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1 Introdução 

1.1 Apresentação do Tema 

A atividade de gerenciar riscos, como forma de estudo e de profissão, é 
uma atividade recente, iniciou com o século ~ e tomou força no final do 
mesmo século. 

No Brasil a atividade é ainda mais recente, pois a profissão de Gerente de 
Riscos só foi regulamentada. e aceita, pelo INSS - Instituto Nacional de 
Seguridade Social ao final do ano de 2002, momento em que se tornou profissão 
reconhecida e passou a constar dos compêndios profissionais daquele órgão. 

Ainda que seja uma profissão recente, bem como o seu estudo, a 
preocupação com riscos sempre esteve presente no dia a dia do homem, desde os 
tempos mais remotos. 

O homem, como ser racional, entende desde há muito tempo os riscos 
que corre, e aprendeu com as experiências vividas a selecionar os riscos que 
poderia correr, classificando-os, de acordo com a gravidade das conseqüências 
advíndas do seu acontecimento (risco). 

Na área de :finanças, o trabalho de John Markowitz, Teoria Moderna das 
Carteiras, foi o primeiro trabalho conceituando o risco de uma carteira de 
investimentos, analisando a concentração e a dispersão dos investimentos que 
compõem uma carteira de ativos; seu estudo está baseado nos conceitos de 
retomo e risco. 

O risco é assim conceituado por estudiosos do tema: 
./ Segundo Laurence J. Gitman1

: "O risco pode ser definido como 
possibilidade de perda, ou como variabilidade de retornos 
esperados relativos a um ativo; íncerteza seria outro termo 
formalmente usado com o mesmo sentido de risco." 

./ Segundo José Pereira da Silva2: '~sco existe quando o tomador 
de decisões pode basear-se em probabilidades objetivas para 
estimar diferentes resultados, de modo que sua expectativa se 
baseia em dados históricos e, portanto, a decisão é tomada a partir 
de estimativas julgadas aceitáveis pelo tomador de decisões." 

./ Segundo Antonio Marcos Duarte Jr.3: "Risco pode ser definido 
como uma medida de incerteza associada aos retornos esperados 
de investimentos." 

1 GITMAN, Laurence L Princípios de Administração Firumceíra.. Ed. Harbra. São Paulo. 1997; 
2 SILVA, José Pereira da. Gestão e Análise de Risco de Crédito. 3 Edição. Ed. Atlas. São Paulo. 2000; 
3 DUARTE Jr .• Antonio Marcos; PlNHEIRO, Fernando Antonio Perrone; JORDÃO. Manoel Rodrigues e 
BASTOS, Norton Tmres de. Gerenciamento de Riscos Corporativos: Classificação, Definições e 
Exemplos. Artigo Técnico da Uníbanco Global Rísk Management; 



./ O dicionário Aurélio dá a seguinte definição para risco: ''Perigo 
ou possibilidade de perigo. Possibilidade de perda ou de 
responsabilidade pelo dano." 

Pode ainda o tema ser confundido com o termo incerteza, que está 
relacionada a um caso fortuito, sem dados históricos para avaliação de sua 
probabilidade. 

><Para a atividade empresarial, é importante ter medida dos riscos 
incorridos na sua atividade, assim também o é para a atividade bancária, pela sua 
característica de ter no dinheiro sua mercadoria, portanto, incorre numa grande 
preocupação adicional. 

A atividade bancária, ainda que tenha se sofisticado ao longo do tempo, 
permanece como sendo predominantemente de compra e venda de recursos 
:financeiros; a compra pela captação de recursos em depósitos efetuados pelos 
clientes e a venda pela concessão de empréstimos e financiamentos. 

Urna das justificativas dadas pelos bancos para gerenciar riscos, é a de 
que os mercados estão se tomando por demais sofisticados, com produtos 
formatados especíalmente para nichos de clientes; grandes volumes de operações 
e transações diárias, com movimentos de altas somas de recursos. Estas 
atividades recomendam que se crie uma área específica, para gerenciar os riscos 
embutídos em todas estas operações. 

A Caixa Econômica Federal, apresentou as seguintes razões para 
Gerenciar Riscos: 

./ Crescente utilização de instrumentos derivativos para 
atenuar/anular descasamentos de taxas, volumes, prazos e 
moedas; 

./ Alta volatilidade dos mercados financeiros, em função das 
mutações no cenário econômico interno e externo; 

./ Redução das taxas de juros, fazendo com que a lucratividade 
bancária seja mais exposta a riscos; 

./ Necessidade de ampliação dos volumes de Operações Ativas e 
Passivas, em razão da redução nos spreads com adequados 
limites na relação risco X retomo; 

./ Melhor compreensão do conjunto das operações Ativas e 
Passivas e sua participação no risco da instítuição; 

./ Adequação às normas legais nacionais e internacionais. 

1.1.1 A Atividade Bancária 

A atividade bancária incorre em diversos riscos, e sua detecção e 
mitigação sempre foram desafios enfrentados pelas instituições deste segmento 
de atividade. 

No mercado brasileiro, esta preocupação tomou-se mais acentuada 
quando da tentativa ftacassada de estabilização da moeda com o Plano Cruzado. 



Naquele momento~ ficou clara a fragilidade das instituições financeiras 
em caso de estabilidade da moeda, pois sua grande fonte de renda vínha do 
ganho inflacionário e da compra de títulos públicos com suas sobras de caixa; 
atuação restrita de repassadores de recursos ao governo federal. 

No ano de 1.986 as receitas dos bancos com tarifas pela prestação de 
serviços foram de aproximadamente 18% do total de receitas auferidas com a 
atividade bancária (fonte Bacen). 

Esta postura comercial era bem clara e aberta, e os bancos passaram a ser 
"sócios~· do governo, ganhando com a sua necessidade cada vez maior de 
recursos; atuando apenas como captadores e repassadores dos recursos e tendo 
uma atuação tímida na concessão de créditos ao setor produtivo da economia. 

Outra estratégia do governo para se financiar era a emissão de moeda, e 
com isso financiava toda a ciranda financeira em que estávamos enredados. 
Havia ainda a possibilidade de postergar pagamentos, esperando que a inflação 
corroesse os valor de compra do dinheiro, e com isso possibilitar o fechamento 
do orçamento público. 

Tudo funcionava conforme o script, e os sócios se davam muito bem, um 
dependia do outro. 

A partir da campanha para a eleição de um novo presidente, sendo o 
eleito o Sr. Tancredo Neves, tradicional político da cena nacional, que 
apresentou um discurso de reforma do estado e debelação da ínflação como 
forma de manutenção, e de até mesmo de distribuição de renda, apesar de sua 
morte antes de assumir o posto, ficaram os Governantes sem outra opção que 
não fosse a implantação de um plano que dominasse a inflação. 

A percepção geral era de que a ciranda financeira não poderia continuar, 
foram tentadas por cinco vezes com planos econômicos, até que com a edição 
Plano Real conseguiu-se domar a inflação, más, não sem antes serem tomadas 
medidas saneadoras e preparatórias para a edição do plano. 

No plano internacional, o sistema financeiro de alguns países apresentava 
fragilidade, e ocorreram crises localizadas que serviram de alerta aos 
governantes e às Instituições Bancárias Reguladoras 1nternacionais (BIS, Banco 
Mundial e FMI). 

Anthony Saunders, em seu livro Administração de Instituições 
Financeiras4

, relata as crises vividas pelo mercado Norte Americano e dá um 
quadro das perdas sofridas com estas crises, sendo elas: 

./ Pânico bancário ocorrido de 1.930a1.933 que resultou na quebra 
de 10.000 bancos comerciais; a cobertura pela FDIC - Federal 
Deposit Insurance Corporation (fundo garantidor de bancos e 

4 SAUNDERS, Anthony_ Administração ile Instituições Ftnanceíra. 2 Edição Americana.. Ed. Atlas. São 
Paulo. 2000; 



instituições de poupança) de depósitos que era de$ 2.500,00, 
passou a ser de$ 100.000,00 . 

./ Período de calmaria entre 1.945 e 1.980, com um volume 
insignificante de problemas com a quebra de bancos . 

./ A partir de 1.980 e até 1.990, quando ocorreu a quebra de 1.039 
bancos sendo o pico em 1. 988 com a falência de 221 bancos . 

./ Em 1.991 o FDIC captou$ 30 bilhões para zerar sua posição a 
descoberto junto ao tesouro e, ainda terminou aquele ano com um 
déficit de $ 1 bilhões . 

./ Entre 1. 980 e 1. 988, 514 associações de poupança e empréstimos 
faliram, a um custo direto de $ 78 bilhões ao FSLIC, fimdo 
garantidor das associações de poupança e empréstimos . 

./ Em l .993 foram gastos mais $ 50 bilhões pela RTC - Resolutíon 
Trust Corporation (Sociedade de Liquidação de Associações de 
Poupança e Empréstimos)-, para a reorganização dos ativos das 
associações falidas, por um processo de liquidação, e para a 
reestruturar os bancos de poupança em dificuldades, por meio de 
operações de recapitalização e fusão . 

./ Temos então, um gasto direto de$ 165 bilhões em saneamento de 
bancos e associações de poupanças e empréstimos ao longo deste 
período. 

As causas para a insolvência dos bancos e associações de poupança e 
empréstimos foram: 

./ Aumento das taxas de juros no período 1979 a 1982, com o 
descasamento das taxas de juros de captação com as de aplicação 
em linhas de crédito de longo prazo, principalmente empréstimos 
imobiliários com taxas fixas; 

./ Colapso dos preços do petróleo, de imóveis e de outras 
mercadorias, com prejuízo aos financiadores destas atividades; 

./ Crescimento da competição no mercado bancário interno e 
externo, com redução de ganhos, e desvalorização das cartas 
patentes de bancos e de instituições de poupança. 

./ Período de desregulamentação e de tolerância de :fiscalização, na 
década de 1.980, com os níveis de capital adequados . 

Ocorreram ainda as seguintes crises internacionais: 
./ Crise do México (l.994/1.995), com a desvalorização do peso 

mexicano em 15% em um único dia(20/12/l.994); 
./ Crise da Argentina em 1.995, como reflexo da crise mexicana; 
./ Crise da Ásia (l. 997), quando o índice da Bolsa da Coréia do Sul 

caiu 50% em uma semana; 
./ Crise da Rússia (l.998), quando a moeda russa caiu 41 % em dois 

dias; 
./ Crise do Brasil (1.999), quando o Real desvalorizou 8% em um 

dia (14/01/1.999). 

Foram todas estas crises de liquidez do sistema financeiro/bancário dos 
países envolvidos, agravadas devido a sua publicidade (divulgação), em se 
tomando com isso, uma crise de confiança nas instituições, po.r parte da 



população em geral. Devido a tal acabaram por abalar os governos, fizeram cair 
gabinetes de ministros (Japão) e abalaram a economia destes países; seu efeito 
mais danoso foi o de contaminação de outras economias pelo efeito de 
propagação, ocasionada pela globalização dos negócios bancários. 

O Brasil sofreu com cada uma dessas crises, com a redução de fluxos 
financeiros de investimentos para o país, com o aumento do custo de captação 
de recursos, e com a escassez dos mesmos, pela aversão ao risco por parte dos 
organismos e bancos financiadores internacionais. 

1.1.2 A Atividade Bancária Brasileira da Atualidade 

A atividade bancária brasileira é identificada pela sofisticação dos 
instrumentos que propiciam a troca de meios de pagamento,. estes, com muita 
agilidade, necessária ao processo inflacionário vivido no passado recente, e por 
bancos nacionais fortalecidos e concorrentes aguerridos. 

Esta identificação é constantemente propagada por meios de 
comunicação, e até mesmo internamente nos bancos; levam em consideração 
prazos de compensação de cheques, transferência de recursos entre instituições 
financeiras com D + O (no mesmo dia), cobrança de títulos bancários em todas as 
praças do país. 

A realidade dos bancos dos países europeus e americanos é de prazos 
mais longos para cobranças bancárias, uso intensivo de cartões de crédito em 
substituição ao cheque (o uso do cheque é restrito a grandes clientes), facilidades 
para transferência eletrônica de fimdos entre bancos. 

Tem ainda, os bancos brasileiros, a característica de substitutos do 
governo, na arrecadação de tributos e tarifas públicas; esta função era 
interessante aos bancos por conta do ganho propiciado pela permanência dos 
recursos nas tesourarias por lapsos de tempo (float); também era conveniente ao 
governo pois conferia agilidade ao processo de arrecadação tributária e na 
disponibilização dos recursos. 

A atividade bancária atual teve sua formulação básica pela Reforma 
Bancária, instituída no ano de 1.964, Lei 4.595, em seu Artigo 17, como parte 
das reformas produzidas na economia do país e, segundo Eduardo Fortuna, em 
seu livro Mercado Financeiro - Produtos e Servíços5

, tem a seguinte definição 
para a atividade: 

"Consideram-se instituições finanmras, para os efeitos da legislação 
em vigor, as pessoas juridkas públicas ou privadas, que tenham como 
atividade priudpal ou acessória a coleta, a intermediação ou a aplicação de 
recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros." 

5 FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro - Produtos e Serviços. l l Edição. Ed. Qualitymark. Rio de 
Janeiro. 1998; 

- - ! 



A atividade bancária tem ainda uma característica de exposição a riscos 
dos mais diversos, notadamente pelas atividades de custódia de valores 
monetários, pelos empréstimos que concede, e pelas captações que faz. 

Como guardião da poupança de grande parcela da população, têm os 
bancos responsabilidade pela preservação da condição de liquidez, bem como da 
capacidade de retomo aos poupadores de remuneração acertada entre as partes. 

1.1.3 Formulação do Problema 

A implantação de um modelo de Gerenciamento de Riscos para uma 
Instituição Financeir~ com a conseqüente adequação ao exigido pelo Acordo da 
Basiléi~ é o desafio do momento. 

Pelo Acordo, os bancos têm que apresentar uma estrutura de capital 
suficiente para suportar o carregamento de suas posições, tanto Ativas quanto 
Passivas. 

O Bacen editou recentemente a Resolução 2.804 de 21/12/2000, que 
dispõe sobre controles do risco de liquidez dos bancos; esta é a mais importante 
regulamentação na busca do controle dos riscos das Instituições Financeiras, e 
na busca da adequação ao Acordo da Basiléia 

Determina a Resolução: 

Art. I - Estabelecer que as instituições financeiras e demais instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem manter sistemas de 
controle estruturado em consonância com seus perfis operacionais, 
periodicamente reavaliados, que permitam o acompanhamento permanente das 
posições assumidas em todas as operações praticadas nos mercados financeiros e 
de capitais, de forma a evidenciar o risco de liquidez decorrente das atividades 
por elas desenvolvidas. 

Art 2 - Para os efeitos desta resolução, define-se como risco de liquidez 
a ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passiveis exigíveis -
descasamentos entre pagamentos e recebimentos - que possam afetar a 
capacidade de pagamento das instituições, levando-se em consideração as 
diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. 

Art. 3 - Os controles referidos no art. 1. devem permitir, no mínimo, a 
avaliação diária das operações com prazos de liquidação inferiores a noventa 
dias. 

Art 4 - Com vistas ao atendimento do disposto no art 1., as instituições 
ali referidas devem adotar, no mínimo, os seguintes procedimentos: 

1 Manter de forma adequadamente documentada os critérios e a 
estrutura estabelecidos para o controle do risco de liquidez; 

II. Elaborar análises econômico-financeiras que permitam avaliar o 
impacto dos diferentes cenários na condição de liquidez de seus 



fluxos de caixa, levando em consideração, inclusive, fatores 
internos e externos à instituição; 

Ill Elaborar relatórios que permitam o monitoramento dos riscos de 
liquidez assumidos; 

IV. Realizar avaliações voltadas a identificação de mecanismos e 
instrumentos que permitam a obtenção dos recursos necessários a 
reversão de posições que coloquem em risco a situação 
econômico-financeíra da instituição, englobando as alternativas 
de liquidez disponíveis nos mercados financeíros e de capitais; 

V. Realizar periodicamente testes de avaliação dos sistemas de 
controles implantados, incluindo testes de estresse, testes de 
aderência e quaisquer outros que permitam a identificação de 
problemas que, de alguma forma, possam comprometer o 
equilíbrio econômico-financeiro da instituição; 

Vl Promover a imediata disseminação das informações e análises 
empreendidas sobre o risco de liquidez detectado aos diversos 
setores diretivos e gerenciais da instituição, bem como das 
conclusões e providências adotadas; 

VII. Estabelecer plano de contingência contendo estratégia de 
administração de situações de crise de liquidez. 

Art. 5 - Os sistemas de controle de que trata esta resolução devem estar 
capacitados a identificar: 

l Os riscos de cada instituição individualmente; e 
II. Os riscos do conglomerado em termos consolidados. 

Art. 6 - As análises, informações e relatórios referidos nesta resolução 
devem ficar a disposição do Banco Central do Brasil na sede da instituição e, 
quando for o caso, na sede da instituição líder do conglomerado financeiro. 

Art. 7 - As instituições referidas no art. l. devem: 
I. Adequar-se às disposições desta resolução no prazo máximo de 

seis meses contados da data de sua entrada em vigor; 
II. Designar diretor estatutário responsáveL perante o Banco Central 

do Brasil, pela observância do disposto nesta resolução, o qual 
poderá ser o administrador indicado para o gerenciamento de 
risco da instituição. 

Art. 8 - Fica o Banco Central do Brasil autorizado a: 
I. Determinar a adoção de medidas corretivas voltadas à adequação 

dos controles e a recondução da sociedade a níveis adequados de 
liquidez, bem como requerer informações e relatórios 
complementares; 

II. Baixar as normas e adotar as medidas julgadas necessárias à 
execução do disposto nesta resolução, ínclusive no que diz 
respeito ao prazo referido no art.3. 

Art. 9 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 21 de dezembro de 2. 000 



Annínio Fraga Neto 
Presidente 

A Resolução 2.804, ao estabelecer a apresentação, pelas IF, de controles 
estruturados de avaliação de risco de liquídez, toma transparente ao mercado a 
situação em que se encontra, a instituição, quanto a riscos que possa estar 
correndo com as posições assumidas no mercado. 

O problema a ser tratado neste trabalho é a adequação das Instituições 
Financeiras a esta Resolução do Banco Central do Brasil, e as ferramentas 
disponíveis no mercado para auxiliar neste intento. 

1.1.3 Justificativa 

1.1.3.1 O Acordo de Basiléia e Resoluções do 
Bacen para sua implementação 

As histórias de crises bancárias brasileiras em diferentes épocas, ainda 
que sempre pontuais e restritas a poucos bancos de cada vez, bem como a 
exigência dos organismos internacionais, de adequação por parte dos bancos 
locais aos preceitos do Acordo da Basiléia, facilitou aos governantes a tomada 
de decisão em direção a um maior controle da atividade, assim como a 
disseminação desta preocupação trazida de outros países. 

Para a administração bancária, o grande risco vem da perda de liquidez 
do banco, e é este o maior desafio para sua existência 

Para a redução dos riscos incorridos na atividade bancária, foram 
estabelecidos padrões para liquídez, para capital mínimo exigído, para concessão 
de crédito e para a composição da carteira de ativos líquidos. 

V amos discorrer sobre a implantação de critérios básicos, para o 
enquadramento dos bancos em padrões operacionais da atividade, tidos como 
condizentes com as necessidades dos clientes, dos países e das instituições 
internacionais de crédito. 

A primeira iniciativa de controle e supervisão internacional da atividade 
bancária, teve início com o Comitê de Basiléia, formado em l. 97 4 pelos bancos 
centrais dos países integrantes do Grupo dos 10 ( G-10 ), que eram então: 
Bé1gíca, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Luxemburgo, Holanda, 
Esp~ Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. 

Este comitê foi instituído com a supervisão do BIS - Banco de 
Compensações Internacionais, localizado em Basel (Suíça), e ele previa que: a 
partir do ano de 1.988 seria implantado um. sistema de medição de risco de 
crédito, de transferência, a adoção de um limite mínimo de capítal necessário e 
disponível para lastrear as operações das instituições financeiras daqueles países. 



Estas determinações foram a forma encontrada para controlar o risco a 
que estavam expostos os governos e clientes destas instituíções, pela insolvência 
ou a má administração dos. recursos da população. 

Esta preocupação por parte dos países do G-10, foi acentuada em 
decorrência da Globalização dos mercados e da necessidade cada vez maís 
intensa de trocas de posições financeíras entre os países, por conta de transações 
comerciais e :financeiras. 

Além disso, os países ricos têm interesse na solidificação do sistema 
financeiro dos países do chamado terceiro mundo, por representarem destino 
rentável para suas sobras de capitais, o que não vinha acontecendo com o 
volume e intensidade desejad~ em função da fragilidade dos seus mecanismos 
de controle e de identificação dos riscos a que estavam sujeitos. 

O Brasil, através do Banco Central e do CMN - Conselho Monetário 
Nacional, baixou a Resolução de nfunero 2.099 em l 7 /08/1.994, com o objetivo 
de enquadrar o mercado :financeiro nacional aos padrões de solvência e liquidez 
aceitos internacionalmente, como forma de enquadramento ao Acordo de 
Basiléia. 

A resolução consistia de quatro anexos, segundo Eduardo Fortuna6
, que 

eram os seguintes: 
• O anexo I apresenta as regras para o funcionamento, a 

transferência e a reorganização das instituições financeiras, 
revoga toda a legislação que concedia incentivos à constituição 
de bancos múltiplos, unifica as carteiras de desenvolvimento e 
investimento e possibilita a criação da carteira de arrendamento 
mercantil (leasing), vedando neste caso a emissão de debêntures; 

• O anexo II especifica os novos limites mínimos de capital e 
patrimônio liquido para o funcionamento das instituições 
:financeiras, autorizadas a funcionar pelo Bacen; 

• O anexo IlI disciplina a instalação e o funcionamento das 
dependências das instituições financeiras autorizadas pelo Bacen; 

• O anexo IV fixa as novas regras de determinação do patrimônio 
líquido ajustado, que passa a ser calculado proporcionalmente ao 
grau de risco da estrutura dos ativos de cada instituição. Cria-se, 
assim, uma obrigatoriedade de manutenção, pelas instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Bace~ de um valor de patrimônio liquido compatível com o grau 
de risco da estrutura de seus ativos. 

No ano de 1.995 o governo federal ampliou os poderes do Banco Central, 
dando-lhe condições de atuar preventivamente na fiscalização de instituições 
:financeiras. 

As regulamentações prevíam para as instituições com problemas de 
liquidez: 

6 Ibidem nota 5 



• Novo aporte de recursos por parte dos acionistas; 
• Transferência do controle acionário; 
• Reorganização societária, por meio de incorporação;, fusão ou 

cisão. 

O Comitê de Basiléia, em janeiro de 1. 998, lançou 25 princípios básicos 
a serem debatidos pela comunidade internacional e, a partir de sua aceitação 
pelos países membros, passarem a ser observados para o perfeito funcionamento 
da atividade bancária; são eles: 

Precondições para uma Supervisão Bandria Eficaz 

1. "Um sistema eficaz de supervisão bancaria terá claramente definidas 
as responsabilidades e os objetivos de cada agência envolvida na 
supervisão de organizações bancárias. Cada uma dessas agências 
deve ter independência operacional e recursos adequados. Um 
ordenamento legal apropriado à supervisão bancária também é 
necessário, incluíndo dispositivos relacionados com as autorizações 
às organizações bancárias e sua supervisão contínua; poderes 
voltados para a verificação de conformidade legal, bem como para 
interesses de segurança e solidez; e proteção legal para os 
supervisores. Também devem ser contemplados dispositivos 
referentes à troca de informações entre supervisores e à proteção da 
confidencialidade de tais informações.,. 

Autorizações e Estrutura 

2. "As atividades permitidas às instituições autorizadas a operar como 
bancos, sujeitas à supervisão, devem ser claramente definidas e o uso 
da palavra ~banco" nos nomes das instituições deve ser controlado 
na medida do possível" 

3. "O órgão autorizador deve ter o direito de estabelecer critérios e de 
rejeitar pedidos de autorização para operação que não atendam aos 
padrões exigidos. O processo de autorização deve consistir, no 
mínimo, de uma avaliação da estrutura de propriedade da organização 
bancária, seus diretores e principais administradores, seu plano 
operacional e seus controles internos, e suas condições :financeiras 
projetadas, inclusive a estrutura de capital Quando o proprietário ou 
controlador da instituição proponente formn banco estrangeiro, deve
se condicionar a autorização a uma prévia anuência do órgão 
supervisor do país de origem." 

4. "Os supervisores bancários devem ter autoridade para examinar e 
rejeitar qualquer proposta de transferência sígníficativa, para 
terceiros, do controle ou da propriedade de bancos existentes." 

5. "Os supervisores bancários devem ter autoridade para estabelecer 
critérios para exame das aquisições e dos investimentos mais 
relevantes de um banco, assegurando que as estruturas e ramí:ficações 



corporativas não exponham o banco a riscos indevidos, nem impeçam 
uma supervisão eficaz.." 

Regulamentos e Requisitos Pmdendais 

6. "Os supervisores bancários devem estabelecer, para todos os bancos, 
requisitos mínimos, prudentes e apropriados, de adequação de capital. 
Tais requisitos devem refletir os riscos a que os bancos se submetem 
e devem definir os componentes de capital levando em conta a 
capacidade de absorção de perdas de cada um. Pelo menos para os 
bancos com atuação intemacionaL esses requisitos não devem se 
menos rigorosos do que os estabelecidos no Acordo de Capital da 
Basiléia." 

7. "Um elemento essencial de qualquer sistema de supervisão é a 
avaliação das políticas, práticas e dos procedimentos de um banco, 
relacionado com a concessão de empréstimos e com as decisões de 
investimentos, bem como com as rotinas de administração de suas 
carteiras de crédito e de investimento." 

8. "Os supervisores bancários devem se assegurar de que os bancos 
estabelecem e cumprem políticas, práticas e procedimentos 
adequados à avaliação da qualidade de seus ativos e para a adequação 
de suas provisões e de suas reservas para perdas em operações de 
crédito." 

9. "Os supervisores banc-ários devem se assegurar de que os bancos 
adotam sistemas de informações gerenciais que possibilitem a 
identificação, pelos administradores, de concentrações dentro de suas 
carteiras. Os supervisores estabelecer limites que restrinjam a 
exposição dos bancos a tomadores individuais de crédito ou a grupos 
de tomadores inter-relacionados." 

1 O. "Visando prevenir abusos decorrentes de concessão de crédito a 
empresas e/ou indivíduos ligados ao banco concedente, os 
supervisores bancários devem estabelecer critérios que assegurem um 
rígido controle de tais operações, para que sejam efetivamente 
monitoradas. Outras medidas apropriadas devem ser adotadas para 
controlar ou reduzir os riscos inerentes a tais operações." 

1 L "Os supervisores bancários devem se assegurar de que os bancos 
adotam políticas e procedimentos adequados para identificar, 
monitorar e controlar riscos de país e riscos de transferência em suas 
atividade de empréstimos e de investimento internacionais, e para 
manter reservas apropriadas contra tais riscos." 

12. "Os supervisores bancários devem se assegurar de que os bancos 
mantêm sistemas que avaliam com precisão, monitoram e controlam 
adequadamente os riscos de mercado; os supervisores devem ter 



poderes para impor limites específicos e/ou um encargo específico de 
capital sobre exposições a riscos de mercado, se necessário." 

13. "Os supervisores bancários devem se assegurar de que os bancos 
adotam um processo abrangente de administração de risco (incluindo 
a supervisão adequada pelo conselho de diretores e pela 
administração sênior), para identificar, medir, monitorar e controlar 
todos os demais riscos materiais e, quando necessário, para manter 
capital contra tais riscos." 

14. "Os supervisores bancários devem determinar que os bancos 
mantenham controles internos adequados para a natureza e para a 
escala de seus negócios. Os instrumentos de controle devem incluir 
disposições claras para a delegação de competência e 
responsabilidade; a separação de funções que envolvem assunção de 
compromissos pelo banco, a utilização de seus recursos financeiros e 
a responsabilidade por seus ativos e passivos; a reconciliação de tais 
processos; a proteção de seus ativos; e as funções apropriadas de 
auditoria e de conformidade independentes, internas ou externas, para 
verificar a adesão a tais controles, assim como às leis e regulamentos 
aplicáveis." 

15. "Os supervisores bancários devem determinar que os bancos adotem 
políticas, práticas e procedimentos, incluindo regras rígidas do tipo 
'conheça-seu-cliente', que promovam elevados padrões éticos e 
profissionais no setor financeiro e previnam a utilização dos bancos, 
intencionalmente ou não, por elementos criminosos." 

Métodos de Supervisão Ban~ária Contínua 

16. "Um sistema de supervisão bancária eficaz deve constStrr da 
combinação de atividades de supervisão direta (in loco) e indireta" 

17. "Os supervisores bancários devem manter contato regular com as 
administrações dos bancos e conhecer profundamente todas as 
operações das instituições bancárias." 

18. "Os supervisores bancários devem dispor de meios para coletar, 
examinar e analisar relatórios prudenciais e estatísticos dos bancos, 
em bases individuais e consolidadas." 

19. "Os supervisores bancários devem dispor de meios para verificação 
independente das informações pertinentes à supervisão, seja por 
intermédio de inspeções diretas, seja pelo uso de auditores externos." 

20. "Um elemento essencial da supervisão bancária é a capacidade de 
supervisionar grupos ou conglomerados bancários em bases 
consolidadas." 



Requisites de Informação 

21. "Os supervisores bancários devem se assegurar de que cada banco 
mantém registros adequados, definidos de acordo com políticas e 
práticas contábeis consistentes, que possibilitem uma avaliação 
precisa da real condição financeira do banco e da lucratividade de seu 
negócio, e de que os bancos publicam regularmente relatórios 
financeiros que reflitam com fidelidade suas condições." 

Poderes Formais dos Supervisores 

22. "Os supervisores bancários devem dispor de meios para adotar ações 
corretivas oportunas quando os bancos deixarem de cumprir 
requisitos prudenciais (como índices mínimos de adequação de 
capital), quando houver violação de regulamentos ou quando, de 
alguma outra forma, houver ameaça para os depositantes. Para 
circunstâncias extremas, deve-se incluir a competência para revogar a 
autorização de :funcionamento da instituição, ou para recomendar sua 
revogação." 

Atividades Bancárias Intemacionais 

23. "Os supervisores bancários devem realizar supervisao global 
consolidada nas instituições que atuam intemaciona1mente, 
monitorando adequadamente e aplicando normas prudenciais 
adequadas em todos os seus negócios de alcance mundial, 
principalmente suas filiais estrangeiras, joint-ventures e subsidiárias." 

24. '"Um elemento chave da supervisão bancária consolidada é o 
estabelecimento de contatos e o intercâmbio de informações com os 
vários outros supervisores envolvidos, principalmente as autoridades 
do país hospedeiro." 

25. "Os supervisores bancários devem requerer que as operações locais 
dos bancos estrangeiros sejam conduzidas com o mesmo padrão de 
exigência requerida das instituições locais e devem ter poderes para 
fornecer informações requeridas por autoridades supervisoras do país 
de origem, visando possibilitar-lhes a supervisão consolidada" 

"A supervisão eficaz de organizações bancárias é um componente 
essencial de um ambiente econômico forte, à medida que os sistemas bancários 
desempenham um importante papel nas operações de pagamento e na 
mobilização e distribuição de poupança. É tarefa da supervisão assegurar que os 
bancos operem de maneira saudável e segura, e que mantenham capital e 
reservas suficientes para suportar os riscos inerentes a seus negócios. Supervisão 
bancária forte e eficaz representa um bem público que nem sempre se encontra 
presente nos mercados e que, conjuntamente com uma política macroeconômica 
eficaz, é indispensável para a estabilidade financeira em qualquer país. Apesar 
de o custo da supervisão bancária ser comprovadamente elevado, o custo da falta 



ou da deficiência de supervisão é ainda maior. (transcrito do texto 'Princípios 
Essenciais para uma Supervisão Bancária Eficaz' - Bacen, 1.977)." 

A adequação do sistema fínanceiro brasileiro a esta nova realidade, 
preconizada pelos mandamentos emanados do Acordo da Basiléia demandou, 
por parte do governo, amplo programa de reestruturação da atividade bancária e 
que foi chamado de: 

• PROER - Programa de Estímulo à Reestruturação e ao 
Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional, programa 
destinado aos bancos privados e o: 

• PROES - Programa de Incentivo à Redução do Setor Público 
Estadual na Atividade Bancári~ programa destinado aos bancos 
estatais. 

Em complemento a essas resoluções, o governo instituiu ainda o FGC -
Fundo Garantidor de Crédito pela Resolução 2.211, de novembro de 1.995, e 
pela Resolução 2.657 instituiu a base de cálculo para a determinação do 
recolhimento, na forma dos saldos de final do mês, de certos títulos e subtítulos 
do Cosif - Plano Contábil das Instituições Financeiras. 

O FGC tem por objeto prestar garantia de créditos contra instituições dele 
participantes, nas hipóteses de: 

• Decretação da intervenção, liquídação extrajudicial ou falência de 
instituição; 

• Reconhecimento, pelo Banco Central do Brasil, do estado de 
insolvência de instituição. 

São participantes do FGC as instituições financeiras e as associações de 
poupança e empréstimos em :funcionamento no País que: 

• Recebem depósitos à vist~ a prazo ou em contas de poupança; 
• Efetuam aceite em letras de cambio; 
• Captam recursos através de colocação de letras imobiliárias e 

letras hipotecárias. 

São objeto da garantia proporcionada pelo FGC os seguintes créditos: 
• Depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio; 
• Depósrtosdepoupança; 
• Depósrtos a prazo, com ou sem emissão de certificado; 

• Letras de câmbio; 
• Letras imobiliárias; 

• Letras hipotecárias. 

Limita ainda o valor de garantia ao montante de R$ 20.000,00 por pessoa 
em cada instituição. 

O Bacen editou aind~ mais recentemente, a Resolução 2.804 de 
21/12/2000, que dispõe sobre controles do risco de liquidez dos bancos, e que 
talvez seja a mais importante das regulamentações na busca do controle dos 



riscos das Instituições Financeiras e na busca da adequação ao Acordo da 
Basiléia, já relatado quando da formulação do nosso problema a ser analisado. 

Com a adoção pelo governo brasileiro das premissas de regulamentação 
bancária indicada pela banca internacional. através do Acordo de Basiléia, com 
as Circulares e Resoluções editadas na perseguição de um modelo de 
transparência e controle de riscos, restou aos bancos a implantação de controles 
internos, instrumentos de medição da exposição ao risco pela concessão de 
crédito e a segregação dos riscos operacionaís e de mercado exigidos. 

1.1.4.2 
Bancária 

Riscos Inerentes e Incorridos na Amidade 

A atividade bancária é caracterizada pela incidência de riscos dos mais 
diversos, principalmente por ser o seu produto a compra e venda de dinheiro. 

Esta atividade consís~se basicamente em três operações que parecem 
simples, e o foram no início desta atividade, porém hoje, em função da 
sofisticação dos mercados, produtos e da globalização dos mercados, não guarda 
nada de simples e sim de sofisticada, rentável e extremamente arriscada 

A três operações são: 

• Captar 
• Emprestar 
• Rereber 

Caouette7 fala das quatro funções principais dos mercados financeiros: 
./ Função depositária: as pessoas precisam de um lugar para 

guardar seu dinheiro; 
./ Função de investimento: as pessoas precisam de meios para 

fazer seu capital crescer investindo em ativos que combinem 
com suas preferências com respeito a rendimento e liquidez; 

./ Função de crédito: as pessoas precisam de um lugar do qual 
possam tomar dinheiro emprestado; 

./ Função de administração de risco: as pessoas precisam de uma 
maneira de transferir riscos financeiros que não se sentem 
confortáveis em sustentar sozinhas. 

As funções deposítária e de investimento guardam relação com a 
captação de recursos, primeira função e básica da atividade :financeira pois é dela 
que se originam os recursos para todas as outras atividades. 

As funções de crédito e de administração de riscos estão relacionadas 
primeiramente, com a atividade de emprestar e de receber, na medida em que 

7 CAOUETIE, John B.; ALTMAN, Edw-ard 1. e NARA Y ANAN, Paul. Gestão do Risco de Crédito - O 
PróximoGrandeDesa.fwFinanceiro,pág. 402. l Edição. Ed. Qualitymark. Rio de Janeiro. 1999; 



emprestar bem, significa a garantia ou aumento da probabilidade de retomo do 
capital emprestado. 

À atividade bancária foram incorporadas ainda as seguintes atividades 
em complemento à atividade de empréstimos: Certificados de Depósitos 
Bancários, Certificados de Depósitos Interbancários, Debêntures, Câmbio, 
Letras Hipotecárias, Letras Imobiliárias, Títulos de Crédito Industrial e 
Comercial, Cédula Hipotecária, Bônus e Eurobônus, Hot Money, Contas 
Garantidas, Crédito Rotativo, Desconto de Títulos, Empréstimos para Capital de 
Giro, V endor , Export Notes, Resolução 63, CDC Crédito Direto ao 
Consumidor, Cessão de Créditos, Assunção de Dívida, Fundo de Aval, 
Financiamentos Imobiliários, Crédito Rural, Swap, Derivativos, Ações, compra 
e venda de Títulos Públicos, Notas Promissórias, Redesconto, Redesconto de 
Liquidez, CDI. 

Ao separar a função de administração de risco, e dizer que as pessoas 
precisam de uma maneira de transferir riscos financeiros, quis Christopher 
Marshall8 se referir à atividade de crédito que já foi exercida por pessoas fisicas, 
em busca de maior rentabilidade, suprindo as necessidades de capitais de 
tomadores individuais, empresas e de nações. 

Caracteristicas das Transações Financeiras 
Lado da Cavtação Lado da Aplicação 
Prazo: curto Prazo: longo 
Liquidez: alta Liquidez: baixa 
Risco: baíxo Risco: alto 
Valor: pequeno Valor: grande 

A importância deste trabalho reside na abordagem dos riscos da atividade 
bancária, a análise das formas de gerenciamento destes riscos, e em alternativas 
possíveis de serem utilizadas como fonna de redução da exposição aos riscos 
relatados. 

É meu objetivo traçar um roteiro de implantação do Gerenciamento de 
Riscos em uma Instituição Financeira abordando: 

./ Riscos a que estão expostos; 

./ Formas de detecção e controle; 

./ Redução do Risco; 

./ Segregação do Risco pela origem, para identificação de 
fragilidade operacional e posterior gerenciamento. 

Procuraremos também deixar claras as diversas atividades exercidas 
pelas IF, os riscos incorridos em cada uma delas, bem como as formas de sua 
administração e redução; este é o grande desafio atual pela diversidade das 
atividades encontradas nos bancos. 

8 MARSHAIL, Christopher. Medindo e Gerenciando Riscos Operacionais em Instituições F-inanceiras. 
Tradução Bazán Tecnologia e Lingüística. Qualitymark Ed.. Río de Janeiro. 2002; 



1.1.4 Metodologia 

A metodologia empregada neste trabalho é a de estudo de caso, com a 
análise das estratégias utilizadas pela Caixa Econômica Federal, para a 
administração dos riscos embutidos em suas operações bancárias. 

Para a execução desta análise, serão estudadas as abordagens adotadas 
pela Caixa e demais bancos para a administração dos seus Ativos e Passivos, os 
riscos inerentes à atividade bancária, as formas de mensuração dos riscos 
incorridos, as formas de repasse destes riscos, os instrumentos/ferramentas de 
análise utilizadas atualmente pelo mercado para quantificar riscos e determinar o 
grau de exposição da IF. 

Serão pesquisadas publicações que abordam o tema Riscos, bem como o 
Gerenciamento dos Riscos na área bancária, sua administração e formas de 
tratamento destes riscos para embasar a parte teórica deste trabalho. 

1.1.5.1 Empresa· escolhida como caso para estudo: Caixa 
EconôlDKa Federal 

A Caixa Econômica Federal é uma instituição financeira única no 
mercado brasileiro pela sua característica de banco público federal e ao mesmo 
tempo estar sajeito ã concorrência de mercado das demais players deste 
mercado. 

A característica data à Caixa é a de "Empresa Pública de Direito 
Privado", esta denominação faz parte da legislação que rege a implantação da 
empresa e seu funcionamento. 

A Caixa atua no mercado como um banco privado, sem diferenças 
relevantes em sua atuação comercial; sua diferenciação se encontra nas 
atividades de Banco de Fomento Urbano, delegação dada pelo Governo Federal 
e que inclui as seguintes atividades delegadas: 

./ Administração do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
sendo a centralizadora das contas dos partícipan~ 
administradora da aplicação dos recursos e responsável pela 
guarda dos seus recursos; 

./ Administradora e pagadora do Seguro Desemprego por 
delegação do Ministério do Trabalho e do SINE - Sistema 
Nacional do Emprego (vinculado ao MT); 

./ Administradora do FCVS - Fundo para Compensação das 
Variações Salariais, fundo criado para absorver as variações 
descasadas entre os reajustes da dívida e dos salários (em fase 
de pagamento e manutenção, não aporta novos participantes); 

./ Principal agente de fomento habítacional pela aplicação dos 
recursos do FGTS no financiamento da habitação popular e da 
infra-estrutura urbana; 



./ Concessão de financiamentos do PROGER - Programa de 
Geração de Emprego e Renda, programa do Governo Federal 
criado para fomentar a criação de novos postos de trabalho para 
a população. 

Por todas estas atividades, o Gerenciamento de Riscos na Caixa se toma 
uma atividade com características diferenciadas pois tem suas aplicações com 
características de operações comerciais, normalmente praticadas pelos demais 
bancos, bem como a característica de gestora de aplicações de recursos oriundos 
da União com função social necessários ao fomento das atividades de interesse 
do Governo Federal. 

Como estratégia de Gerenciamento de Riscos, a Caixa adotava o modelo 
de pulverização da atividade entre Diretorias, Superintendências, Gerências e 
tratava estas atividades pela agregação das linhas de trabalho em uma mesma 
área. Por exemplo: as aplicações habitacionais tinham tratamento estanque em 
sua atividade sendo tratadas pela diretoria responsável pela área; o risco 
operacional era tratado pela Diretoria de Logística, responsável pelo processo. 

Ainda tínhamos a Gerencia de Riscos de Crédito, alocada em uma 
estrutura específica, independente das demais áreas, com atuação restrita ao 
processo de análise de crédito e atribuição de score ao avaliado. 

O Gerenciamento do Risco de Mercado estava agregado à Diretoria de 
Finanças. 

Esta estrutura permaneceu pelos últimos anos sendo modificada com a 
reestruturação operacional realizada em Setembro de 2002, a qual criou as Vice 
Presidências de Administração de Riscos e a de Administração de Ativos de 
Terceiros, com as seguintes estruturas e atribuições: 

(i) Vice Presidência de Administração de Riscos 

(ii) Superintendência Nacional de Risco de Crédito 

(iii)Gerência Nacional de Avaliação de Risco de Crédito de 
Operações com Projetos: 

Efetuar análise de risco de crédito de operações financeiras realizadas 
com pessoas jurídicas relativas a projetos, operações estruturadas e 
repasses de recursos do BNDES e, para tanto, estabelecer parâmetros 
de avaliação, criar modelos de avaliação, mensurar o risco de crédito 
e receber analisar projetos propostos. 

(iv)Gerência Nacional de Avaliação de Risco de Crédito de 
Operações com Pessoa Física e Jurídica: 

Efetuar análise de risco de crédito das operações financeiras com 
pessoas fisica e jurídica e para tanto, criar modelos de avaliação, 
estabelecer parâmetros, analisar processos, levantar e estudar bancos 
de dados e emitir pareceres técnicos relativos à área. 



(v) Gerência de Filial de Risco de Crédito: tem atuação igual à 
anterior só que regional. 

(vi)Gerência Nacional de Modelagem de Risco de Crédito de 
Operações Pessoa Física: 
Efetuar a modelagem de análise de risco de operações :financeiras 
realizadas com pessoa fisica. 

(vii) Gerência Nacional de Modelagem de Risco de Crédito de 
Operações Pessoa Jurídica: 

Efetuar a modelagem de análise de risco das operações financeiras 
realizadas com pessoa jurídica 

( viii) Superintendência Nacional de Risco de Mercado 
Atividades: 

./ Propor políticas de gerenciamento de risco; 

./ Propor e gerir a política de gestão de risco de mercado e 
liquidez para as operações ativas e passivas da Caixa; 

./ Implementar modelos para gerenciamento de nsco 
operacional; 

./ Apurar e monitorar riscos de mercado e liquidez; 

./ Disponibilizar informações de risco. 

(ix)Superintendêncía Nacional de Risco Operacional 
Atividades: 

./ Propor políticas de gestão do risco operacional; 

./ Implementar modelos e metodologias de mensuração e 
gerenciamento do risco; 

./ Mapear e monitorar os riscos; 

./ Disponibilizar informações de risco operacional. 

(x) Diretoria de Administração de Riscos Corporativos 
Atividades: 

./ Propor políticas de gestão de risco corporativo, atuarial e 
subsidiar o Conselho Diretor na definição das políticas de 
risco; 

./ Implementar Projeto "Modelo de Monitoramento de Riscos 
Globais" - gestão e controle dos riscos da Caixa: 

Desenvolver e disponibilizar ferramentas de gestão 
do risco global; 

Consolidar e monitorar os riscos de crédito, 
mercado, operacional, atuarial e outros; 

Definir e apurar indicadores de risco global; 
Monitorar a exposição de risco na Caixa; 
Propor alocação de capital ajustado ao nsco 

identificado . 

./ Realizar monitoramento do risco atuarial: 
Desenvolver e manter modelos de 
avaliação de passivos atuariais; 



Acompanhar a implementação e 
validação dos modelos de risco 
desenvolvidos pelas controladas e 
patrocinadas; 
Propor políticas de proteção, 
considerando o equilíbrio econõmico
:financeiro e a legislação vigente; 
Elaborar estudos, pareceres e 
demonstrativos de resultado de 
avaliações atuariais; 
Controlar riscos de coligadas e 
patrocinadas, sejam eles próprios ou de 
terceiros. 

(xi)Gerência Nacional de Controle e Acompanhamento de Risco de 
Crédito 
./ Definir políticas de crédito para otimização da carteira: 

implementar metodologia de avaliação de risco de 
carteiras; 
avaliar modelos de aferição de riscos de crédito; 
definir limites e diversificação do crédito em função 
do risco e retorno; 
identificar, analisar e informar sobre nível de risco de 
crédito Caixa, propondo ações preventivas e 
corretivas. 

Além da Vice Presidência anterior, criou também a Vice Presidência de 
Ativos de Terceiros com a seguinte estrutura, no que diz respeito a risco: 

(i) Vice Presidência de Ativos de Terceiros 

(ii) Gerência Nacional de Risco de Conformidade 
Atividades 

./ Gerenciar risco e conformidade: 
calcular o Value at Risk (VaR) dos fundos, com base 
em posições dos fundos no SISFIN 
estimar a curva de juros e câmbio para mark-to-market 
acompanhar a comformidade técnica das operações de 
gestão 
definir controles necessários para potenciais riscos 
operacionais identificados 
verificar o enquadramento legal dos fundos e quanto 
ao objetivo da gestão 
verificar a conformidade das manuals de 
procedimentos operacionais das áreas 
acompanhar riscos legais na análise de produtos, dos 
contratos, do relacionamento com clientes e da 
comunicação interna e externa 

./ Precificar: 



efetuar a precifícação dos ativos dos fundos de 
investimento e carteiras administradas 
conferir precificação dos ativos de fundos e carteiras 
administradas, controladas e custodiadas por outras 
instituições 
avaliar risco de crédito privado em operações 

(iii)Diretoria de Gestão de Recursos de Terceiros 
Atividades 

./ Definir estratégias para composição de carteiras e fundos: 
coordenar as operações da mesa para fundos de renda 
fica e variável 
definir estratégia de atuação nas operações dos 
mercados :financeiros e de capitais 
definir volume, quantidade e vencimento dos ativos 
para composição da carteira de fundos de investimento 
e carteiras administradas 
analisar e negociar ativos nos mercados financeiros e 
decapitais 

./ Registrar as operações realizadas e manter a disposição dos 
órgãos fiscalizadores informações sobre as operações 
praticadas em cada fundo de investimento 

(ív)Gerência Nacional Mesa de Operações 
Atividades: realizar operações de compra e venda de ativos para os 
fundos de investimentos e carteiras administradas. 

(v) Gerência Nacional de Renda Fixa 
Atividade: gerenciar a composição dos fundos de renda fixa 

(vi)Gerência Nacional de Rerufa Variável 
Atividade: gerencias a composição dos fundos de renda variável. 

(vii) Superintendência Nacional de Produtos para Ativos de 
Terceiros 

(viii) Gerência Nacional de Produtos para Ativos de Terceiros 
Atividades: 

./ Desenvolver produtos de fundos de investimento e carteiras 
administradas: 

lançar, retirar, reposicionar e precíficar produtos 
providenciar manuais, regulamentos, termos de 
adesão, extratos, contratos e cartilhas, relatórios legais 
realizar assembléias 
proceder a abertura e encerramento de 
fundos,providenciando os atos deliberativos de 
abertura e encerramento, inscrição/baixa de CNPJ, 
abertura/encerramento de contas SELIC, CETIP, 
conta-corrente e comunicado à AMBID, se for o caso 



providenciar o registro dos fundos e manter suas 
informações atualizadas nos órgãos externos 

./ Divulgar produtos: 
definir em conjunto com as áreas responsáveis, 
estratégias de divulgação de produtos e treinamento 
operacional 
negociar com gestores de Segmentos e de Rede de 
Vendas a inclusão de novos produtos 
acompanhar o processo de divulgação dos produtos, 
identificando e corrigindo as deficiências de 
informação 

(ix)GerênciaNacional de Pesquisa Quantitativa 
Atividades 

./ Realizar prospecção de mercado: 
prospectar, considerando as tendências de mercado, 
soluções que agreguem facilidade, conveniência e 
atratividade para os fundos de investimento 
identificar oportunidades de negócios, por meio do 
acompanhamento do mercado 

./ Efetuar análise técnica: 
realizar pesquisa quantitativa 
desenvolver modelos econométricos para precificação 
de ativos de terceiros 
realizar estudos voltados a "due diligence" para fundos 
e comportamento de ativos 

Por esta nova arrumação operacional, ficaram concentrados na Vice 
Presidência de Adminístração de Riscos a apreciação dos riscos pelas atividades 
de crédito a pessoas fisicas e jurídicas, com projetos especiais, riscos de mercado 
e riscos operacionais. 

A Vice Presidência de Ativos de Terceiros coube a gestão dos riscos das 
operações de mercado e pela administração dos recursos confiados à Caixa pelos 
seus correntistas. 

Esta nova estrutura vem se apresentando adequada às necessidades da 
empresa. 



2 Base Teórica Empírica - Dimensões de Riscos 

Passaremos a analisar as Dimensões de Riscos inerentes a estas 
atividades, formas de identificação e gerenciamento destes riscos. 

Segundo Antônio Marcos Duarte Jr.9
, Diretor de Gerenciamento de 

Riscos Corporativos do Unibanco S.A, em artigo técnico publicado, aborda a 
doutrina atualmente reconhecida pela qual são os seguintes os riscos principais a 
que estão sujeitas as lF: 

• Risco de Mercado 
• Risco de Crédito 
• Risco Operacional 
• Risco Legal 

2.1 Risco de Mercado 

O Risco de Mercado está atrelado a variáveis externas à IF, a incertezas 
do mercado quanto ao comportamento da economia e dos mercados com os 
quais elas transacionam. 

De uma maneira geral, as IF não têm poder para alterar a dinâmica dos 
mercados por maior que seja o seu tamanho e influência; cabe a ela apenas a 
opção de correr ou não o risco (pressupondo de que alguns riscos possam ser 
evitados). 

Os principais fatores que, pela sua ocorrência, podem influenciar ou 
alterar o Risco de Mercado são: 

2.1.1 Risco de Taxas de .Juros 

Os ativos e passivos bancários estão atrelados a taxas de juros praticadas 
no mercado, por ocasião de sua contratação, tanto para captação quanto para 
aplicação (empréstimos concedidos). 

A oscilação nas taxas praticadas pelo mercado em relação às taxas 
contratadas quebra o equilíbrio mantido pela operação, podendo representar a 
incerteza de retomo da operação: 

./ Quando as taxas caem pelo encarecimento relativo da operação 
em relação ao mercado e a subseqüente pressão, no caso natural, 
por parte do tomador pela revisão do custo da operação para 
baixo acompanhando o mercado; 

./ Quando as taxas sobem, pela perda de oportunidade que a 
aplicação dos recursos trariam neste novo momento, ou até 
mesmo prejuízo pela preci:ficação inadequada da taxa em 
percentual insuficiente à remuneração do capital. 

9 ver o disposto na neta 3. 



A taxa de juros de um mercado faz parte de uma política macro
econômica conduzida pela autoridade monetária, possuindo a função de controle 
da economía pela expansão e retração do crédito, mediante a flutuação na 
cotação da taxa básica de juros. 

No caso brasileiro, quem tem a gestão da taxa de juros é o Banco Central 
do Brasil e o Copom - Comitê de Política Monetária-,. os quaís deliberam e 
fixam a cotação para período subseqüente. 

A Taxa Básica de Juros serve de parâmetro para as IF em seus negócios 
de compra e venda de recursos, balizando a cotação da moeda nas trocas entre 
instituições financeiras e governo. 

A IF freqüentemente tem descasado os prazos de seus ativos e passivos, 
fato natural pela diversidade de operações que são fechadas todos os dias e pelas 
taxas de juros cotadas para a data de concessão. 

Ao fazê-lo, se expõem à variação das taxas de juros em maior intensidade 
pelo tempo de exposição a este risco; isto não está previsto quando da 
contratação da operação:, e se a IF não trabalhar com uma margem considerável 
de spread em suas taxas de juros, poderá passar do lucro ao prejuízo com 
facilidade. 

Na economia brasileira, isto se agravou pela impossibilidade de 
indexação das operações de crédito de curto prazo, introduzida com a edição do 
Plano Real que interrompeu a escalada inflacionária e a indexação total da 
moeda brasileira 

A forma encontrada pelas IF para minimizar este risco é pela majoração 
das taxas praticadas, com margem suficiente para neutralizar e/ou minimizar este 
nsco. 

Saunders10 segmenta o Risco de Taxas de Juros e a forma de o tratar 
internamente em três áreas que são: 

• Modelo de Prazo de Vencimento 
A forma como as IF lançam seus ativos em balanço é pelo valor 
contábil, para os de vencimento acima de um ano e a valor de 
mercado, para os de vencimento inferior a um ano. Por este modelo 
as IF incorrem em riscos pela oscilação das taxas de juros praticadas 
pelo mercado,, podendo ter reduzido os valores de cotação dos seus 
ativos. 
Exemplo do livro 
Título de renda fixa de posse da IF. faltando um ano para o seu 
vencimento, com um único pagamento de juros C de 10% no 
vencimento, valor de face de l 00 ( F ), e taxa de juros correntes de 

10 Ver nota 4, Página 114 do referido livro. 



10% ( R ), refletindo as condições correntes do mercado; preço do 
título P 

P=F+C =100+10=100 
(l+R) 1,1 

Imaginemos agora que a taxa de juros praticada pelo mercado ( R ), 
tenha se elevado para 11%, o valor de mercado deste título, desse 
modo, passa a ser de: 

P= 100+ 10=99,10 
1,11 

Portanto, o valor de mercado do título agora representa somente$ 
99 ,90 para cada $ l 00 de valor de face. A IF acaba de sofrer uma 
perda de capital pela desvalorização de sua carteira de ativos. 

Exemplo ocorrido em julho 2002 no Brasil com a determinação de 
"Marcação a Mercado" dos ativos dos fundos de investimentos dos 
bancos: 

Situação anterior: 
A taxa de juros praticada pelo mercado (Copom) era de 18% e todas 
as operações vinham sendo realizadas baseadas nestaTaxa. 

P = 100 + 18%= IOO 
l + 18% 

O Banco Central/Copom aumentou a taxa básica para 21 % e então 
tivemos: 

P = IOO + 18% = 97,52 
1 +21% 

Em função do ajuste determinado pelo Banco Central, de um dia para 
outro, os fundos de investimentos perderam patrimônio pela perda de 
valor dos ativos que compunham suas carteiras; isto ocorreu pela 
"Marcação a Mercado" dos ativos das carteiras. 

Ainda que de dificil aceitação por parte da clientela bancária, a 
"Marcação a Mercado" nada mais é do que atribuir ao título o valor 
que o mercado aceita pagar por aquele título, que neste exemplo 
passou a não refletir mais o juro praticado atualmente pelo mercado. 

• Modelo de Duration 

Por este modelo, os valores são calculados levando-se em conta os 
fluxos de caixa proporcionados pelos ativos ou passivos, e seus 
prazos de vencimento. Tecnicamente, ele é o prazo médio ponderado 



de vencimento, usando os valores presentes relativos dos fluxos de 
caixa. 

Este modelo é o mais usado pelos administradores de Carteiras de 
Fundos, compostas por diversos tipos de ativos e com prazos de 
vencimento dos mais variados. 

" ... a principal relevância da Ouration é como medida voltada para a gestão 
da exposição a risco de variação de taxas de juros. Igualmente importante 
é o papel da Ouration ao permitir que a IF imunize seu balanço ou algum 
segmento desse balanço contra o risco de variação de taxas de juros. "11 

A recente determinação, por parte do BCB, de trazer a valor de 
mercado os ativos que compõem as carteiras dos fundos de 
investimentos brasileiros, teve como norteamento às técnicas de 
Modelo de Prazo de Vencimento e de Duration, e com estes dois 
fatores puderam trazer a cotação do patrimônio liquído dos ftmdos ao 
seu real valor de mercado, isolando prazos e variações das taxas de 
JUfOS. 

• Modelo de Reprecificação 

O Modelo de Reprecificação é também chamado de modelo de hiato 
de financíamento, ou hiato de reprecificação. 

"Consiste na análise contábil de fluxos de caixa do hiato de reprecificação 
entre a receita de juros obtida por uma lF com seus ativos e os juros pagos 
em seus passivos durante determinado período."12 

Esta técnica procura determinar, em um hiato de tempo, qual o 
impacto das mudanças nas condições pré-estabelecidas para a carteira 
de ativos e passivos da IF em seu fluxo de caixa. 

Uma alteração de taxa de juros com hiato de tempo de um dia 
impactou em quanto no fluxo de caixa de ativos e passivos da IF. 

A ferramenta utilizada pelos bancos para cálculo da exposição ao risco a 
que esta sujeita é o método de VaR- Value at Risk, metodología que mede a 
perda máxima esperada de um portfolio, considerando um certo grau de 
confiança para um dado horizonte de tempo. 

11 Vernota4. 
12 Idem nota 10. 

O V aR tem como vantagens: 
./ Fácil compreensão; 
./ O risco é medido em termos de potencial de perda; 
./ Relaciona a perda a uma probabilidade; 
./ Agrega em uma única medida o risco de várias posições 

de uma carteira. 



E as seguintes limitações: 
./ O V aR não incorpora risco de liquidez; 
./ O V aR está associado ao risco de rotina e não de crise. 

Os principais elementos considerados no cálculo do V aR são: 
./ Valor Mark to Market (Marcação a Mercado) das 

operações; 
./ Definição dos fatores de risco; 
./ Volatilidade baseada em série histórica de cada ativo; 
./ Correlação entre ativos - medida de associação entre dois 

ativos ou mercados. 

O uso do VaR pelos bancos está disciplinado pela Resolução CMN 2692, 
que disciplina a necessidade de Patrimônio Líquido Exigido (PLE) das IF, e usa 
em seu cálculo o conceito de Value at Risk para determinação dos valores de 
Exigência de Capital. 

2.1.2 Risco de Taxas de Câmbio 

As operações com câmbio realizadas pelas IF são: 
./ Transações nos mercados de moedas estrangeiras para 

formação de carteira ou pela compra e venda de moeda (é 
comum as IF negociarem moedas estrangeiras com suas 
sobras diárias de tesouraria); 

./ Empréstimos contraídos em moedas estrangeiras para 
financiar uma empresa cliente (Operação 63); 

./ Compra de títulos estrangeiros e/ ou títulos emitidos pelo 
governo brasileiro expressos em moeda estrangeira (Títulos 
Cambiais); 

./ Endividamento em moeda estrangeira para captação de 
fundos (Emissão de Debêntures); 

Uma das formas encontrada pelas IF brasileiras para se proteger da 
fragilidade e da volatilidade das cotações da moeda foi, através da manutenção 
em carteira de volumes expressivos em moedas estrangeiras (volumes fisícos e 
títulos cambiais), com a finalidade de hedge para os volumes mantidos em 
empréstimos/captações nas mesmas moedas. 

Analisando os balanços dos Bancos Itaú e Uníbanco, referentes ao 
primeiro semestre de 2002, pude verificar que esses bancos mantêm as seguintes 
posições: 

./ Itaú apresentou uma receita liquida de R$ 160. 803. 000, 00 
para uma carteira de R$ 3.369.000.000,00; apresenta 
também uma rentabilidade de R$ 251.043.000,00 pelas 
aplicações realizadas no exterior. 

./ Uníbanco apresentou uma receita líquida com a carteira de 
Câmbio de R$ 62.093.000,00; 

./ Real/ ABN Amo Bank apresentou uma receita líquida com 
a carteira de câmbio de R$ 317.787.000,00; 



./ BCN apresentou uma rentabilidade líquida de R$ 
156.861.000,00; 

Estes valores demonstram a importância desta carteira na geração de 
receita para a IF, e os riscos a que incorrem pela oscilação em cotações das 
moedas componentes da carteira 

Outros tipos de operações que envolvem câmbio são: operações 63, 
contratos de hedge, swap e emissão de debêntures no mercado intemacíonal. 

O carregamento de posição de cambio em tesouraria, podendo ser dólar 
tisico, posíção futura de compra ou venda, tem um ingrediente forte de risco que 
é o tamanho do mercado de câmbio brasileiro, pequeno para os padrões 
internacionais. 

Em função disto, este mercado está sujeito à entrada de especuladores 
atuando em uma ponta (compra ou venda), desestabilizando o mercado, 
provocando altas ou baixas artificiais de acordo com seus interesses e obtendo 
lucros significativos com este tipo de operação. 

A forma correta de gerenciamento deste risco é pela redução da 
exposição da carteira de câmbio do banco, através da diversificação de moedas 
(cesta de moedas), pela contratação de hedge para as exposições mais 
significativas, e pelo ganho nas transações diárias com a carteira através da 
intermediação de negócios no mercado. 

Pela amostra dos bancos dos quais verifiquei os balanços, a forma 
utilizada é realmente pela rentabilização da carteira de câmbio com os negócios 
diários e pela manutenção de posições conservadoras de estoques de moedas. 

2.1.3 Risco de Commodiôes 

Commodíties são mercadorias que não possuem diferença entre si, em 
princípio todos os grãos de milho são iguais desde que destinados a um mesmo 
fim 

Os exemplos de commoditíes encontrados no mercado 
brasileiros são: café, soja, açúcar, ouro, milho, álcool, petróleo, minério 
de ferro, frango, carne bovina, suína e suco de laranja 

O Risco de Commodities para uma IF está associado ao carregamento de 
posições em contratos de derivativos, opções de compra e venda e contratos 
futuros, todos emitidos com base em lastros em posições tisicas de commodities. 

As IF têm criado e disponíbilizado Fundos de Commodities para 
aplicação por parte de sua clientela; estes :fundos têm a vantagem de serem 
cotados em dólar acompanhando a cotação do commodities a que está lastreado. 



A constituição dos Fundos de Investimento em Connnodities foi 
regulamentada pela Circular Bacen número 2.205 de 24/06/1.992 e prevê a 
seguinte composição de carteira: 

./ Máximo de 60% em Títulos Públicos, CDB, Debêntures, 
Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias e Quotas de F AF; 

./ Máximo de 10% em posições em ouro; 

./ Máximo de 200/o em ações negociadas na bolsa; 

./ Máximo de 10% em quotas de Fundos de Investimentos 
no Exterior; 

./ Mínimo de 25% em títulos vinculados a ativídades 
agrícolas, pecuárias e agroindustriais; 

./ Máximo de 10% em direitos creditórios vinculados a 
export notes agrícolas; 

./ Máximo de 15% em CDB Rural 

Esta composição foi determinada como sendo a ideal para redução da 
exposição aos riscos inerentes à variação dos preços dos produtos agrícolas, 
como também à variação de seus títulos representativos negociados no mercado. 

Existe ainda o caso de lF que negociam fortemente com ouro e usam 
contratos de opções e de futuros para hedge de suas posições. Estas instituições 
o fazem mais pela tradição dos negócios com ouro, do que pela reserva de valor 
que ele representa.. 

Poucas instituições brasileiras mantêm serviço de custódia de posição em 
ouro para clientes, pela onerosidade da manutenção dos instrumentos de 
segurança necessários à preservação da custódia. 

O risco para uma lF, relacionado diretamente com o commodities, está 
restrito a uns poucos bancos que transacionam com estes produtos ou títulos, 
devendo ser tratado pela técnica de redução de exposição a risco pela 
composição da carteira; isto está sinalizado pela composição das carteiras de 
fundos de commodities determinada pelo Banco Central. 

2.1.4 Risco de Ações 

O carregamento de uma carteira de ações é normal para uma lF e ela 
pode ser em um fundo de investimento ou em tesouraria (muitas lF mantêm 
volumes relevantes de ações em tesouraria, podendo ser da própria instituição ou 
de outras empresas). 

A compra de ações de emissão própria por parte das IF, está 
regulamentada pela CVM, necessitando publicação de fato relevante 
comunicando ao mercado a ocorrência 

É usado como estratégia pelas IF para que com a redução da oferta e 
disponibilidade de ações no mercado, provocar o aumento da cotação dos papeis 
na bolsa 



O risco é :rep:resentado pela volatilidade na cotação das ações, pela 
oscilação normal que apresentam devido a mudanças no mercado pelo aumento 
ou redução da demanda pelo papel; dessas oscilações podem :resultar em perdas 
para a IF, as quais devem estar sendo constantemente monitoradas pelo 
estabelecimento, de posição percentual compatível com o nível de risco a que 
quer estar exposta a IF. 

2.1.5 Risco de Liquidez 

As IF são eleitas pelos seus clientes como deposítárias de suas 
disponibilidades de caixa;. é desta disponibilidade de recursos que ela (IF) tira a 
sua :rentabilidade obtida pela aplicação do dinheiro. 

Então temos uma carteira de passivos, representada pelos depósitos 
recebidos dos clientes, e uma carteira de ativos, representada pelos empréstimos 
concedidos pela IF. 

Em :função desta composição de carteiras do banco, podemos ter crise de 
liquidez tanto de passivos quanto de ativos. A crise de liquidez de passivos é 
pelo saque inesperado de depósitos, acima dos valo:res médios diários, constante 
e duradoura, acarretando uma perda de capacidade da IF em levantar recursos 
para fazer frente aos saques. A crise de liquidez de ativos é pela concessão de 
empréstimos de retomo incerto, acima dos limites toleráveis, acarretando a 
incapacidade do banco honrar os seus passivos pela falta de retomo dos créditos. 

Um exemplo b:rasileiro recente é o caso do Banco Bamerindus que, 
vítima de boatos de insolvência, suportou por longo período de tempo uma 
sangria de seus depósitos e que culminou com a insolvência do banco, a 
intervenção do Bacen e sua venda ao HSBC. 

A percepção do mercado com referência ao Banco Bamerindus era de 
que sua carteira de ativos era de má qualidade e de dificil retomo, com 
aplicações concentradas em poucos tomadores, com dificuldades :financeiras e 
dificuldades para se firmar no mercado (Impacel). 

2.1.6 Risco de Derivativos 

O uso de Derivativos como estratégia de repasse de risco de ope:rações 
contratadas vem sendo usado com maior freqüência pelos bancos. 

A Caixa Econômica Fede:ral lançou no mercado títulos denominados por 
Letras Hipotecárias, títulos de crédito lastreados pela carteira de créditos 
hipotecários mantidos pela instítuíção em sua carteira imobiliária que tiver~ 
ótima aceitação pela rentabilidade e segurança da aplicação. 

Considerada inovação pelo mercado, tem sido comprada por bancos 
concorrentes (venda exclusiva em agências da Caixa para pessoas fisicas e 
mediante Leilões para investidores institucionais) e ofertadas aos seus clientes 
como alternativa de investimento. 



2.1. 7 Risco de Hedge 

O Hedge é um instrumento de gerenciamento de riscos e consiste em 
contratar uma operação inversa à mantida para neutralizar o risco da operação. 

John Hull13 discorre sobre o Hedge da seguinte forma:: 
"Seu objetivo (do hedger) é utilizar os mercados futuros para reduzir 

determinado risco que possam enfrentar, relacionado ao preço do petróleo, a 
uma taxa de câmbio, ao nível do mercado de ações ou a outras variáveis. Um 
hedge perfeito, que na prática é raro, é aquele que elimina completamente o 
risco." 

O Risco de Hedge está na contratação inadequada de proteção para as 
posições mantidas pela Instituição Financeira; contratação insuficiente tanto para 
ativos quanto para passivos da IF. 

O caso mais recente no Brasil para o Risco de Hedge está nas empresas, e 
até mesmo bancos, que contrataram operações de captação de capital em dólar 
no mercado internacional e não contrataram Hedge para estas operações. Com a 
elevação da taxa de câmbio (desvalorização do Real) estas empresas estão 
vivendo a situação de faturarem em Reais com preço baliz.ado pelo mercado 
interno e devendo em Dólar. O caso mais noticiado no momento é o da AES, 
controladora da Eletricidade de São Paulo que não consegue honrar seus 
compromissos junto ao BNDES e ao mercado internacional. 

2.1.8 Risco de Concentração 

Dentro do Risco de Mercado, o Risco de Concentração vem do possível 
carregamento de um volume excessivo de agências em uma determinada área do 
país, sujeita a IF ao desempenho econômico daquela região ou dos produtos 
produzidos naquele lugar. 

Existem no Brasil casos de bancos que estão concentrados em suas 
atividades com um segmento específico de mercado, são denominados "bancos 
de nichos de mercados", um exemplo bem peculiar é o Banco Dibens que tem 
sua atuação concentrada no interior do Estado de São Paulo e sua origem no 
atendimento ao segmento de concessionárias de caminhões da marca Mercedes 
Bens. 

Podemos citar ainda o caso dos bancos de montadoras que atuam 
exclusivamente no financiamento dos produtos daquela marca; exemplo: Banco 
Fiat, Banco GM, Banco Volkswagen. 

Estas casas bancárias têm atuação totalmente atípica, não têm agências, 
possuem poucos clientes e atuação restrita ao que se propõem no mercado. 

13 HULL, John. Introdução aos Mercados Futuros e de Opções 



Esta estratégia de atuação insere um risco pela concentração de atívidade 
em um único produto ou nicho de mercado, se houver uma crise naquele 
segmento estará comprometida toda a atuação da IF. 

No caso dos bancos de montadoras, como a sua atuação é como 
instrumento auxiliar na venda de veículos, foco principal como estratégia da 
montadora, as crises se fazem sentir tanto para o banco como para a "montadora 
mãe". 

Podemos citar ainda o caso do Banco Fator que tem sua atuação como 
intermedíário entre empresas nos casos de venda de controle acionário, fusão e 
aquísíção; atua também como adviser. 

2.2 Risco de Crédito 

Com a estabilização da moeda, as formas disponíveis aos bancos para 
produzirem receitas passaram a ser pela prestação de serviços ou a concessão de 
crédito. 

A cobrança de tarifa pelos serviços prestados é limitada pela quantidade 
da população bancarizada, constituída de percentual ainda pequeno levando-se 
em conta o universo de habitantes do Brasil; a fatia da população com maior 
poder de compra normalmente consegue negociar a redução da remuneração que 
pagam aos bancos pelos serviços prestados. 

Restou aos bancos a intermediação financeira, representada pela 
concessão de crédítos aos demandantes deste produto bancário como sendo a 
principal forma disponível para rentabilizar suas operações. 

Os bancos brasileiros nunca tiveram característica de grandes 
concessores de empréstimos ao setor produtivo, a nova realidade do mercado 
provocou uma mudança de estratégia para aumentar as carteiras de empréstimos. 

Os clientes bancários encaram os bancos como vilões, praticantes de 
usura, causadores de prejuízos aos clientes; isso fez parte do discurso da Igreja 
Católica para justificar a perseguição aos judeus e a quem não pratícava a 
religião destes e, mais recentemente, de muitos políticos populistas. Este 
discurso encontrou eco junto à população que passava por dificuldades 
financeiras para honrar seus compromissos. 

Este discurso causa problemas aos tomadores de crédito pois provoca a 
majoração das taxas de juros (spread) e o endurecimento dos parâmetros dos 
sistemas de classificação de risco de crédito, tomando-os mais seletivos na 
aprovação dos tomadores. 

Os principais fatores que inibiam a concessão de crédito eram as altas 
taxas de :inflação, assim como o financiamento da dívida mobiliária do governo 



federal (concorrente da população na captação dos recursos dos bancos), dívida 
financiada pela poupança da população. 

O Governo Federal sempre competiu pela captação da poupança da 
população, única alternativa disponível para se financiar, oferecendo 
rentabilidade cada vez maior e vantagens aos bancos para direcionarem os 
recursos aos títulos públicos. 

Em virtude disto, o empresariado brasileiro sempre preferiu trabalhar 
com recursos próprios em detrimento a tomar empréstimos bancários. 

As poucas empresas que se aventuravam em tomar crédito junto aos 
bancos, o faziam quando os juros eram subsidiados ou em grandes volumes, o 
que os tomavam de díficil cobrança em caso de inadimplência. 

Com esta nova realidade, a concessão de crédito passou a ter importância 
cada vez mais relevante para os resultados dos bancos e, juntamente com ela, o 
retomo dos empréstimos concedidos também. 

Anexamos (anexo l) quadro resumo com os resultados de alguns bancos 
brasileiros no primeiro semestre de 2002 com as provisões de crédito para 
devedores duvidosos contabilizadas naquele período, demonstrando a perda de 
rentabilidade dos bancos pela inadimplência de suas carteiras. 

Os valores contabilizados na rubrica de "Despesas com Provisões para 
Devedores Duvidosos", dos vinte bancos ali listados, foi de R$ 6,3 bilhões de 
reais, valor superior aos R$ 5,24 bilhões contabilizados de lucro para o mesmo 
período. Estes valores vêm reforçar a necessidade de um eficaz gerenciamento 
do risco de crédito, para possibilitar a migração de pare dos valores de provisão 
para a coluna dos lucros dos bancos. 

O Risco e Crédito é representado pela probabilidade de o tomador de um 
empréstimo ficar inadimplente no compromisso de honrar suas obrigações 
financeiras, seJa o pagamento de juros ou o pagamento do principal, ocasionando 
uma perda aos credores. 

Como ponto de partida para análise do Risco de Crédito, foí também 
definido como sendo o ponto base o percentual histórico de inadimplência 
apresentada pela carteira de crédito da IF, e assim considerando como risco a 
que estava exposta apenas a variação positiva ou negativa ocorrida a partir deste 
percentual inicial existente. 

A justificativa para isto foi de que a inadimplência existente até aquele 
momento já estava contemplada no cálculo da taxa de juros praticada pela IF. 

Esta definição encontra respaldo no trabalho de pesquisa realizado em 
outubro de 1.999 pela equipe de pesquisa do Bacen, composta por Sérgio 
Koyama, Victorio Yi Tson Chu e José Pedro Fachada14

, na qual foram 

14KoY~ Sérgio M; TSON CHU, Víctorio Yi e SILVA, José Pedro R. Facada. JUms e Spread Bancário no BrasiL 
Departamento de Estudos e Pesqn1sas _DEPEP _BACEN. Outubra de 1999 



anaHsadas as taxas de juros prabcadas por dezessete irrstituições financeiras e, 
por este estudo, constatou-se que trinta e cinGo por cento da taxa de juros 
praticada pelos bancos pesquisados, naquele momento, era representada pela 
expectativa de inadr.mplência oom base em uma série passada e projetando esta 
inadimplência para o futuro, precificando a inadimplência na composição da 
taxa de juros praticada. 

Os trabalhos na área de Risco de Crédito são todos fundamentados em 
sénes históricas de comportamentos tanto dos tomadores como da 
economia/mercado. 

O comportamento da economia tem influência drreta no estabelecimento 
do Risco de Crédito: pela expansão e retração da eeonomia temos o aumento ou 
redução dos índices de inadimplência, o aumento ou a reduç-ào dos ni veis de 
emprego. 

Para atender a determinação do Bacen, anexo llV, e do Comitê de 
Baslléia, passou a exigir que as 1F registrassem as operações de crédito, pelo seu 
nível de risc-0, em balanço e implantou o que no mercado internacional tem o 
nome de Rating, no nosso casQ: Rating de Crédito ou Classificação do Risco de 
Crédito. 

Com a implantação do Rating de Créchto, os bancos foram obrigados a 
registrar a sua exposi~ ao risc0 da operação de crédito que estivesse sendo 
contratada A forma de se medir isto é pela imputação de um conceito de 
capacidade de pagamento ao cliente tomador. 



Ela é feita tomando-se por base alguns itens que passam a ser 
mensurados e considerados; são eles: 

../ Caráter do tomador de crédito medido pelo adimplemento 
das operações anteriormente contratadas, isto é, ausência 
de restrição pelo não pagamento de operações 
anteriormente contratadas; 

../ Histórico de movimentação em conta corrente com saldos 
médios, emissão de cheques sem fundos, devolvidos ou 
não (estas ocorrências passaram a ter caráter muito mais 
restritivo ao crédito do que antes); 

../ Histórico de aplicações financeiras junto ao banco; 

../ Capacidade de pagamento medida pelo cadastro do 
cliente; 

../ Consulta à Central de Risco de Crédito montada pelo 
Bacen, aonde passaram a ser registradas todas as 
operações de crédito contratadas pelos clientes. 

A forma que se convencionou para atribuição de "Scoring" ou avaliação 
de crédito foi por letras, a mesma que é praticada no mercado internacional; este 
sistema foi introduzido pela Standard & Poors, empresa norte americana 
especializada em análise de Risco de Crédito. 

Pelo sistema americano temos o melhor rating em "A" e ele pode ser 
triplo A, Duplo A ou apenas A, assim sucessivamente vão sendo classificadas 
por letras até o "CCC". 

No Brasil foi adotado apenas AA, A, B, C, D, E, F, G e R 

Para cada letra de classificação temos uma necessidade de 
provisionamento em balanço para fazer frente ao risco de inadimplência 
embutido naquela operação. 

Rating e necessidades de Aprovisionamento 
AA 
A 
B 

c 
D 

E 

F 

G 
H 

0,0% 

0,5% 

1,0% 

3,0% 

10,0% 

30,0% 

50,0% 
70,0% 
100,0% 

Para a determinação do Rating de Crédito para pessoas tisicas, podem ser 
usados dois tipos de abordagens que são por "Behaviour" ou por "Crédit Score". 



a) Behaviour: 
./ O caráter do tomador de crédito; 
./ Histórico como tomador de crédito; 
./ Histórico de movimentação de conta corrente. 

b) Credit Score: 
./ O cliente como parte de um segmento específico 

da população; 
./ Tem características similares de consumo e 

necessidades; 
./ Padrão de vida compatível com a renda 

apresentada; 
./ Estado civil, regime de casamento; 
./ Dependentes; 
./ Região geográfica que reside; 
./ Ramo de atividade da empresa em que trabalha; 
./ Se é autônomo. 

Para a análise das pessoas jurídicas, empresas tomadoras de crédito, o 
mercado não abandonou o sistema de atribuição de índices financeiros para 
análise dos seguintes indicadores: Desempenho Operacional, Cobertura do 
Serviço da Dívida, Alavancagem Financeira, Liquidez e Recebíveis. 

Desempenho Operacional 
EBITDA/faturamento 
Receita líquidalfaturamento 
Taxa de tributação efetiva 
Receita líquida/patrimônio liquido 
Receita líquida/ativo total 
Faturamento/ativo fixo 

Cobertura do Serviço da Dívida 
EBITDA/juros 
Fluxo de caixa livre - despesas com capital/juros 
Fluxo de caixa livre - despesas com capital -
dividendos/juros 

Alavancagem Financeira 

Liquidez 

Recebíveis 

Dívida de longo prazo/capitalização 
Dívida de longo prazo/patrimônio líquido tangível 
Passivo total/patrimônio líquido tangível 
Passivo circulante/patrimônio líquido tangível 

Liquidez corrente 
Liquidez seca 
Estoque/faturamento líquido 
Estoque/capital de giro líquido 
Dívida circulante/estoques 
Matérias primas, produtos em elaboração e bens acabados 
como porcentagem do estoque total 



Maturidade dos recebíveis: 30, 60, 90 e+ de 90 dias 
Prazo médio de recebimento 

Ao analisar o Risco de Crédito, as IF classificaram os riscos por sub
áreas para segregação e gerenciamento; sendo elas as elencadas abaixo: 

2.2.1 Risco de Inadimplência 

O desafio que se apresenta ao analisar o Risco de Inadimplência é na 
escolha do tomador de crédito. 

O crédito tem que ser bem analisado antes, pois depois de concedido, que 
o dinheiro estiver na rua, nada resta ao concessor além de ficar esperando que 
tudo corra bem e que o dinheiro retome naturalmente. 

Alguns bancos norte americanos e canadenses, exemplos: Bank de 
Montreal e Morgan; acompanham o desempenho dos devedores mesmo após a 
concessão do crédito, monitorando a saúde financeira do tomador. 

É estratégia destes bancos valorizar o empregado que der informações 
sobre o devedor durante a vigência do empréstimo, com prêmios e bônus; por 
outro lado, bancos como o Bane One, da família McCoy, punem com a demissão 
os empregados que sabedores dos problemas :financeiros dos clientes omitem 
esta informação do banco. 

O Risco de Inadimplência é representado pela perda de capacidade de 
pagamento por parte do tomador do crédito, dificultando o retomo da operação. 

Uma das formas de redução da exposição a este risco é pelo correto 
enquadramento do cliente dentro da ferramenta utilizada para classificação do 
risco de crédito. 

O Risco de Inadimplência pode ainda ser minorado pela escolha correta 
dos tomadores do crédito e pelo acompanhamento constante das mudanças do 
mercado para ajuste da ferramenta de classificação. 

A decisão de se conceder uma operação de crédito a um cliente tem que 
passar pela análise: "é melhor conceder o crédito do que permanecer com o 
recurso e aplicar no mercado rmanceiro?" 

A Caixa Econômica Federal usa como ferramenta analítica do tomador 
do crédito o sistema que internamente é chamado de ,.SIRIC - Sistema de Risco 
de Crédito", foi implementada a partir do ano de 1.999, com o acompanhamento 
do Bacen. 

Esta ferramenta de classificação de Risco de Crédito usa os dois 
sistemas, tanto o de Behaviour quanto de Credit Score e vem sendo aperfeiçoado 
com o passar do tempo pela experiência acumulada pelos seus gestores. 



As ferramentas de análise do tomador de crédito têm a pretensão de, 
através de um conjunto de variáveis, traçar um comportamento do cliente como 
tomador do crédito e prever a possibilidade de não acontecer o retomo da 
aplicação. 

O Siric é atualizado periodicamente e tem seu ponto de corte móvel em 
função das características de retomo das operações naquele momento. 

Ponto de corte é um momento entre os limites máximos e mínimos da 
avalíação aonde o gestor do sistema entende que deve ser o ponto de separação 
entre os aprovados e os reprovados para obtenção do crédito. 

Este Ponto de Corte é móvel dentro do sistema de acordo com a política 
do Comitê de Gestão da Política de Crédito da Caixa. 

Este Comitê é que determina se a política de crédito será conservadora ou 
mais agressiva fazendo mover o Ponto de Corte de acordo com a decisão 
tomada. 

Nos bancos privados, esta definição estratégica do Ponto de Corte é 
responsabilidade do seu Presidente ou quem ele investe desta responsabilidade. 

2.2.2 Risco de Degradação do Crédito 

Este risco está mais presente nos mercados norte americano e canadense 
aonde existe um mercado de negociação de créditos e que, pela reclassificação 
do rating do tomador, tem a variação da cotação do papel. 

Esta repreci:ficação do papel é normal naqueles mercados, refletindo a 
aceitação ou rejeição ao tomador original do crédito. 

Este mercado funciona com derivativos de crédito, emitido com lastro na 
carteira de tomadores dos bancos, podendo ser de um tomador único ou de uma 
carteira de tomadores de crédito. 

2.2.3 Risco de Degradação de Garantias 

O Risco de Degradação de Garantias vem da perda de valor de uma 
garantia oferecida como contraparte a uma operação de crédito. 

Este fato ocorre com maior freqüência com garantias representadas por 
títulos públicos, ações e debêntures. 

No mercado brasileiro é comum a perda de uma garantia por causa da 
ordem de preferência para habilitação, ao crédito no caso de insolvência do 
tomador do crédito, após serem satisfeitos os créditos trabalhistas e tributários 
pouco sobra para os credores quirografários. 



Em fimção desta característica do mercado nacional resta aos bancos a 
exigência de sobras de garantias ou garantias acessórias para prevenir ou 
minimizar uma possível inadimplência 

2.2.4 Risco Soberano 

O Risco Soberano é o Risco do País aonde se localiza a empresa. 

É este risco, classificação de risco, que determina o patamar mínimo de 
rating de classificação para todos os tomadores originários daquele país; o rating 
do Brasil é ponto de partida para o rating de crédito de todas as empresas com 
sede no território brasileiro. 

Uma empresa brasileira, ao tomar crédito no mercado internacional, tem 
como ponto relevante a sua avaliação/rating de crédito e a do Brasil, como 
indicador do Risco Soberano a que aquela operação estará sujeita 

Outro tipo de Risco Soberano vem da incapacidade de o tomador honrar 
seus compromissos em virtude de restrições impostas pelo país sede da empresa; 
exemplo: crises do BrasiL Argentina e Peru, quando as empresas tiveram 
restrição para pagamentos e remessas de dólares para o exterior pela 
insuficiência de reservas do país. 

2.2.5 Risco de Concentração (crédito) 

Existe uma tendência de os bancos concentrarem seus empréstimos em 
nichos de mercado ou em regiões geográficas específicas. 

Esta concentração aumenta o risco sistémico da carteira na medida em 
que um evento inesperado, fortuito, levará a uma situação de dificil 
administração da carteira visando a manutenção do retomo esperado. 

A composição adequada de uma carteira sem a concentração em um 
determinado ativo, foi estudada e defendida por primeiro por Harry Markowitz 
com a publicação da "Teoria da Diversificação de Carteiras", em l.952. Era 
então um jovem estudante e seus estudos demonstraram matematicamente o 
risco de se colocar todos os ovos em uma mesma cesta. 

A partir dos estudos de Markowitz houve uma revolução nos métodos de 
administração de carteiras em W ali Street, seus estudos lhe valeram o Prêmio 
Nobel. 

Atualmente os bancos controlam o grau de exposição a determinado risco 
com a utilização de parâmetros máximos de risco com uma empresa, grupo de 
empresas, nicho de mercado e, para tanto, estabelecem critérios rígidos para 
percentuais máximos de contratação de operações com seus clientes levando em 
consideração a representatividade percentual em relação ao valor total da carteira 
de empréstimos. 



O Banco Itaú, em seu balanço semestral de 30/06/2002, nas Notas 
Explicativas da Carteira de Crédito, item "d" trata da "Concentração de Crédito" 
e especifica com clareza sua preocupação com este risco: 

Valor em Risco % do total da Carteira Crédito 
1 Maior devedor R$ 851.138.000,00 3,11% 

! 20 maiores devedores R$ 7.509.212.000,00 27,43% 

! 50 maiores devedores R$ ll.449.050.000,00 41,81% 

f 100 maiores devedores R$ 14.260.345.000,00 52,08% 

Total de Créditos R$ 27.380.740.000,00 
Provisionamento total R$ l.899.147.000,00 6,85% 

Apesar desta preocupação, percebemos claramente uma concentração de 
operações já que os 100 maiores devedores do banco detêm 52,08% de suas 
operações de crédito. 

Apesar desta aparente concentração, julgamos ser administrável a carteira 
de empréstimos do banco em função de sua preocupação em demonstrar isto 
claramente em balanço. 

Outra consideração relevante a ser feita é de que os empréstimos de 
valores elevados são analisados sob a ótica das garantias oferecidas, o que altera 
a forma de análise da operação do ponto de vista decisório. 

O Banco Itaú apresenta em seu balanço o valor de R$ 1.899.147.000,00 
lançado na rubrica de "Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa" e um 
excedente, ao determinado em lei, de R$ 548.914.000,00. 

O Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A, em seu balanço de 
30/06/2002, também apresenta em sua carteira de créditos a composição dos 
valores em risco pelo montante tomado por seus clientes, da seguinte forma: 

Valor em Risco % do total da Cart. Créd. 
10 maiores devedores R$ 2.988.373.000,00 14,2% 

50 seguintes maiores devedores R$ 5.432.082.000,00 25,7% 
100 seguintes maiores devedores R$ 3.351.697.000,00 15,9% 
demais clientes R$ 9.324.109.000,00 44,2% 

Total de Créditos R$ 21.096.261.000,00 
Provisionamento total R$ l.059.547.000,00 5,1% 

Os percentuais de concentração do risco são semelhantes aos do Banco 
Itaú, indicando que a concentração de operações de crédito junto a grandes 
tomadores é a praxe do mercado financeiro. 



Por outro lado, tanto no caso do Banco Itaú, como do Unibanco, as 
carteiras de crédito, apesar de concentradas em poucos clientes, não apresentam 
níveis de inadimplência que possam indicar o desacerto desta estratégia 

O mercado segurador apresenta critérios rígidos para a concentração de 
riscos, no ramo denomina-se '"Retenção", e considera como critério de controle 
os seguintes parâmetros: 

./ Retenção de no máximo 5% do volume de prêmios da carteira; 

./ Retenção máxima de 3% do patrimônio da companhia seguradora; 

./ Exposição máxima de valor igual ao do lucro líquido, apresentado nos 
últimos balanços, para um único risco. 

Por analogia, no mercado financeiro teríamos um cliente ou grupo 
econômico com no máximo: 

./ 5% do volume de empréstimos do banco; 

./ 3% do patrimônio líquido do banco; 

./ Valor em risco igual à média de rentabilidade dos últimos exercícios. 

Estes valores são elevados e, apesar dos bancos trabalharem com 
percentuais relevantes como no caso do Itaú, indicamos que os percentuais 
deveriam ser bem inferiores para as empresas financeiras em relação aos 
percentuais praticados pelas companhias seguradoras. 

A Caixa Econômica Federal tem a seguinte limitação de valor máximo 
para concessão de crédito a um mesmo cliente ou conglomerado de empresas do 
mesmo grupo: 

./ Limite máximo de R$ l.000.000,00 por cliente tomador nas suas 
carteiras de crédito; 

./ Limite máximo de R$ 50.000,00 por cliente tomador nas 
operações de Cartão de Crédito e Cheque Especial; 

./ Limite máximo de 0,5% de comprometimento com cliente 
tomador em relação ao PR 

Paralelo a estes limites a Caixa trabalha com a estratégia de regime de 
alçadas, começando com Gerente, Gerente Geral de Agência, Comitê de Crédito 
da Agência, Comitê de Credito do Escritório de Negócios Regional, Diretor, 

2.3 Risco Operacional 

"O Risco Operacional pode ser definido como uma medida das possíveis 
perdas em uma instituição caso seus sistemas, práticas e medidas de controle não 
sejam capazes de resistir à falhas humanas ou situações adversas de mercado." 
Afirma, Antonio Marcos Duarte Jr, Diretor Responsável pelo gerenciamento de 
riscos corporativos do Unibanco S. A 

"O risco tende a reduzir o valor de empresas e o bem estar individual ao 
limitar a capacidade da gerência de atingir seus objetivos. A Gerência de risco 
procura limitar essa redução, assim aumentando o valor da empresa Vimos que 
as operações têm quatro objetivos essenciais - eficiência, gerência de mudanças, 



controle interno e a assunção oportunista de risco. A Gerência de Riscos 
Operacional deve ser organizada de forma a facilitar todos esses objetivos." 
Segundo Christopher Marshall, em seu livro "Medindo e Gerenciando Riscos 
Operacionais em Instituições Financeiras". 

littegração de Objetivos Operacionais 

Objetivos 
Operacionais 
Eficiência 

Objetivos 
Negócios 
Redução 
Custos 

Gerência de Crescimento 
Mudanças 

Controle Utilização 
Interno eficiente 

capital 

Operhmismo Aumento 
receita 

de Componentes 
de Risco 

de Perdas 
Esperadas 

Perdas 
Inesperadas 

Perdas 
de catastróficas 

de Potencial 
positivo 

2.3.1 Risco de Obsolescência 

Raciocínio 

Custos mais baixos 
Impostos mais baixos 
Menores custos de seguro 
Facilidade de planejamento 
Menor utilização de 
financiamento externo 
Menor probabilidade de 
dificuldades financeiras 
Maior utilização de 
financiamento de 
endividamento com 
mecanismos de econonna 
fiscal 
Satisfação de exigências 
regulamentares 
Tipicamente opções 
estratégicas como as 
oferecidas por investimentos 
em infra-estrutura 

Este risco vem da possível perda ocasionada pela não atualização 
constante dos equipamentos e softwares de informática necessários à atividade 
do banco. 

Uma empresa como a Caixa Econômica Federal, com 2.010 unidades de 
negócios espalhadas pelo território brasileiro, e mais aproximadamente 100 
unidades administrativas; 55.500 empregados com as suas atividades toda ela 
vinculada ao computador; caixas eletrônicos funcionando 24h disponibilizados 
para a clientela; não pode correr o risco de, pela incompatibilidade de 
equipamento tanto pelo tempo quanto pelo uso de software incompatível, ter 
suas atividades prejudicadas e ou interrompidas. 

O grande medo dos administradores de redes de computadores hoje é a 
permanência dos equipamentos funcionando, quando há uma queda de 
sistemas e paralisação das atividades o banco para de faturar e de atender seus 
clientes. 



A atividade de atendimento à clientela nos bancos está se tornando um 
"commodities", este termo vem sendo utilizado pela padronização dos serviços 
prestados existente atualmente, pouco diferentes entre as instituições. O 
diferencial estará cada vez mais no atendimento prestado pelas pessoas e pela 
disponibilidade dos serviços, hoje massificados pelo uso do auto atendimento. 

2.3.2 Risco de Equipamento 

O risco de equipamento está associado à perda pela indisponibilidade de 
transações por falha em equipamentos utilizados pelos bancos, podendo ser em 
transmissão de dados e telefonia. 

A grande preocupação dos administradores de redes é com as possíveis 
contaminações por vírus, deixando inoperantes os sistemas de comunicação 
corporativa 

2.3.3 Risco de Erro Não Intencional 

Este risco está associado a perdas ocasionadas por falha humana, 
podendo ser não intencional, por distração ou por desconhecimento dos 
procedimentos recomendados, bem como por omissão do administrador ou 
empregado envolvido. 

A segregação das perdas ocasionadas por estes motivos é importante para 
o banco na medida em que sinaliza a qualidade da mão de obra empregada em 
suas dependências. 

Muitas das perdas ocasionadas por erro acabam sendo classificadas como 
perdas por outros motivos não dando ao administrador a medida certa do 
problema existente. 

2.3.4 Risco de Fraudes 

Este risco é encontrado nas IF em duas situações distintas: a :fraude 
intentada por pessoa externa ao banco e a fraude intentada por pessoa do quadro 
de empregados da instituição. 

A fraude praticada por pessoa externa tem se manifestado principalmente 
das seguintes formas: 

./ Tentativa de violar os Sites dos bancos para efetuarem 
movimentações financeiras em contas de clientes, já ocorreram 
casos no Brasil, ainda que pouco divulgados; 

./ Clonagem dos cartões de movimentação das contas correntes dos 
clientes mediante colocação de equipamento paralelo nos A TMs 
para copiar a tarja magnética dos cartões e equipamento de 
filmagem para obtenção da senha da conta; 

./ Montagem de cheques mediante técnica de xerox colorido, 
adulterando o valor original do documento. 



A fraude praticada por empregado do banco normalmente é praticada 
com a movimentação irregular de conta corrente de clientes, principalmente 
clientes que movimentam pouco suas contas e que quase nunca aparecem no 
banco. Só são descobertas com a denúncia do correntista 

Um outro tipo de fraude que pode ser cometida por :funcionários dos 
bancos é a concessão de crédito a clientes motivados por retribuição a beneficios 
concedidos por estes; é de difícil detecção pela IF e acabam sendo lançados 
como perdas por Risco de Crédito quando este risco foi agravado de forma 
intencional. 

2.3.5 Risco de Qualificação 

A qualificação dos empregados em uma IF é uma tarefa construída ao 
longo do tempo, podendo ser facilitada com a contratação de empregados já pré
qualificados em cursos específicos, compatíveis à atividade bancária e pela 
transferência de conhecimento entre as gerações de empregados. 

O Risco decorrente da falta de qualificação dos empregados é de 
administração direta pelos níveis hierarquicamente superiores da IF e não deve 
ser negligenciado. 

Neste risco está embutido um outro risco que é o de imagem, transmitida 
pelos empregados da IF ao prestarem informações corretas e fidedignas, capazes 
de gerar negócios rentáveis e éticos. O contrário é desastroso. 

Nos ativemos até então ao Risco de Qualificação dos empregados de 
atividades mais simples, sem nos referirmos aos empregados responsáveis por 
negociações entre as IF, administradores de carteiras voluptuosas, responsáveis 
por transações de trocas financeiras milionárias que ocorrem diariamente; um 
descuido aí pode representar um prejuízo de grande monta. 

2.3.6 Risco de Produtos e Serviços 

O lançamento de um produto bancário no mercado é sempre cercado de 
cuidados com a sua formatação, características e definição de público alvo. 

O Risco de Produtos e Serviços reside na inadequação do produto ou 
serviço que está sendo colocado à disposição da clientela, tanto pelo erro de 
forma do produto quanto por não atender as necessidades dos clientes alvo. 

Os bancos adotaram postura de maior preocupação com isso pela adoção 
do Código de Defesa do Consumidor Bancário que veio ordenar a relação do 
cliente/banco e estabeleceu condições mais rígidas neste relacionamento. 

2.3. 7 Risco de Regulamentação 

O Risco de Regulamentação está relacionado à inadequação pela 
ausência ou insuficiência, por parte das normas internas do banco, de 
normatízação que discipline a sua atividade operacional. 



Existe ainda o Risco de Regulamentação do mercado por parte da 
Supervisão Bancária, no caso o Banco Central do Brasil. 

A Supervisão Bancária tem a preocupação com as seguintes áreas: 
./ Regulamentação voltada para segurança e solidez; 
./ Regulamentação da política monetária; 
./ Regulamentação da alocação de crédito; 
./ Regulamentação da proteção ao consunúdor; 
./ Regulamentação da proteção do investidor. 

Da mesma forma que a Supervisão Bancária estabelece normas para estas 
atividades, o banco também o faz para estabelecer como estas atividades serão 
conduzidas dentro de suas unidades operacionais. 

2.3.8 Risco de Modelagem 

O Risco de Modelagem está associado ao uso de instrumentos 
inadequados para o gerenciamento das atividades do banco. 

Pode ser pelo uso de dados matemáticos e estatísticos levando a uma 
análise incorreta, bem como de softwares de gestão inadequados, tão difundidos 
nos bancos atualmente. 

O exemplo mais significativo é o do uso de ferramentas de software para 
análise do risco de crédito. Elas vêm sendo usadas de forma extensiva pelos 
bancos como sendo infalíveis em detectar, pelo comportamento presente da 
econonúa e do cliente, o futuro retomo da operação que ele está tomando junto a 
IF. 

Estas ferramentas são construídas mediante séries históricas e modelos 
matemáticos estatísticos que são atualizados na mesma velocidade em que 
mudam as condições da econonúa e do mercado e, um erro nesta modelagem 
pode ser um grande prejuízo para o banco. 

2.3.9 Risco de Concentração Operacional 

O Risco de Concentração Operacional está relacionado à concentração 
em poucos fornecedores, clientes ou mercados, ficando sujeito às alterações e 
crises por que passarem estes elementos. 

A Caixa Econômica Federal passa constantemente por este risco por 
depender de concorrência pública para selecionar seus fornecedores e pela 
concentração que isto acarreta. 

Por vezes tivemos interrupção de fornecimento de produtos, formulários 
e até mesmos equipamentos de informática por conta desta concentração. 



2.3.16 Risco de Imagem 

O Risco de Imagem está diretamente associado à reputação da Instituição 
Financeira Um banco vive da imagem de sobriedade, solidez e segurança que 
passa para seus correntistas. 

No passado os bancos tinham fachadas sóbrias com pesadas grades de 
ferro e um ar sisudo para transmitir aos clientes a impressão de austeridade; hoje 
os bancos se preocupam com o marketing voltado para a modernidade 
propagando a sua competência em informática e sua agilidade nos negócios. 

2.3.11 Risco de Catástrofe 

O Risco de Catástrofe no mercado bancário brasileiro é mínimo em 
função do histórico nacional de ausência de grandes fenômenos catastróficos de 
origem natural. 

As catástrofes a que estamos sujeitos são de ordens climáticas, secas e 
inundações e que mesmo assim se restringem a regiões específicas do país sem 
contaminar a atividade bancária como um todo pela diversidade das regiões e 
sua dispersão geográfica (distância uma das outras). 

A seca do nordeste pouco altera o mercado do sul do país. 

2.3.12 Risco Atuarial 

Os empregados da Caixa Econômica Federal eram regidos por um 
regime único de previdência e serviço social não estando sujeitos ao regime do 
INSS, estavam vinculados ao SASSE - Serviço de Assistência e Seguridade 
Social do Economiário, entidade de previdência e assistência social/médica dos 
empregados. Esta entidade era mantida por contribuições dos empregados e do 
empregador Caixa 

No ano de 1978 o SASSE foi incorporado ao INSS tendo seu patrimônio 
passado aquele órgão. 

A Caixa Econômica Federal instituiu um fundo de pensão para assumir a 
aposentadoria dos seus empregados, nos limites não cobertos pelo 1NSS, e 
tomou-se patrocinadora deste fundo por força de acordos firmados à época da 
constituição (1978). 

A entidade criada foi a FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais 
sendo que ela absorveu também em sua criação os empregados que já estavam 
aposentados e os que estariam para se aposentar na seqüência. 

Como estes empregados não tinham constituído fundo previdenciário que 
suportasse a sua aposentadoria, a Caixa, enquanto entidade patrocinadora, 
passou a ser responsável pela constituição de reserva atuarial necessária à 
aposentadoria destes empregados. 



O Risco Atuarial vem destes compromissos assumidos no passado, tem a 
Caixa a necessidade de acompanhamento constante, junto à Fundação, das 
modíficações na expectativa de vida, mudanças na legislação e na composição 
do seu quadro de empregados como forma de constítuír reservas necessárias a 
essas alterações. 

2.4 Risco Legal 

2.4.1 Risco de Legislação 

Para o Risco de Legislação temos as seguíntes possibilidades: 
./ Risco pela inobservância da legislação vigente ocasionando o 

pagamento de indenizações aos clientes envolvidos; 
./ Risco pela alteração da legislação; 
./ Risco pela imposição de sanção pelos órgãos reguladores da 

atividade bancária. 

A inobservância da legislação está relacionada a entendimentos errôneos 
das normas legais ou na tentativa pura e simples de burlar os preceitos emanados 
dela Este risco normalmente é desconhecido ao administrador bancário, vindo a 
tona depois de ser processada judicialmente a IF pela sua infungência. 

O Risco pela alteração da legislação se restringe aos contratos fechados 
anteriormente a ela e que tenham clausulas e ou condições que possam ser 
alteradas com a edição da nova norma. Tem efeito restrito e é de fácil absorção 
pelos bancos. 

O risco incorrido pela imposição de sanções por parte da Supervisão 
Bancária está sempre presente, porém é de menor intensidade tendo em vista os 
instrumentos de fiscalização e acompanhamento dos bancos que hoje são 
constantemente monitorados pelo Banco Central do Brasil. A forma utilizada 
pelo Bacen para a :fiscalização dos bancos é a de força tarefa multidisciplinar, 
que faz um levantamento detalhado das atividades e dos números da IF; são 
rigorosos e tomam a possibilidade de escapar alguma coisa à sua análise de 
baixa probabilidade. 

2.4.2 Risco Tributário 

O Risco Tributário está associado a mudanças que possam ocorrer no 
mercado por conta de alterações nas condições tributárias do país, interferindo 
no equilíbrio das operações que foram contratadas dentro de uma realidade de 
mercado que foi alterada. 

No mercado brasíleíro este risco está sempre presente pela instabilidade 
das regras tributárias. O poder Executivo e o poder Legislativo estão sempre 
procurando formas de aumentar a arrecadação de impostos e o modelo 
encontrado é sempre pelo aumento dos impostos e taxas a serem pagas pelas 
empresas e pelos cidadãos. 



Um caso recente foi a implantação da CPMF - Contribuição Provisória 
sobre a Movimentação Financeira (a qual deveria ser provisória e está virando 
definitiva), que onerou as transações bancárias ainda que não estivesse prevista 
em contratos firmados pelos bancos com tomadores de empréstimos, retirando 
rentabilidade das operações. 

2.4.3 Risco de Contrato 

O Risco de Contrato está associado à impossibilidade de exigibilidade de 
uma dívida ocasionado pela omissão dos contratos, por terem sido mal redigidos 
sem o devido amparo legal. 

Esta possibilidade está sempre presente no mercado bancário brasileiro 
que, por conta de um emaranhado de legislações e de divergências de 
entendimentos entre os legisladores, proporcionam um campo fértil aos 
advogados para interporem recursos dos mais variados questionando as cláusulas 
contratuais desde pela forma, conteúdo, até pela álegação da ignorância do 
cliente sobre o que estava assinando. 

Nas operações contratadas com pessoas jurídicas temos o risco da 
contratação de operações com pessoas que não estão devidamente capacitadas 
ou autorizadas para tal (assinar contratos representando a empresa). 



3 Conclusões e recomendações 

3.1 Risco de Liquidez - Para quê é preciso gerenciar? 

A administração da liquidez da IF é uma forma de rentabilizar o 
investimento do acionista pela otimização da aplicação dos recursos e 
maximização da rentabilidade. 

Uma IF tem problemas e oportunidades pelo seu fluxo de caixa; se ele é 
deficitário ela poderá ter sérios problemas pois terá que tomar dinheiro no 
mercado interbancário, ou junto ao Banco Central, para zerar sua posição 
negativa As taxas praticadas nestes casos são punitivas, já que reside aí uma 
oportunidade de receita para os bancos que administram corretamente suas 
necessidade de caixa Ao contrário, se o banco administra corretamente seu 
fluxo de caixa ele terá disponibilidade para aplicar recursos junto aos diversos 
mercados existentes na sua atividade, bem como junto aos demais bancos. 

A Resolução 2.804 do Bacen determina que os bancos têm que 
quantificar o risco de sua atividade (ativos e passivos), com um universo de 
precificação para todas as operações com prazo de liquidação inferiores a 
noventa dias; esta determinação é hoje o principal desafio para as equipes que 
atuam na quantificação dos riscos da atividade bancária 

Quantificar até noventa dias é possível mediante o uso de modelos 
estatísticos, com base em séries históricas de fluxos de caixa e com base na 
reprecificação dos ativos e passivos, utilizando-se para isso o método da 
Reprecificação das operações. 

Pelas características do mercado bancário brasileiro, que convivia até 
bem pouco tempo com taxas de inflação altas, a construção de séries históricas é 
um complicador para o administrador de riscos. As variáveis e os momentos 
históricos, como, por exemplo, a desvalorização do Real ocorrida em JAN/1.999 
distorcem os dados apurados, na medida de que alteram o poder de compra da 
moeda, a disponibilidade de moeda na economia e o preço dos produtos 
atrelados à moeda estrangeira 

Fluxos de Caixa 

Os bancos vêm usando, para seus cálculos de necessidades de 
disponibilidades de recursos livres, de séries históricas de fluxo de caixa, 
construídos estes, com dados dos últimos anos, que servem de base para a 
estimativa da disponibilidade de recursos no tempo determinado. 

Estes levantamentos e previsões são realizados com graus de confiança 
arbitrados pelo Gerente de Riscos levando em conta as estratégias traçadas pela 
alta administração da IF e de acordo com o perfil da administração ajustado para 
a instituição (conservador/moderado/arrojado). 



Estas séries históricas são construídas pela comparação do 
comportamento de liquidez e fluxo de caixa do primeiro dia útil de um ano em 
comparação com o mesmo dia de outro ano, levando em consideração se é um 
dia de início ou véspera de final de semana, se o feriado coincidiu com o final de 
semana, quantos dias não funcionou o banco; todos estes dados são levados em 
consideração para a construção do cenário futuro, pois são relevantes no 
movimento de entrada ou saída de recursos. Ajuda essa construção o fato de 
muitos desembolsos pelas IF serem em datas pré-fixadas, caso dos impostos 
pagos. 

Da mesma forma, o método é usado para os demais períodos do mês e do 
ano possibilitando a previsão com um grau aceitável de acerto da liquidez da IF 
no período. 

Este modelo é chamado na Caixa Econômica Federal de "Planejamento 
de Liquidez" e permite a modelagem do fluxo de caixa futuro do banco. 

Passada esta fase de determinação da liquidez prevista para a IF, pode o 
administrador alocar os seus recursos em áreas de atuação que privilegiem a 
rentabilidade tendo em vista que a questão da liquidez está equacionada 

Liquidez 

Para atender às recomendações da Resolução 2.804, quanto à liquidez de 
seus ativos e passivos, os bancos vem usando os seguintes instrumentos de 
medição e quantificação de exposição a riscos, e que são os mais adequados para 
o momento: 

./ Modelo de Duration para precificar os ativos e passivos da IF; 

./ Modelo de Reprecificação, a Caixa Econômica Federal 
reprecifica suas 3,5 milhões de operações diariamente simulando 
cenários e simulando "stress test" para determinar cenários 
aceitáveis e possíveis; 

./ Análise de GAP, descasamento de ativos e passivos no tempo; 

./ VaR- Value at Risk; 

./ Market to Market. 

As Instituições Financeiras brasileiras usavam da estratégia de 
pulverização da estrutura de Gerenciamento de Riscos por diversas áreas de sua 
administração, ficando a cargo de diretorias distintas os riscos aqui relatados, o 
entendimento presente é o de concentração dos riscos em urna única estrutura de 
administração, facilitando a visão holística dos riscos incorridos pela IF. 

A forma usual é a de criar uma Vice Presidência para gerenciar a 
atividade e subordinar a ela as áreas de Gerenciamento de Riscos de acordo com 
a estratégia adotada Esta estratégia vem também atender a recomendação do 
Banco Central para que se tenha um diretor estatutário, que seja responsável pelo 
gerenciamento de riscos da instituição. 



4 Sugestões para a Empresa 

Considerando a forma adiantada e de vanguarda estabelecidas pela Caixa 
Econômica Federal para o Gerenciamento de Riscos com criação de duas Vice 
Presidências para esta administração, Vice Presidência de Administração de 
Riscos e Vice Presidência de Ativos de Terceiros, bem como os instrumentos de 
medição de riscos utilizados, resta sugerir a adoção de os seguintes graus de 
confiança para a construção das séries históricas de fluxos de caixa: 

./ Grau de 97% para até 90 dias; 

./ Grau de 90% para até 180 dias; 

./ Grau de 80% para até 360 dias. 

Creio serem estes percentuais adequados à alocação de capitais por parte 
da Instituição Financeira permitindo rentabilidade das suas operações de 
tesouraria e alocação ideal dos recursos disponíveis. 
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Bradesco* 101.863 124.505 22,2 43.847 52.576 19,9 907 1.344 48.1 1.042 904 ·13,2 22,8 17 9 
ltall 74.815 87.022 16,3 27.046 30.158 11,5 613 943 54,0 1.457 1.048 -28,1 39,9 25,3 
Unlbanoo* 56.627 63.342 11,9 24.901 26.535 6,6 815 1.030 26,4 431 475 10,3 14,9 15,2 
ABN·AMRO Bank* 29.001 36.690 26,5 12,944 14.919 15,3 278 353 26,8 418 573 37,2 24,9 28,7 
Banespa* 30.636 31.621 3,2 5.896 6.033 2.3 47 159 239.9 236 1.241 n/c 20,7 62,9 
Nossa Caixa 20.402 23.704 16 2 2.584 3.512 35,9 20 129 560,1 128 171 33,3 21,2 26,9 

LSafra* 26.040 23.680 -9,1 8.520 10.612 24,6 40 69 72,9 170 175 3,0 19 7 17,6 
HSBC Bank Brasil 24.758 20.549 -17,0 7.127 7.156 0,4 205 204 ·O 4 94 112 19,7 19, 1 18,6 
BankBoston 18.419 18.778 1,9 3.766 4.186 11,2 24 31 30,3 260 389 49,5 45,6 47,2 
BBA Creditanstalt* 14.620 17.946 22,8 5.656 6.811 20,4 6 98 1.477,40 90 170 87,8 16,2 234 
Sudameris* 18.233 15.454 -15,2 7.847 7.983 1,7 156 139 ·11,0 55 135 147,3 13,2 20,5 

1Votorantim* 10.816 13.986 29,3 1.295 2.020 56,0 5 27 448,4 98 132 34.4 30,5 21 5 
IBBV Banco 11.822 13.641 15,4 4.044 5.778 42,9 35 54 51,6 14 53 290,5 3,7 45 
BNB 8.685 10.844 24 9 6.863 6.326 -7,8 167 225 34 6 9 26 194,5 1,7 4,8 
BankBoston, N.A. 13.465 10.342 -23,2 4.587 4.676 2,0 6 12 86,4 162 -179 -210,8 68 ~126 5 
Banrisul* 8.538 9.598 12,4 3.095 3.698 19,5 76 93 22,5 41 55 33 5 14,5 18,5 
Flat 3.845 4.645 20,8 3.151 3.414 84 36 16 -56,9 44 81 84,1 11,6 20,9 
Santos* 5.262 4.611 w12,4 1.231 1.718 39,6 2 10 342,7 16 56 241 o 11,2 30,6 
Rural* 3.316 4.505 35,9 2.026 2.578 27,2 56 48 -14,9 51 52 1,3 24,8 20,5 
Total<20 bancos) 627.906 705.373 12,3 224.599 257.719 14,7 4.032 6.300 56,2 4.884 5.252 7,5 21,4 18, 1 
Total(65 bancos) 617.217 760.506 12,1 244.026 279.508 14,5 4.259 6.641 55,9 5.322 5.788 8,7 
Fonte: Austin Asls *Consllidado **Total exclui Banespa 




