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Os bancos no Brasil terão até 31 de dezembro deste ano para implementarem os seus programas 
de gestão de riscos de créditos e operacionais e apresentar ao Banco Central o gestor que será 
responsável pela qualidade das informações prestadas às autoridades monetárias e ao mercado. 
Esses alterações na governança corporativa das instituições visam atender as determinações da 
Basiléia II (veja box), um documento que estabelece as diretrizes de gestão de risco de créditos e 
operacional das organizações. 
 
O grupo SulAmérica , que já está implementando os seus processos, por pressão dos acionistas e 
da Superintendência de Seguros Privados (Susep) — autarquia vinculada ao Ministério da 
Fazenda, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada 
aberta, capitalização e resseguro no Brasil — acelerou a modernização da sua administração de 
risco. Agora, cerca de seis mil funcionários do banco estão sendo informados e treinados para 
usar as novas ferramentas. A primeira fase do projeto levou 10 meses. Nos próximos meses serão 
implementadas outras soluções.  
 
Antes de iniciar as operações de implementação, a consultoria DBA , contratada para realizar o 
trabalho, identificou quatro mil pontos de riscos. As áreas de seguro saúde e automóvel, de 
acordo com o estudo, são as que receberão maior controle. Além dos modernos softwares para 
identificar as possíveis falhas durante as operações diárias, está sendo estabelecido na companhia 
novos modelos de comunicação interna. Os e-mails, por exemplo, são disparados 
automaticamente para lembrar e cobrar dos funcionários os testes de controles. Já o portal 
corporativo tem uma comunicação constante demandada pela área de compliance (responsável 
por cumprir os Acordos de Basiléia II). Cerca de 300 colaboradores já utilizam as soluções. “Essa 
ferramentas possibilitam um monitoramento permanente dos planos de melhoria da gestão de 
riscos”, afirma.  
 
Com a nova estrutura, a diretoria de auditoria do SulAmérica agora está ligada diretamente à 
presidência. E para dar maior dinâmica nas discussões dos riscos foi criado um comitê deliberativo 
de compliance, onde foram envolvidos as áreas jurídicas e de recursos humanos para divulgar a 
“nova” cultura na organização. “Os planos de gestão são monitorados pela controladoria. Mas, 
para ter resultado efetivo é preciso o envolvimento da alta administração. Assim se dissemina a 
prática com mais agilidade na organização”, diz Bruno Melo, gerente de soluções da DBA, 
empresa responsável pelo estudo e implementação do gerenciamento de risco no Sul América. 
 
Gestor responsável 
 
Segundo Kathleen Krause, assessora sênior do departamento de normas do Banco Central 
(Denor), os diretores dos bancos responsáveis pela gestão terão de conhecer sistematicamente o 
grau de vulnerabilidade dos seus riscos operacionais.  
 
O diretor da BDO Trevisan , Márcio Peppe, especialistas em gestão de riscos reforça: “Os riscos 
financeiros dos bancos causam desconfianças no mercado. Por isso, o Banco Central cobrará das 
instituições, dentro do prazo previsto, o nome do gestor que responderá pela área. O objetivo da 
Basiléia II é dar maior qualidade à governança corporativa dessas empresas financeiras”. 
 
Nesse contexto, o Unibanco , que já tem sua estrutura implementada, têm à frente da gestão da 
área de risco o executivo Marcelo Orticelli, diretor de gestão de risco da instituição. Orticelli é o 
profissional responsável pelo setor e que terá o seu nome apresentado ao Banco Central.  
 
Para dar continuidade ao seu trabalho, o banco contratará até final do ano 10 gestores para o 
setor e concluirá o projeto de gestão de risco de crédito e operacional até dezembro. Ao todo, 
serão 35 pessoas envolvidas no processo.  



 
No momento, a instituição está desenvolvendo o sistema de captura de perdas para monitorar 
processos vulneráveis. “Temos uma equipe que ficará até o final do ano acompanhando o 
cronograma da autoridade monetária para cumprir no prazo previsto para a Basiléia”, diz Orticelli. 
 
Banco de dados 
 
O Banco Real, por sua vez, dará início a apuração das informações já levantadas para identificar 
as áreas consideradas vulneráveis. O sistema que fará o monitoramento das operações começará 
a ser alimentado com os dados preparados pela equipe gestora e coordenadora do trabalho. 
 
Segundo o diretor executivo de risco do Banco Real , Renato Pasqualin, aproximadamente 200 
profissionais do banco estão envolvidos diretamente na implementação dos sistemas. “Desde 
2004 estamos trabalhando no levantamento das informações dos clientes e das áreas que 
sofrerão impactos com essa medida. Na primeira fase do programa analisamos os dados obtidos 
para construir os modelos de riscos de crédito e operacional”, conta. 
 
Outra mudança ocorrida foi a transferência da governança corporativa para a área de finanças. 
Antes, a governança estava alocada no departamento de riscos.  
 
Já o Bradesco , até o final do ano entrará no término do desenvolvimento de um sistema de 
grande porte que irá coletar os dados de todo o conglomerado do grupo, inclusive a divisão de 
seguros. O sistema de gestão será alimentado com os dados levantados nos últimos quatro anos 
pelo departamento de risco e compliance. 
 
A equipe que participa da implementação tem mais de 10 gestores envolvidos na implementação 
do programa. O treinamento envolverá tanto a equipe do banco quanto aos colaboradores das 
seguradoras pertencentes à instituição. “O grande desafio para as instituições é disseminar a 
cultura de gestão de riscos. Para passar aos colaboradores a importância de uma gestão como 
essa é preciso um intenso trabalho de comunicação e treinamento”, explica Roberto Sobral 
Hollander, diretor departamental do Bradesco.  
 
Em 2005, o Bradesco havia direcionado esforços para a identificação de perdas operacionais de 
crédito, seguindo às normas da Basiléia II. “Com isso, a empresa obteve resultados consistentes”, 
afirma Hollander.  
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