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Os riscos à reputação podem estar entre os mais nocivos que uma empresa pode enfrentar. Mas 
porquê são muitas vezes intangíveis, também podem ser extremamente difíceis de administrar.  
 
Por que é tão fácil para os executivos pensar e fazer planos sobre os riscos financeiros e tão difícil 
compreender que os riscos intangíveis para a reputação de uma empresa têm uma probabilidade 
muito maior de destruir o valor do acionista? Consideremos a recente crise em empresas como a 
Wendy's, rede de fast food, em que um cliente alegou ter encontrado um dedo amputado numa 
tigela de chilli; na Boeing, onde o ex-CEO Harry Stonecipher foi afastado depois de ter um caso 
com uma funcionária; e na Parmalat, onde o dinheiro estava sendo desviado para familiares.  
 
Em cada caso, você vai compreender quão devastadores podem ser os desafios à reputação de 
uma empresa, tanto financeiramente como em termos da inevitável e incessante cobertura de 
imprensa. Parte dessa ignorância sobre as ameaças à reputação de uma empresa tem origem na 
falta de compreensão do que podem ser os riscos potenciais, mas é mais provável que tenha a 
ver com a ênfase dada nos negócios ao que é mensurável e tangível. Em resumo, os 
administradores devem manter em mente a exortação de Antoine de St Exupéry sobre o efêmero: 
"O essencial é invisível aos olhos". 
 
O que é o risco à reputação? Nos últimos anos, houve muitas tentativas, em livros, artigos e 
trabalhos de gurus da administração, de definir esse risco, mas não existe uma definição aceita 
universalmente. Em parte, o problema é que, para começo de conversa, poucos realmente 
compreendem em quê consiste a reputação de uma organização. 
 
Numa explicação simples, a reputação baseia-se na síntese de como os clientes e acionistas vêem 
a organização. A avaliação deles fundamenta-se na identidade da organização, inclusive 
informações fornecidas pela empresa sobre sua visão e estratégia, assim como as ações no 
decorrer do tempo; as percepções da organização por parte de outros, como pesquisadores de 
opinião e terceiras partes com credibilidade; e o desempenho, como lucratividade e 
responsabilidade social.  
 
O risco reputacional é, portanto, a perda potencial na reputação, que poderia levar a publicidade 
negativa, perda de rendimento, litígios caros, declínio na base de clientes ou saída de funcionários 
importantes. Uma ampla avaliação do risco reputacional é uma estimativa da atual posição da 
organização por seus clientes e acionistas, e a sua capacidade de operar com sucesso no 
ambiente atual. Aparentemente, algumas empresas valorizam isso mais que outras. A Goldman 
Sachs, por exemplo, afirma claramente em seus Princípios de Negócios que: "Nossos ativos são o 
nosso pessoal, capital e reputação.  
 
No caso de perdas em qualquer um desses ativos, o terceiro é o mais difícil de recuperar." Talvez 
a clara compreensão da Goldman e o fato de que se apega a esse princípio expliquem por que o 
banco de investimentos tem uma das melhores reputações entre as organizações do mundo. 
 
Reputações fortes de empresas como a Johnson & Johnson, The Virgin Group e Porsche levam a 
resultados mensuráveis. Segundo uma pesquisa da consultoria americana Reputation Institute, as 
organizações com reputações sólidas têm probabilidade de ter lucros maiores e mais estáveis, 
facilidade para recrutar e reter os melhores funcionários e maior probabilidade de resistir aos 
desafios de uma crise. 
 
Administrar o risco reputacional  
 
Os CEOs gostam de acreditar que a sua responsabilidade é administrar a reputação. Segundo uma 
pesquisa com 200 empresas realizada pela firma de relações públicas Hill & Knowlton e a empresa 



de recrutamento de executivos Korn/Ferry, quase dois terços dos CEOs em todo o mundo dizem 
que é de sua responsabilidade pessoal administrar a reputação da empresa. Entretanto, os 
executivos mais seniores concordam que a reputação é importante, mas não existe uma única 
pessoa ou posição que tenha a responsabilidade final de administrar a reputação e avaliar seu 
risco no dia-a-dia. Às vezes isso significa que ninguém realmente assume a responsabilidade.  
 
Nesse caso, quando a reputação é ameaçada, não existe uma estrutura comum para compreender 
as atitudes relevantes dentro da empresa e em relação a clientes, acionistas e outras partes 
envolvidas.  
 
O resultado é que, antes mesmo de poder começar a se defender ou recuperar o ímpeto, a 
organização inevitavelmente gasta tempo valioso e oportunidade numa luta interna para chegar a 
um consenso sobre como está a sua reputação. Com esse hábito de apenas reagir, é quase certo 
que a organização não terá a visão completa do contexto no qual sua reputação opera e, 
portanto, não trabalhará com todos os seus ativos reputacionais. Nessas situações, só se lida com 
os clientes ou acionistas mais ruidosos e mais críticos, o que eleva o risco entre outros clientes e 
acionistas.  
 
O resultado é que, ao ser feita com pouca habilidade, a tentativa de proteger a reputação pode 
facilmente ser um tiro pela culatra. Além do CEO, entre possíveis candidatos a gerenciar a 
reputação estão o conselho da empresa, departamentos de comunicação corporativa, as pessoas 
mais próximas dos clientes e acionistas importantes da organização (profissionais de marketing 
para os clientes, responsáveis pelas relações com os investidores para os acionistas e assim por 
diante), e czares nomeados especialmente, como um administrador-chefe para reputação, um 
administrador-chefe para marketing e um administrador-chefe para questões legais. A nossa 
pesquisa e experiência mostra, entretanto, que ter um CEO comprometido e uma força-tarefa 
transfuncional freqüentemente é o melhor seguro que a empresa pode ter ao tentar avaliar seu 
risco reputacional. 
 
Como avaliar as ameaças e estabelecer prioridades para riscos à reputação  
 
Não importa quem seja o responsável ou qual o processo usado por uma organização para evitar 
que os riscos se tornem uma realidade e se transformem numa crise inevitável, os executivos 
precisam pensar sobre as ameaças com antecedência e estabelecer prioridades em termos de 
probabilidade, gravidade potencial e a capacidade da empresa de reagir de forma eficaz. Além 
disso, a forma como a empresa responde a uma crise muitas vezes determina se sua reputação 
melhora ou piora depois do evento. 
 
A avaliação de ameaças 
 
Os riscos à reputação dividem-se em três categorias: desastres naturais, como terremotos, 
incêndios e furacões (como a empresa responde a isso representa o risco); fiascos criados pelo 
homem, como violações éticas (por exemplo, os negócios questionáveis de Martha Stewart); e 
ataques de antagonistas (como os ataques do Centre for Science and the Environment, grupo 
ambientalista indiano, contra a Coca e a Pepsi). A sua empresa pode e deve preparar-se para 
essas ameaças e determinar uma resposta com credibilidade.  
 
Por exemplo, as companhias aéreas sabem que desastres são uma possibilidade e podem planejar 
o que fazer se acontecer um acidente. Um recente acidente da Air France é um exemplo excelente 
de como estar bem preparado pode melhorar a reputação da empresa. No começo de agosto, 
quando um Airbus da Air France bateu contra o solo ao aterrissar num aeroporto de Toronto, 
durante uma tempestade, os comissários de vôo conseguiram retirar com segurança mais de 300 
passageiros em pouco mais de 90 segundos antes de o avião ser envolvido em chamas. Por sorte 
e bons preparativos, todos sobreviveram ao desastre. A Air France imediatamente tomou a 
iniciativa de comunicar a situação, e as redes noticiosas de todo o mundo exaltaram a forma 



como os comissários de vôo estavam preparados para a calamidade, ao invés de especular por 
que a tripulação não conseguiu controlar o avião. Por outro lado, a KPMG, firma de contabilidade e 
serviços profissionais, aparentemente estava despreparada quando foi acusada pelo 
Departamento da Justiça dos EUA de "manifestar um padrão conjunto de obstrução" em relação a 
planejamentos fiscais e conselhos questionáveis. Depois da acusação, a KPMG tomou atitudes 
como reter e atrasar a liberação de documentos relacionados à investigação e ocultar qual foi o 
seu papel no aconselhamento a clientes sobre planejamentos fiscais questionáveis. 
 
Estabelecendo prioridades  
 
Hoje, os especialistas em gerenciamento de risco e comunicação em crises podem ajudar as 
empresas a ver o perigo no horizonte e planejar respostas com antecedência. No meu próprio 
trabalho, descobri que os clientes que têm equipes transfuncionais podem determinar com 
facilidade numa sessão de brainstorm ou de trabalho quais são os principais riscos reputacionais 
para linhas de negócio individuais, criar uma abordagem para o "gerenciamento" desses riscos e 
trabalhar no sentido de evitar os problemas antes mesmo de eles acontecerem. O incidente 
mencionado anteriormente com a KPMG é um excelente exemplo de como as empresas devem 
antecipar e avaliar ameaças e, o que é mais importante, estabelecer prioridades para evitar o 
risco à reputação. Depois do escândalo e resultante dissolução da Arthur Andersen, a KPMG 
deveria saber que obstruir uma investigação da Receita Federal poderia levar a grave prejuízo 
reputacional. A empresa deveria ter visto esse risco como uma prioridade, cooperar com as 
autoridades imediatamente e pensado sobre como responder caso fosse atacada. 
 
Os executivos também não devem esquecer que os negócios funcionam num ambiente cada vez 
mais transparente. Organizações não-governamentais como a Greenpeace (voltada para questões 
ambientais) e a Global Exchange (com foco no comércio justo), monitoram os negócios mais de 
perto, o que significa que as empresas precisam apresentar sempre o seu melhor comportamento. 
Avaliar possíveis ameaças à reputação e estabelecer prioridades com antecedência através da 
colaboração com essas organizações pode contribuir para colocar a empresa numa posição melhor 
antes que ela descubra que está numa crise. Dado o alcance potencial dos problemas enfrentados 
pelas empresas, os executivos vão precisar adotar uma abordagem holística ao risco reputacional, 
olhando para toda a empresa - o que não é uma tarefa fácil para as organizações grandes e 
complexas que operam com imensas forças-de-trabalho ao redor do globo.  
 
Muitas empresas concentram-se apenas numa questão: qual seria o impacto negativo sobre o 
preço das ações? Essas organizações tendem a reagir imediata e agressivamente se o preço das 
ações tiver a probabilidade de ser afetado, mas nem tanto caso a ameaça envolva algo menos 
tangível, como o moral dos empregados. Isso é uma posição míope porque as questões mais 
intangíveis podem levar a problemas ainda maiores para as empresas no longo prazo. Vejamos o 
que aconteceu com a firma de contabilidade Arthur Andersen. Era difícil de imaginar que a perda 
de reputação resultante de ações questionáveis em relação a clientes como a Enron encerraria as 
atividades da firma de contabilidade, que tinha sido tão notável, mas foi isso que aconteceu. 
 
Novos canais de comunicação podem prejudicar a reputação 
 
Novas tecnologias complicaram ainda mais a situação para as empresas que tentam gerenciar seu 
risco reputacional. Pensemos em como aumentou a velocidade com que viajam as informações 
sobre as empresas na internet, mensagens de texto e blogs. Hoje, se estiverem monitorando os 
canais certos, os seus principais clientes e acionistas podem saber mais sobre o que está 
acontecendo na sua empresa do que você. Mais de 20.000 blogs são criados diariamente, o que 
significa que qualquer pessoa que estiver insatisfeita com a sua empresa pode não apenas contar 
a seus amigos e parentes, mas também divulgar instantaneamente sua mensagem para todo o 
mundo. Christina Pikas, bibliotecária da John Hopkins University, explicou num recente artigo na 
publicação profissional Online que "não é o grande número que cria atividade nos blogs. O seu 
poder vem da velocidade de difusão da informação, a sua baixa barreira ao acesso e a capacidade 



do leitor de examinar muitos blogs através de formatos XML. A grande maioria não é de trabalho 
jornalístico ou propaganda política. Os blogs são tão individuais e únicos quanto seus criadores - e 
podem prejudicar a sua empresa ou marca rapidamente." E o ciclo de notícia de um blog, que é o 
tempo entre o acontecimento de um evento até ele ser divulgado num blog, caiu atualmente para 
alguns segundos, em comparação às semanas que demoravam para muitos americanos ficarem 
sabendo do assassinato de Abraham Lincoln, no Século XIX. Os fornecedores de serviços que 
monitoram os blogs reúnem e distribuem atualizações de notícias para assinantes a cada hora, o 
que significa que uma notícia será entregue ao seu computador ou celular mesmo que você não a 
tenha solicitado. Assim, os ataques reputacionais contra uma empresa podem ser quase 
instantâneos. 
 
A maioria das empresas não está preparada para reagir com a mesma velocidade, por razões 
como a burocracia inerente às grandes organizações; regulamentos como o Regulation Fair 
Disclosure (que exige que as empresas de capital aberto dos EUA divulguem simultaneamente a 
todos os investidores as suas informações), que forçou empresas com ações negociadas em 
bolsas a serem mais transparentes, mas também mais cuidadosas com suas comunicações; e 
advogados, que estão sempre questionando a liberação de qualquer informação importante. 
 
Os efeitos potenciais à reputação  
 
O resultado de tudo isso pode ser devastador para as corporações que operam no atual ambiente 
de transparência e alta velocidade. Quatro possíveis efeitos de um ataque à reputação são queda 
nos preços das ações, declínio na participação do mercado, dificuldade em recrutar talentos e 
descontentamento nas comunidades em que a empresa opera. 
 
Queda nos preços das ações 
 
Os riscos à reputação podem estar entre os mais nocivos que uma empresa pode enfrentar. Mas 
porque são muitas vezes intangíveis, também podem ser extremamente difíceis de administrar. 
 
Quando o escândalo sobre a gigante em seguro e serviços profissionais Marsh McLennan estourou 
na imprensa, o preço de suas ações caiu 40%. Além disso, as agências de classificação de crédito, 
como Moody's Investor Services, rebaixaram o ranking da dívida da empresa devido ao declínio 
da sua reputação. 
 
Declínio na participação do mercado 
 
A Perrier já foi a principal marca de água com gás nos EUA. Mas, depois de um alarme sobre 
contaminação no começo da década de 90, com o qual os executivos da empresa não souberam 
lidar de forma apropriada, a Perrier perdeu a maior parte da sua participação no mercado e nunca 
conseguiu recuperar o seu predomínio. Comparemos isso com a Johnson & Johnson, que reagiu 
rapidamente aos ataques contra seu produto Tylenol, na década de 80. O Tylenol continua a ser a 
marca dominante de acetaminofena nos EUA e a Johnson & Johnson foi classificada em primeiro 
lugar em termos de reputação corporativa por cinco vezes consecutivas numa pesquisa realizada 
pela Harris Interactive, empresa de pesquisa de mercado. 
 
Dificuldade em recrutar talentos  
 
As empresas envolvidas em crises reputacionais também têm dificuldade em reter e recrutar 
talentos. O banco de investimentos americano Morgan Stanley sofreu um êxodo dos principais 
talentos depois que a sua liderança foi desafiada. Isso acabou provocando o afastamento do seu 
presidente e CEO, Phil Purcell. E pode-se imaginar qual será o efeito sobre o recrutamento para o 
banco de investimentos, que já teve a reputação de ser super limpo, quando tentar atrair os mais 
altos talentos das escolas de negócios no fim do ano escolar. 
 



Descontentamento nas comunidades 
 
Finalmente, as empresas só podem operar nas comunidades em que estão presentes com a boa 
vontade das pessoas. A perda de reputação pode transformar a empresa num pária dentro da 
comunidade, como aprenderam as companhias de produtos químicos, as usinas de energia 
nuclear e as fábricas de papel nos últimos 20 anos. Não apenas a pressão local é um problema 
para as empresas, como o descontentamento da comunidade também alimenta uma reação 
legislativa e regulatória com potencial de limitar a capacidade de operação das empresas. Como 
devem as empresas gerenciar o risco reputacional? Então, o que você e a sua empresa podem 
fazer para gerenciar o risco reputacional? As soluções são tão simples como as de gerenciar os 
riscos de saúde para os indivíduos, mas igualmente assustadoras no atual ambiente orientado 
para as finanças. 
 
Prepare-se para problemas potenciais 
 
Em primeiro lugar, prepare-se para problemas acompanhando as questões com probabilidade de 
afetar o seu setor, monitorando sites e blogs relacionados com o seu negócio, desenvolvendo 
cenários com consultores externos com experiência em rastrear tais riscos e realizando 
brainstorms com administradores que conhecem os seus negócios individuais. Por exemplo, as 
empresas de serviços financeiros que fazem empréstimos para correntistas questionáveis sabem 
que estão correndo o risco de dar dinheiro a pessoas que não vão pagar. A forma como a empresa 
lida com esses clientes vai determinar como clientes e acionistas a vêem e se a consideram ou 
não uma firma que sabe manter a boa reputação. 
 
Desenvolva um processo de gerenciamento de crise 
 
Em segundo lugar, desenvolva um processo para lidar com crises na sua empresa. Você pode 
facilmente determinar com antecedência quem é o porta-voz certo para uma dada situação, como 
você vai notificar o pessoal chave na eventualidade de um incidente, quais os órgãos da imprensa 
que deverão ser contatados e qual a abordagem a ser adotada para resolver o problema que você 
enfrenta. 
 
Planeje suas reações 
 
Em terceiro lugar, planeje respostas a problemas descobertos na fase de preparação. Se você 
sabe quais são as zonas potenciais de perigo, pode planejar reações para a maioria dos problemas 
com probabilidade de ocorrer e realizar simulações para ver como você se sairia sob pressão. 
Muitas empresas realizam sessões de treinamento para administradores seniores, que incluem 
ensaios de reações gravados em vídeo, sensibilizam administradores orientados para as finanças 
para os possíveis perigos que espreitam no horizonte e disponibilizam um local para preparar uma 
reação a riscos potenciais. 
 
Análise acionistas e clientes 
 
Em quarto lugar, examine regularmente os acionistas e clientes, rastreando ativamente questões 
e tendências que são o contexto da reputação de toda organização. 
 
Faça com que a revisão e discussão dessa informação se tornem um componente regular das 
discussões da comissão executiva em todas as unidades de negócios, de forma que haja uma 
estrutura em vigor e comum na organização para a compreensão do impacto potencial das 
ameaças à reputação. 
 
 
 
 



Forneça a maior segurança possível 
 
Finalmente, lembre-se que os ataques à reputação quase sempre levam a um paradoxo 
inevitável: a empresa quer dizer o mínimo possível para gerenciar seu risco e evitar a exposição, 
ao mesmo tempo em que seus clientes e acionistas querem saber o máximo possível para poder 
compreender a situação completamente. Peter Verrengia, presidente da região leste dos EUA da 
consultoria de comunicações Fleishman-Hillard, sugere que as empresas podem trabalhar com 
esse paradoxo seguindo o seu "princípio de certeza". Verrengia aconselha as empresas a 
"reconhecerem que as pessoas querem segurança sobre os resultados futuros.  
 
Se não puderem ter certeza imediatamente, querem saber quando você poderá lhes fornecer a 
certeza. Se não conseguirem isso de você, vão procurar essa certeza em outras autoridades. Se 
não existir nenhuma, vão pelo menos querer a certeza sobre o processo que alguém vai usar para 
resolver o problema e quais os marcos que vão indicar progresso." Por esse princípio, houve uma 
mudança na comunidade corporativa dos EUA, que antes ignorava as preocupações dos 
investidores e o impacto reputacional da opacidade financeira e agora tem que fornecer certeza 
como previsto pela Sarbanes-Oxley, que regulamenta relatórios e auditorias, e vive com a 
perspectiva de acordos multimilionários nos tribunais. 
 
Como disse recentemente Jack Welch, ex-CEO da GE, em discurso aos meus alunos: "A percepção 
é realidade!" As empresas, porém, muitas vezes pressupõem que a sua própria percepção da 
realidade é suficiente e não percebem a importância da percepção de seus clientes e acionistas 
sobre a realidade. Não se esqueça que num mundo com fluxo instantâneo de informação, as 
percepções cada vez mais negativas dos negócios e maior complexidade, a forma como os seus 
clientes e acionistas percebem o que você está fazendo é tão importante quanto o que você 
realmente está fazendo para resolver o problema em si. 

 
 
Leia Mais 
 
Os perigos percebidos de seguir a manada 
Phillipe Jorion 
 
Nos últimos anos, levantou-se a preocupação com a possibilidade de que técnicas de 
gerenciamento de risco, como valor em risco, podem induzir padrões semelhantes de operações 
em todo setor bancário e, assim , aumentar a volatilidade dos mercados. 
 
Na última década ocorreu uma revolução no gerenciamento de risco financeiro. Técnicas 
quantitativas como precificação de opções, delta hedging e valor em risco (VaR) tornaram-se 
ferramentas de uso geral dentro das instituições financeiras. Surgiram, porém, preocupações de 
que essas técnicas poderiam induzir padrões semelhantes de comércio ou "comportamento de 
manada" em todos os bancos, quando choques externos atingirem o sistema financeiro. Isso 
levanta a perspectiva de risco sistêmico, que surge quando interrupções como essa podem causar 
falhas múltiplas nas instituições financeiras.  
 
Esse artigo examina se o uso generalizado de sistemas de gerenciamento de risco pode realmente 
aumentar o risco sistêmico. O VaR é um conceito notavelmente simples. Resume o risco de 
perdas de uma carteira a um único número. O VaR projeta-se no futuro porque leva em 
consideração as posições atuais. Por exemplo, o JP Morgan Chase revelou em seu relatório anual 
que o seu VaR de negociação agregada é de cerca de US$ 72 milhões.  
 
Assim, em condições normais de mercado, o que quer dizer, em 99% do tempo, o banco não deve 
perder mais do que US$ 72 milhões em suas operações proprietárias em um dia. Pelo fato de ser 
uma medida em dólar, o VaR pode ser comparado ao patrimônio líquido do banco, que era de 
cerca de US$ 100 bilhões na época do relatório. Com base nessa informação, os acionistas podem 



então decidir se o risco de operação é ou não aceitável. Com o correr do tempo, o uso do VaR 
expandiu-se à fixação de limites de operação e mesmo à decisão sobre a quantidade de capital 
econômico que é necessária para apoiar um negócio. Os bancos comerciais atualmente estão 
sujeitos a exigências mínimas de capital para cobrir seu crédito e risco de mercado. 
 
O Acordo da Basiléia estabelece que o encargo do risco de mercado efetivamente baseia-se nos 
modelos internos de VaR dos próprios bancos, em algumas condições. Dessa forma, as exigências 
de capital para o risco de mercado tornaram-se sensíveis ao risco. Essa abordagem entrou em 
vigor em janeiro de 1998, ano que por acaso foi tumultuado nos mercados financeiros. O calote 
russo criou uma fuga para a liquidez, que levou à quase falência do fundo de hedge Long-Term 
Capital Management (LTCM). O tumulto no mercado que se seguiu fez surgirem preocupações 
com uma iminente implosão do sistema financeiro. Foi, portanto, um episódio de risco sistêmico. 
 
A hipótese do círculo vicioso 
 
Alguns observadores afirmaram na ocasião que a aplicação de limites rígidos ao VaR levou à 
redução de posições em ativos, o que aumentou as pressões para baixo sobre os preços. O 
argumento é que um choque na volatilidade, como o calote russo, aumenta o risco e o VaR de 
posições não liquidadas. Diante da escolha entre pôr mais capital ou reduzir suas posições, 
diversos bancos vendem os mesmos ativos ao mesmo tempo, empurrando os preços para baixo e 
criando maior volatilidade e correlações. Isso, por sua vez, exacerba o efeito inicial, forçando 
vendas adicionais. Esse "círculo vicioso" do VaR é representado na Figura 1. A conclusão 
inquietante é que as ferramentas de VaR aumentam a volatilidade e são inerentemente perigosas. 
Nesse caso, o uso generalizado de sistemas de gerenciamento de risco pode provocar o aumento 
da volatilidade em épocas de tensão, tornando perversamente os mercados financeiros menos 
seguros do que antes. 
 
Efeito manada 
 
Essa hipótese de círculo vicioso é uma forma de comportamento de manada nos mercados de 
capitais. O efeito manada pressupõe que os investidores dentro de um grupo tendem a comprar 
(ou vender) quando outras partes semelhantes compram (ou vendem). Mas o comportamento de 
manada pode ter outras causas. Por exemplo, pode acontecer quando os investidores acreditam 
que os outros do mesmo grupo dispõem de informação superior. O efeito manada também pode 
acontecer mecanicamente. Por exemplo, choques nos preços que causam perdas podem forçar 
alguns investidores a liquidar seus patrimônios para satisfazer pedidos de cobertura ou aderir a 
regras de operação. O efeito manada devido ao VaR pertence a essa segunda categoria de 
motivos. 
 
Desvantagens do VaR  
 
Sem dúvida o VaR não é uma medida perfeita de risco - de fato, a sua simplicidade também é a 
sua fraqueza. Apesar de representar um ponto aceitável na distribuição de retornos que não 
ultrapassa o nível de confiança especificado com antecedência, ele nada informa sobre o tamanho 
das perdas no caso de o VaR ser superado, no final da distribuição. Peguemos novamente o 
exemplo do VaR de US$ 72 milhões no horizonte de nível de confiança de 99% em um dia.  
 
Em um dia a cada cem a perda deve ser maior. Deve ser útil saber, porém, se a perda média no 
final é de US$ 80 milhões ou de US$ 8 bilhões. Na teoria, os bancos poderiam informar sua 
expectativa de perda final (expected tail loss, ETL, na sigla em inglês), junto com o VaR. Na 
prática, ninguém faz. Isso acontece porque as informações do final simplesmente são escassas 
para se inferir algo confiável. Ou os riscos verdadeiros podem estar espreitando atrás de cenários 
que ainda não foram experimentados. É por isso que os bancos agora fazem "testes de stress" 
como complemento ao VaR. Os testes de stress podem usar cenários históricos, como o crash do 
mercado de ações de outubro de 1987. Cenários em perspectiva também devem ser usados, 



idealmente levando em consideração as vulnerabilidades da carteira corrente. A perda de stress 
deve ser maior que o VaR porque cobre um período mais longo, tipicamente uma semana, e 
movimentos extremos. Suponhamos, por exemplo, que os o banco informe uma perda de stress 
de US$ 700 milhões. Como no caso anterior, esse número pode ser comparado ao capital do 
patrimônio do banco. 
 
Nos últimos anos, levantou-se a preocupação com a possibilidade de que técnicas de 
gerenciamento de risco, como valor em risco, podem induzir padrões semelhantes de operações 
em todo o setor bancário e, assim, aumentar a volatilidade dos mercados. 
 
Implicações que podem ser testadas  
 
A hipótese de efeito manada induzido pelo VaR em todo o setor bancário comercial provavelmente 
tem sua origem nas evidências anedóticas, mas não foi submetida a um exame sério e cuidadoso. 
Poderia, porém, ser submetida a testes empíricos. Esse argumento exige que a maior parte dos 
operadores que sofrem as restrições do VaR tenham posições iniciais semelhantes.  
 
De outra forma, poderiam simplesmente cruzar suas operações, causando pouco efeito sobre os 
preços. Como afirmaram Morris e Shin (1999), "um tema que surgiu no debate subseqüente sobre 
o desempenho dos sistemas de gerenciamento de risco tem sido as críticas de que muitas 
entidades financeiras entraram no período de turbulência com posições de operação muito 
semelhantes". Em última análise, não se podem comparar diretamente as posições já que esses 
dados são proprietários e zelosamente guardados.  
 
As posições em comum, porém, devem criar condições comuns nas medidas de risco e 
rendimentos de operação. Ou seja, devemos observar as altas correlações nos retornos das 
transações, que poderiam apontar para problemas potenciais de risco sistêmico. Se um banco 
perde dinheiro, é provável que os outros percam dinheiro na mesma época, criando um efeito 
dominó que pode pôr em perigo a estabilidade de todo o sistema bancário. Devido a essa 
importância, essas questões começaram a atrair o interesse acadêmico.  
 
Um livro que está para sair, publicado pelo National Bureau of Economic Research, organização 
americana de pesquisa econômica, concentra-se nos riscos das instituições financeiras e contém 
diversos documentos relevantes. Berkowitz e O´Brien (2005) tiveram acesso aos rendimentos 
diários de operações agregadas de sete dos maiores bancos comerciais dos Estados Unidos entre 
1998 e 2003. Isso representa cerca de 8.000 relatos sobre informações desses bancos coletadas 
pelo Federal Reserve Bank (BC americano).  
 
É importante lembrar que esses dados são confidenciais, não podem ser redistribuídos e foram 
apresentados de forma a preservar o anonimato dos bancos. Os autores avaliam semelhanças na 
exposição dos bancos a fatores comuns de risco, como taxas de juros, spreads de crédito e 
retornos do capital acionário. Eles também relatam os coeficientes de correlação entre os retornos 
das operações desses bancos.  
 
Uma correlação de 1 representa correlações perfeitas, o que significa que as posições são 
basicamente idênticas. Por outro lado, uma correção de 0 sugere independência dos retornos de 
operações. Na prática, a correlação média entre retornos de operações dos diversos rendimentos 
de operações é de apenas 0,09, o que sugere que esses bancos têm posições muito diferentes. 
Esse conjunto de dados, porém, não apresenta informações detalhadas por linhas de negócios, 
que tipicamente são divididas em quatro segmentos diferentes: renda fixa, participações; moedas 
e commodities.  
 
Em pesquisa realizada pelo autor em 2005, foram estudados dados trimestrais de uma amostra 
de 11 bancos comerciais americanos entre 1995 e 2003. Isso representa 385 relatos trimestrais 
sobre retornos de operações desagregadas. 



 
A pesquisa revelou diversificação substancial nas diferentes linhas de negócios.  
 
Em média, o VaR diversificado dos bancos é 40% mais baixo que a soma dos VaR dos quatro 
segmentos. Suponhamos que o VaR para comércio de renda fixa seja de US$ 63 milhões; o de 
comércio de moedas, de US$ 26 milhões; o de participações, US$ 33 milhões; e o de 
commodities, de US$ 18 milhões. A soma dá US$ 140 milhões. É pouco provável, porém, que a 
pior perda possa ocorrer ao mesmo tempo em todos os quatro mercados. Os efeitos da 
diversificação reduzem o VaR a US$ 100 milhões. Além disso, a correlação média entre os 
retornos de operações agregadas desses bancos é de apenas 0,16. Isso sugere que as posições 
são razoavelmente heterogêneas de um banco para outro, o que não sustenta a hipótese do efeito 
manada induzido pelo VaR.  
 
Há razões semelhantes para duvidar da hipótese do círculo vicioso. O exemplo do JP Morgan 
Chase é informativo, além de ser típico do setor como um todo. Tipos diferentes de negócios 
trazem consigo riscos diferentes e exigem níveis diferentes de capital econômico. Os bancos 
decidem em que linha de negócios querem entrar ou para qual expandir, a partir do exame do 
trade-off risco-retorno esperado. As operações proprietárias, por exemplo, têm sido uma atividade 
muito lucrativa para o JP Morgan.  
 
O conselho decide quanto capital econômico deve ser alocado no seu balanço para apoiar essa 
atividade, e essa escolha é uma função do seu apetite para risco. Mais capital é mais seguro, mas 
reduz o retorno acionário. A questão é que, em última instância, o banco escolhe o seu próprio 
capital econômico. Se exceder muito o capital regulatório, então o limite regulatório do VaR não é 
compulsório e é irrelevante. Além disso, um grande aumento exógeno do VaR exige que os 
bancos usem modelos de média móvel de VaR, como os modelos de série cronológica, que 
rastreiam de perto mudanças na volatilidade.  
 
Esses modelos, porém, não são permitidos pelas regras da Basiléia, que exigem uma janela 
mínima de um ano para a mediação do risco. O resultado é que um choque exógeno, como o 
calote russo, aumenta o VaR apenas lentamente. É assim mesmo que deve ser, porque choques 
de volatilidade são reversíveis à média. Ou, em outras palavras, a previsão de volatilidade para 
um dia pode variar muito, mas a previsão de volatilidade média de dez dias é muito mais estável. 
O horizonte de prazo mais longo é mais relevante porque o banco tem que alocar capital 
suficiente para cobrir perdas num período de pelo menos dez dias.  
 
Dessa forma, a suavidade dos modelos de VaR exigida pelas regras da Basiléia se justifica. De um 
modo geral, aparentemente, não temos evidências para fazer a associação entre o encargo de 
capital do VaR dos bancos comerciais e o efeito manada nos mercados financeiros. Talvez outros 
players, como bancos de investimentos ou fundos de hedge, podem estar implementando 
modelos móveis e rápidos de VaR que levam a atingir os limites e, conseqüentemente, a efeitos 
nos preços globais. Isso, porém, está para ser examinado. Mais uma vez, o efeito manada exige 
que esses investidores partam de posições semelhantes. 
 
Implicações do Acordo da Basiléia II 
 
Até agora, a discussão concentrou-se no risco de mercado. Um aspecto mais importante desse 
debate é o que ele significa para o risco de crédito. A tendência dos reguladores é exigir reservas 
de capital sensível a risco para o encargo do risco de crédito. Segundo o Basiléia II, a entrar em 
vigor depois de 2006, o encargo sobre o risco de crédito refletirá a probabilidade de calote. 
Durante uma recessão, no entanto, aumenta a freqüência dos calotes, o que deve aumentar o 
encargo do risco de crédito, exatamente numa ocasião em que o capital disponível do banco 
diminui como resultado de perdas de crédito. Surge então a preocupação com a possibilidade de 
que esse tipo de exigência de capital de crédito crie efeitos negativos durante uma recessão, ao 
induzir os bancos a apertarem o crédito à medida que crescem o risco de crédito e a probabilidade 



de calote. Essa perspectiva de prociclicalidade é uma questão importante enfrentada hoje pela 
regulamentação bancária. A questão é particularmente importante porque o risco de crédito 
representa uma proporção muito maior do capital exigido de um banco comercial do que o risco 
de mercado. Assim, um defeito no modelo do encargo do risco de crédito será muito mais 
prejudicial do que o encargo do risco de mercado. Não existe uma solução fácil para esse 
problema. No caso de uma recessão, um aumento no encargo do risco de crédito realmente 
reflete um risco maior. É benéfico destacar esse fato. Os acionistas devem saber quando existe 
mais risco. Para reduzir a prociclicalidade, talvez um encargo sobre o capital pudesse envolver um 
multiplicador que varie com o tempo, o que permitiria razões mais baixas de capital em tempos 
de recessão. Alternativamente, talvez os bancos comerciais se preparem para esses efeitos, 
aumentando suas reservas de capital nos tempos bons. 
 
Conclusões  
 
O VaR inegavelmente trouxe transparência ao risco de mercado e passou a ser usado de forma 
generalizada para medir, controlar e gerenciar o risco financeiro. Nenhuma medida de risco é 
perfeita, mas essa sem dúvida é melhor que a alternativa de não fazer qualquer medição do risco. 
Cada vez mais, a abordagem do VaR é usada como base para os requisitos de capital sensível a 
riscos. Sem dúvida, isso é melhor do que a alternativa, de requisitos de capital padronizados, 
como as regras do Acordo de Basiléia de 1988. Essas regras iniciais não faziam ligação entre o 
capital exigido e os riscos reais assumidos, e levaram a comportamento não desejável. Agora, os 
bancos são penalizados caso assumam risco de mercado excessivo. Isso fornece os incentivos 
corretos para dar atenção aos riscos.  
 
De modo geral, os sistemas de VaR ajudaram as instituições financeiras a melhorarem as práticas 
de gerenciamento de risco. Sem dúvida isso ajuda a explicar a resistência ao choque demonstrada 
pelo sistema bancário, mesmo durante a recente recessão e os calotes de empresas e países, 
cada vez maiores. Uma dúvida que não quer se calar, porém, é se o uso generalizado dessas 
técnicas pode aumentar a volatilidade nos mercados financeiros. Em particular, alguns 
observadores inferiram uma relação de causa-efeito entre o VaR e o episódio de risco sistêmico de 
1998. Até recentemente, essa conexão não foi objeto de exame minucioso. Em particular, a 
hipótese do círculo vicioso do VaR deve pressupor posições comuns entre as diversas instituições 
sujeitas às obrigações do VAR.  
 
Essas posições comuns devem ser reveladas pelas altas correlações entre os retornos de 
operações. Testes empíricos recentes, porém, indicam que essas correlações são baixas de um 
modo geral. Existe uma boa quantidade de diversificação entre bancos e dentro de bancos entre 
as linhas de negócios. Também não existem evidências de que no período pós-1998 tenha 
ocorrido um aumento de volatilidade, mesmo que os sistemas VaR não sejam usados 
amplamente.  
 
Assim, os argumentos de que os sistemas de operações bancárias e o VaR contribuem para a 
volatilidade não têm apoio empírico. De forma mais geral, o tópico do risco sistêmico é de grande 
importância e deve atrair a atenção dos pesquisadores. O progresso real só é praticável, porém, 
quando baseado em dados empíricos. A divulgação é importante para a estabilidade dos mercados 
financeiros, como defendeu recentemente o Counterparty Risk Management Group II em seu 
relatório Towards Greater Financial Stability (Em direção a Maior Estabilidade Financeira). A 
divulgação de informações ao mercado também é importante porque favorece a nossa 
compreensão da dinâmica dos mercados financeiros. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Leia Mais 
 
Os riscos que podem acompanhar a inovação 
Keith Goffin e Rick Mitchell 
 
O processo de inovação distingue-se de outros projetos porque implica um maior nível de 
incerteza, o que exige atenção redobrada por parte dos administradores. 
 
A característica que diferencia mais claramente os projetos de inovação dos outros tipos de 
iniciativa é o nível de incerteza e, por esse motivo, os métodos de avaliação de risco devem ser 
priorizados por administradores. Em essência, inovar significa comercializar bem uma idéia - que 



pode ser um processo de negócio mais eficiente ou um produto ou serviço. Quanto mais inovador 
for o projeto, maior será o risco. Conseqüentemente, a inovação exige que o administrador 
conviva bem com incertezas. 
 
Fatores de risco devem ser considerados ao longo de todo desenvolvimento de novos produtos, 
tanto na seleção inicial do projeto quando na sua gestão posterior. A Figura 1 ilustra as três fases 
de ação gerencial relativas a risco. A primeira fase é a análise da carteira - eleger um grupo de 
projetos de inovação e avaliar riscos e retornos. 
 
Para cada projeto, deve-se realizar uma análise detalhada de risco técnico e de risco global. O 
risco técnico - que se aplica a todo tipo de projeto - refere-se à possibilidade de o trabalho 
proposto ser completado no prazo e dentro do orçamento. Muitos produtos fracassam por não 
conseguir solucionar as questões técnicas - o sabão em pó PersilPower, por exemplo, que 
eliminava manchas mas, ao mesmo tempo, danificava o tecido; ou o Apple Newton, o computador 
de mão que prometia mas não conseguia entender a caligrafia do usuário. 
 
O risco global é a incerteza relativa aos objetivos de um projeto - por exemplo se um novo 
produto é adequado ao mercado. É um tipo de risco relevante para inovação, mas não para outros 
tipos de projeto. 
 
O projeto de construção de uma ponte, por exemplo, apresenta riscos técnicos, mas não riscos 
globais - determinar se a ponte é necessária é mais fácil do que prever se um produto será bem-
sucedido. 
 
Fase 1: Análise da carteira de projetos 
 
Os administradores precisam escolher entre diferentes projetos que concorrem pelos mesmos 
escassos recursos e ainda garantir um equilíbrio adequado entre projetos de alto e baixo risco. 
Não é fácil obter uma avaliação completa dos riscos envolvidos; por isso, é importante que o 
processo seja bem estruturado. A administração deve evitar, por exemplo, depender de 
indivíduos, uma vez que conhecimento e experiência provavelmente estarão espalhados entre 
vários profissionais. Além disso, as pessoas diferem na habilidade para estimar probabilidades, e 
as melhores estimativas normalmente são oferecidas por um grupo bem escolhido, com a função 
de responder a um conjunto de questões relativas à avaliação. 
 
Werner Widmann, controller da Agilent Technologies, criou uma abordagem sistemática para 
mensurar o risco dos projetos de P&D da empresa. Em primeiro lugar, realiza-se uma avaliação 
estratégica da carteira para determinar se há equilíbrio entre risco e retorno. A seguir, uma 
avaliação da incerteza do mercado faz com que a empresa possa garantir bons retornos sobre o 
investimento em épocas de alta econômica e não sofra grandes perdas em tempos de 
desaceleração. Por fim, os projetos são analisados individualmente em termos da lucratividade 
esperada e da concorrência existente. 
 
Os resultados da análise da carteira podem ser resumidos em um diagrama risco-retorno, como o 
da Figura 2, em que o tamanho dos círculos representa o investimento necessário. Esses 
diagramas expressam os projetos visualmente, o que ajuda os administradores a definir o melhor 
ponto de equilíbrio para o negócio. Trata-se de um ponto chave: não há "regras" para o nível 
aceitável de risco; cada empresa precisa decidir esse patamar segundo suas próprias 
circunstâncias e intenções. 
 
Fase 2: Gestão de risco técnico 
 
A Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos (failure modes and effects analysis, FMEA, na sigla 
em inglês) é uma técnica que leva em consideração a probabilidade e a gravidade de falhas 
técnicas em um projeto. Todos os aspectos são avaliados durante o desenvolvimento para 



identificar os possíveis problemas. Depois, cada modo de falha recebe uma nota de 1 a 10 relativa 
à probabilidade de o problema ocorrer, e uma outra nota, também de 1 a 10, referente à 
gravidade. O resultado da multiplicação das duas notas dá o valor da "prioridade do risco" - que 
indica a dimensão do risco oferecido por aquele modo de falha. 
 
A Figura 3 mostra uma FMEA simplificada para uma ferramenta de impacto, com as ações 
necessárias para garantir que o produto funcione exatamente como planejado. A FMEA ajuda a 
reduzir o risco técnico, mas outro componente importante é garantir que as lições básicas tenham 
sido assimiladas ao final de cada projeto. A Wipro Technologies, maior prestador mundial de 
serviços de P&D, empreende uma busca constante para aperfeiçoar sua habilidade de mensurar 
risco técnico. "Realizamos mais de 500 projetos por ano. Depois de cada um deles, analisamos as 
lições técnicas e gerenciais que aprendemos", diz A. Vasudevan, vice-presidente da empresa. 
 
O processo de inovação distingue-se de outros projetos porque implica um maior nível de 
incerteza, o que exige atenção redobrada por parte dos administradores. 
 
Fase 3: Risco global 
 
Muitas idéias novas fracassam, mas outras revelam-se muito melhores do que o esperado ou são 
bem-sucedidas em mercados não previstos - os inventores dos cartões do Pokemon, por exemplo, 
realmente previram o sucesso que obteriam? O fato de que a incerteza, quando bem gerenciada, 
pode funcionar como fonte de lucro há muito é estudado no mercado financeiro. Ao comprar uma 
opção de ação, em vez da ação em si, o investidor pode lucrar se o preço subir e incorrer em um 
prejuízo pequeno e controlado se o valor cair. Quanto mais volátil for o preço, maior será a 
oportunidade de haver uma alta e, portanto, mais valorizada será a opção. A mesma filosofia 
deveria orientar os gerentes de projetos de inovação. A tarefa da gerência não é levar o projeto a 
produzir um resultado médio, mas administrar os extremos: trabalhar para evitar o pior resultado 
e reconhecer que, a qualquer momento, pode surgir uma opção para se obter um êxito muito 
maior. E quanto mais incerto for o projeto, mais promissora pode ser essa oportunidade de alta. 
 
Todo projeto pode gerar vários resultados, e cada resultado tem uma probabilidade de ocorrer. 
Estatisticamente, a melhor estimativa é obtida multiplicando-se cada resultado pela respectiva 
probabilidade, chegando, assim, à média ou ao resultado esperado. Tome-se, por exemplo, um 
novo produto que consumiu U$ 4 milhões em pesquisa e outros U$ 4 milhões em desenvolvimento 
(ou seja, antes do lançamento). Os administradores estimam que existe uma chance de 30% de o 
projeto ser cancelado depois da fase de pesquisa e 10% de ser cancelado ao final da fase de 
desenvolvimento, o que deixa 60% de chance de comercialização. Dependendo do sucesso do 
trabalho técnico, há 50% de chance de os lucros chegarem a US$ 20 milhões e 10% de chance de 
alcançarem US$ 40 milhões (ver Figura 4). Isso significa: 
 
 
 
 
Valor esperado do projeto = 
 
- US$ 8 milhões x 10% - US$ 4 milhões x 30% + US$ 20 milhões x 50% + US$ 40 milhões x 
10% = US$ 12 milhões. 
 
A lógica é impecável, mas US$ 12 milhões não é o que pode se esperar com os valores citados 
acima. Esse projeto em particular confirmará apenas um entre quatro resultados: prejuízo de US$ 
4 milhões ou US$ 8 milhões, ou lucro de US$ 20 milhões ou US$ 40 milhões. E nunca um lucro de 
US$ 12 milhões! Os responsáveis por projetos de inovação devem, portanto, evitar o resultado 
médio. A identificação de uma série de resultados possíveis torna o planejamento do projeto mais 
realista. A tarefa da administração é desenvolver flexibilidade para que a organização reaja 
prontamente quando ocorrerem oportunidades positivas. 



 
Estudo de caso: Organon 
 
Organon é a divisão de serviços de saúde da multinacional holandesa AkzoNobel. A Organon cria, 
produz e comercializa medicamentos para terapias reprodutivas, psiquiatria e anestesia. Embora a 
maior parte do desenvolvimento de produtos esteja concentrada na Holanda, a empresa conta 
com dez fábricas e mais de 12 mil funcionários ao redor do mundo. Isso permite que a Organon 
entenda a importância de um tipo de planejamento que leve em conta a incerteza da demanda 
durante a fase de desenvolvimento de novos produtos, e integre as necessidades de suas fábricas 
ao processo de planejamento, ao mesmo tempo em que projeta sua cadeia de abastecimento 
paralelamente ao desenvolvimento de produto. 
 
Os principais riscos relacionados à incerteza na demanda por produtos farmacêuticos são 
capacidade ociosa e perda de faturamento. Instalações para fabricação de fármacos são caras e é 
preciso evitar a ociosidade nas linhas de produção. Por outro lado, se um produto esta 
indisponível, a conseqüente perda de faturamento e de participação no mercado raramente pode 
ser recuperada. Por isso, os planos de lançamento de produtos da Organon incluem diferentes 
cenários de faturamento: o melhor possível, o esperado e o pior.  
 
Com base nesses cenários, várias opções de cadeia de abastecimento (incluindo fornecedores que 
serão usados no mundo todo, fábricas, estratégias de estoque e logística de distribuição) são 
elaboradas. Cada projeto de cadeia de abastecimento é avaliado quantitativamente com relação a 
cinco critérios: financeiro, risco, recursos disponíveis, flexibilidade para alterar a escala de 
produção para cima e para baixo e, curiosamente, confiança nos pressupostos. "Logo no início do 
processo de desenvolvimento de produto, acrescentamos o planejamento de cenários de oferta e 
procura.  
 
Fazemos revisões periódicas do processo e conseguimos aumentar o nível de êxito na área de 
inovação. É importante não apenas ter um produto excelente, mas também associá-lo ao melhor 
projeto possível de cadeia de abastecimento. Não é tarefa fácil, principalmente porque estamos 
sempre lidando com muitas incertezas.  
 
Mas desde que passamos a avaliar nossa confiança nas cifras previstas, elevamos a qualidade de 
nossas decisões. Dessa forma, podemos evitar ociosidade na produção e minimizar as perdas de 
faturamento", diz Erik Hoppenbrouwer, diretor de cadeia de abastecimento da empresa. 
 
A falácia do resultado médio 
 
O gerenciamento de risco em projetos de inovação requer mudanças de abordagem em muitas 
empresas. Em vez de se concentrar em um único resultado "médio", que normalmente se baseia 
em uma visão estreita e exageradamente otimista do projeto, os executivos precisam desenvolver 
a flexibilidade de suas organizações para reagir a variações nas circunstâncias. Lidar com risco 
não é uma ciência exata; não existem receitas para o nível aceitável de risco. Porém, com a ajuda 
de algumas ferramentas e técnicas, a administração pode enfrentar os riscos de modo mais 
eficiente - e, ao mesmo tempo, eliminar problemas e tirar proveito das oportunidades. 
 



 
 
 

 
 



 
 

 
 
Leia Mais 
 
Uma abordagem integrada à gestão de risco 
Niki Mellor e Robert Phelps  
 
Naturalmente, o risco não se restringe ao aspecto financeiro dos negócios e vai muito além de 
cifras contábeis. As organizações precisam levar em conta todos os riscos a que estão sujeitas e, 
então, desenvolver métodos para avaliá-los e administrá-los. 
 
A gestão de risco mal conduzida pode prejudicar muito uma empresa. Considere-se, por exemplo, 
o tipo de transação escusa que resultou no colapso do Barings Bank, a fraude e a conseqüente 
falência da Enron, a revisão do volume de reservas de petróleo pela Shell, o impacto negativo 
sofrido por Nike e Nestlé em razão de suas operações em países em desenvolvimento, ou ainda as 
questões relativas à saúde que afetam o McDonald's. Naturalmente, o risco não se restringe ao 
aspecto financeiro dos negócios e vai muito além de cifras contábeis.  
 
As organizações precisam levar em conta todos os riscos a que estão sujeitas e, então, 
desenvolver métodos para avaliá-los e administrá-los. O risco não é, em si, algo ruim - afinal, as 
empresas precisam se arriscar para ter retorno - a questão é conhecer os riscos enfrentados e 
saber se são adequados.  
 
No momento, a gestão de risco é determinada, em larga medida, por uma série de 
regulamentações recentes e de grande repercussão, incluindo: a Lei Sarbanes-Oxley, elaborada 
para disciplinar fraudes contábeis; o Acordo Basiléia II, referente a riscos financeiros e 



operacionais no setor de serviços financeiros; o Cobit, modelo para riscos no segmento de TI, 
criado pela Information Systems and Control Association; e o Combined Code, que consolida 
relatórios de governança corporativa compilados pelos comitês Cadbury, Greenbury e Hampel. 
 
Essas regras e propostas estimulam a adoção de procedimentos aperfeiçoados de gestão de risco, 
que superam os controles financeiros historicamente empregados pelas empresas. Mas a resposta 
a essas novas exigências muitas vezes fica limitada a melhorias em mecanismos de controle de 
riscos financeiros já existentes nos relatórios e sistemas de governança, em vez de buscar uma 
visão mais ampla, que equilibre riscos e oportunidades, elementos financeiros e não-financeiros. 
Por causa disso, essas medidas reguladoras são tidas como custosas; e seus benefícios, incertos. 
A gestão de risco empresarial (ERM, na sigla em inglês) refere-se ao gerenciamento de riscos 
financeiros e não-financeiros, em nível macro.  
 
O Committee on Sponsoring Organizations (Coso) da Tradeway Commission, que pesquisa risco 
empresarial, define ERM como um processo a ser aplicado na organização inteira e que é 
idealizado para: identificar eventos que possam afetar o grupo, gerenciar riscos e dar garantia 
razoável de que os objetivos da empresa serão cumpridos. Em resumo, a ERM fornece uma visão 
geral que considera o impacto potencial dos riscos sobre a companhia como um todo, e não 
apenas sobre uma área em particular.  
 
Além disso, ao utilizar essa perspectiva mais ampla, a administração poderá ter uma idéia do 
volume de riscos que a empresa está apta a enfrentar - em outras palavras, seu apetite por risco. 
A visão da ERM é o cálice sagrado dos gerentes de risco, mas integrar e quantificar a carteira 
completa de riscos são desafios consideráveis. Na prática, as aplicações de gestão de risco são 
limitadas a áreas técnicas específicas, como risco financeiro, risco jurídico ou risco de perda de 
clientes. Assim, a pergunta que fica é: como as empresas podem implementar a ERM e 
desenvolver um modelo para avaliação, priorização e gestão de risco que inclua a organização 
como um todo? 
 
A boa ERM é difícil de encontrar 
 
Apesar do enfoque atual na gestão de risco, a ERM de alta qualidade é artigo raro. George 
Westerman, pesquisador do MIT, afirma que a ERM o faz lembrar do e-commerce nos anos 90: 
"Todo mundo quer fazer. Todo mundo acha que os outros estão fazendo. Mas não são tantos os 
que estão fazendo - e ninguém está fazendo particularmente bem". Quais são os problemas, 
então? Duas questões principais podem ser identificadas. 
 
A lacuna no nível intermediário 
 
Em primeiro lugar, falta integração. Profissionais de recursos humanos, por exemplo, avaliam os 
aspectos do risco relativos à gestão de pessoas, como escassez de habilidades específicas ou 
planejamento de sucessão; o pessoal de tecnologia de informação dedica-se à integridade dos 
dados; e a contabilidade aperfeiçoa os procedimentos para conferência de faturas.  
 
Mas não existe medida padrão de riscos para determinar qual área enfrenta mais riscos ou que 
departamento gerencia melhor esses problemas. Em nosso estudo de ERM, descobrimos uma 
grande lacuna no nível intermediário do processo de gestão de riscos, uma área em que as 
diversas micro-avaliações de risco podem ser reunidas para formar um todo coerente e gerar, 
assim, medidas-padrão para os diferentes tipos de risco. Existem diversos modelos de ERM no 
nível abstrato, mas que pouco podem ajudar a empresa na criação de uma avaliação de risco 
integrada.  
 
Há também várias medidas de risco específicas a diferentes segmentos ou funções, em nível 
micro, mas que tampouco dispõem de recursos para divulgar o próprio impacto ou para se 
integrar a outros tipos de avaliação de mesmo nível. A empresa de pesquisa Gartner Group 



publicou em um levantamento sobre bancos americanos que metade das instituições estudadas 
via na falta de medidas eficientes de risco seu principal problema na gestão de riscos 
operacionais. Vinaya Sharma, responsável pela ERM da seguradora Allstate Life, fez uma revisão 
das práticas atuais do setor e acredita que o problema está na fragmentação da análise: cada 
produto é visto isoladamente; as mensurações de risco são infreqüentes e seletivas; e os limites 
ao risco, quando existem, aparecem no nível micro. 
 
Naturalmente, o risco não se restringe ao aspecto financeiro dos negócios e vai muito além de 
cifras contábeis. As organizações precisam levar em conta todos os riscos a que estão sujeitas e, 
então, desenvolver métodos para avaliá-los e administrá-los. 
 
Elos fracos entre risco e estratégia 
 
Em segundo lugar, a avaliação de risco normalmente não está ligada à estratégia. O Coso 
observou que a ênfase é colocada, antes, na segurança, o que significa reduzir riscos em vez de 
administrá-los - embora algum nível de risco seja necessário para o crescimento. Essa abordagem 
enxerga a gestão de riscos como um custo do tipo "despesas gerais", e não como um método 
para equilibrar oportunidades e risco. Em outras palavras, ainda que assumir os riscos certos seja 
essencial para a prosperidade do negócio, o apetite pelo risco está diminuindo.  
 
As empresas precisam diferenciar dois tipos de risco. O primeiro é estratégico, é aquele que se 
assume na busca do objetivo estratégico, como a entrada em um novo mercado. O risco 
estratégico tem um lado positivo e um negativo, e normalmente sua origem é externa (mercado, 
cliente, fornecedor, agência reguladora etc). Esse tipo de risco precisa ser avaliado para que se 
encaixe tanto na estratégia como no apetite por risco da companhia. O segundo tipo é o risco 
não-intencional, como fraudes e falhas de distribuição, e tem apenas o lado negativo. O risco não-
intencional tende a ser produzido internamente, por exemplo, por atos ilícitos ou problemas com 
RH, operações, TI ou estratégia. O risco não-intencional representa um custo para a organização. 
 
Como é possível, então, que a empresa integre medidas e gestão de risco? Primeiramente, deve 
incluir na avaliação as percepções de todas as partes interessadas - acionistas, administração, 
clientes, agências reguladoras e outros elementos importantes. Depois, para garantir que o 
apetite por risco oriente as atividades, precisa aplicá-lo à carteira de riscos usando uma 
mensuração comum. Uma estratégia bem-sucedida depende de realizações funcionais e 
operacionais, como os processos de marketing e produção. Por sua vez, a produção pode 
depender de conhecimento técnico e da disponibilidade de mão-de-obra qualificada. Portanto, o 
êxito estratégico é sustentado por uma série de outros processos, que podem ser expressos por 
uma "árvore de risco". 
 
A construção da árvore de risco 
 
A árvore de risco permite que as partes interessadas estimem o impacto de cada risco sobre o 
sucesso estratégico. Dessa forma, todos os riscos podem ser avaliados segundo o mesmo critério. 
Além disso, ao levar em conta eventos que podem gerar impacto positivo e negativo, a árvore de 
risco restabelece o equilíbrio entre risco e oportunidade em favor da gestão geral de riscos. A 
criação de uma árvore de risco pode fornecer a base para a política de risco corporativa.  
 
A UnitedHealth Group, empresa americana do setor de saúde, abraçou os princípios básicos 
envolvidos no apetite por risco estratégico e na integração de riscos. Segundo Bill Bojan, vice-
presidente da área de risco e auditor geral da companhia, "a gestão de risco comercial... deve ser 
parte integrante da cultura, do processo decisório e dos processos de governança da 
UnitedHealth". A empresa sabe que o risco estratégico fornece a melhor oportunidade para 
criação de valor e, portanto, deve orientar a alocação de boa parte dos recursos.  
 



Ao integrar os diferentes riscos, a companhia assimilou o valor da simplificação: criou um universo 
de riscos-padrão com 40 tipos de risco que cobrem todos os riscos comerciais básicos, a partir de 
uma lista inicial que contava com 100 tipos. Patrick Stroh, diretor de gestão de risco comercial, 
observa que a nova abordagem fez aumentar a percepção do grupo em relação a riscos positivos 
e negativos, além de melhorar qualidade, custo e produtividade em diversas áreas.  
 
A ERM é uma necessidade no mundo dos negócios atual. Envolve custos, mas se realizada de 
forma dirigida e segundo normas de conformidade, o método gera oportunidades para as 
empresas obterem mais equilíbrio e controle dos riscos estratégicos e das oportunidades que se 
apresentam. 
 
 

 
 
 

 
 
Leia Mais 
 
Um leque de opções para a avaliação de investimentos 
Francis Chittenden 
 
Investir em ativos como novas instalações ou máquinas é sempre caro. Por isso, as empresas 
devem tomar cuidado ao analisar projetos que exigem esses investimentos usando um leque 
amplo de técnicas de avaliação. 
 



Até recentemente, a melhor prática para avaliar novas oportunidades de investimento era prever 
o retorno esperado e usar uma taxa de desconto ajustada ao risco para obter o valor atual do 
retorno. Essa linha de pensamento, juntamente com a interconexão das decisões de investimento 
com a estratégia, levou ao desenvolvimento de modelos de "opções reais", que vêem os 
investimentos como uma coleção de opções financeiras a se exercer. Por exemplo, uma firma que 
investe numa pequena fábrica para fazer um novo produto talvez nunca consiga ganhar dinheiro 
nesse baixo nível de produção. Contudo, ao testar o processo de fabricação e aprender sobre a 
demanda dos consumidores, a firma está obtendo a "opção real" de expandir-se depois, se o novo 
produto tiver sucesso. 
 
Muitas facetas da tomada de decisão na área de investimentos se parecem a opções reais. Muitas 
vezes uma firma tem a opção de fazer um investimento, mas não tem a obrigação de fazê-lo. Ela 
pode adiar, ampliar, reduzir, abandonar ou deixar o projeto em suspenso. Muitas vezes os 
executivos procuram maneiras de amenizar os riscos e a incerteza, tais como adiar uma decisão à 
espera de perspectivas melhores; exigir retornos mais altos para compensar os riscos; obter 
ativos flexíveis; e dar preferência ao leasing nos equipamentos, em condições que permitam fazer 
atualizações tecnológicas e encerrar o contrato sempre que necessário. 
 
Não é provável que os modelos de opções reais, tais como apresentados nos trabalhos 
acadêmicos, sejam amplamente adotados no mundo comercial; mas o raciocínio subjacente pode 
ser muito útil se aplicado explicitamente à avaliação de investimentos. 
 
Ao avaliar um projeto de investimentos, muitas empresas usam o método pay-back (PB), ou de 
recuperação do investimento, que determina o tempo necessário para recuperar o investimento 
inicial. Menos preferidos são os modelos mais complexos de fluxo de caixa descontado (FCD), que 
consiste em estimar todos os fluxos de caixa gerados ao longo da duração de um projeto de 
investimento de capitais e descontá-los até a data atual, usando uma "taxa de juros" apropriada, 
ajustada ao risco.  
 
Um dos motivos para a preferência pelo método PB é que projetos com menor tempo de retorno 
são considerados mais atraentes que os investimentos a longo prazo, mesmo que estes tenham o 
potencial de gerar retornos mais elevados. Contudo, isso não significa que hoje não se considera 
mais relevante usar modelos de FCD. As empresas mais sofisticadas não só pensam em termos de 
opções reais como usam uma combinação de métodos de avaliação, pois cada método oferece 
uma compreensão mais profunda do investimento proposto.  
 
Por exemplo, uma empresa pode incluir uma análise do valor atual líquido, onde se calcula o valor 
líquido dos fluxos de caixa descontados, deduzido o custo do investimento inicial de capital, e a 
taxa interna de retorno, ou seja, a taxa de desconto na qual o montante dos futuros fluxos de 
caixa se equipara ao custo do investimento de capital. 
 
Combinando técnicas de DCF com PB para avaliar os retornos além de um determinado limite de 
tempo para o payback constitui uma alternativa simples, embora rudimentar, às complexas 
simulações de risco. Além disso, usar análises de cenários e de sensibilidade ajuda a elaborar, de 
maneira bem informada, o limite superior e o inferior de confiança, permitindo que um gestor 
julgue a solidez das hipóteses básicas de uma proposta de investimento. 
 
Empresas de alto desempenho 
 
Firmas com um espírito empreendedor que superam a média do setor buscando agressivamente o 
crescimento e maiores lucros não limitam seus investimentos aos projetos em que o resultado 
esperado é quantificável. Elas se baseiam também em avaliações qualitativas. Para superar o 
problema dos julgamentos subjetivos, elas se tornam exímias "solucionadoras de problemas". 
Reconhecem que é inevitável haver desvios em relação às expectativas, e monitoram o progresso 
atentamente, para que os problemas possam ser corrigidos logo que surgem. Relatórios e 



avaliações pós-investimentos também são importantes para o processo de aprender com os erros 
e identificar as falhas que podem ser evitadas ou superadas. 
 
De modo geral, as empresas de alto desempenho atribuem mais importância em serem 
vanguardistas do que as de desempenho médio, chegando em primeiro lugar a uma nova área de 
oportunidade. Isso reflete sua atitude agressiva quanto aos investimentos. Também dão maior 
valor à flexibilidade, a fim de reduzir a incerteza relativamente alta que acompanha um 
investimento pioneiro. 
 
As firmas de sucesso, com mais espírito empresarial, examinam sua coleção de investimentos ao 
considerar uma proposta de gasto de capital. Elas têm um limiar de risco diferente das empresas 
menos ambiciosas, e limitam sua vulnerabilidade combinando vários projetos com diferentes 
características de risco. Ao mesmo tempo, são persistentes em desenvolver projetos de alto risco 
e possibilidade de altos retornos. 
 
Leasing, contratação e aluguel 
 
Investir em ativos como novas instalações ou máquinas é sempre caro. Por isso, as empresas 
devem tomar cuidado ao analisar projetos que exigem esses investimentos usando um leque 
amplo de técnicas de avaliação. 
 
Alocar verbas continua sendo uma atividade crucial para as empresas que precisam regularmente 
comprar bens de capital a fim de prosperar; mas já não é mais tão relevante para todas as 
empresas. Os mercados já desenvolveram soluções para reduzir o impacto da incerteza nas 
operações comerciais, por meio do leasing, contratação e aluguel. Chamamos a isso "mercado da 
incerteza dos bens de capital" (capital asset uncertainty market, ou CAUM, na sigla em inglês). 
Usando o CAUM, empresas de todos os tamanhos podem conseguir boa parte dos equipamentos 
necessários, sem precisar correr todos os riscos que a propriedade implica. Como explica o diretor 
financeiro de uma firma de armazenamento e transportes: "Obtemos tudo por leasing - armazéns, 
maquinário, empilhadeiras, caminhões. Não é necessário aplicar o capital... É fácil sair de um 
contrato de leasing". 
 
Esses equipamentos podem ser usados conforme são necessários; quando as circunstâncias 
mudam, são devolvidos, mediante uma modesta taxa por término de contrato. Essas práticas são 
muito difundidas e adotadas pela maioria das pequenas empresas e das prestadoras de serviços. 
Contudo, o acesso ao CAUM depende da natureza dos ativos desejados - no caso de bens mais 
especializados, nem sempre é possível conseguir leasing ou aluguel. 
 
O acesso ao CAUM é vital para que as pequenas empresas conservem seus limitados recursos 
financeiros e tenham mais flexibilidade operacional. Em contraste, as grandes empresas 
enfrentam menos limitações financeiras, e usam as soluções do CAUM basicamente para 
aumentar sua flexibilidade. 
 
Como alternativa, outras empresas reduzem sua base de ativos fixos terceirizando a produção ou 
os serviços. Por exemplo, o diretor financeiro de uma grande fábrica de capital aberto ilustra até 
que ponto se pode usar a terceirização: "Com exceção das nossas fábricas na Suíça e na 
Alemanha, toda a produção do nosso grupo é terceirizada. Os gastos de capital representam de 
2% a 5% das vendas anuais, e a maior parte é gasta em equipamentos de teste, computadores e 
carros". 
 
Conclusão  
 
As empresas que aplicam técnicas de avaliação de investimentos utilizam regularmente conceitos 
alinhados aos modelos de opções reais. Os diretores financeiros esquematizam o processo de 
investimentos, e depois o administram examinando as opções disponíveis e o valor financeiro e 



estratégico de cada uma. Considere, por exemplo, uma gráfica que pagou extra para adquirir um 
equipamento de usos múltiplos. Isso lhe dá a opção de conseguir encomendas de trabalho em três 
mercados diferentes; reduz o risco de que o equipamento fique ocioso, e aumenta o valor de 
segunda mão da sua base de ativos (garantindo assim que parte do valor investido seja 
recuperado). 
 
Em paralelo aos modelos de opções reais, as considerações estratégicas são cruciais para se 
avaliar as oportunidades de investimentos. Os mais experientes reconhecem as limitações das 
técnicas tradicionais de avaliação de investimentos, e aplicam toda uma série de medidas para 
ressaltar diferentes aspectos de cada proposta. 
 
A escolha das técnicas de avaliação de investimentos depende das circunstâncias da proposta. Por 
exemplo, ao avaliar uma proposta de aquisição de outra empresa, ou as decisões sobre Pesquisa 
& Desenvolvimento, usam-se métodos FCD, pois a natureza dos investimentos e os prazos 
prolongados são inadequados para se empregar o método PB. 
 
As empresas de sucesso têm uma abordagem muito ativa em relação às decisões de 
investimento. Reconhecendo que as previsões contêm muitas incertezas, elas monitoram de perto 
os projetos, atentas a qualquer sinal de desvio em relação às expectativas, e tomam providências 
imediatas para remediar os problemas. Essas firmas, mesmo reconhecendo a importância do 
desempenho a curto prazo, valorizam as oportunidades estratégicas e outras de longo prazo - por 
exemplo, dão grande valor às vantagens de ser o primeiro a atuar em dado setor. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 out. 2005, Gestão de Riscos, p. 2 a 4 
 
 


