segundo essa regra consagrada pela prática, são melhores que um (e também melhores 
que três). 
 
Os administradores também podem diversificar geograficamente, mantendo ao mesmo tempo um 
forte foco industrial. A líder global do setor de aço, Mittal Steel, por exemplo, adquiriu ativos em 
mercados altamente voláteis, inclusive no Kazaquistão, Bósnia e China. Muitas oportunidades e 
ameaças que surgem com essas operações são específicas de um país ou região e podem ser 
enfrentadas com a diversificação, por meio de um portfólio de ativos globais. É claro que outras 
ameaças continuam a existir, tais como os preços das matérias-primas ou o contágio monetário 
decorrente de uma crise cambial, que influenciam os mercados emergentes múltiplos. 
 
As empresas também podem diversificar dentro de uma série de competências. A Wahaha, por 
exemplo, estendeu sua conhecida marca e sistema de distribuição para produtos relacionados, 
inclusive um refrigerante que ultrapassou a Pepsi no mercado chinês. 
 
Reservas: A recente teoria de estratégia tende a focalizar em recursos especializados, como uma 
marca, tecnologia ou distribuição como fonte primária de vantagem competitiva sustentável da 
empresa. O lado positivo é que os competidores não conseguem imitar com facilidade e rapidez os 
recursos especializados - imagine o custo de duplicar as reservas de petróleo da BP ou a marca da 
EasyJet. O lado negativo é a impossibilidade de reverter ou desfazer investimentos em recursos 
especializados. 
 
Em contraste com recursos especializados, o dinheiro vivo é intercambiável - pode ser usado 
contra a maioria das contingências. A disponibilidade é um atributo particularmente valioso nos 
mercados em que é difícil predizer quais recursos vão dar vantagem competitiva sustentável no 
futuro. O dinheiro funciona como soldados que um general mantém como reserva até ver a 
oportunidade de vencer uma batalha ou defender uma posição importante. 
 
Como os quatro outros mecanismos, as reservas têm igualmente o lado positivo e o negativo. 
Com o mais forte balanço patrimonial entre seus competidores, a Embraer pôde absorver os 
efeitos secundários dos ataques de 11 de setembro, que levaram clientes a recusarem 
encomendas de aviões no valor de US$ 500 milhões. A rival Fairchild Dornier, ao contrário, faliu. 
 
No lado positivo, o dinheiro permite que as empresas invistam em qualquer recurso específico que 
seja necessário para aproveitar o momento. O balanço patrimonial comparativamente saudável da 
Mittal Steel permitiu que a empresa aproveitasse as oportunidades que estavam fora do alcance 
de outras siderúrgicas. 
 
Fazer uma reserva de dinheiro é particularmente importante nos contextos em que o custo e a 
disponibilidade de capital estão sujeitos a grandes oscilações. Nos países desenvolvidos, as boas 
oportunidades tipicamente encontram financiamento e as empresas saudáveis que enfrentam 
dificuldades temporárias podem levantar o dinheiro necessário para superá-las. Essa visão 
eficiente de mercado, porém, não tem nada a ver com a realidade de conseguir financiamento nos 
mercados emergentes. Nesses países, diminui a probabilidade de que os fundos estejam 
disponíveis exatamente quando uma empresa enfrenta um problema - basta lembrar a crise do 
rublo russo, por exemplo, que privou até as empresas saudáveis dos fundos que precisavam. 
Mesmo quando o financiamento está disponível, levantar fundos é um processo que exige tempo e 
atenção da administração, e os recursos captados em situações difíceis geralmente têm um preço 
alto em termos de avaliação, preferências e controle. 
 
Se, por um lado, uma grande reserva garante uma poderosa proteção contra a incerteza, há 
desvantagens óbvias em estocar dinheiro. Os executivos podem ficar desleixados e esbanjar os 



fundos em prédios extravagantes ou aquisições desnecessárias. Fazer um "cofre de guerra" 
também pode reduzir a autonomia da empresa, pois os que fornecem o capital geralmente exigem 
o controle em troca de seu dinheiro. 
 
Pessoal: Os empregados podem desempenhar um papel vital na capacidade de a empresa 
gerenciar o risco. O exemplo óbvio ocorre quando uma empresa enfrenta uma oportunidade ou 
ameaça claramente definida e contrata alguém com experiência naquela área. Foi o caso da 
Sina.com, principal portal de internet da China. Enfrentando um desastre depois da explosão da 
bolha da internet, em 2001, a empresa substituiu seu CEO por um investidor de risco com 
experiência em reestruturação e em lidar com os investidores. 
 
Para ter sucesso consistente em contingências inesperadas, as empresas que operam em 
mercados voláteis precisam de um quadro de executivos que possam enfrentar rápida e 
efetivamente novos desafios e não ficar repetindo as mesmas práticas. Os administradores que se 
sobressaem nessas atividades tendem a ter algumas características em comum: tomam 
iniciativas, gostam de autonomia e têm um histórico de diversidade de atribuições em termos de 
funções, regiões e tarefas. 
 
É o caso da Haier, que em 20 anos deixou de ser uma estatal falida e se tornou a maior fabricante 
de eletrodomésticos da China. No correr desses anos, a Haier passou por uma série de ameaças e 
oportunidades. A companhia desabrochou em grande parte devido à capacidade de seus 
executivos de realizar mudanças, tais como deixar de construir um novo parque industrial e 
integrar uma aquisição ou abrir uma subsidiária no exterior - sem pestanejar. 
 
A Haier adotou várias ações para desenvolver esse quadro de executivos de elite. Transfere 
executivos para novas posições em média a cada três anos, tipicamente entre diferentes 
produtos, regiões ou funções. Esses rodízios são ineficientes no sentido de que impedem os 
administradores de aumentarem suas habilidades funcionais ou expertise em produtos, o que 
aconteceria se fossem promovidos dentro de uma única unidade. São, porém, eficientes em 
produzir executivos com uma visão ampla do inter-relacionamento entre as várias partes da 
Haier, e são peritos em avaliar com rapidez uma nova situação e executar objetivos. 
 
A Haier também reúne os seus executivos sêniores todas as manhãs de sábado para uma sessão 
de treinamento. Os executivos fazem brainstorm em equipes diversificadas, para atingir objetivos 
individuais de negócios. Depois, durante a semana, eles testam essas técnicas e relatam os 
resultados para seus colegas de equipe. 
 
Além dos benefícios óbvios do trabalho em rede, o alcance das oportunidades e ameaças vistas 
pelos executivos ao mesmo tempo aprofunda sua capacidade de formular planos de ação e os 
capacita a lidar eficazmente com os riscos de upside e de downside. 
 
Dos cinco mecanismos gerais apresentados neste artigo, muitas empresas ocidentais se apóiam 
basicamente em um ou dois e subutilizam os outros. Os cinco são inter-relacionados. Por 
exemplo, a diversificação pode expor uma empresa a novas oportunidades, mas sem uma reserva 
considerável a empresa pode não conseguir aproveitá-las. 
 
Acostumados às vicissitudes dos mercados voláteis, os executivos dos mercados emergentes 
geralmente misturam e combinam essas abordagens de forma a gerenciar todo o espectro de 
riscos que podem atravessar seu caminho. 

 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Um contexto mais amplo para a segurança das informações 
M. Eric Johnson 
 
O objetivo de um gerenciamento de risco efetivo para a tecnologia da informação não é a 
eliminação das falhas de segurança, mas sim a redução de seus custos de modo que seja possível 
que os negócios corram os riscos de forma adequada. 
 
Os riscos de falhas graves na segurança das informações estão sempre presentes. As violações, 
como as de jovens hackers e os vírus, só traziam problemas para os profissionais da tecnologia da 
informação (TI). Hoje, essas falhas se tornaram um risco significativo para executivos e ameaçam 
a propriedade intelectual e o valor líquido da marca. Cada nova falha em segurança exposta pelos 
holofotes da mídia aumenta a conscientização e a preocupação dos consumidores. 
 
A comunicação feita pela MasterCard, em junho, de que os detalhes de 40 milhões de contas de 
cartões de débito e crédito haviam sido revelados é mais uma indicação da escala assustadora do 
problema. Certamente, o medo crescente de identificar roubos é um ponto de preocupação dos 
executivos de setores que interagem diretamente com os consumidores. Em uma pesquisa 
recente que fizemos em conjunto com o Merchant Risk Council, descobrimos que mais de 90% 
dos varejistas afirmam que os consumidores tomam suas decisões de compra porque confiam na 
capacidade das empresas de proteger seus dados pessoais. Quase 90% deles declararam que a 
segurança das informações é, ou se tornará, um ponto alto da concorrência no setor de varejo. 
 
A segurança das informações não preocupa apenas varejistas e bancos. Todas as empresas 
enfrentam os novos riscos, desde espionagem industrial até sabotagem. Adicionalmente a essas 
preocupações, vem a exigência do cumprimento estrito de leis e regulamentações imposta pela 
Lei Sarbanes-Oxley e pelo Acordo da Basiléia II, que criaram um ambiente de aversão ao risco em 
muitas empresas. 
 
É claro que existem diversos riscos a temer. O processo de abertura das empresas à internet 
expôs uma série de vulnerabilidades de softwares, particularmente porque muitos dos antigos 
sistemas não privilegiavam a segurança. A criação de proteções mais sólidas para os sistemas 
corporativos pode ajudar a afastar alguns visitantes indesejáveis. Mas os invasores mais hábeis 
ou funcionários desleais que violam essas proteções descobrem um baú de informações valiosas 
ao conseguirem acesso. 
 
Além disso, muitos riscos estão ocultos nas corporações extensas. Embora muitas empresas de 
grande porte tenham tomado medidas adequadas para reforçar sua segurança interna, seus 
parceiros de menor porte geralmente assumem riscos que aumentam a vulnerabilidade de toda a 
corporação. Todos os dias, os parceiros comerciais assumem riscos e, quando aparecem as 
conseqüências, o impacto é igualmente devastador. No caso da MasterCard, a perda resultou de 
uma falha na segurança da CardSystems Solutions, uma pequena empresa de processamento de 
pagamentos com apenas 100 funcionários. O impacto foi imediato e a Visa e a American Express 
cancelaram seus contratos com a CardSystems, que entrou em uma crise financeira. O fato de o 
problema não ter sido ocasionado pela Visa ou pela Mastercard fez pouca diferença para os 
consumidores, que enxergaram a questão como responsabilidade das administradoras de cartões 
de crédito. 
 
Mesmo na área em que atuo, orientação em mestrado de administração (MBA), um problema em 
uma companhia pequena rapidamente se torna uma tremenda dor de cabeça para os reitores das 
faculdades mais renomadas do mundo. O incidente deve ser dolorosamente familiar para os 
executivos de TI. Quando adotaram a internet, muitas faculdades terceirizaram seu sistema de 
matrícula on-line. A empresa líder desse segmento, ApplyYourself, oferecia uma solução pronta 
superior a qualquer outra que a maioria das faculdades poderia desenvolver sozinha de forma 



econômica. Os candidatos, todos na casa dos vinte e que cresceram pela internet, adoraram a 
mudança e rapidamente migraram para a nova solução on-line. Mas, um candidato descontente 
de Harvard descobriu uma falha na segurança do sistema da ApplyYourself e decidiu divulgar sua 
descoberta na web. Seguindo as instruções, ficou fácil para os candidatos se tornarem hackers. 
Muitos conseguiram ver sua avaliação antes do anúncio oficial. Embora a falha tenha sido 
eliminada em poucas horas, escolas como Harvard, Stanford e Tuck não escaparam ao 
constrangimento público. Como marcas globais de ricas histórias, todas ficaram muito expostas. 
 
Certamente o incidente gerou uma crise na ApplyYourself, e seu presidente passou os três meses 
seguintes perambulando de escola em escola para tentar evitar um êxodo em massa de clientes. 
 
A lição é clara: os executivos precisam analisar as práticas de gestão de risco de seus parceiros. 
Para onde vão os dados sensíveis quando saem da empresa? Como eles são protegidos e a que 
riscos estão sujeitos? E, muito importante, esses parceiros comerciais recebem os incentivos 
apropriados para investir em segurança? Resumindo, os executivos precisam incluir os possíveis 
riscos dos parceiros em seu portfólio de riscos. 
 
A escalada das falhas em segurança e a dolorosa surpresa de muitos executivos quando elas 
ocorrem geraram uma cultura do medo em muitas empresas. Os fornecedores do setor de 
segurança não demoraram a tirar vantagem desse medo, aliado à confusão em torno das novas 
regulamentações, como a Lei Sarbanes-Oxley. Mas, antes de investir em uma cura na esperança 
de que ela elimine os novos riscos, os executivos devem incorporar os riscos associados à 
segurança das informações à sua estratégia corporativa de gestão do risco. 
 
Como qualquer outro tipo de risco, os riscos de segurança precisam ser identificados e 
comparados aos benefícios e custos de sua atenuação. Infelizmente, ao contrário de outros tipos 
de riscos de negócios, a discussão sobre os riscos de segurança tem se concentrado unicamente 
nas experiências negativas. É claro que ninguém gosta de resultados ruins. Os danos e gastos 
gerados por um furacão são comparáveis àqueles gerados por uma falha de segurança que 
exponha informações sensíveis sobre clientes. Há áreas das empresas em que o risco está 
associado ao retorno: riscos mais altos, retornos mais altos. Isso também se aplica aos riscos 
associados à segurança das informações. 
 
Com freqüência, os riscos na área de TI são conseqüência de negligência ou queima de etapas, 
como seguir as melhores práticas no desenvolvimento de software ou testar os novos sistemas e 
fazer auditorias. Em alguns casos essa percepção é verdadeira. Contudo, muitos dos riscos nessa 
área ocorrem no contexto de uma estratégia empresarial mais ampla com recompensas 
associadas. Por exemplo: 
 
- Trabalhar em conjunto com uma empresa iniciante, pequena e inovadora, mas cuja solução em 
software pode tanto gerar retornos significativos quanto gerar riscos associados ao seu ambiente 
de TI. 
 
- Iniciar ou adquirir instalações em países de baixo custo onde a infra-estrutura é menos segura. 
 
- Terceirizar processos empresariais para fornecedores com estruturas de custo mais baixo, mas 
com práticas de segurança desconhecidas ou difíceis de monitorar. 
 
- Expor os dados internos da empresa a clientes e parceiros para facilitar a criação de novos 
serviços ou diminuir os custos operacionais. 
 
Todas essas ações geram riscos de segurança, até mesmo com o uso das melhores práticas. A 
conscientização é apenas o primeiro passo para a elaboração de uma estratégia de gestão eficaz. 
Na pesquisa que fizemos com varejistas, mais de 85% afirmaram que o nível de segurança das 
informações oferecido por seus fornecedores era fundamental. Descobrimos que empresas de 



todos os setores estão se empenhando em criar sistemas eficazes de medição e gestão dos riscos 
de segurança que tenham a maior abrangência possível. 
 
Muitos consideram que uma das formas mais simples de reduzir os riscos de segurança é limitar 
as atividades de inovação: evitar formar parcerias, colocar sistemas off-line e "botar cadeado nas 
portas". É um erro grave. Bem ao contrário, as empresas devem promover o equilíbrio entre risco 
e recompensa. Embutir os riscos da TI na estratégia global de gestão de riscos implica em criar 
uma mentalidade que não procure eliminar o risco, mas sim, administrá-lo. 
 
O grande segredo é compreender as vulnerabilidades, as ameaças e as conseqüências. 
Vulnerabilidades são áreas que podem ser exploradas por pessoas ou organizações mal-
intencionadas. Exemplos: manutenção inadequada de software (como consertar os furos na 
segurança), práticas de segurança inadequadas (como a administração inadequada de senhas e 
identificações), ou exposição a sistemas mais antigos e sem segurança reconhecida pela internet. 
 
Dadas essas vulnerabilidades, quais são as ameaças? Há pessoas de fora da empresa com 
motivação e capacidade para explorar uma vulnerabilidade dela? Pessoas de dentro que possam 
se sentir tentadas a roubar a propriedade intelectual? E, se a segurança foi violada, quais serão as 
conseqüências? Serão basicamente internas, ou terão impacto sobre grupos externos, como 
clientes e parceiros comerciais? 
 
As falhas internas, como os vírus, geram custos operacionais reais para a área de TI, mas 
raramente colocam a empresa na rota da catástrofe. As falhas internas, como a violação de 
informações sobre clientes, por outro lado, podem ser muito mais danosas e é por isso que 
merecem uma atenção muito maior. 
 
Para administrar o risco da forma mais eficaz possível, as empresas devem incluir a segurança 
das informações em seu processo mais amplo de gestão do risco empresarial, no qual os diretores 
dão o tom da postura global da empresa perante o risco. Esse mesmo processo pode ser utilizado 
pelos parceiros comerciais. Para muitas empresas, mensurar o risco de um fornecedor exige 
novas ferramentas para homologação de sua segurança. Como as ferramentas utilizadas para 
avaliar a qualidade de um produto, a confiabilidade da cadeia de suprimento, ou a viabilidade 
financeira de longo prazo, os fornecedores devem ser homologados após a avaliação técnica de 
sua segurança e avaliação de suas práticas de gestão do risco das informações. Os riscos que uma 
empresa corre ao iniciar uma nova parceria podem ser avaliados em relação aos benefícios que o 
parceiro oferece. 
 
É fundamental entender que a gestão do risco das informações é uma responsabilidade de todos e 
não apenas dos profissionais da TI. Em vez de serem considerados como guardas de segurança e 
executivos astutos em tecnologia - como fazem desde os diretores até os gerentes de linha - os 
profissionais da TI deveriam atuar como consultores para toda a empresa. Os diretores de 
informática com sólidas habilidades empresariais e técnicas são as pessoas mais qualificadas para 
preparar a empresa e traçar o mapa da incorporação do risco da TI à estratégia global de gestão 
de riscos. Isso não apenas protege a empresa contra surpresas operacionais catastróficas, como 
também garante aos executivos a autonomia necessária para aproveitar as oportunidades que 
sempre batem à sua porta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leia Mais 
 
Novos níveis de proteção para as instituições financeiras 
John Hull e Alan White 
 
Antigamente, além de torcer, os bancos pouco podiam fazer para que um empréstimo concedido 
fosse pago. Hoje, eles dispõem de instrumentos para administrar ativamente suas carteiras de 
risco de crédito. 
 
Recentemente novos instrumentos foram criados para a administração do risco de crédito. Essas 
instrumentos são denominados derivativos de crédito. Em 2000, o total do nocional dos contratos 
em aberto era de cerca de US$ 800 bilhões. Hoje, estima-se que tenha superado os US$ 5 
bilhões. Esse rápido crescimento deve-se em parte ao fato de que no final dos anos 1990, a 
Associação Internacional de Swaps e Derivativos elaborou contratos-padrão, facilitando assim as 
negociações com os derivativos de crédito. 
 
Esses instrumentos permitem às empresas negociar riscos de crédito praticamente da mesma 
forma como negociam o risco cambial ou de taxa de juros. Antigamente, além de torcer, os 
bancos pouco podiam fazer para garantir que um empréstimo concedido seria pago. Hoje, um 
banco pode administrar ativamente sua carteira de risco de crédito. Se preferir, pode manter 
alguns riscos e adquirir proteção para outros. Pode, também, assumir o risco de crédito de uma 
empresa (e ser remunerado) sem ter de emprestar dinheiro à empresa ou firmar qualquer tipo de 
contrato com ela. Com tudo isso, os bancos têm mais espaço para diversificar seus níveis de 
exposição. 
 
Swaps de Crédito  
 
O tipo mais simples desses derivativos é o swap de crédito (conhecido no mercado externo como 
credit default swap). A Figura 1 ilustra o funcionamento deste instrumento. Suponhamos um valor 
nocional de US$ 10 milhões e o prazo do contrato de cinco anos. O comprador da proteção contra 
a inadimplência paga 90 pontos-base (ou US$ 90.000) por ano ao vendedor de proteção para se 
resguardar contra a inadimplência da entidade de referência durante os cinco anos. Em geral, a 
entidade de referência é uma empresa ou um país. 
 
 

 



 
 
Os pontos-base pagos anualmente pelo comprador de proteção são conhecidos como spread do 
swap de crédito. Se a entidade de referência for uma empresa com ações classificadas como AAA, 
o spread do swap de crédito provavelmente será mais baixo (talvez 20 pontos-base por ano). 
Obviamente, quando a qualidade do crédito da entidade cai, o spread do swap de crédito 
aumenta. Em casos extremos, isso pode significar vários milhares de pontos-base. 
 
Quando não há inadimplência por parte da entidade de referência, o spread do swap de crédito é 
pago pelo comprador de proteção durante toda a vigência do contrato e o vendedor de proteção 
não efetua nenhum desembolso; Porém, quando há inadimplência, os pagamentos são 
interrompidos e o vendedor de proteção paga US$ 10 milhões ao comprador de proteção como 
compensação pelos títulos de dívida emitidos pela entidade de referência com valor nominal de 
US$ 10 milhões. Em geral, assim que ocorre uma inadimplência, os títulos emitidos pela empresa 
passam a valer muito menos do que seu valor de face, portanto, não honrar compromissos na 
data de seu vencimento sai caro para o vendedor de proteção. Às vezes, as negociações são 
estruturadas de tal forma que, em vez de os títulos mudarem de mãos, o vendedor de proteção 
paga o valor equivalente em dinheiro ao comprador de proteção. Vale observar que o comprador 
de proteção não precisa possuir títulos emitidos pela entidade de referência no momento em que 
o swap de crédito é iniciado. 
 
Vamos supor que o rendimento de um título com vencimento em cinco anos emitido pela entidade 
de referência seja 5% e o spread do swap de crédito seja 90 pontos-base, como mostra a Figura 
1. Ao adquirir o título e a proteção contra a inadimplência, um investidor ganha 5% e paga 0,9 
para obter um retorno líquido de 4,1%. Esse retorno praticamente tem risco zero. Para que não 
haja arbitragem, os 4,1% devem corresponder à taxa de cinco anos, sem risco. Isso mostra que o 
spread do swap de crédito deveria ser aproximadamente idêntico ao spread do rendimento do 
título emitido por entidade de referência com risco zero e, na prática, é isso que acontece. Os 
spreads dos swaps de crédito com prazo de cinco anos são bastante semelhantes ao excedente do 
rendimento dos títulos com prazo de cinco anos emitidos pela entidade de referência sobre a taxa 
de swap de cinco anos. 
 



Os derivativos de crédito provocaram uma mudança no tipo de entidade que assume o risco de 
crédito na economia. Os bancos transformaram-se em compradores líquidos de proteção contra a 
inadimplência e as seguradoras em vendedoras líquidas de proteção. Em conseqüência, as 
instituições financeiras que assumem o risco de crédito de um empréstimo distanciaram-se da 
instituição que fez a avaliação de crédito original. Só o futuro nos dirá se essa mudança será boa 
para a saúde geral do sistema financeiro. 
 
Risco de crédito de uma carteira 
 
Há muitas variações dos swaps de crédito mais comuns (chamados de plain vanilla). Os recentes 
e interessantes acontecimentos do mercado de derivativos de crédito geralmente se referem a 
instrumentos que dependem do risco de crédito de uma carteira e não de uma única entidade de 
referência. Os negociadores desses instrumentos estão preocupados com o nível de 
inadimplências na economia como um todo. Vejamos o caso de um banco com uma carteira de 
empréstimos bem diversificada. Quando o banco compra proteção contra a inadimplência de suas 
carteiras, está na verdade comprando uma proteção (hedge) contra o impacto adverso de um alto 
índice de inadimplência na economia e os conseqüentes impactos que seriam sentidos nos seus 
resultados. 
 
Para facilitar essas negociações, criou-se uma série de carteiras padronizadas. A carteira CDX IG é 
composta por 125 empresas norte-americanas emissoras de títulos com classificação de crédito. 
Outra carteira, o iTraxx, é composta por 125 empresas européias, também emissoras de títulos 
com classificação de crédito. Essas carteiras sofrem modificações ao longo do tempo. Por 
exemplo, quando uma empresa da carteira iTraxx se transforma em emissora de títulos sem 
classificação de crédito, ou deixa de honrar seus compromissos, ela pode ser substituída por outra 
que emita títulos com classificação de crédito. Essas carteiras possuem índices próprios. 
Suponhamos que o índice iTraxx de cinco anos seja 45. Isso significa que, em uma única 
transação, uma carteira de 125 swaps de crédito de cinco anos poderia ser adquirido das 
empresas participantes de um índice que trabalhe com 45 pontos-base por empresa. Como no 
caso do swap de crédito, o comprador não precisa possuir títulos para os quais esteja adquirindo 
esses instrumentos. 
 
Outro produto popular é a obrigação garantida (collateralised debt obligation, em inglês). É uma 
forma de criar valores mobiliários com características de risco de crédito bastante diferentes a 
partir de uma carteira de títulos da dívida. A Figura 2 mostra um exemplo de uma obrigação à 
vista. A obrigação consiste de uma carteira de 100 títulos, cada um com um valor principal de 
US$ 1 milhão. As perdas derivadas do não-pagamento dos títulos da carteira são distribuídas em 
lotes. O Lote 1 tem um principal de US$ 5 milhões e é responsável pelos primeiros 5% das perdas 
da carteira; o Lote 2 tem um principal de US$ 10 milhões e é responsável pelos 10% seguintes de 
perdas; o Lote 3 tem um principal de US$ 10 milhões e é responsável pelos 10% seguintes de 
perdas; e o Lote 4 tem um principal de US$ 75 milhões e é responsável por todas as demais 
perdas. 
 
Os rendimentos na Figura 2 são as taxas de juros pagas aos portadores dos lotes, que são 
calculados sobre o saldo do principal remanescente nos lotes depois de abatidas as perdas. 
Examinemos o primeira lote. Inicialmente, o rendimento de 35% é calculado sobre US$ 5 milhões, 
mas depois que o lote precisou absorver uma perda de US$ 1 milhão, o cálculo passa a ser feito 
sobre US$ 4 milhões. O Lote 1 tem um alto nível de risco e, em um contrato de cinco anos, 
poderia ser totalmente diluído. Em geral, o lote é retido pelo emissor da obrigação garantida. O 
Lote 4, por sua vez, é geralmente classificado como AAA e tem menos exposição a perdas. 
 
Assim que foi estabelecida a estrutura da Figura 2, os participantes do mercado perceberam que 
não precisavam comprar títulos da dívida para criar uma obrigação garantida. Tudo o que 
precisavam fazer era vender uma carteira de swaps de crédito. A receita gerada pelos swaps é 
distribuída aos portadores dos lotes e existem regras, semelhantes às da Figura 2, para 



determinar quais lotes são responsáveis por quais perdas. A estrutura assim criada é conhecida 
como obrigação garantida sintética. 
 
As carteiras CDX IG e iTraxx são usadas para definir as parcelas-padrão das obrigações 
garantidas. No caso da CDX IG, o primeiro lote- padrão, conhecido como lote do principal, é 
responsável por perdas entre 0% e 3%. O segundo lote, conhecida como lote intermediário, é 
responsável por perdas entre 3% e 7%. Os demais lotes são responsáveis por perdas nas faixas 
de 7% a 10%, 10% a 15% e 15% a 30%. 
 
Existe hoje um mercado ativo de negociação de lote único. Nele, a obrigação garantida não é 
estabelecida pela compra de títulos da dívida ou pela venda de swaps de crédito. Vejamos: uma 
parte concorda em comprar proteção para um lote de uma carteira (geralmente um dos lotes-
padrão da CDX IG ou da iTraxx). A outra parte concorda em vender a proteção. Os fluxos de caixa 
são calculados como se uma obrigação garantida sintética tivesse sido estabelecida. 
 
A negociação da obrigação garantida e de produtos similares é, às vezes, chamada de negociação 
de correlação. Isso porque o valor de um lote depende do nível de correlação entre as 
inadimplências. Vejamos a estrutura da Figura 2. Se não houver correlação entre as 
inadimplências, estas serão divididas uniformemente ao longo do tempo. Neste caso, o Lote 1 
implica em alto risco, em vista da probabilidade de que ocorram algumas inadimplências no 
período de cinco anos, embora seja altamente improvável que os Lotes 3 e 4 precisem absorver 
quaisquer perdas. À medida que aumenta a correlação entre inadimplências, estas tendem a 
ocorrer de forma agrupada. Nesse caso, os Lotes 3 e 4 tornam-se mais arriscados muito embora, 
paradoxalmente, o Lote 1 se torne menos arriscado. 
 
Este mercado não sofre de falta de criatividade. A obrigação garantida ao quadrado - que é 
formada a partir de uma carteira de lotes de obrigações garantidas - é bastante negociada 
atualmente. Alguns bancos têm negociado até obrigações garantidas ao cubo (que são formadas a 
partir de uma carteira de obrigações garantidas ao quadrado). Hoje em dia é possível encontrar 
um mercado para negócios em que a recompensa seja qualquer função complicada das perdas 
geradas por carteiras múltiplas. 
 
Há uma certa ironia em tudo isso. Ao criar um mercado para os derivativos de crédito, os bancos 
também criaram uma maneira de gerir seus riscos de crédito. No entanto, os produtos que eles 
negociam tornaram-se tão complicados que essa tarefa se torna cada dia mais difícil e mais 
desafiadora. 

 
 
Leia Mais 
 
Ajuste fino para colocar o foco nas perdas 
Javier Estrada 
 
Uma medida que leva em conta apenas a volatilidade nas fases de perda pode ser uma 
ferramenta valiosa para investidores que querem obter uma melhor compreensão do desempenho 
de seus ativos. 
 
Um dos conceitos mais difíceis de compreender nos estudos avançados de finanças é o de risco. 
Há quem diga que o risco, assim como a beleza, é algo abstrato, ou seja, cada indivíduo teria a 
sua percepção. Não chego a tanto, mas pretendo aqui discutir uma abordagem de avaliação de 
risco que leve em conta as perdas a que os investidores estão sujeitos. 
 
A teoria tradicional de finanças defende que o risco de um ativo depende do contexto em que ele 
está inserido: se o ativo for analisado de forma isolada, seu risco total é relevante; por outro lado, 
se fizer parte de uma carteira diversificada, só o seu risco sistemático (não-diversificável) é 



relevante. Desse modo, o risco total é medido pelo desvio padrão dos retornos (DP), e o risco 
sistemático pelo beta (a sensibilidade dos retornos de uma ação pelas alterações nos retornos de 
mercado). Neste artigo, privilegiarei ativos individuais e, portanto, tratarei o DP como a medida 
de risco. 
 
Tome-se um ativo com retorno anual médio de 10% e suponha-se que nos últimos dois anos os 
retornos foram de - 5% e 25%, respectivamente. Como as duas cifras se desviam da média pelo 
mesmo percentual (15%), ambos aumentam o DP do ativo pelo mesmo valor (se o argumento 
ainda não está totalmente claro, logo estará). Mas será que o investidor ficaria igualmente 
satisfeito com os dois resultados? Provavelmente não. Isso nos leva a um dos principais 
problemas do DP como medida de risco: o método trata da mesma forma uma flutuação 
percentual de "x %" para cima ou para baixo em relação à média. Os investidores, naturalmente, 
não fazem isso. 
 
A tabela 1 mostra, na segunda coluna, os retornos anuais (R) da Oracle entre 1995 e 2004. Já a 
penúltima linha da tabela demonstra o retorno anual médio das ações (M) nesse período, 
revelando saudáveis 41,1%. E como se pode notar, sem necessidade de recorrer a nenhuma 
medida formal de risco, os acionistas da Oracle enfrentaram um percurso bastante acidentado. 
 
Vamos agora calcular o DP que, por definição, é a raiz quadrada da variância que, também por 
definição, é a média dos desvios quadráticos. A terceira coluna da tabela mostra a diferença entre 
cada retorno anual e o retorno anual médio: por exemplo, para o ano 2004, -37,4% = 3,7% - 
41,1%. A quarta coluna traz o quadrado desses números: por exemplo, 0,1396 = (-0,374)2. A 
média desses desvios quadráticos é a variância (0,8418), e a raiz quadrada da variância é o DP 
(91,7%). 
 
Analisem-se novamente os números na quarta coluna. Todos são positivos, o que significa que 
cada retorno, independentemente do sinal (+ ou -), contribui para aumentar o DP. De fato, o 
maior número da quarta coluna (o que mais contribui para a elevação do DP) é o de 1999, quando 
a Oracle distribuiu um retorno de quase 290%. Se você tivesse ações da Oracle ao longo de 1999, 
estaria feliz ou infeliz? Você avaliaria esse desempenho negativamente para a Oracle - como faz o 
DP quando usado como medida de risco? 
 
Na direção certa 
 
Manipular o DP de modo que o método só leve em conta desvios abaixo da média não é difícil. A 
quinta coluna da Tabela 1 mostra o que for menor: o retorno para aquele ano menos o retorno 
médio; ou zero. Em outras palavras, se um retorno for maior que a média, a coluna mostra zero; 
se um retorno é menor que a média, a coluna mostra a diferença entre os dois valores. 
 
Para ilustrar, em 1995 a Oracle registrou um retorno de 44%, valor superior ao retorno médio de 
41,1%; assim, a quinta coluna mostra um zero para esse ano. Em 2004, contudo, a Oracle deu 
um retorno de 3,7%, valor inferior ao retorno médio de 41,1% e, portanto, a quinta coluna exibe 
a diferença negativa (-37,4%) para o ano. Se compararmos a terceira e a quinta colunas, 
observaremos que quando um retorno é inferior à média, ambas as colunas exibem o mesmo 
número; quando um retorno supera a média, entretanto, a terceira coluna mostra a diferença 
entre esses dois números e a quinta coluna traz um zero. Por fim, devemos observar que a quinta 
coluna mostra apenas números negativos e zeros, mas nenhum número positivo. 
 



 
 
A última coluna da Tabela 1 mostra o quadrado dos números da quinta coluna. Conforme pode-se 
observar na penúltima linha, a média desses números é 0,1955; e segundo a última linha, a raiz 
quadrada desse número é 44,2%. O que mede esse valor? Mede volatilidade abaixo da média. 
Isso parece claramente um passo na direção certa. Mas existe algo especial acerca do retorno 
médio? É possível que alguns investidores estejam interessados em medir a volatilidade abaixo da 
taxa livre de risco? Ou a volatilidade abaixo de zero? Ou, de modo mais geral, a volatilidade 
abaixo de qualquer valor que considerem relevante? 
 
Semi-desvio 
 
Isso é exatamente o que mede o desvio padrão negativo (downside standard deviation of returns) 
em relação a um benchmark B. Esse valor, geralmente chamado de semi-desvio em relação a B, 
mede a volatilidade ao desvio-padrão negativo; ou, mais precisamente, a volatilidade abaixo do 
benchmark de retorno B. 
 
A tabela 2 mostra novamente os retornos da Oracle nos últimos dez anos, e também três 
benchmarks diferentes: o retorno médio, uma taxa livre de risco (Rl) de 5% e 0. A terceira coluna 
é igual à última coluna da Tabela 1 e usa a média como benchmark; a quarta e quinta colunas 
mostram cálculos semelhantes para os dois outros benchmarks. A última linha exibe o semi-
desvio em relação aos três benchmarks. 
 

 



 
Como devemos interpretar esses números? Cada semi-desvio mede a volatilidade abaixo do seu 
respectivo benchmark. Observe-se que, como a taxa livre de risco de 5% está abaixo do retorno 
médio da Oracle, que é de 41,1%, isso nos levaria a esperar (e constatar) menor volatilidade 
abaixo da taxa livre de risco do que abaixo da média. Da mesma forma, poderíamos esperar (e 
constatar mais uma vez) menor volatilidade para o referencial zero em comparação com o retorno 
médio ou taxa livre de risco. 
 
Aqueles que acreditam que uma volatilidade de 21,5% abaixo de uma taxa livre de risco de 5%, 
ou que uma volatilidade de 19% abaixo de zero não fornecem assim tanta informação estão 
absolutamente certos. Por isso, o semi-desvio é mais bem empregado em dois contextos: um em 
relação ao DP e o outro em relação ao semi-desvio de outros ativos. 
 
A Tabela 3 exibe os semi-desvios relativos à média de cada ação (SDAM), com respeito a uma 
taxa livre de risco de 5% (SDAl), e com respeito a zero (SDA0), para a Oracle e a Microsoft nos 
últimos dez anos. Os semi-desvios para a Oracle são os mesmos da Tabela 2. O retorno médio da 
Microsoft nesse período foi de 35,5%. 
 
Nota-se que embora os DPs sugiram que a Oracle representa muito mais risco do que a Microsoft, 
os semi-desvios contam uma história diferente. Em primeiro lugar, pode-se observar que apesar 
de a volatilidade da Oracle abaixo da média ser menor que a metade de sua volatilidade total 
(0,442/0,917 = 48,2%), o mesmo quociente para a Microsoft é superior a 75% (0,381/0,504 = 
75,5%). Em outras palavras, dada a volatilidade de cada papel, há muito mais volatilidade abaixo 
da média no caso da Microsoft do que no caso da Oracle. 
 
Naturalmente, o semi-desvio com relação à média da Oracle ainda é superior ao da Microsoft. Mas 
devemos lembrar que o retorno médio da Oracle (41,1%) também é maior que o da Microsoft 
(35,5%). Por esse motivo, é mais valioso comparar os semi-desvios com relação ao mesmo 
benchmark para ambas as ações. 
 
Se compararmos os semi-desvios da Oracle e da Microsoft relativos à mesma taxa livre de risco 
de 5%, constatamos que a Microsoft tem maior volatilidade de desvio-padrão negativo (23,1% 
contra 21,5%). E se compararmos os semi-desvios em relação a zero, constatamos mais uma vez 
que a Microsoft exibe maior volatilidade de desvio-padrão negativo (21,1% contra 19,0%). Em 
resumo, embora os DPs indiquem que a Oracle apresenta mais risco que a Microsoft, os semi-
desvios sugerem o oposto. 
 
 
 
 
Conclusão 
 
Deve ter ficado claro a partir dos argumentos acima que uma vantagem importante do método de 
semi-desvios sobre o do DP é que os semi-desvios levam em conta apenas a volatilidade de 
desvio-padrão negativo, vista como danosa pelos investidores. Volatilidade acima da média, tida 
como desejável pelos investidores, aumenta o DP mas não eleva o semi-desvio. Também é 
preciso enfatizar que dado um contexto desvio-padrão negativo, a volatilidade não seria 
necessariamente ruim. Importante é entender se essa volatilidade estaria situada abaixo do 
benchmark (ruim) ou acima dele (boa). 
 
Além disso, o semi-desvio pode ser calculado em relação a qualquer benchmark, e não apenas em 
comparação com uma volatilidade específica. Isso significa que diferentes investidores podem 
enxergar o mesmo ativo como mais ou menos arriscado, dependendo do benchmark adotado. E, 
naturalmente, investidores diferentes têm benchmarks diferentes; afinal, nem todos investem 
pelas mesmas razões e nem têm os mesmo objetivos. 



 

 
 
A maior parte dos investidores associa riscos a resultados negativos. Entretanto, uma das 
definições de risco mais utilizadas, a do DP, não mostra isso necessariamente. O semi-desvio 
capta a perda financeira que o investidor quer evitar, em lugar do ganho ao qual o investidor quer 
estar exposto. E, por esse motivo, o semi-desvio em particular, e o risco de desvio-padrão 
negativo em geral, são alternativas cada vez mais populares às avaliações tradicionais de risco 
total. 

 
 
Leia Mais 
 
Um movimento que vai além do futuro oficial 
Doug Randall e Chris Ertel 
 
Diferentemente das ferramentas tradicionais de gerenciamento de risco, que normalmente são 
baseadas em questões tangíveis e quantificáveis, o raciocínio por meio de cenários encoraja os 
executivos a mergulhar no desconhecido e imaginar um leque de possível.  
 
Experimente perguntar a um executivo típico suas idéias sobre gestão de risco. Ele mencionará 
salvaguardas como hedging contra a flutuação da moeda, compra de seguros, ou opções 
acionárias para garantir a futura estabilidade dos preços. Ou seja, responderá a essa pergunta, 
que ele considera uma pergunta quantitativa, com uma série de soluções quantitativas. Ele 
assume que estamos perguntando sobre a gestão de risco tradicional - do tipo em geral associado 
a finanças, seguros, leis, segurança legal e física - ou seja, problemas que o executivo consegue 
modelar e quantificar. 
 
Mas e se lhe perguntarmos sobre um tipo diferente de gestão de risco? E se mencionarmos outros 
riscos - não do tipo estritamente definido que ele já espera, os possíveis de administrar, controlar 
e evitar - mas sim riscos de um tipo mais amplo, que ele ainda nem enxerga na tela do seu 
"radar", e muito menos sabe enfrentar estrategicamente? 
 
Em 1999, um dos parceiros estratégicos da Enron fez esta pergunta: E se a Enron abrir falência? 
Na época, a empresa era o retrato do sucesso: como sétima maior empresa dos EUA, tinha mais 
de US$ 100 bilhões em renda declarada. Mesmo assim, para afiar sua estratégia e explorar os 
possíveis riscos do futuro, a equipe executiva elaborou quatro cenários. Um deles, chamado 
"Recomeçando", previa o colapso da Enron. O alerta não foi ouvido, mas esses executivos 
identificaram riscos reais aos quais ninguém estava dando atenção. 
 
Nos meses que se seguiram ao 11 de setembro de 2001, época em que a hegemonia americana 
foi desafiada de novas maneiras no mundo todo, diversas importantes empresas baseadas nos 
EUA realizaram um exercício rigoroso para imaginar qual seria a sua imagem fora do país. A 
grande preocupação era proteger suas marcas, assim como suas instalações e seu pessoal, em 
áreas onde havia pouca simpatia pelos EUA, tais como o Oriente Médio e mesmo a França. 
Embora seja difícil quantificar a deterioração da imagem de uma marca, eles elaboraram cenários 
para compreender os riscos que suas marcas enfrentavam em outros países, e também as 
oportunidades no mercado doméstico. Se eles tivessem uma visão mais limitada dos riscos e da 



gestão de riscos, não teriam considerado o perigo que ameaçava suas marcas, já que é algo 
muito difícil de se mensurar. 
 
Hoje, muitas empresas estão ponderando suas estratégias relativas à China. Deve a China ser 
vista como um centro de produção de baixo custo? Um mercado consumidor em rápido 
crescimento? Uma nova ameaça à segurança nacional americana? Um líder mundial capaz de 
levantar a economia do mundo inteiro? Neste mesmo momento, em muitos escritórios dos EUA, 
há executivos utilizando cenários para compreender as numerosas conseqüências possíveis das 
incertezas que a China enfrenta, sem pressupor que sejam riscos ou oportunidades. Sem essa 
abordagem, o que essas empresas deixariam passar acerca do futuro próximo? 
 
Sempre haverá lugar para a gestão de risco tradicional, mas o aprendizado estratégico ilustrado 
por esses exemplos jamais seria alcançado com as ferramentas e perspectivas tradicionais da 
gestão de risco - seja prever o colapso de uma empresa gigante, compreender o impacto do 11 de 
setembro sobre as marcas IBM ou Coca-Cola, ou explorar todos os efeitos que a China pode 
exercer sobre a Wal-Mart, a Philips ou a Unocal daqui a dez ou 15 anos. 
 
Nos últimos anos, a definição de gestão de risco para as empresas se ampliou, expandindo-se 
além das questões tangíveis e quantificáveis para as quais os executivos já possuem instrumentos 
afiados. Ela agora abrange formas menos tangíveis e mais qualitativas de risco, que poucos já 
aprenderam a prever, reconhecer ou enfrentar de maneira pró-ativa. Neste novo universo dos 
riscos, a definição estreita adotada pela maioria dos executivos tem pouca utilidade. Ela não só os 
impede de perceber possíveis problemas graves, como também os deixa cegos para as 
consideráveis oportunidades que surgem quando os riscos são previstos (ou mesmo ansiosamente 
esperados). 
 
A separação clássica que se encontra nas empresas entre os que "gerenciam riscos" e os que 
"assumem riscos" - os investidores, empresários, inovadores e estrategistas - ignora o fato de que 
estes profissionais, focados nas oportunidades, também administram riscos, embora de maneira 
diferente. Sua função é procurar maneiras de criar valor explorando as incertezas do ambiente de 
negócios - em outras palavras, assumir riscos de maneira racional, baseando-se em sua visão do 
futuro do mundo, apesar das incertezas que precisam enfrentar. 
 
Para se posicionar melhor para perceber os riscos e oportunidades à sua frente, o executivo 
precisa integrar os dois lados - o que administra os riscos e o que assume os riscos - tanto dentro 
de si mesmo como em sua empresa. Isso exige adotar uma nova atitude - ou seja, assumir uma 
visão mais estratégica dos riscos, que inclui explorar e administrar as incertezas. 
 
Raciocinando com cenários: uma abordagem para a gestão de risco 
 
A nova mentalidade da gestão de risco exige assumir plenamente a complexidade e a 
ambigüidade, e adotar uma visão mais equilibrada tanto dos riscos como das oportunidades no 
ambiente de negócios. Pensar em termos de cenários é parte fundamental desse novo conjunto 
de ferramentas, pois proporciona ao líder uma maneira única e diferenciada de explorar e 
aproveitar o desconhecido, permitindo-lhe agir diante da incerteza. Uma rápida avaliação de 
alguns componentes principais do raciocínio por meio de cenários revela como se pode conseguir 
isso. 
 
 
A natureza mutável do risco exige abordagens que podem ser incômodas   
 
Articulando o futuro oficial 
 
Os exercícios de raciocínio por meio de cenários em geral começam por um rigoroso exame dos 
fatos, onde se articula o "futuro oficial". Em vez de pesquisar o desempenho da empresa, ou qual 



será o futuro provável, a pesquisa elabora uma história que descreve as hipóteses básicas da 
equipe executiva sobre o futuro, com base nas ações observáveis desses executivos. 
 
O exercício sobre o futuro oficial em geral é revelador, pois torna explícitas as hipóteses básicas 
que de outra forma não são identificadas. Por exemplo, se criarmos o futuro oficial do governo 
Bush hoje, poderemos constatar que o governo americano vê a China como uma ameaça militar. 
As recentes afirmações sobre o ajuste da moeda chinesa e a atenção dedicada à expansão militar 
da China apontam para a convicção básica dos EUA a respeito da China: que ela almeja tornar-se 
um rival em pé de igualdade, no estilo Guerra Fria. Da mesma forma, um exercício de futuro 
oficial na British Petroleum poderia sugerir que estão surgindo oportunidades crescentes de 
negócios a partir da transição para uma economia com combustíveis diversificados, integrando a 
energia solar, a eólica e a derivada do hidrogênio com os combustíveis fósseis tradicionais. 
Examinando as ações e os compromissos assumidos hoje, um analista perspicaz pode inferir o 
que as equipes gestoras acreditam a respeito do futuro. 
 
Essa análise do "futuro oficial" é a base para explorar o que se conhece e o que se desconhece 
sobre o futuro dentro de uma empresa: ela apresenta uma espécie de fotografia das convicções 
da equipe gestora. Os executivos em geral discordam do "futuro oficial" quando este lhes é 
apresentado - isto é, rejeitam as hipóteses básicas que eles próprios têm, e que demonstram 
implicitamente ao executar a estratégia da empresa. Mas quando alguém lhes apresenta 
sistematicamente uma visão clara das suas hipóteses de trabalho, eles mesmos enxergam em que 
pontos a sua lógica é falha. O mais surpreendente é que eles então percebem, sem dados 
quantitativos e sem sofisticados modelos de risco, que não estão levando em conta todos os riscos 
e oportunidades que sua empresa enfrenta. 
 
Criando cenários 
 
Os cenários - narrativas plausíveis para o futuro - permitem uma exploração completa dos riscos 
e oportunidades futuras. Os que raciocinam em termos de cenários partem do mesmo ponto que 
os gestores de risco tradicionais: fazendo um inventário muito bem feito do que se sabe sobre o 
futuro. Depois de explorar questões como a demografia, a estrutura do setor e o comportamento 
do consumidor, passam, então, para os aspectos desconhecidos, os impossíveis de se conhecer, e 
as idéias que devem ser questionadas com base no exercício sobre o futuro oficial. Seguindo um 
processo analítico rigoroso, que visa a articular toda a gama de incertezas que uma empresa 
poderia enfrentar e todos os resultados relevantes, os criadores de cenários elaboram diversas 
narrativas sobre o futuro. 
 
É importante notar que os criadores de cenários elaboram múltiplos futuros, e não apenas um só. 
Isso permite explorar o futuro de forma mais completa, não vinculada a um conjunto específico de 
hipóteses sobre como as incertezas vão se desenrolar. Ao exigir algo diferente de uma previsão, 
complementada por cenários otimistas e pessimistas, o raciocínio por meio de cenários obriga o 
líder a considerar visões de mundo alternativas. 
 
Ao desenvolver múltiplos cenários o executivo diminui as chances de ser pego de surpresa, pois 
deve ensaiar múltiplas possibilidades de futuro, cada uma delas única. E o que é muito 
importante: o tomador de decisões toma consciência plena da realidade de que, na maioria das 
circunstâncias, é impossível prever o futuro com precisão. Em vez de assumir falsamente que um 
determinado resultado ocorrerá, o líder passa a compreender que precisa tomar decisões numa 
situação de verdadeira incerteza. 
 
Por exemplo, uma empresa de produtos de consumo usou cenários para testar os diversos 
ambientes onde seria lançado um novo produto relacionado à saúde e beleza. Como o produto 
criava uma nova categoria para a empresa, apresentava riscos e incertezas inéditas. Ao fazer 
primeiro um "lançamento de teste" do produto num amplo leque de ambientes de negócios, a 
equipe compreendeu, de uma maneira profunda, visceral, o papel crítico da aceitação ou rejeição 



do produto por parte dos profissionais da saúde. Assim, a empresa reforçou, antes do 
lançamento, seus programas informativos dirigidos a esses profissionais, o que ajudou o produto 
a se tornar um sucesso no mercado. 
 
Explorando o contexto mais amplo 
 
Para explorar com precisão a gama de possíveis cenários que a empresa poderá enfrentar no 
futuro, o executivo precisa ampliar o contexto desses cenários. Pesquisa realizada por Paul 
Schoemaker e Doug Randall, co-autor deste artigo, na Wharton School, revela que os executivos 
dedicam mais de 65% de seus recursos para administrar as incertezas internas; assim, sobram 
recursos limitados para as complicadas mudanças que estão ocorrendo no setor em geral e no 
ambiente mais amplo. 
 
Os criadores de cenários elaboram diversas narrativas sobre o futuro   
 
Num recente exercício de raciocínio por cenários, uma empresa de tecnologia listada na Fortune 
500 descobriu que sua estratégia de recursos humanos não estava bem conectada com as 
mudanças no setor. A maioria dos pesquisadores de alto nível, agentes fundamentais para o 
sucesso da empresa ao longo dos anos, ficava sediada num local remoto, e estava sendo excluída 
dos planos de crescimento da empresa. Antes, esses engenheiros se concentravam em reduzir os 
custos numa linha de produtos altamente lucrativa, de importância crítica para o desempenho da 
empresa a curto prazo. Mas devido a mudanças tecnológicas e ao custo decrescente da produção 
e desenvolvimento em países estrangeiros, logo ficou claro que o produto não tinha mais espaço 
para inovações, nem para outras reduções de custo dentro dos EUA. Isso deixou centenas de 
engenheiros sem uma missão clara. A empresa usou cenários para explorar e aproveitar o 
ambiente contextual, identificando novas opções para os engenheiros e suas equipes de inovação. 
Um processo de raciocínio por cenários criou sistemas organizacionais e disciplinas de inovação 
que permitiram uma transição tranqüila rumo à sustentabilidade a longo prazo e à diversidade das 
linhas de produtos. Esse processo acabou conservando empregos e evitando uma série de riscos 
que teriam sido extremamente onerosos para a empresa. 
 
O contexto mais amplo, que abrange a área social, política, econômica, ambiental e tecnológica, 
proporciona oportunidades e ameaças tremendas. No entanto, muitas vezes os instrumentos de 
gestão de risco não oferecem uma boa conexão entre as decisões imediatas que atingem uma 
empresa e o ambiente externo. Uma vez que esse contexto mais amplo é freqüentemente menos 
conhecido e menos controlável, é mais estranho aos executivos e, portanto, é ignorado. Apesar 
disso, a maioria dos processos de raciocínio por meio de cenários dedica recursos substanciais 
para explorar as muitas formas pelas quais esse contexto mais amplo poderia evoluir e as 
decisões mais táticas que ele impõe sobre a organização. 
 
Histórias que permitem tomar decisões 
 
Os cenários são escritos como histórias plausíveis, não prováveis. A gestão de risco tradicional 
baseia-se em probabilidades, tábuas atuariais e outras quantidades conhecidas e mensuráveis. Já 
os cenários visam provocar a imaginação e apresentar uma visão mais abrangente do risco, de 
modo que os resultados possam ser incluídos nas decisões estratégicas mais críticas. Se os que 
pensam em termos de cenários se concentrassem apenas no que é mais provável ou previsível, 
dentro de um intervalo razoável, não poderiam identificar um leque tão amplo de riscos e 
oportunidades. Uma vez que os cenários visam apontar as possibilidades capazes de exercer 
impacto significativo sobre a firma, a plausibilidade é um critério mais relevante do que as 
previsões específicas. 
 
No passado, os cenários eram usados sobretudo para descobrir novos riscos e identificar novas 
oportunidades; hoje, esse raciocínio vai se integrando aos processos de tomada de decisão. As 
empresas realizam análises completas para isolar as ações específicas, relativas a um dado 



cenário, e diferenciá-las das mais "robustas" - ou seja, as ações relevantes em qualquer futuro 
previsível. Ao classificar cuidadosamente a importância das opções estratégicas que uma empresa 
enfrenta em vários cenários, os analistas podem identificar quais têm mais probabilidade de ser 
importantes em todas as situações, e quais só são relevantes em determinadas condições futuras. 
Elaboram-se, então, modelos sofisticados para se acompanhar a progressão das condições 
contextuais e a estratégia correspondente da empresa. 
 
A mentalidade focada em cenários  
 
Um dos desafios para implementar o raciocínio por meio de cenários é manter essa nova 
mentalidade de gestão de risco através de todo o processo. Pode ser tentador exigir que os 
processos de raciocínio por cenários apresentem resultados do mesmo tipo oferecido pela gestão 
de risco tradicional, tais como previsões, estratégias de hedging e planos de seguros. Mas o 
raciocínio por cenários tem um objetivo mais ambicioso: ele dá uma visão mais completa dos 
riscos e oportunidades que a empresa enfrenta, e oferece um esquema para se incluir essas 
conclusões no processo de planejamento estratégico. 
 
A nova mentalidade para os gestores de risco exige rituais e abordagens profundamente 
enraizadas no processo de raciocínio por meio de cenários: a capacidade de aprender, a 
consciência da incerteza e da ambigüidade, a compreensão do valor das conversas estratégicas, a 
disposição de explorar territórios desconhecidos. Cada vez mais, os executivos estão percebendo 
que a natureza mutável do risco exige abordagens que podem ser, de início, desconfortáveis, mas 
que com o tempo se revelam mais eficazes para lidar com o desconhecido. 
 
O futuro do raciocínio por cenários  
 
Os limites da gestão de risco estão sempre sendo superados. Agora que os computadores estão 
mais potentes, rápidos e avançados, podemos esperar melhores modelos para compreender e 
avaliar os riscos associados a processos muito complexos, tais como as mudanças climáticas. À 
medida que se amplia a definição de gestão de risco, também podemos esperar um uso mais 
amplo de abordagens, tais como o raciocínio por meio de cenários, que abrangem as múltiplas 
facetas do fator risco. 
 
Também podemos esperar um uso mais amplo e mais integrado do raciocínio por cenários dentro 
das empresas, pois administrar o risco e a incerteza está se tornando tarefa de todos. Pense em 
quantas funções, em qualquer grande empresa, são afetadas pela importância crescente das 
economias dos países chamados "BRIC": Brasil, Rússia, Índia e China. O setor de recursos 
humanos enfrenta novos modelos de economia e administração; a pesquisa e desenvolvimento de 
produtos hoje lida com uma mão de obra distribuída; a pesquisa de mercado é mais complicada e 
de maior alcance; e a produção enfrenta novos modelos de custos. É difícil pensar em qualquer 
divisão de uma empresa que não seja afetada. 
 
Os peritos em raciocínio por meio de cenários adotam uma visão global e integrada dos riscos, e o 
mesmo devem fazer as empresas. Os cenários são, de fato, uma metodologia para simplificar os 
riscos e oportunidades que uma firma tem de enfrentar. E os planejadores de cenários advertem: 
não utilizar essa abordagem rigorosa e progressiva da gestão de risco pode acabar sendo o maior 
de todos os riscos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 out. 2005, Relatório / Gestão de Riscos – 2ª 
parte. 
 
 
 
 


