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Diante de um cenário global de incerteza marcado pela instabilidade das moedas, volatilidade dos 
investimentos, variação no preço das commodities e a ameaça do terrorismo, algumas empresas 
como a Braskem , Bradesco , Aracruz e Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) têm buscado 
centralizar sua gestão de risco para mapear e tentar prever as mudanças do mercado. 
 
De acordo com uma pesquisa da consultoria Ernest & Young, realizada com 400 líderes 
corporativos em 16 países, incluindo o Brasil, as organizações esperam um aumento no nível 
global dos riscos nos próximos três anos. Apesar do esforço para tornar a gestão mais eficiente, 
para 42% dos entrevistados ainda existem falhas em sua cobertura de risco.  
 
O estudo revela que quatro em cada dez companhias não possuem processos formais para alinhar 
a avaliação das ameaças com a estratégia dos negócios.  
 
Risco de mercado 
 
Para atender a legislação do setor elétrico, que determina a contratação de energia com prazo 
mínimo de cinco anos de antecedência, a CPFL criou um departamento para gerenciar os riscos e 
traçar estratégias prevendo as tendências do setor. Ele reúne as áreas de projeção de mercado, 
planejamento estratégico e gestão de risco. A empresa pretende ainda implantar um comitê 
específico para gerir as operações. 
 
Segundo o diretor de planejamento da comercialização, Marco Antonio O. de Siqueira, a CPFL 
contratou uma consultoria para implantar um sistema de avaliação da capacidade da empresa em 
atender a demanda. “Como a energia não pode ser estocada, a gestão da demanda e oferta é 
fundamental à mitigação do risco de suprimento insuficiente. Pretendemos com isso prever a 
possibilidade de um racionamento de energia ou um ‘apagão’.” 
 
Outra grande preocupação da empresa se refere às mudanças regulatórias, que podem ter 
impacto direto na comercialização de energia. Essa questão é muito cobrada pelos investidores, 
principalmente em relação à legislação ambiental, que pode interferir na expansão dos negócios. 
 
Cobrança por transparência 
 
O nível de transparência em relação ao risco tem um grande peso na decisão dos investimentos. 
Um outro levantamento da Ernest & Young, feito com 130 grandes investidores globais, mostra 
que para 65% deles a transparência das operações é considerada mais importante do que a 
própria rentabilidade a longo prazo. “Os investidores esperam que as empresas ofereçam 
informações mais precisas e atualizadas com relação aos problemas do setor e a capacidade da 
empresa para reagir às mudanças”, afirma Luis Carlos Passetti, sócio e encarregado da área de 
risco da consultoria no Brasil, Luis Carlos Passetti.  
 
Segundo ele, os investidores estão dispostos a premiar as companhias que demonstrem uma 
gestão eficiente dos riscos. De acordo com a pesquisa, 48% dos investidores deixaram de investir 
em empresas, que apresentaram baixa performance nessa área. 
 
Para diminuir a sua margem de risco no mercado, a Braskem contratou a consultoria Mckinsey 
para montar um comitê de gestão de risco, que agrega os principais executivos, liderado pelo 
presidente da companhia. 
 
O comitê se reúne a cada dois meses para definir estratégias e as probabilidades de lucro e preço 
dos produtos.  



A avaliação constante do cenário econômico permitiu à empresa se preparar para as possíveis 
mudanças do mercado, como o aumento do preço do petróleo, por exemplo, que é um insumo 
básico para a Braskem. “Com o mapeamento dos riscos, conseguimos identificar as áreas de 
dispersão e traçar um plano de ação para reverter o quadro, o que permite controlar melhor o 
fluxo de caixa”, afirma Sérgio Brinckmann, diretor da área. 
 
Preocupação com a reputação 
 
Para mapear os principais riscos e seu impacto sobre os negócios, a Aracruz montou um comitê 
que conta com a participação de diversos profissionais, da área financeira ao setor operacional. 
Segundo o chefe da área financeira, Isac Zagury, com o monitoramento constante e análise dos 
resultados a cada três meses é possível traçar um plano de ação com maior rapidez para 
responder às mudanças do mercado. “O conhecimento atualizado do cenário econômico permite 
elaborar um orçamento mais eficaz e mitigar os custos”, afirma Zagury. 
 
Ele afirma que os riscos intangíveis como a ameaça à imagem da empresa e conflitos sociais — 
como os que ocorreram recentemente com a invasão de terras da empresa pelo Via Campesina — 
são mais difíceis de prever, uma vez que, ao contrário da área financeira, falta instrumentos de 
avaliação. 
 
Para o diretor executivo do banco Bradesco, Domingos Figueiredo de Abreu, os riscos ligados à 
qualidade do atendimento e à reputação da empresa são mais difíceis de aferir, porque não 
existem métodos eficazes para monitorar essa área. Ele afirma que a preservação da imagem 
deve fazer parte da cultura do banco.“É o tipo de risco que não podemos abrir mão, pois 
dependemos dos nossos clientes”.  
 
De acordo com ele, o setor financeiro, em função do acordo de Basiléia II, já monitora os riscos 
de mercado e começa agora a controlar os demais, como o problema de fraudes e a segurança da 
informação.  
 
Já em relação aos investidores, a maior preocupação está voltada para a inadimplência dos 
clientes e a expansão da carteira de créditos. 
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