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RESUMO

O risco operacional consiste em uma probabilidade de perdas resultantes de falhas
ou inadequação de processos internos, pessoas, sistemas ou de eventos externos.
As perdas oriundas desse risco, em função da severidade com que ocorrem e dos
impactos que incidem sobre a solvência das organizações, tornaram-se foco de
várias pesquisas, cuja evolução tem sido notória ao longo dos anos. O presente
estudo teve como objetivo a avaliação do impacto desses riscos sobre o caixa de
uma instituição financeira e, após análise de dados, concluiu-se que a análise e
gestão dos riscos constituem uma ferramenta essencial para a redução de perdas
financeiras. Foi possível verificar ainda que a instituição financeira em estudo,
apesar de conhecer os riscos operacionais, ainda não possui estratégias capazes de
esgotá-lo, tornando necessária a revisão constante das ações voltadas para sua
redução e controle, bem como para a capacitação dos empregados que atuam em
segmentos específicos e estratégicos da instituição.

Palavras-chave: risco operacional, instituições financeiras, perdas.

ABSTRACT

The operational risk consists in the probability of losses resulting from failure or
inadequacy of internal processes, people, systems or external events. Losses arising
from this risk, depending on the severity and impacts that occur over the solvency of
organizations, became the focus of several studies, whose evolution has been
notorious over the years. This study aimed to evaluate the impact of such risks on
cash from a financial institution and, after analyzing data, we concluded that the
analysis and risk management are a key tool to reduce financial losses. It was also
observed that financial institutions, in spite of knowing the operational risks,
strategies have not yet capable of depleting it, becoming necessary the ongoing
review of actions for their reduction and control, as well as for training of employees
who work in specific and strategic segments of the institution.

Key-words: operational risk, financial institutions, losses.
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INTRODUÇÃO

Com o aumento da competição entre as empresas e diante do processo de
globalização, os desafios das instituições financeiras se tornam cada vez maiores.
O risco operacional consiste numa categoria de risco que possui estreita relação
com eventos de baixa frequência e altíssima severidade. São eventos que podem
comprometer a solvência de uma instituição financeira e contribuir para delinear a
curva de distribuição de perdas (MENDONÇA; GALVÃO; LOURES, 2006).
Esse risco, de acordo com o Comitê da Basiléia1, ―é o risco de perdas resultantes de
falhas ou inadequação de processos internos, pessoas, sistemas ou de eventos
externos‖ e sua gestão surgiu da necessidade das instituições financeiras de reduzir
perdas e alocar o recurso correspondente para a mitigação dessas perdas.
O risco operacional tem despertado o interesse de muitos pesquisadores e
mobilizado a atenção de bancos nacionais e internacionais, no Brasil e no mundo.
Além dos riscos de mercado e de crédito, o risco operacional reduz a expectativa de
instituições financeiras e de seus acionistas de obter lucros mais elevados. Em
contrapartida, as empresas que conseguem mitigar o risco operacional e reduzir a
ocorrência de perdas a ele associadas, têm grandes chances de captar mais
depósitos e auferir mais lucratividade.
Devido às diferenças existentes entre os bancos como, por exemplo, de tamanho,
de

sofisticação,

de

complexidade

de

atividades,

de

informatização,

de

sistematização das atividades, dentre outras, o risco operacional pode assumir
várias faces e vários significados.
De acordo com a FEBRABAN (2004), dentre as principais perdas por falhas
operacionais ocorridas em redes bancárias podem ser citados o uso indevido do
―[...] é um comitê de autoridades de supervisão bancária que foi estabelecido pelos presidentes de
bancos centrais dos países do Grupo dos Dez, em 1975. Consiste de representantes de autoridades
de supervisão bancária e bancos centrais da Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão,
Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Normalmente se
reúne no Banco de Compensações Internacionais na Basiléia, onde sua Secretaria permanente está
localizada.‖ (BIS, 2004, p.01).
1
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conhecimento e a falta de proteção desse conhecimento. O uso indevido do
conhecimento, ainda de acordo com a FEBRABAN (2004), está associado a
comportamentos humanos que resultam em perda de valor para a instituição, dentre
os quais se destacam a incompetência, a displicência e as fraudes. No entanto, cabe
mencionar que a grande maioria das instituições financeiras ainda demonstra
preocupação em gerenciar riscos mais evidentes e fáceis de quantificar como os
riscos de crédito e mercado, de acordo com FEBRABAN (2004).
Nos últimos anos tem-se assistido a inúmeros escândalos envolvendo instituições
financeiras e a grande maioria deles está relacionada ao risco operacional. Diante
disso e das novas pressões do mercado, tornou-se iminente a necessidade de
induzir os bancos a se adaptarem ao novo contexto, criando e adotando ferramentas
que auxiliem no controle do risco operacional.
Frente aos grandes impactos causados pelas falhas operacionais, estruturou-se um
novo acordo de capitais, proposto pelo Comitê da Basiléia (BIS 2003), que tem como
objetivo impor parâmetros às instituições bancárias para que sejam mais seletivas
no processo de concessão de crédito. Esse acordo se apoia em três pilares. O
primeiro refere-se aos requisitos e exigências de capital dos bancos, o segundo trata
de exames e supervisão bancária e o terceiro refere-se à disciplina do mercado
financeiro e exigências de informação.
Mesmo se tratando de uma medida preventiva e de grande importância, é sabido
que o controle efetivo do risco operacional é muito complexo, o que gera muitos
dilemas e desafios determinantes à gestão dos bancos e de outros agentes
financeiros. Os desafios começam pela antecipação das mudanças internas,
qualificação de recursos humanos, inserção de técnicas de modernização e controle
de riscos de atividade, dentre outras.
Diante da relevância do controle do risco operacional para as instituições
financeiras, como exposto, este estudo procura responder a seguinte pergunta: Qual
a influência do risco operacional na gestão de instituição financeira? Para isso, este
estudo tem como objetivos:
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1.1 Objetivo geral
Analisar o impacto financeiro do risco operacional dentro de uma instituição
financeira.
1.2 Objetivos específicos
Caracterizar a instituição financeira escolhida para estudo;
Descrever os vários tipos de riscos operacionais existentes no sistema
financeiro;
Identificar as causas primárias de perdas econômicas e financeiras no setor
de tesouraria, contabilidade e inconsistência/fraude relacionadas ao risco
operacional;
Levantar a percepção dos funcionários em relação ao conhecimento e
monitoramento do risco operacional.
Para atingir esses objetivos, realizaram-se entrevistas com representantes da
Diretoria, Gerentes de Áreas e Supervisores da Instituição Financeira estudada2, de
modo que as suas percepções acerca do risco operacional pudessem ser avaliadas
e uma estrutura de avaliação de risco fosse proposta.
O primeiro capítulo deste trabalho compõe-se de uma revisão da literatura sobre o
tema estudado, em que se discute o risco operacional e a forma de gerenciá-lo
dentro das instituições financeiras, com vistas à redução dos seus impactos
negativos.
No segundo capítulo é apresentada a metodologia utilizada para a coleta de dados
nas fases teórica e empírica do estudo, os critérios de seleção da amostra, a
tipologia da pesquisa e as ferramentas escolhidas para a coleta de dados.

2

A instituição financeira e os entrevistados serão indicados com nomes fictícios, para preservar sua
privacidade.
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No terceiro capítulo são expostos os pontos de vista dos representantes da Diretoria,
Gerentes de Áreas e Supervisores da instituição financeira escolhida para este
estudo, assim como uma análise comparativa entre as percepções desses
profissionais e a teoria apresentada acerca do gerenciamento do risco operacional
nesses estabelecimentos.
Para concluir, serão apresentados os pontos relevantes do trabalho, bem como a
verificação dos resultados obtidos quanto aos objetivos de se analisarem os riscos
operacionais para as instituições financeiras, em especial a instituição para a qual
este estudo se voltou especificamente.
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2 REVISÃO DA LITERATURA
2.1 Evolução do risco operacional
O risco operacional, de acordo com Coimbra (2007), sempre esteve presente em
todos os tipos de negócio, mas apenas a partir de 2001 a gestão de riscos
operacionais ganhou força dentro das empresas e nas instituições financeiras.
Ao fazer uma retrospectiva histórica, é possível observar que os riscos financeiros,
de um modo geral, sempre tiveram maior importância que os riscos operacionais. No
entanto, Tschoegl (2003) menciona que as experiências dos últimos anos têm
sugerido que o risco operacional foi responsável por muitos dos grandes desastres
ocorridos, principalmente em instituições financeiras.

Esses desastres e crises foram mais evidentes na década de 90, com escândalos
internacionais ocorridos em empresas de renome (como Bankers Trust - 1994,
Credit Lyonnais - 1994, Barings - 1995, Daiwa Bank - 1995, Nacional - 1995,
Sumitomo - 1996, para citar alguns), o que levou os órgãos reguladores à conclusão
de que não era suficiente para a indústria financeira gerenciar corretamente apenas
os riscos de crédito e mercado, havia também a necessidade de manter sob controle
os riscos operacionais. Por definição, risco operacional é o risco de perda direta ou
indireta, resultante de inadequações ou falhas de processos internos, pessoas,
sistemas e/ou eventos externos e é inerente a todas as unidades da instituição
(CORDEIRO, 2009).

Além dos desastres ocorridos dentro dessas instituições financeiras e grandes
empresas, outros fatores contribuíram muito para a elevação da necessidade de
ampliação do controle nessas empresas. Merecem destaque a globalização, a
pressão competitiva do sistema financeiro e o desenvolvimento tecnológico que
estão tornando as atividades bancárias e seus riscos cada vez mais complexos,
sobretudo num momento em que as atenções de grande parte da sociedade
encontram-se voltadas para a crise mundial e seus desdobramentos. Assim, o

17

gerenciamento de riscos operacionais e a governança corporativa vêm novamente à
tona. (CORDEIRO 2009).
Naturalmente a gestão dos riscos operacionais encontra-se mais avançada em
alguns segmentos do que em outros, cabendo destaque às instituições financeiras,
pois estas têm a obrigação de quantificar os riscos de crédito e de mercado. De
acordo com Hussain (2000) e Augusto (2008), embora os riscos financeiros ainda
sejam vistos como os mais importantes dentro do ambiente empresarial, cabe
mencionar que os riscos operacionais têm ganhado importância num ambiente
volátil e com alto volume de transações, influenciado por rápidos avanços
tecnológicos.
Segundo

Pereira

(2004)

o

desenvolvimento

de

estruturas

organizacionais

adequadas e preparadas para gerir riscos tem sido interesse da supervisão bancária
nos últimos anos, resultado da preocupação da comunidade financeira internacional
de melhorar a solidez dos sistemas financeiros mundiais, uma vez que a fragilidade
do sistema bancário de um único país pode interferir e ameaçar a estabilidade
financeira nacional e internacional.
O aperfeiçoamento dos instrumentos de regulação e supervisão de instituições
financeiras, de acordo com Garcia (2003), é consequência da própria evolução dos
mercados financeiros, assim como das atividades desenvolvidas por essas
instituições. Em suma, a internacionalização das instituições financeiras acarretou a
necessidade de padronização e de estabelecimento de regras adequadas à
sofisticação das atividades bancárias.
Nesse sentido, afirmam Garcia (2003), Goulart (2003), Netter e Poulsen (2003) que
o Comitê da Basiléia para Supervisão Bancária desempenha papel proeminente em
âmbito mundial, influenciando e orientando as normas estabelecidas pelos órgãos
supervisores em todo o mundo. O Comitê da Basiléia é órgão integrante do Bank of
Internacional Settlements e busca o aperfeiçoamento das práticas bancárias e dos
procedimentos de supervisão das instituições financeiras por meio de consulta a
autoridades bancárias, bancos públicos e privados, grandes empresas e partes
interessadas.
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No nosso país, a gestão de riscos começou a se desenvolver a partir de exigências
regulamentares e das práticas do mercado internacional e hoje a gestão de riscos
operacionais já se encontra bastante difundida e é utilizada como sistema gerencial
e ferramenta de análise e mensuração dentro das instituições financeiras, afirma
Garcia (2003).
Apesar de ser vista como mais uma pressão exercida pelos órgãos reguladores das
instituições bancárias, o gerenciamento dos riscos operacionais significa melhorar o
desempenho dos processos, redução de custos, eliminação de perdas e criação de
valor. De acordo com King (2001) e Coimbra (2008), a gestão do risco operacional
aumenta o valor para o acionista na medida em que permite administrar o risco por
ele corrido relacionado às receitas de uma empresa.
2.2 Riscos Empresariais
De acordo com Duarte (2003), o risco pode ser determinado a partir da variabilidade
dos resultados esperados e dos retornos do ativo em relação à média. Apesar de
não ser um conceito novo, o risco assumiu especial importância, influenciada pelos
escândalos ocorridos em grandes empresas, como mencionado anteriormente.
A existência do risco se dá, conforme Goulart (2003), diante da possibilidade de
ocorrência de resultados distintos daqueles esperados, com foco, principalmente
naqueles resultados que se mostram inferiores aos estimados. Jorion (2003) define
o risco como sendo a volatilidade de resultados, normalmente associados ao valor
de ativos ou passivos de interesse. Para este autor as empresas estão expostas a
três tipos de risco: os operacionais, os estratégicos e os financeiros.
Gitman (2006) apresenta uma definição semelhante à apresentada por Jorion
(2003). De acordo com aquele, o risco também é uma possibilidade de resultados
apresentarem diferenças em relação aos resultados esperados, destacando a
existência de um trade off entre retorno e risco. Em resumo, altas taxas de retorno
implicam altos riscos; ao passo que os retornos menores estão associados a ricos
mais baixos.
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Darlington et al (2001), no entanto, definem o risco como uma ameaça de um evento
ou uma ação, afetar de forma inversa as habilidades de uma empresa de maximizar
o seu valor para os stakeholders, assim como seus objetivos e estratégias de
negócios.
Coimbra (2007) afirma que os riscos empresariais, aos quais as instituições
financeiras estão sujeitas, podem ser agrupados em três classes:
Riscos que podem ser eliminados ou minimizados com emprego de práticas de
negócios;
Riscos que podem ser transferidos;
Riscos que devem ser gerenciados de forma ativa.
O autor menciona que essa classificação pode ser estendida para empresas não
financeiras e que ela pode ser vista como ponto de partida para o processo de
tomada de decisão.
Mas, afinal, quais são os riscos que as empresas correm? Jorion (2003), conforme
menção anterior, afirma que as empresas podem ser submetidas a três tipos de
riscos: os estratégicos, os financeiros e os operacionais. Marshall (2002) e Augusto
(2008), com uma visão diferenciada, apontam os riscos de mercado, de crédito, de
liquidez,

regulatório ou legal,

moral, sistêmico, estratégico e operacional como

possíveis no contexto das instituições financeiras.
Apesar da categorização proposta por Santomero (1997), os autores Jorion (2003),
Marshall (2002), Augusto (2008) e Raff (2001) concordam que os riscos corporativos
são possibilidades de ocorrência de eventos que podem afetar de forma adversa o
cumprimento da missão organizacional. Eles concordam ainda que os riscos mais
frequentes enfrentados pelas instituições financeiras são os riscos estratégicos,
operacionais e financeiros e estes serão os mesmos abordados neste trabalho.
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2.2.1 Riscos financeiros
De acordo com Jorion (2003) e Augusto (2008), os riscos financeiros possuem
relação com as possíveis perdas no mercado financeiro. Maluf Filho (1996) e
Augusto (2008) afirmam que os riscos financeiros envolvem os riscos de mercado,
crédito e liquidez. Raff (2001), além de concordar com a classificação de riscos
financeiros proposta por Maluf Filho (1996), acrescenta a taxa de juros.

Maluf Filho (1996) e Augusto (2008) afirmam que os riscos de crédito têm origem
em eventos que alteram as posições das carteiras dos bancos, e estão associados
às perdas que o credor possa ter ao fornecer crédito a um devedor inadimplente,
que não honre seus compromissos na data ajustada.

O risco da taxa de juros refere-se à exposição de um banco a movimentos adversos
de taxa de juros (BIS, 1997).

Para Duarte et al (2000) o risco de liquidez pode ser definido como o risco de perdas
derivado da incapacidade de se desfazer rapidamente de uma posição ou obter
fundind devido às condições de mercado. Já para Augusto (2008), o risco de liquidez
é o tipo mais comum de risco. Relaciona-se com o descasamento de fluxos financeiros
ativos e passivos e seus reflexos sobre a capacidade financeira da instituição em obter
ativos e honrar suas obrigações.

Por fim, os riscos de crédito, de acordo com Mashall (2002) e Augusto (2008), são

causados pela inadimplência de uma contraparte.

2.2.2 Riscos estratégicos
Os riscos estratégicos são definidos por Marshall (2002) como mudanças ambientais
de longo prazo com poder de afetar o modo de a empresa adicionar valor aos
stakeholders, e sua gestão é baseada nas ferramentas e estruturas utilizadas em
planejamento estratégico, como, por exemplo, a análise de cenários.
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Jorion (2003) complementa dizendo que os riscos estratégicos são consequências
de mudanças ocorridas nos cenários econômico ou político, ou ocorrem em função
do surgimento de novas tecnologias, movimentos competitivos, exigências
regulatórias, alterações nos hábitos dos clientes, entre outros.
Slywotzky e Drzik (2006) afirmam que os riscos estratégicos podem ser classificados
em sete categorias: setor, tecnologia, marca, concorrência, cliente, projeto e
estagnação. Pode-se dizer que todas essas categorias exercem influência sobre os
riscos estratégicos de empresas que atuam no segmento financeiro. O setor
financeiro pode ser considerado um dos mais importantes e sensíveis da economia.
Quando as finanças de um país ou de uma instituição de grande porte não vão bem
é certo que seus problemas irão interferir em uma série de outras instituições,
podendo ocorrer uma reação em cadeia. Desse modo, acompanhar a situação das
demais instituições que atuam no mesmo segmento é de suma importância para a
tomada de decisão e elaboração de planejamento estratégico, segundo os referidos
autores.
A tecnologia desempenha papel de suma importância no desenvolvimento das
atividades rotineiras das instituições financeiras, assim como no estudo de cenários,
mapeamento de riscos, determinação de perfis de clientes, entre outras.
A marca, também conhecida como reputação ou imagem institucional, pode conduzir
a publicidade negativa, perda de rendimentos, litígios dispendiosos, quebra na base
de clientes ou saída de colaboradores-chave. De acordo com Argenti (2005),
clientes têm receio de permanecer em empresas cuja reputação esteja
comprometida, ainda mais quando se trata da segurança de seu patrimônio ou da
gestão das suas finanças.
2.2.3 Riscos operacionais
Para Culp (2001) e Hoffman (2002), o risco operacional ainda é foco de muitos
debates em função da amplitude de sua conceituação.
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Usado pela primeira vez em 1995 (Risk metrice 1994, Acordo Basileia 1988) na
tentativa de explicar a inesperada e quase inexplicável falência do Banco Barings
(CRUZ, 2003, BRITO, 2007), o risco operacional pode ser definido como a
possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou eventos externos
(NETTER; POULSEN, 2003, BRITO, 2007).
O risco operacional é uma medida do relacionamento existente entre as atividades
de um negócio de uma empresa e a variação de seus resultados. Trata-se de um
risco de eventos externos, deficiências de controles internos e sistemas de
informação e falha de pessoas resultar em perdas. Como exemplo citam-se:
contratação de pessoas com qualificações inadequadas para o cumprimento de
tarefas; fraudes ou atividades irresponsáveis por parte dos funcionários; utilização
de sistemas de informação sem dispositivos de segurança; insuficiência de dados
para avaliação e qualificação de clientes, entre outras atividades semelhantes como
mencionam King (2001), Crouhy, Galai e Mark (1998) , Culp (2001) e Augusto
(2008).
Já para Laycock (1998) é o potencial de flutuações adversas nos resultados ou no
fluxo de caixa de uma empresa causado por efeitos atribuídos a clientes, formas de
controle inadequadas, falhas de sistemas e eventos que não podem ser gerenciados
pela empresa.
Em síntese, na perspectiva de Jorion (2003), os riscos operacionais resumem-se nas
perdas potenciais resultantes de sistemas inadequados, má administração, controles
defeituosos ou falha humana.
Segundo Hoffman (1998) e Coimbra (2008) os riscos operacionais transcendem
todas as linhas de negócios, sendo mais amplos do que os riscos usualmente
cobertos por seguros e do que as falhas de controle. Eles estão presentes seja o
negócio regulado ou não; seja centralizado ou descentralizado; seja conduzido com
o emprego de rígidos procedimentos ou pouco controlado; seja demandante de alta
tecnologia ou empregue tecnologias convencionais; sendo suas vendas realizadas
por meio de um simples canal ou através de vários canais. Também Chorafas (2004)
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considera que esses riscos estão presentes em todos os tipos de negócio, podem
estar centralizados ou não, envolver empresas com controles rígidos, que
empregam alta tecnologia ou não; enfim, estão presentes em todas as empresas de
todos os segmentos.
Apesar de todas as definições propostas, a mais utilizada e conhecida é a do Comitê
de Supervisão Bancária da Basiléia. De acordo com o Comitê, o risco operacional é
―risco de perda resultante das inadequações ou falhas de processos internos,
pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Esta definição inclui o risco legal, mas
exclui os riscos estratégicos e de reputação.‖ (BIS, 2005, p.140).
Essa definição, apesar da amplitude, indica todos os fatores que podem dar origem
ao risco, conforme mostra a FIG. 1.
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FIGURA 1: Fatores de risco operacional
Fonte: BIS (2005), adaptação por Sicomar Benigno de Araújo Soares.
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O Comitê da Basiléia, em conjunto com instituições financeiras, identificou alguns
tipos de risco operacional que possuem potencial para causar perdas substanciais
às instituições (BIS, 2003):
Fraudes internas: referem-se à redação de relatórios e emissão de documentos
com dados de origem duvidosa e de forma intencional, assim como roubos.
Fraudes externas: envolve roubos, saques indevidos e ações de hackers.
Práticas empregatícias e segurança do local de trabalho: inclui, além das
condições inadequadas de trabalho, o assédio moral e sexual e a discriminação.
Práticas ligadas a clientes, produtos e serviços: mau uso de informações dos
clientes, lavagem de dinheiro, comercialização de produtos não permitidos,
propaganda enganosa, entre outras.
Danos a ativos físicos: atos de terrorismo e vandalismo, ocorrência de
terremotos, incêndios, enchentes etc.
Interrupção das atividades da instituição: podem envolver falhas humanas,
interrupção

do

funcionamento

de

sistemas

corporativos,

problemas

de

telecomunicações e problemas com o fornecimento de serviços essenciais.
Execução, cumprimento de prazos e gestão dos processos da instituição: inclui
entrada errada de dados, falhas no gerenciamento e garantias.

Apesar de a classificação de riscos proposta pelo Comitê da Basiléia ser a mais
indicada que qualquer outra, Alvarez (2002) propõe sua própria classificação que, de
um modo geral, considera os mesmos itens colocados pelo Comitê da Basiléia,
porém de forma mais clara e objetiva. Para ele os riscos operacionais podem ser
oriundos de:
Funcionário: eventos de perda resultantes de ações de uma pessoa que trabalha
para uma empresa.
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Processo de negócios: eventos de perdas decorrentes da execução de
operações de negócios de uma empresa.
Relacionamentos: eventos de perdas causadas por ligação ou contato que uma
empresa tem com os clientes, reguladores ou de terceiros. Esta categoria
concentra-se na interação entre uma empresa e outras entidades e vice versa.
Tecnologia: eventos de perdas devido a pirataria, roubo, falha, avaria ou outras
perturbações na tecnologia, dados ou informações.
Riscos Externos: eventos de perda causados por pessoas ou entidades fora da
empresa; a empresa não pode controlar suas ações.
A Zurique IC23, frente à abrangência das categorias de riscos operacionais, criou as
subcategorias que considerou importante para seu contexto e que se aplica à
realidade de várias outras empresas que precisam identificar, medir e controlar seus
riscos operacionais. Cabe ressaltar que cada empresa possui suas especificidades e
podem, em função disso, identificar novas subcategorias e/ou excluir outras que não
sejam consideradas relevantes ou pertinentes ao negócio. A seguir, a classificação
proposta pela Zurique IC2, citada por Álvarez (2002):
QUADRO 1 - Classificação das perdas por riscos operacionais e subcategorias

Grupo de Perda por Risco Operacional

Subcategorias

- Erros de funcionário (transações gerais)
- Erro de funcionário (delitos que envolva
empregados)
Problemas
de
recursos
humanos
Pessoas de risco: risco de perda intencional ou (indisponibilidade de funcionários, períodos de
não intencional causado por um funcionário
contratação etc.)
- Lesões pessoais físicas (corporais, saúde e
segurança etc.).
- Lesões pessoais psicológicas
(difamação,
calúnia, discriminação, assédio etc.)
- Atos indevidos (fraude, falhas na negociação
etc.)

- Processo de negócio (falta de adequada
diligência, processos de reconciliação etc.)
- Riscos de negócios (risco de fusão, de
3

Empresa de consultoria de risco lançada pela Zurich Financial Services Group, que oferece
soluções de risco operacional para o setor bancário.
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Risco de processo: riscos relacionados com a
execução e manutenção de transações e os
vários aspectos da execução de uma empresa,
incluindo produtos e serviços.

lançamento de novo produto etc.)
- Erros e omissões (segurança inadequada, falta
de controle de qualidade, omissão de problemas
com o produto etc.)
- Responsabilidades específicas (benefícios de
funcionários, empregador e diretores da empresa)

- Legal/ contratual (violação da lei de valores
mobiliários, responsabilidades legais, etc.)
- Negligência
Perdas de relacionamentos: Decorrente da - Discriminação de vendas (discriminação de
relação ou contato que uma empresa tem com empréstimos, de clientes, etc.)
seus
clientes,
acionistas,
terceiros
ou - Problemas relacionados às vendas (produção,
reguladores.
deturpação, táticas de vendas, etc.)
- Omissões específicas (não pagamento de
honorários, arquivo inadequado de relatórios,
documentos, etc.)

Tecnologia: Risco de perda causada por pirataria,
roubo, falha, avaria ou outras perturbações na
tecnologia, dados ou informações. Também inclui
a tecnologia que não consegue satisfazer
necessidades de negócio.

Externa: Risco de perdas devido a danos a
propriedade física ou ativos naturais ou causas
não naturais. Esta categoria inclui também o risco
apresentado por ações de elementos externos,
tais como fraude, ou em caso de reguladores, a
execução de mudança que alteraria a capacidade
da empresa de continuar a operar em certos
mercados.

- Problemas gerais de tecnologia (erro
operacional, uso de tecnologia não autorizada
etc.)
- Hardware (falha de equipamentos, hardware
inadequado/indisponível etc.)
- Segurança (hacks, falha de firewall,
perturbações externas etc.)
- Vírus (vírus de computador, programação de
software etc.)
- Sistemas (falhas do sistema, manutenção de
sistemas etc.)
- Comunicação (telefone, fax, telecomunicações
etc.).

- Catástrofes (catástrofes naturais e não naturais,
etc.)
- Delitos externos (fraude externa, mercado de
capitais, etc.)
- Regulamento (Alteração das leis de
regulamentação, mudanças jurídicas, etc.)

Fonte: Alvarez (2002), adaptações Sicomar Benigno de Araújo Soares.

Assim como a Zurique IC2, o Comitê da Basiléia propôs uma classificação dos riscos
em subcategorias muito semelhantes às apresentadas acima e em resposta aos
crescentes riscos operacionais e às necessidades de gerenciá-los. A classificação
do Comitê da Basiléia propõe sete categorias de risco e 21 subcategorias.
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2.2.3.1 Gestão de riscos operacionais
De acordo com Coimbra (2007), é muito comum os gestores pensarem que gerir
riscos é o mesmo que quantificá-los ou mensurá-los. Mas, na verdade, a
mensuração do risco pode ser considerada como um subconjunto da gestão do
risco, sendo importante na determinação de requerimentos de capital, mas não é
suficiente sozinha.
Damodaram (2003), citado por Coimbra (2007, p.35), ressalta que ―a gestão do risco
possui caráter estratégico, por meio da utilização do risco para criar vantagem
competitiva, não devendo ser confundida com redução de risco ou hedging‖.
Já Culp (2001) e Lunkes (2010) afirmam que a gestão do risco consiste num
processo organizacional no qual podem ser separadas cinco atividades gerais:
identificar riscos e determinar tolerâncias; mensurar os riscos; monitorar e reportar
os riscos; controlar os riscos; e supervisionar, auditar, ajustar e realinhar o processo
de gestão de risco.
Embora algumas organizações tenham processos de gerenciamento de riscos mais
avançados, organizados e formalizados, afirma o autor, todas elas gerem risco e
desenvolvem suas atividades, tomando como base a sequência de atividades gerais
apresentadas.
Marshall (2002) complementa que, enquanto os riscos de mercado e de crédito
apresentam-se incontroláveis, na grande maioria das vezes os riscos operacionais
apresentam características opostas e, por isso, devem e podem ser gerenciados
pelas empresas de modo que estas sejam postas em posição de vantagem
competitiva.
A gestão de risco operacional, de acordo com King (2001) e Lunkes (2010), envolve
a implementação de diretrizes de governança corporativa, o estabelecimento de
controles operacionais e a mensuração do risco. Nesse contexto, ele menciona que
a gestão é feita, de forma resumida, na execução dos seguintes passos:
identificação e avaliação dos riscos relacionados aos objetivos da empresa;
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monitoramento, comunicação e mensuração, de modo que a empresa possa
selecionar aqueles riscos que efetivamente apresentam relevância para que possam
ser, em seguida, controlados ou mitigados, de acordo com as estratégias de riscos
estabelecidas pela empresa.
Já Rachlin (1998) e Brito (2007) propõem a gestão em quatro passos: a
identificação, quantificação, decisão sobre como lidar com o risco e mitigação. Para
finalizar, Laycock (1998) apresenta um ciclo de gerenciamento composto pela
identificação, avaliação, análise das medidas de controle, decisões sobre controles,
implementação de controles e supervisão e revisão.
Como pode ser visto, várias são as propostas de gerenciamento de riscos existentes
na literatura, porém todas elas apresentam semelhanças e consideram que os
riscos, de um modo geral, só podem ser gerenciados após sua identificação. Todos
os proponentes de modelos de gerenciamento de riscos concordam também que a
gestão só pode ser feita mediante a seleção dos riscos relevantes para a
organização, de modo que esforços possam ser despendidos para resolver ou
controlar elementos de importância e de impacto organizacional.
Apesar das várias colocações e propostas de gerenciamento de riscos, a mais
adotada e descrita pelo Comitê da Basiléia envolve apenas a identificação,
avaliação, monitoramento e controle/mitigação do risco, conforme o Bank for
International Settlements (BIS, 2003, p.3).
A avaliação do risco, de acordo com o BIS (2003), tem por objetivo identificar os
possíveis tipos de perdas que as empresas possam ter e em que cenários essas
perdas podem ocorrer, buscando o reconhecimento de suas causas e suas
proporções, de modo que os resultados possam ser utilizados na mitigação dos
riscos.
A mensuração, ainda na perspectiva do BIS (2003), faz parte da etapa de avaliação
e esta conduz a uma medida de risco operacional em termos da probabilidade de
ocorrência de um evento de possível perda, e sua severidade, em suma, consiste na
determinação do potencial tamanho da perda para a empresa.
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Já o processo de monitoramento, considerado essencial no gerenciamento de
riscos, consiste em atividades regulares que têm como finalidade oferecer a
vantagem de detectar e corrigir rapidamente as deficiências identificadas em
políticas, processos e procedimentos, podendo reduzir significativamente a
frequência e/ou severidade de potenciais perdas empresariais.
Após identificação e mensuração dos riscos, afirma Coimbra (2007), deve ser
tomada a decisão de como tratar os riscos de modo que todos aqueles que
apresentarem relevância sejam controlados ou mitigados por meio de procedimentos
adequados.
Para Rachlin (1998) e Brito (2007), as decisões de mitigação/controle se resumem
em quatro possibilidades: a primeira delas é o estabelecimento de controles para
limitar o surgimento do risco (control); a segunda consiste em aceitar os custos do
risco como sendo parte dos custos do negócio (accept); a terceira trata da
transferência do risco por meio da utilização e/ou contratação de seguro ou de
outros mecanismos (transfer); e a quarta possibilidade trata de evitar a atividade
completamente (avoid).
Pedote (2002) afirma que a gestão do risco operacional está diretamente ligada à
forma como as instituições financeiras se organizam. A sua estrutura e a cultura da
empresa, em conjunto com a infraestrutura tecnológica e o capital intelectual são
elementos essenciais no processo de gestão dos riscos empresariais.
Apesar das hipóteses e propostas citadas a respeito da gestão dos riscos
operacionais, Alvarez (2002) e Brito (2007) lembram que as bases de qualquer
análise de risco operacional estão nos dados disponibilizados. Sendo assim, antes
de se pensar em implantar gestão de riscos, é de suma importância que os dados
que quantificam as operações tenham qualidade e sejam confiáveis, evitando
distorções da realidade e conclusões erradas.
Alvarez (2002) e Brito (2007) alertam também sobre a importância da correta
classificação dos dados, uma vez que essa estruturação é que determinará a
viabilidade das análises e a obtenção de resultados fidedignos. À categorização,
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segundo o autor, deve seguir um padrão de lógica.

Ele sugere que sejam

claramente definidos os eventos de perda derivados de risco operacional e seu
correspondente impacto monetário.
A proposta de Alvarez (2002) e Brito (2007) é que as perdas derivadas de riscos
operacionais sejam classificadas em cinco grupos: funcionário, processos de
negócios, relacionamentos, tecnologia e risco externo; e que essas categorias de
risco operacional se aplicam a um número muito grande de atividades empresariais,
o que indica a necessidade de criação de subgrupos ou subcategorias de riscos
para melhor avaliação e análise, conforme proposto por Zurique IC2 no item anterior.
Reforçando a ideia de Alvarez (2002) sobre a importância das informações na
gestão dos riscos operacionais, Pereira (2004) afirma que a base de dados de
perdas internas surge como a ferramenta mais utilizada pelas instituições financeiras
na mensuração dos riscos. Outras ferramentas qualitativas muito utilizadas são fluxo
de aprovação, autoavaliações de riscos e controles, mapeamento de processos,
entre outras. O autor afirma também que apesar de o Brasil ter uma cultura de
qualificar os riscos, já se tem notado mudanças e o aumento da adoção de
ferramentas quantitativas na gestão do risco operacional.
Dentre as ferramentas mais utilizadas pelas instituições atuantes no segmento
financeiro e que contribuem para qualificação e quantificação de riscos podem ser
citadas Control Self-Assessment (CSA) que possui variações como o Control and
Risk Self-Assessment (CRSA), Seis Sigma, Gestão da Qualidade Total (GQT) e o
Balanced ScoreCard (BSC), de acordo com Pereira (2004).
Duarte

et al. (1999)

esclarecem que a gestão do risco operacional se torna

importante tanto na identificação de riscos incorridos quanto de riscos potenciais e
permite à organização estabelecer meios de controle sobre as atividades que
apresentam maior importância no contexto organizacional, assim como mitigar os
riscos existentes e identificados.
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2.2.3.2 Unidade de gestão de riscos operacionais
De acordo com Rachlin (1998) e Brito (2007), para que uma unidade possa
contribuir de forma efetiva para o aperfeiçoamento da gestão de riscos de uma
instituição financeira - tipo de empresa focalizada neste trabalho - e fortalecer o
ambiente de controle é necessário atender a três pré-requisitos.
Esses três requisitos envolvem a competência, a autoridade e a aceitação. Para
que a equipe de uma empresa possa ajudar os demais setores é necessário
compreender os processos de negócios nela existentes e recorrentes, bem como as
áreas em que um banco atua, os sistemas e os aspectos humanos. Além disso, é
necessário que as pessoas tenham habilidades interpessoais como a de
comunicação, por exemplo.
A unidade de gestão de riscos deve ter sua autoridade explicitada pelo conselho e
alta administração, por meio de políticas e comunicados internos e externos. Os
executivos, a alta administração e todo o conselho precisam se comprometer com a
unidade e compreender a importância da gestão de riscos no processo de criação
de valor de uma empresa, quer seja em seus produtos ou serviços.
As instituições financeiras, de acordo com Coimbra (2007), estão cada vez mais
convencidas de que a gestão de riscos operacionais funciona como uma proteção e
aumenta o valor para o acionista. A partir dessa visão, cabe discorrer e indagar
sobre a área que seria responsável pela gestão de riscos operacionais nas
instituições financeiras e o papel do gerente de risco operacional.
Antes, porém, de discutir as atribuições da área e do gerente de riscos operacionais,
cabe mencionar a formalização e departamentalização como partes essenciais e
integrantes da estrutura de gerenciamento desse tipo de risco.
Uma estrutura organizacional propícia à gestão de riscos operacionais, de acordo
com Coimbra (2007), deve indicar o adequado nível hierárquico e considerar a
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independência e autoridade de atuação suficientes para que seu desempenho seja
satisfatório.
Da mesma forma, afirma o autor, é recomendável que as políticas e práticas sejam
revistas para que uma nova função gerencial seja incluída de maneira consistente
com o planejamento estratégico e com a nova estrutura organizacional, além da
descrição das atividades da unidade de gestão de riscos e da responsabilidade das
demais unidades de gestão da empresa.
A função de gestão de risco operacional, de acordo com Coimbra (2007), deve
possuir independência, objetividade, competência e autoridade para que possa
desempenhar suas atividades de forma efetiva, e não é recomendável que esteja
dentro da área de negócios das instituições financeiras.
Apesar de a gestão de riscos operacionais ainda ser uma atividade nova em muitas
instituições bancárias, muitos dos aspectos dos riscos não são novos. Por isso, a
grande maioria das instituições já se preocupa há tempos com questões
relacionadas à segurança da informação, continuidade de negócios, garantia de
qualidade, prevenção de fraudes, controle interno, entre outros, havendo
necessidade de uma adequada coordenação.
Diante disso, afirma Coimbra (2007) que a unidade de gestão de risco operacional
deve acompanhar de perto todas as atividades e iniciativas relacionadas, de modo
que esforços não ocorram em duplicidade dentro da empresa, como, por exemplo, a
determinação de políticas de segurança da informação pela unidade de gestão de
riscos e pela unidade de gestão da informação.
Uma unidade de gestão de risco, de acordo com esse autor, deve ser independente
das áreas tomadoras de risco, de modo que atenda a diversos propósitos, sendo um
catalisador para o desenvolvimento e contínua melhora dos modelos, sistemas e
procedimentos de quantificação de riscos e garantir que as políticas e princípios de
gestão de risco sejam aplicados de forma consistente para todos os produtos e
riscos da organização.
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Uma questão importante que deve ser considerada é a necessidade de não se
confundirem, dentro da instituição financeira, as funções da unidade de gestão de
riscos com as funções da auditoria interna. Chorafas (2004) afirma que na maioria
dos bancos a auditoria está mal dimensionada, representando menos de 1% da
força de trabalho, embora seu escopo seja amplo, abrangendo as áreas financeira,
contábil, compliance, operacional, de gestão, e de tecnologia da informação.
O autor menciona que, com muita frequência, a auditoria interna tem necessidade
de garantir que o processo de gestão de risco operacional possua consistência e
esteja sendo implementado junto com os controles apropriados.
No modelo organizacional para gestão de riscos, proposto por Aerts (2001), o
responsável pela unidade de gestão de risco operacional é o head of operational
risk, e este se reporta ao chief risk officer e este, por fim, reporta-se à administração.
A criação de comitês de risco operacional e de gestão de riscos, de acordo com
Trapp (2004), é fator de suma relevância em qualquer que seja o organograma
adotado, uma vez que tem a finalidade de promover discussões entre os riscos
institucionais e a disseminação das melhores práticas. Além disso, esses comitês se
reúnem com certa frequência e contam com a participação de colaboradores de
todas as áreas de negócio, tendo muita influência nas decisões administrativas dos
riscos organizacionais.
Levando em consideração as proposições acima, segue um organograma que ilustra
a estrutura mínima de um sistema de gestão de riscos de instituições financeiras
(FIG. 2).
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FIGURA 2: Organograma da estrutura mínima de um sistema de gestão de riscos de instituições
financeiras.
Fonte: Comitê da Basiléia.

Apresentada a estrutura mínima de uma unidade de gestão de riscos, cabe
mencionar as atribuições dessa unidade. De acordo com Coimbra (2007), a missão
da unidade de gestão de riscos deve incluir, dentre outras, a facilitação da gestão do
risco operacional em toda a empresa, sendo um aspecto-chave à antecipação e
mitigação do risco de interrupção de negócios em todos os níveis da organização.
As atribuições dessa unidade, de acordo com Rachlin (1998) citado por Coimbra
(2007), são:
Prover os gestores com processos, ferramentas e técnicas para identificar,
estimar e gerenciar o risco operacional.
Disseminar melhores práticas para facilitar os processos de gerenciamento de
riscos.
Despertar a atenção para o risco operacional.
Contribuir para que o risco operacional seja gerenciado de forma consistente por
toda a organização.
Monitorar aspectos significativos relacionados ao risco operacional.
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Já para Marshall (2002) e Brito (2007), as atribuições da unidade de gestão de risco
operacional de uma instituição financeira envolvem a coleta de dados, a medição e a
análise de riscos operacionais; a manutenção de relações com os demais setores ou
unidades da instituição relativas às práticas de gerência de risco da empresa; oferta
de aconselhamento sobre políticas de liderança em questões relacionadas à gestão
de ricos; manutenção de relações com os gerentes de risco financeiro e de seguros
para fornecimento da transferência de riscos para riscos residuais; oferta de
treinamento; desenvolvimento de práticas, normas, tecnologias e políticas de risco; e
participação no apoio à gestão de projetos, produtos ou mercados estratégicos de
alto risco.
Coimbra (2007) afirma que o responsável pela unidade de gestão de risco (head of
operational risk) tem a atribuição de liderar esforços mantendo a diretoria e o comitê
de risco informados dos avanços ou dos obstáculos encontrados com vistas à
minimização ou eliminação dos impactos negativos causados pelos riscos.
O gerente da unidade de gestão de risco tem como função, dentre outras, antecipar
riscos operacionais e fornecer suporte aos gestores das demais unidades de gestão
quanto à gestão dos riscos operacionais por meio da manutenção de relações com a
alta gerência e com a área de planejamento estratégico, finanças corporativas,
auditoria interna, gestão de risco de crédito e de mercado da instituição financeira
para a qual presta seus serviços.
Em função da amplitude das atribuições das unidades de gestão de risco, é
interessante que elas sejam compostas por profissionais experientes e com
conhecimentos em áreas específicas como negócios, auditoria, contabilidade,
tecnologia, área jurídica, área de seguros, entre outras consideradas relevantes na
hora da avaliação e acompanhamento dos riscos, afirma Coimbra (2007).
Em síntese, o gestor da unidade de riscos operacionais deve coordenar as
atividades relacionadas aos riscos operacionais da organização e deve ter como
apoio uma equipe capacitada e com experiência em áreas que possuem relação
direta com os riscos operacionais, de modo que os esforços sejam reunidos em prol
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de atividades novas e de modo que as demais unidades de gestão da instituição
financeira não confundam suas atribuições.
Por fim, as atribuições do Chief Risk Officer (chefe de risco), que deve ser designado
em todas as empresas que efetivamente pretendem gerenciar riscos com eficiência,
que, em muitos casos, não possuem profissionais suficientes e nem estrutura para a
criação de um cargo de tal importância e com a qualificação necessária, uma vez
que este deve ser um profissional com experiência ampla nas áreas de gestão de
risco de crédito e financeiro, de preferência.
O Chief Risk Officer, de acordo com Coimbra (2007), é o responsável pelo
gerenciamento do risco global da empresa, e os gestores das unidades de gestão de
risco de crédito, risco de mercado e operacional devem ser subordinados a ele. Esse
profissional deve entender a natureza das exposições a riscos e as alterações
ocorridas nessas exposições e compreender possíveis impactos no valor da
empresa.
Cabe ao Chief Risk Officer assumir a liderança na implementação de uma cultura
consciente de risco, por meio do desenvolvimento de medidas de desempenho
baseadas em risco ou por meio de programas relacionados à mudança cultural
relativa a riscos.
O que se observa por meio das exposições acima é que os gestores de risco devem,
antes mesmo de trabalhar efetivamente os riscos, trabalhar as pessoas, uma vez
que elas serão as responsáveis ou corresponsáveis por todas as fases do processo
de gestão dos riscos operacionais. Se elas não compreendem de forma clara e
objetiva os riscos e a necessidade de gerenciá-los, nenhuma ferramenta, política ou
atividade solicitada pela gerência será feita da maneira que deveria, o que pode
comprometer os resultados da instituição.
Até agora, muito se discutiu a respeito dos tipos de risco, da constituição das
unidades de risco e das responsabilidades dessa unidade e de seus gestores dentro
da instituição financeira. Cabe mencionar, no entanto, que a gestão de riscos, assim
como uma série de atividades desenvolvidas pelas instituições financeiras, são
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regulamentadas. Sendo assim, serão discutidos a seguir os acordos e as leis que
regem as atividades de gestão de riscos.
2.3 Órgãos reguladores
De acordo com Bessis (2002), a atuação dos órgãos reguladores influencia a gestão
de riscos por meio do estabelecimento de padrões mínimos e promovendo melhores
definições de riscos, o que estimula o desenvolvimento de modelos internos de risco
e dos processos bancários.
O Bank for International Settlements (BIS), mais antiga organização financeira
internacional, teve sua criação consolidada em 1930 e se tornou um dos mais
importantes órgãos reguladores na categoria internacional para o segmento
financeiro, de acordo com Netter e Poulsen (2003).
A finalidade do BIS, de acordo com Garcia (2003), é a busca pelo aperfeiçoamento
das práticas bancárias e dos procedimentos de supervisão das instituições
financeiras por meio de consultas permanentes às autoridades bancárias, órgãos
supervisores, bancos privados e grandes empresas.
Já a sua missão, de acordo com informações do BIS (2004a), é promover a
estabilidade financeira e monetária; atuar como fórum de discussão e cooperação
entre bancos centrais e a comunidade financeira; e atuar como um banco para os
bancos centrais e organizações internacionais.
No mesmo nível hierárquico do BIS, existem alguns comitês que realizam estudos
sobre temas específicos, dentre os quais podem ser citados o Comitê de Supervisão
Bancária da Basiléia, estabelecido, de acordo com BIS (2004a), como Comitê para
Regulação Bancária e Práticas de Supervisão no final de 1974, em função de sérios
distúrbios ocorridos nos mercados bancário e de câmbio internacionais.
Apesar de o Comitê não ter autoridade de supervisão supranacional, tem atuado na
recomendação das melhores práticas de gestão, na expectativa de que as
autoridades supervisoras implementem suas orientações e as adaptem aos sistemas
nacionais (BIS, 2004a).
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No Brasil, a Lei 4.595/64 estabelece o Banco Central como supervisor do Sistema
Financeiro Nacional. Sendo assim, o Banco Central é responsável por regulamentar
e supervisionar todas as instituições financeiras que atuam no recebimento de
depósitos, na intermediação e concessão de crédito.
Um dos objetivos do Banco Central do Brasil é buscar a manutenção das instituições
financeiras dentro de limites prudenciais por meio de supervisão moderna, com foco
nos riscos assumidos pelos bancos e nos riscos para o sistema.
De acordo com Goulart (2003), o Banco Central do Brasil tem procurado incorporar
as recomendações indicadas pelo Comitê da Basiléia com vistas à harmonização
dos procedimentos de supervisão aplicáveis às instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional aos padrões internacionalmente recomendados por meio de
diversos normativos, de modo que a indústria bancária brasileira se mantenha
competitiva no cenário mundial.
Mencionados os órgãos regulamentadores e a importância desses no processo de
gerenciamento de riscos nas instituições bancárias, a seguir serão apresentados o
Comitê da Basiléia e os seus pilares, assim como o papel que esse comitê exerce
no processo de gestão de riscos operacionais.
2.3.1 Acordo da Basiléia
O Comitê da Basiléia para Supervisão Bancária, de acordo com Garcia (2003), é um
órgão integrante do Bank of International Settlements (BIS) e desempenha papel
proeminente em âmbito mundial, influenciando e orientando normas estabelecidas
por órgãos supervisores em todo o mundo.
De acordo com Jorion (2003), a busca pela estabilidade financeira resultou em um
acordo denominado Acordo da Basiléia, concluído em 15 de julho de 1988 e
formalizado por meio do documento “International Convergence of Capital
Measurement and Capital Standards‖. Esse documento, de acordo com Garcia
(2003), fundamentou-se na necessidade de as instituições financeiras manterem
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capital suficiente para fazer frente ao nível de risco envolvido em suas atividades de
negócio.
Ainda de acordo com Garcia (2003), os requerimentos mínimos de capital foram
estabelecidos com o intuito de minimizar as possíveis perdas inesperadas, e que
estas sejam cobertas, buscando a manutenção da estabilidade do sistema financeiro
e a minimização dos custos à sociedade por meio da redução do risco de quebra de
instituições financeiras, sem significar perdas de eficiência.
O acordo da Basiléia, segundo Goulart (2003) e Pedote (2002), estabeleceu níveis
mínimos de capital em relação ao risco de crédito das operações bancárias. No ano
de 1996, o comitê da Basiléia publicou um documento denominado ―Amendment to
the Capital Accord to Incorporate Market Risks‖, que incluiu indicações sobre riscos
de mercado ao Acordo de 1988 e permitiu às instituições financeiras a sua utilização
como alternativa à abordagem padrão, alguns modelos internos e próprios para
cálculo dos níveis mínimos de capital, conforme Trapp (2004).
No final da década de 90, com o surgimento de várias crises financeiras, atentou-se
para a necessidade de reformulações no acordo da Basiléia estabelecido na década
anterior, de acordo com Casagrande (2006). Partindo dessa necessidade, no ano de
2001, por meio da redação do documento ―Basel II: The new Basel Capital Accord‖,
foi lançada a proposta para o novo acordo da Basiléia, conhecido como Basiléia II,
cuja versão mais recente foi publicada no ano de 2005.
Netter e Poulsen (2003) afirmam que o Comitê foi um dos primeiros organismos a
reconhecer explicitamente o risco operacional por meio de tentativas de inclusão dos
efeitos desse risco em suas recomendações, incluindo esse risco nos requerimentos
mínimos de capital.
Garcia (2003) ressalta que as recomendações partem do princípio de que o capital
não é a única forma de minimizar as falências bancárias. Já Duarte e Lélis (2003)
complementam dizendo que o novo acordo sugere que a supervisão aliada à
transparência podem ser as formas de controle de riscos sistêmicos mais eficientes.
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Goulart (2003) afirma que o Novo Acordo da Basiléia pode ser sintetizado nos três
pilares que o fundamenta. O primeiro pilar, e fator que embasa o primeiro acordo
são os requerimentos mínimos de capital. Esse novo conceito, de acordo com o
autor supracitado, mantém a definição original de que o capital mínimo deve ser de
8% dos ativos ponderados pelo risco e traz uma nova metodologia de mensuração,
análise e administração de risco de crédito e operacional provocado por erros
humanos, falhas em computadores ou fraude, enquanto o risco de mercado
permanece sem alteração.
Para mensuração do risco de crédito, de acordo com Goulart (2003), cabem dois
principais métodos. Um deles é o critério padrão que é praticamente o mesmo
acordo da Basiléia I, em que o banco faz uso da agência de ratting na classificação
dos riscos. O outro trata de um processo de classificação interna onde os bancos
estão autorizados a utilizar metodologias próprias de classificação de seus riscos de
crédito seguindo, de preferência, regras mais rígidas de avaliação, de modo que
possa oferecer mais transparência ao mercado.
No entanto, a utilização desse critério necessita de aprovação prévia do órgão de
supervisão bancária do país que oferece a opção básica e avançada. Dentro desse
método, duas opções são fornecidas, a básica e a avançada, de maneira a permitir
que o método Internal Raiting Based (IRB) ou Base de Qualificação Interna, possa
ser usado por muito mais bancos. Na metodologia básica, os bancos estimam a
probabilidade de inadimplemento associada a cada tomador e os gestores
fornecerão os outros insumos. Na metodologia avançada, permite-se que um banco
com um processo de alocação de capital interno suficientemente desenvolvido
forneça também outros insumos necessários.
A nova estrutura introduz também métodos mais suscetíveis ao risco para o
tratamento de garantia real, garantias, derivativos de crédito, netting (liquidação por
compensação) e securitização, tanto no método padronizado quanto no método IRB.
A introdução do risco operacional no cálculo, medido separadamente dos demais, é
outra mudança proposta. Pelo Acordo em vigor, a exigência de capital de 8% sobre
os ativos ponderados pelo risco se destinava a cobrir todo tipo de risco. Em 1996 foi

41

introduzida uma modificação que incluiu o risco de mercado no denominador. A
partir dessa nova alteração, passa a contar também o risco operacional, que envolve
perdas por erros de funcionários, falhas de computador, documentações irregulares
ou fraudes.
Os três principais critérios inicialmente desenvolvidos para mensuração de risco
operacional foram:
i. Indicador básico. Esse indicador relaciona um percentual de capital para cobrir o
risco operacional com um único indicador no banco, que seja mais sensível para
medir o total de exposição do banco ao risco. Assim, como exemplo, se a receita
bruta for a mais apropriada, cada banco terá que garantir um capital mínimo para
cobrir o risco operacional e esse capital mínimo se trata de um percentual de 15% e
deve-se utilizar a média de Resultado Bruto da instituição dos últimos três anos.
Essa abordagem, além de penalizar a instituição com uma carga de exigência de
capital excessiva, utiliza uma base de cálculo incoerente e não leva em
consideração a estrutura de controles internos disponibilizada pelo banco para
mitigar os riscos operacionais.
ii. Critério padrão. Por esse critério o banco poderá dividir suas atividades em áreas
de negócios padrão, como por exemplo, corporate finance e varejo, e aplicar o
indicador

básico

para

cada

segmento,

utilizando

percentuais

do

capital

diferenciados. O percentual do capital total que deverá ser alocado para cobrir o
risco operacional do banco será calculado através da soma dos indicadores básicos
de cada segmento.
iii. Critério de mensuração interno. Esse critério permite que os bancos utilizem
um maior rigor em relação aos padrões de supervisão, dando mais importância aos
cálculos internos para a determinação do capital proposto. Os bancos poderão
utilizar três itens para uma específica área de negócios e tipos de risco, sejam eles:
o indicador de exposição ao risco operacional mais um valor representando a
probabilidade de que a perda ocorra e o total da perda causada por esse evento.
Para calcular o total de capital requerido para cobrir o risco operacional, o banco
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aplicará a esse cálculo um percentual que será determinado pelo Comitê, baseado
na amostra da indústria bancária.
O segundo pilar é a revisão do processo de supervisão e vem reforçar o processo de
supervisão quanto à suficiência de montante de capital nos bancos. O supervisor
passaria a ser o responsável por avaliar como os bancos estão estimando a
adequação de suas necessidades de capital em relação aos riscos assumidos.
O segundo pilar enfatiza a importância de os administradores dos bancos
desenvolverem um eficiente gerenciamento de risco e um processo interno de
mensuração de capital de acordo com o perfil de risco e controle de sua instituição.
Esses processos internos serão submetidos à aprovação da supervisão bancária,
podendo haver interferência quando necessário. Nesse pilar será tratado também o
exame de risco de taxas de juros nos registros bancários. As autoridades de
fiscalização irão examinar os sistemas internos de mensuração de risco de taxa de
juros dos bancos e controlar se as instituições bancárias estão mantendo um capital
correspondente ao nível de risco de taxas de juros. A implementação dessa
proposta é aceita como de difícil execução e irá exigir um rígido treinamento dos
supervisores bancários.
O terceiro trata da disciplina de mercado e visa a implementar tal disciplina com vista
a contribuir para práticas bancárias mais saudáveis e seguras. De acordo com esse
último pilar, os bancos terão de divulgar mais informação sobre as fórmulas que
utilizam para gestão de risco e alocação de capital.
O novo Acordo busca dar ênfase à importância do risco na adequação do capital
mínimo dos bancos. Verifica-se que o objetivo não é elevar o capital mínimo
requerido, que permanece em 8% para os bancos com um perfil médio de risco. A
intenção é fazer com que os bancos com disposição de correr risco maior que a
média tenham as suas exigências de capital aumentadas. A análise do teor do
Acordo evidencia que está sendo lançada a base para uma estrutura flexível de
adequação de capital, que tem a capacidade de se adaptar às mudanças do sistema
financeiro com maior segurança.
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Ressalta ainda que esses três pilares são complementares e quando atuam em
conjunto são elementos essenciais de um sistema de exigibilidade de capital que
visa a assegurar a solidez e estabilidade do sistema financeiro local e mundial.
2.4 Contexto: as fontes de perigo para as instituições financeiras
2.4.1 A fraude no Brasil

Apesar de a maioria dos exemplos de fraudes praticadas por funcionários se
referirem a empresas internacionais, no Brasil a preocupação com esses atos não é
menor. Muitas vezes os eventos de fraudes não são veiculados pela mídia, mas isso
não significa que eles não estejam ocorrendo. A dificuldade para se responder
questionários relacionados a fraudes ou a falta de condições para se detectá-las,
levam a crer que as ocorrências podem ser bem mais numerosas do que aquelas
registradas formalmente.

O impacto de uma fraude não se limita somente a perdas financeiras: a fraude pode
deteriorar a reputação e as bases organizacionais, levando a empresa à falência
lentamente. O que diferenciará uma empresa que conseguiu emergir mais forte de
um evento de fraude de outra que sucumbiu devido a esse evento é a estrutura de
controles internos disponíveis para se gerenciar e mitigar essas ocorrências. Assim
sendo, as empresas devem investir em treinamento de pessoal, métodos internos de
detecção de fraudes e na criação de um manual de comportamento profissional.
Com o passar do tempo, as organizações tornam-se mais experientes em fraudes e
conseguem impedir algumas ocorrências, devido aos controles já implantados.

Segundo a KPMG (2004), os tipos de fraudes mais comuns são: acesso não
autorizado a computador, avaliação de crédito fraudulenta, cobranças falsas ou
infladas, não conciliação de transações intraescritórios, falsificação de balanços,
violação de direitos autorais, espionagem corporativa, compra pessoal com cartão
de crédito corporativo, uso de informação privilegiada, pagamento de propinas,
notas fiscais frias, notas de despesa superfaturadas, roubo de ativos e falsificação
de documentos.
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O uso crescente da Internet tem sido uma grande preocupação dos gestores de
fraudes corporativas. Porém, as fraudes com a utilização da Internet ainda não
incidem fortemente sobre os negócios das empresas e sim sobre os sistemas que
dão suporte a esses negócios (vírus em computadores, desconfiguração de
websites, derrubada de sistemas etc.).

Para a maioria das organizações, a fraude é ou virá a se tornar um grande
problema, com tendência a aumento, devido ao enfraquecimento dos valores na
sociedade; a falhas nos sistemas de controle; à impunidade; a pressões
econômicas.

2.4.2 Engenharia social
Quando o fraudador se utiliza da ingenuidade das pessoas e, através de conversas
informais, busca extrair dessas pessoas informações importantes para a execução
do ato fraudulento, essa forma de atuação é denominada engenharia social (SILVA,
2009).

Segundo Silva (2009) o termo engenharia social vem do contexto científico-político e
significa, de forma abrangente, as políticas públicas adotadas para se preservar ou
alterar o comportamento social em larga escala. Como no contexto da segurança da
informação existe a prática de utilização de costumes sociais para a obtenção de
benefícios ilícitos (fraudes), essa manipulação das pessoas para esse fim foi
também denominada engenharia social.

Normalmente, a engenharia social é utilizada para a obtenção de informações
importantes de uma empresa, através de seus usuários e colaboradores, mas as
vítimas podem também ser pessoas próximas dos colaboradores e usuários, como
por exemplo, familiares e amigos. Essas informações podem ser obtidas não só pela
ingenuidade, mas também pela confiança depositada inadvertidamente nos
fraudadores. Os ataques dessa natureza podem ser realizados através de
telefonemas, envio de mensagens por correio eletrônico, salas de bate-papo e até
mesmo pessoalmente. Na maioria das vezes os dados solicitados são identificação
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e senha dos usuários. Outra forma de conquistar a vítima de engenharia social é
oferecer-lhes vantagens tentadoras (SILVA, 2009).

A engenharia social aprimora-se cada vez mais e, para que a vítima se sinta segura
ao fornecer seus dados, os criminosos descobrem e transmitem informações
particulares das vítimas, fazendo com que elas pensem se tratar de alguém que as
conhece; buscam dados o mais aprofundados possível, dando a impressão de que
se trata de alguém que realmente é o que diz ser. O fator emocional é muito utilizado
nos ataques de engenharia social. Por isso, é comum o ataque ser contra mulheres,
pessoas idosas e pessoas imaturas. Os criminosos têm a habilidade de manipular o
sentimento das pessoas, até conseguirem uma informação preciosa (SILVA, 2009).

A ação dos profissionais e mesmo da sociedade no combate à engenharia social é
sempre reativa, pois apenas quando o ato fraudulento já se torna conhecido, é que
as pessoas passam a não mais acreditar no fraudador. Enquanto isso, os
aplicadores desse tipo de golpe já estão preparando novas formas de abordagem.

2.4.3 As vulnerabilidades nos sistemas de informação
Segundo Bannwart (2001) incidentes de segurança e invasões de sistemas estão se
tornando cada vez mais comuns. A cada ano, o número de incidentes de segurança
se torna cerca de duas vezes maior do que do ano anterior. Porém, antes de sequer
se preocupar com a segurança dos dados, cada empresa deve conhecer os riscos
que o seu tipo de negócio apresenta, para dimensionar a atuação e o investimento
necessários para a proteção das suas informações. Isto não é fácil, já que as novas
tecnologias são cada vez mais complexas e os ambientes mais e mais heterogêneos
(com muitos sistemas comunicando-se através de várias camadas de rede).

Sem conhecer os riscos envolvidos, a empresa pode atuar de forma errada,
permitindo que haja roubos de informações valiosas para a empresa e seus clientes.
É importante lembrar que esses roubos podem ser feitos dos mais variados modos,
como por meio de engenharia social, espionagem eletrônica, varredura de senhas,
vulnerabilidades em servidores, acessos indevidos a sistemas, vírus etc. Porém, de
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nada adianta investir em sistemas de segurança se o gerenciamento do ambiente
não ocorrer de maneira proativa, com identificação de possíveis falhas e
vulnerabilidades, verificando toda atividade suspeita que possa acarretar roubo de
informação e indisponibilidade do sistema.

Um hacker preparado, acessando uma rede despreparada, pode causar grandes
estragos. Essas ações podem ser invasões em sites da rede, roubo de informações
de contas correntes de bancos, números de cartões de crédito ou espionagem
industrial. Tudo isso pode significar danos à imagem da empresa, além de perda
financeira para a instituição e seus clientes.

As tecnologias na área de segurança são muito novas, mas a tendência do mercado
aponta para o uso maciço de sistemas de gerenciamento unificado, o que melhoraria
o tempo de resposta a qualquer evento de segurança.

2.4.4 Lições de desastres
Jorion (2003) destaca alguns exemplos catastróficos de má gestão de risco, não
necessariamente apenas o operacional, mas inclusive este.

Antes dos relatos citados por Jorion, faz-se necessário tecer comentários a respeito
da grande materialização do risco operacional na comunidade financeira, que foi a
perda de, aproximadamente, US$ 7 bilhões pelo banco francês Société Générale.
Na quinta-feira, 24 de janeiro de 2008, o banco francês Société Générale informou à
imprensa que iria registrar uma perda de, aproximadamente, US$ 7,16 bilhões,
devido a um esquema de fraude elaborado por um de seus operadores.

O banco anunciou ter descoberto a fraude em sua Divisão de Mercados Futuros
para a França e que o operador envolvido no esquema, Jerome Kerviel, era
responsável pelas operações denominadas Plain Vanilla, que é um instrumento
financeiro derivativo relativamente simples, em geral na forma de opções de ações,
títulos ou contratos futuros.
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Kerviel assumiu posições fraudulentas através de operações fictícias, abusando do
acesso que tinha a informações referentes aos sistemas de segurança da instituição.

As ações do banco tiveram suas negociações suspensas na Bolsa de Paris e o
Société Générale foi demandado em uma ação na justiça francesa por fraude, abuso
de confiança, falsificação, cumplicidade e ocultação.

Retornando a Jorion (2003, p. 26-34), seguem abaixo os relatos a respeito dos
problemas causados pela má gestão de riscos:

O Banco Central da Malásia, Negara, perdeu mais de US$ 3 bilhões em 1992 e US$
2 bilhões em 1993, após apostas malsucedidas em taxas de câmbio.
O quase colapso do fundo de hedge Long Term Capital Management (LTCM), que
teve que receber, em 1998, um socorro de US$ 3,6 bilhões de quinze instituições
financeiras. O LTCM não fornecia informações detalhadas para seus investidores e
contrapartes, mesmo quando solicitadas. O motivo alegado para tal, pelos principais
responsáveis pelo LTCM, era não permitir à concorrência conhecer sua estratégia
de investimento. Entretanto os investidores e contrapartes aceitavam isto com
naturalidade.
Em 1994, o Crédit Lyonnais, o maior banco estatal francês, foi mantido solvente
apenas devido a um subsídio de US$ 10 bilhões do governo. Os problemas do
banco foram resultantes de expansão descontrolada e de administração ineficiente.
Dentre as adversidades enfrentadas pelo banco, destacou-se sua grande exposição
ao setor imobiliário, que sofreu enormes perdas durante a recessão de 1992-1993.
O banco também teve problemas com investimentos feitos em empresas estatais
que realizaram perdas e até mesmo com um estúdio cinematográfico americano em
situação difícil.
Nos Estados Unidos, nos anos 1980, o custo incorrido pela indústria de poupança e
empréstimos foi estimado em US$ 150 bilhões. As associações de poupança e
empréstimos concediam empréstimos de longo prazo, para fins habitacionais, que
eram refinanciados com papéis de curto prazo. Conforme as taxas de juros de curto
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prazo aumentaram, no começo da década de 1980, tais associações viram-se
pressionadas num ―hiato de duration‖. Seus custos ultrapassaram suas receitas e
elas começaram a realizar grandes prejuízos; várias das associações acabaram
ficando insolventes.

A crise financeira do Japão, cujas instituições financeiras contabilizaram um total de
US$ 500 bilhões em empréstimos inexequíveis, é outro exemplo. As maiores
dificuldades foram enfrentadas pelas associações de empréstimos para fins
habitacionais, que concederam pesados empréstimos durante a grande agitação do
mercado imobiliário e faliram depois de 1990.

Um caso emblemático e famoso de lição de risco foi a falência do Barings PLC, um
banco venerável de 233 anos, na Grã-Bretanha em 1995. Aparentemente, o colapso
foi causado por um único operador, Nicholas Leeson, que perdeu US$ 1,3 bilhão
com derivativos, fazendo desaparecer todo o capital acionário do banco. A perda foi
motivada por uma grande exposição ao mercado de ações japonês, através de
contratos futuros. Leeson, que era o principal operador de futuros do Barings em
Cingapura, acumulara posições em futuros de índice Nikkei 225, uma carteira de
ações japonesas. Quando um grande terremoto no Japão levou o mercado a cair
mais de 15% nos primeiros dois meses de 1995, os futuros do Barings sofreram
enormes perdas, e à medida que se avolumavam as perdas, Leeson aumentava o
tamanho da posição, acreditando, obstinadamente, que agia corretamente. Então,
como não conseguiu saldar seus compromissos com as bolsas, simplesmente
abandonou tudo. Como o Barings era considerado um banco conservador, sua
falência serviu como alerta para as instituições financeiras do mundo. O desastre
revelou uma incrível falta de controle da instituição, pois Leeson controlava a mesa
de operações e a retaguarda, na função de confirmar as operações e checar sua
conformidade com diretrizes. Em bancos, os operadores transacionam com capital
limitado e estão sujeitos à supervisão minuciosa de seus ―limites de posição‖. Para
se evitar conflitos de interesse, as funções operacionais e de retaguarda são
claramente delineadas. Adicionalmente, a maioria dos bancos possui uma unidade
independente de administração de risco, que supervisiona os operadores. Essa
supervisão não ocorreu no caso do Barings.
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Um dos motivos de Leeson não ter sido supervisionado foi seu notável desempenho
no banco. Acredita-se que ele, juntamente com seus superiores, tenha recebido
gratificações consideráveis em 1994, por realizar lucro de US$ 20 milhões para o
banco – aproximadamente um quinto de seu lucro total. Houve alegações de que
executivos seniores do banco estavam cientes dos riscos envolvidos, tendo
aprovado transferências de US$ 1 bilhão para ajudar Leeson a atender chamadas
de margem. Uma auditoria interna, conduzida em 1994, também foi ignorada pela
alta gerência do banco. O auditor advertiu sobre o fato de Leeson ter excesso de
poder.
As autoridades do Banco da Inglaterra disseram que não consideram que o
problema esteja relacionado diretamente com os derivativos. [...] Segundo
elas, na situação em que um operador toma posições não autorizadas, o
fator relevante é a eficácia dos controles internos da instituição e o
monitoramento externo feito por bolsas e órgãos reguladores. (JORION,
2003, p. 30).

Os acionistas do Barings arcaram com todas as perdas. O preço das ações do
banco despencou a zero, fazendo desaparecer cerca de US$ 1 bilhão em ativos
financeiros. Perdas adicionais foram arcadas pelo grupo de serviços financeiros
holandês, Internationale Nederlanden Group (ING), que ofereceu uma Libra Esterlina
(cerca de US$ 1,50) para adquirir o Barings.

Conforme Grey (2008), outro gigante bancário dos EUA quebrou em 2008, com a
tomada do Washington Mutual pelo Governo e a compra de suas operações e ativos
pelo JPMorgan Chase. O Washington Mutual, fundado em 1889, foi o mais recente
dominó a cair na série das falências bancárias que está eliminando os ícones do
capitalismo americano, como Bears Stearns, Lehman Brothers e Merril Lynch. Num
espaço menor que três semanas, Lehman, Merril e WaMu desapareceram, e o
governo tomou o controle das gigantes hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac,
além do imenso conglomerado dos seguros, a American International Group, AIG.

Dois meses atrás, em julho de 2008, outro grande banco de poupanças e
empréstimos, com base na Califórnia, o IndyMac, foi fechado por reguladores
federais. Aquela falência drenou US$ 8,9 bilhões dos US$ 45,2 bilhões dos fundos
de depósito da Federal Deposit Insurance Corporation, a agência federal que
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garante depósitos de até US$100.000 em bancos regulamentados. A FDIC não era
capaz de vender imediatamente as operações comercias do WaMu e as depositou
em outra instituição, pois a falência do banco de Seattle consumiria outros US$ 20
bilhões ou US$ 30 bilhões, aniquilando as reservas de seguro da FDIC (GREY,
2008).

WaMu foi um dos maiores produtores de dinheiro durante o boom especulativo
imobiliário, colhendo enormes retornos provenientes da venda de alto risco, alto
interesse de empréstimos imobiliários para compradores com crédito instável. O
banco era especializado em tais empréstimos intrinsecamente predatórios e
instáveis, com o único interesse de juros e taxas ajustáveis de hipotecas (GREY,
2008).

Sofreu perdas grandes e crescentes desde a quebra da bolha de crédito e imobiliária
no verão de 2007, anulando bilhões em déficits hipotecários e seguros apoiados por
empréstimos imobiliários. Relatou sua maior perda trimestral até hoje, US$ 3,3
bilhões, no segundo trimestre desse ano, e anunciou que esperava perder US$ 19
bilhões em seus papéis hipotecários ao longo dos próximos dois anos e meio
(GREY, 2008).

O Wall Street Journal, na sexta-feira de 27 de setembro de 2008, chamou o
desaparecimento do WaMu de ―um novo ponto baixo na crise financeira do país‖ —
uma quebra sistemática sem precedentes desde a Grande Depressão de 1930. Há
todas as probabilidades que mais falências de grandes bancos aconteçam (GREY,
2008).

O preço das ações dos dois maiores bancos que sofreram grandes perdas diminuiu
ainda mais naquela sexta-feira. As ações do Wachovia caíram 30% e as do National
City 26%, atingindo a marca mais baixa já vista de dois dólares por ação. O
Wachovia, o quarto maior banco americano em termos de patrimônio, indicou que
estava se colocando à venda e dialogando com potenciais compradores (GREY,
2008).
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A paralisação dos mercados de crédito que na terceira semana de setembro de
2008 levou os EUA e o sistema financeiro mundial à beira do colapso, não cessou.
O custo de empréstimos entre bancos continuou a subir, refletindo uma erosão geral
da confiança na habilidade dos bancos e outras instituições financeiras em pagarem
seus débitos (GREY, 2008).
―As coisas congelaram novamente‖, disse Steve Van Order, estrategista-chefe de
renda fixa do Calvert Funds. ―Os bancos estão nervosos a respeito dos empréstimos
a outros bancos e o mercado de papéis comerciais atingiu a paralisia total‖. Novos
dados divulgados pelo governo mostravam um novo declínio nas vendas de imóveis
e preços e uma alta aguda no número de novos requerentes do seguro desemprego
(GREY, 2008).

Em 7 de setembro de 2008, a direção do Washington Mutual demitiu o presidente
Kerry Killinger e contratou o banqueiro do Brooklyn Alan Fishman. Depois que o
Lehman Brothers se candidatou à proteção contra falência, em 15 de setembro,
clientes apreensivos do WaMu começaram a retirar seus depósitos em debandada.
Nos 10 dias seguintes eles retiraram US$ 16,7 bilhões, que em 30 de junho daquele
ano constituíam cerca de 9% dos depósitos do banco (GREY, 2008).

O WaMu se pôs à venda e iniciou uma busca desesperada por um comprador, mas
suas ações continuaram a mergulhar e nenhum banco ou firma de equidade privada
deu um lance. Na última quinta-feira de setembro de 2008, o Office of Thrift
Supervision declarou o banco enfermo, confiscou-o e contratou o FDIC para vender
as operações e patrimônio do banco ao JPMorgan Chase (GREY, 2008).
O JPMorgan — que comprou o Bear Stearns em março de 2008 por um preço de
queima de estoque depois que o Federal Reserve Board concordou em garantir US$
29 bilhões das dívidas do Bear Stearns — assumiu os depósitos, filiais e patrimônios
do WaMu por um preço nominal de US$ 1,9 bilhões. A compra faz do JPMorgan —
já concentrando em si bilhões de dólares em títulos de dívida tóxicos apoiados nas
hipotecas — a maior instituição depositária dos EUA, com mais de US$ 900 bilhões
em depósitos de consumidores.
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Acionistas do Washington Mutual e alguns portadores de títulos serão aniquilados
pela transação.

O WaMu demitiu 4.200 empregados no começo de 2008 e sua queda com a tomada
de controle pelo JPMorgan provavelmente resultaria em mais cortes de pessoal. Em
30 de junho o banco empregava 43.000 pessoas. Nesse ano 150.000 empregados
de bancos americanos perderam seus empregos como resultado do colapso das
bolhas especulativas do mercado imobiliário e do crédito (Grey, 2008).

O ex-presidente do WaMu, Killinger, recebeu US$ 14,4 milhões como compensação
em 2007. Já seu sucessor, Fishman, espera receber um pacote no valor de US$ 18
milhões por três semanas no cargo (GREY, 2008).

Todos os desastres aqui comentados envolvem perdas que excederam a US$ 1
bilhão. As perdas são atribuídas a vários fatores, mas principalmente a operadores
não supervisionados corretamente, como no caso do Barings. O único fator comum
a todos esses eventos de perda foi a falta da aplicação de uma rigorosa política de
administração de riscos.

2.5 O Banco
O objeto deste estudo é uma instituição financeira que atua em todo o
território nacional. O Banco possui uma estrutura bem definida, conforme
demonstrado na FIG. 3, com atribuições e responsabilidades constantes em seu
manual de normas e regulamentações, como também um código de ética.
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Há mais de dez anos no mercado, a empresa vem conquistando significativo
crescimento e consolidando sua presença no território nacional. No ano de 2008
conseguiu a autorização para operar como banco múltiplo, tornando-se Banco.
Para manter a qualidade de seus serviços, a empresa investe em tecnologia e
acompanha as exigências impostas pelo mercado globalizado, além de manter uma
equipe de profissionais preparados para prestar o melhor atendimento a seus
clientes, adaptando os procedimentos às motivações e necessidades de cada um
deles.
Atualmente a empresa está inserida no Mercado de Passivos por meio de
certificados de depósito bancário nos segmentos de pessoas físicas e jurídicas e
letras de créditos imobiliários; em operações de desconto de recebíveis de
duplicatas e cheques pré-datados de pessoas jurídicas e em operações de crédito
para pessoa física basicamente consignado com desconto em folha de pagamento.
Com mais de 200 funcionários e representação em todo o território nacional, através
de correspondentes bancários, o Banco pretende expandir sua área de atuação para
todo o território nacional, o que já vem fazendo através de representação conforme
mencionado.
Em atendimento a Resolução nº 3.380 (Anexo A), do Conselho Monetário Nacional,
que dispõe sobre a implementação da estrutura de gerenciamento do risco
operacional, a Instituição constituiu o Comitê de Risco, ligado diretamente à Diretoria
Executiva

Administrativa

e

Financeira,

composto

por

titulares

das

áreas

administrativas e de controle. Esse comitê tem a responsabilidade do gerenciamento
do risco operacional, bem como a identificação e acompanhamento deste.
Buscando a mitigação do risco operacional, vem sendo trabalhado pelo comitê a
elaboração de indicadores quantitativos e qualitativos que permitam a mensuração e
acompanhamento do nível de risco conhecido e potenciais em que incorre a
Instituição. Como forma de administração dos riscos, não são aceitos aqueles cuja
classificação seja superior a risco médio, em uma escala que varia de muito baixo a
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muito alto, não expondo a Instituição a possíveis perdas relevantes que possam
afetar o fluxo normal de suas atividades e operações.
Dentre os setores do Banco, os que serão contemplados neste estudo são o setor
de tesouraria, contabilidade e por último o setor de inconsistência, os quais estão
descritos com mais detalhes a seguir.
A – Tesouraria - O setor de Tesouraria é responsável pelo controle e arquivo de
contas a receber e a pagar. A descrição do processo pode ser feito da seguinte
forma:
Receber do setor de processamento os cheques de operações Capital de
Giro, com relatório de remessa;
Conferir cheques com relatório de remessa e arquiva os cheques de Capital
de Giro em ordem de cedente e vencimento;
Gerar relatório dos cheques que estão a vencer no dia seguinte, separá-los
para depósito;
Havendo devolução, conciliar com os lançamentos em conta (extrato), para
verificar o recebimento de todos os cheques devolvidos;
Encaminhar para o setor de processamento os cheques devolvidos,
O setor de processamento retorna a tesouraria os cheques devolvidos para
digitação e arquivo distinto, por carteira e em ordem alfabética;
Receber do processamento boleto de comando para reapresentar ou liquidar
os cheques devolvidos, que serão baixados na respectiva planilha de
controle;
Mensalmente receber da contabilidade instrução de baixa e transferência dos
cheques compensados em prejuízo;
Receber solicitação do setor de cobrança dos cheques a serem enviados a
cartório;
Receber da área de compras as notas fiscais e respectivo boleto bancário,
quando for o caso e processar o pagamento;
Receber da área de pessoal os encargos sociais (INSS meio eletrônico e
FGTS através de guias); a folha de pagamento, férias e comissões por meio
eletrônico. As despesas pagas por meio eletrônico deverão ser informadas
com o mínimo de dois dias de antecedência;
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O pagamento de comissão dos agentes é enviado pela Diretoria de Crédito
com visto da Diretoria Executiva Administrativa e Financeira e são efetuados
através de credito em conta (DOC). Em caso de cheques estes ficam
disponibilizados na tesouraria para retirada mediante protocolo;
Efetuar o ressarcimento de prestações solicitadas pelas áreas de cobrança
vias DOC;
Efetuar, mediante solicitação da área Administrativa e Controle, o pagamento
a escritórios de cobrança, advogados e processos da área jurídica.
Efetuar a administração dos recursos disponíveis para aplicação do Banco,
determinando o valor a ser aplicado, prazo e valor e a qual instituição serão
aplicados os recursos.

Esses processos são importantes dentro do setor e são feitos de forma diária, como
forma de gerar informações sobre Controle de contas a receber, despesas pagas,
classificadas para contabilização. Com isso o setor apura as seguintes informações:
concretização das operações de credito; administração do fluxo financeiro;
atendimento a demanda por movimentação dos clientes; controle de contas a
receber e liquidação de compromissos.
B – Contabilidade - O setor de Contabilidade possui como atribuição fornecer
informações para a tomada de decisões. Além disso, atender às normas do Banco
Central do Brasil, atender à legislação societária, às normas brasileiras de
contabilidade, a regulamentos internos, Receita Federal, entre outros. As
informações são dadas de acordo com as normas e exigências, que podem ser
diárias, mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. O risco de sua atividade está na
inconsistência de informações, pagamento de multas por atraso e inconsistência de
valores.
C – Inconsistência / Fraudes - Por fim, será tratado o setor de inconsistência, que
tem por objetivos identificar regiões/produtos de incidência de fraudes e tomar ações
preventivas. A atribuição de sua atividade está na prevenção da fraude.

Dentre suas normatizações internas, o Banco possui um plano de continuidade que
determina a qual risco está exposto e como se fará a sua verificação.
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3 METODOLOGIA
A pesquisa, de acordo com Gil (2002, p.17), pode ser definida como ―o procedimento
racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas
que são propostos‖. Essas pesquisas, comumente, são puras ou aplicadas, ou seja,
voltadas para o crescimento intelectual ou para a resolução de problemas práticos.
Esta pesquisa é caracterizada como aplicada.
A metodologia, por sua vez, pode ser compreendida como o conjunto de métodos e
ferramentas de coleta de dados escolhidos com o propósito de coletar informações
que permitam ao pesquisador argumentar e responder aos objetivos traçados na
pesquisa científica (GIL, 2002).
3.1 Caracterização da pesquisa
Quanto aos fins, a pesquisa proposta neste trabalho foi descritiva, pois teve como
objetivo geral analisar a influência da Resolução nº 3.380 (Anexo I) do Banco Central
do Brasil na gestão do risco operacional da instituição financeira em estudo.
De acordo com Gil (2002), as pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição
das características de determinada população ou fenômeno ou ainda estabelecer
relações entre as variáveis. Para Vergara (2007, p.47), a pesquisa descritiva ―expõe
características de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode
também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza‖. Já para
Collis e Hussey (2005), a pesquisa descritiva é aquela que descreve o
comportamento dos fenômenos e é usada com a finalidade de identificar e obter
dados sobre as características de um problema ou questão específica.
Quanto aos meios, esta pesquisa é qualitativa com técnicas quantitativas, pois tem
como finalidade mensurar resultado, identificar os tipos de risco e descrever a
influência destes dentro do contexto de uma instituição financeira. A pesquisa
qualitativa, de acordo com Collins e Hussey (2005) é um pouco mais subjetiva que a
pesquisa quantitativa e envolve a reflexão e análise das percepções para obtenção
do entendimento de atividades sociais e humanas.
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3.2 Coleta de dados
Para facilitar o processo de coleta de dados a pesquisa foi dividida e realizada em
duas fases, uma teórica e outra empírica. Na fase teórica foi realizada, inicialmente,
uma pesquisa bibliográfica e em seguida uma pesquisa documental.
A pesquisa bibliográfica, de acordo com Marconi e Lakatos (2008) consiste no
exame da literatura científica, para levantamento e análise do que já se produziu
sobre determinado tema. Desse modo, a pesquisa bibliográfica deste trabalho teve
como objetivo levantar conceitos e dados relacionados ao gerenciamento de riscos
operacionais, de modo que pudessem servir de base para a elaboração dos
instrumentos de coleta de dados da fase empírica, assim como subsidiar a análise
desses dados.
Já a pesquisa documental, de acordo com Gil (2002), é muito semelhante à
pesquisa bibliográfica. No entanto, enquanto a pesquisa bibliográfica utiliza-se
fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado
assunto, a pesquisa documental utiliza-se de materiais que ainda não receberam
tratamento analítico.
De acordo com Gil (2002), dentre as fontes de pesquisa documental podem ser
destacados documentos tais como os conservados em órgãos públicos e instituições
privadas, e os documentos que de alguma forma já foram analisados, como
relatórios de pesquisa, relatórios de empresas, tabelas estatísticas e outros.
Nesta pesquisa, foram lidos documentos da empresa, portarias, procedimentos e
métodos internos para gerenciamento de riscos, dentre outros. Na fase empírica,
elaboraram-se roteiros de entrevistas realizadas pessoalmente, de modo que
nenhum dos entrevistados se inibisse ao responder.
Além disso, foi feita uma análise comparativa dos riscos operacionais pelo período
de 2007, 2008 e 2009, dos setores Tesouraria, Contabilidade, Inconsistência/
Fraude, de modo que fosse possível verificar os resultados alcançados pela
empresa após a adoção e implantação de métodos de controle de riscos. Cabe
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ressaltar que optou-se pela análise comparativa dos riscos nesse período em função
de sua representatividade para a empresa e por ser o período após exigência do
monitoramento de risco operacional.
Cabe mencionar que os dados utilizados neste trabalho para cálculo dos riscos são
fidedignos do dia a dia da instituição financeira, que se predispôs a disponibilizá-los,
sob a condição de sigilo quanto à sua identidade e que a condicionante requerida
pela instituição não compromete o propósito do trabalho, uma vez que os dados
puderam ser levantados e analisados com a liberdade necessária à conclusão do
estudo proposto.
Foi levantado o saldo final diário da Tesouraria no período supracitado. Como caixa
de segurança foi determinado um valor diário de R$ 150.000,00 e o restante
aplicado às taxas médias praticadas pelo Banco, entre 100%, 102% e 106% da taxa
CDI (Certificado de depósitos interfinanceiros).
Após levantamento e apuração das perdas reais diárias do saldo não aplicado, foi
calculada a perda máxima para 30 dias com base na aplicação do cálculo de Value
at Risk (VaR), que é um método de mensuração de risco que utiliza técnicas
estatísticas, comumente usadas em outras áreas técnicas. Formalmente o VaR
mede a pior perda esperada ao longo de determinado intervalo de tempo, sob
condições normais de mercado e dentro de determinado nível de confiança. Com
base em fundamentos científicos fornece aos usuários uma medida concisa do risco
de mercado (JORION, 2003).
Para que os modelos de mensuração de risco operacional possam ser
compreendidos é preciso definir o conceito de retorno conforme fórmula abaixo. O
retorno de um ativo pode ser mensurado através de valores absolutos ou relativos,
sendo mais usuais os valores relativos, por apresentarem uma série de vantagens
no cálculo de volatilidade e correlações entre ativos e também por estenderem o
cálculo para períodos múltiplos.
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O modelo de cálculo é definido abaixo:

Onde,

é o retorno do ativo no dia t;
é o preço do ativo no dia t;
é o preço do ativo no dia t-1;

Esta última fórmula é a forma mais usual de Taleb (1997); define volatilidade como
sendo a quantidade de variabilidade nos retornos de determinado ativo. No caso dos
modelos de VaR, a volatilidade que interessa é a volatilidade futura, que não se
encontra disponível. No entanto, ninguém pode afirmar ao certo qual será essa
volatilidade devendo então encontrar formas de estimá-la. A forma mais usual é
obter os retornos passados do ativo e aplicar técnicas estatísticas que variam das
mais simples como desvio-padrao até aquelas que envolvem cálculos mais
avançados como o modelo GARCH (General Autoregressive Heteroskedastic) e
suas variações.
Desse modo, as volatilidades podem ser estimadas a partir dos retornos passados
dos ativos. A seguir, serão discutidas duas das principais técnicas utilizadas para
estimá-las.

61

Onde,
é a volatilidade do ativo ou desvio-padrão dos retornos;
T é o período de dados em dias;
é o retorno do ativo no dia t;
é o retorno médio.

De uma forma simplificada, o documento técnico do RiskMetrics (1996) mostra que o
VaR de uma carteira contendo um único ativo pode ser calculado utilizando-se a
seguinte fórmula:

Onde:

MTM representa o valor de mercado da Carteira;
é o número de desvios-padrão de uma distribuição normal padronizada que
representa o grau de confiança desejado.
representa a volatilidade do ativo.
No setor de Contabilidade foram apuradas as multas efetivamente pagas no período
de 2007, 2008 e 2009, e foram feitas projeções de 2 (dois) dias a mais para
reapresentação do documento. Sendo que a multa cobrada pelo Banco Central do
Brasil é de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) por dia de atraso.
No setor de Inconsistência / Fraude foram apurados os contratos pagos e
identificados como fraudulentos no mesmo período de 2007 a 2009, em seguida
calculou-se a média exponencial do ano anterior para projeção da perda para o ano
seguinte, considerando 3% de aumento ao mês, usando a fórmula abaixo
(BASSANEZI, 2002):
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dN
dt

rN

onde r é a taxa de crescimento, constante ao longo do tempo. Essa taxa de
crescimento é a diferença entre uma taxa de natalidade a e uma taxa de mortalidade
b, ou seja,

r=a -b.

A solução analítica para a equação acima é do tipo

N (t )

N0er t

e por isso é chamado de modelo de crescimento exponencial. Esse modelo também
é conhecido como modelo malthusiano contínuo, em referência a Malthus, que
estudou esse tipo de crescimento populacional.
Nas condições em que esse modelo se aplica, a variação da população é
proporcional a seu próprio tamanho, com taxa de crescimento constante, conforme
Bassanezi (2002).
3.3 População e amostra
Os questionários, realizados junto à Diretoria, com Gerentes de Áreas, e
Supervisores do Banco, propiciam uma avaliação da interferência dos riscos
operacionais no ambiente da instituição.
O objetivo foi aplicar o questionário a alguns membros da Diretoria do banco, como
Gerentes de Áreas, e Supervisores, de modo que pudesse ser feita uma avaliação
da sua percepção sobre a vulnerabilidade dos respectivos setores em que trabalham
em relação aos riscos operacionais.
Os questionários são instrumentos que, segundo Marconi e Lakatos (2008),
permitem obtenção de respostas diretas e objetivas e garantem maior sigilo aos
respondentes, fazendo com que estes tenham maior predisposição a não omitir a
verdade em relação aos questionamentos realizados. O mesmo não ocorre ao longo
das entrevistas, pois estas carecem de contato direto entre o entrevistado e o
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entrevistador, o que, em muitos casos, inibe a espontaneidade das respostas dos
entrevistados, ainda de acordo com Marconi e Lakatos (2008).

Nesse sentido, visando a maior objetividade nas respostas, optou-se pela
elaboração de questionário curto e composto basicamente por perguntas fechadas.
Como o objetivo do questionário foi o de avaliar a visão dos gestores em relação aos
riscos operacionais, todas as perguntas estavam relacionadas à identificação de
riscos intersetoriais, percepção das suas causas, identificação da existência de
ações corretivas e preventivas, como observado no Apêndice A.
Após a coleta dos dados, foi feita uma análise comparativa entre as políticas e riscos
indicados pelos respondentes e os levantamentos realizados na literatura.
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4 PONTO DE VISTA DOS ENTREVISTADOS
A pesquisa realizada junto aos empregados da instituição estudada teve como
finalidade verificar o conhecimento deles a respeito do risco operacional e das ações
da empresa voltadas para redução dos impactos negativos oriundos dos riscos.
Para que a pesquisa fosse representativa de toda a empresa, foram aplicados
questionários a todos os níveis da organização, conforme mostra o Gráfico 1. Do
total de participantes da pesquisa, 50% atuam no nível operacional, 29% atuam no
nível estratégico e os outros 21% desenvolvem atividades no nível tático.

Gráfico 1 – Nível do cargo ocupado na empresa
Fonte: Dados da pesquisa

Quando questionados sobre o conhecimento a respeito do risco operacional, 23 dos
24 entrevistados responderam conhecer e apenas um deles afirmou desconhecer o
significado de risco operacional, conforme Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Conhecimento sobre risco operacional
Fonte: Dados da pesquisa

Na tentativa de avaliar o conhecimento dos empregados a respeito do risco
operacional, elabourou-se um questionamento com os conceitos de risco
operacional propostos por vários autores. Dentre eles estão os conceitos mais
simples e o conceito considerado mais completo na literatura. Como pode ser visto
no Gráfico 3, 87,5% acreditam que o conceito de Netter e Poulsen (2003) é o que
melhor descreve o risco, ninguém citou o conceito de King (2001), 8,3% apostam no
conceito de Jorion (2003) e o restante acredita que é o conceito de Laycook (1998).
O conceito adotado pelo Comitê da Basiléia é o proposto por Jorion (2003) e como
este foi citado apenas por 8,3% dos entrevistados, cabe mencionar que a percepção
dos empregados da empresa acerca do conceito do risco operacional deve ser
trabalhada, de modo que seja nivelado ao conceito considerado pelo Comitê, já que
este rege a questão no âmbito das instituições financeiras.
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3 - Compreensão do que é risco Operacional
possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha,
deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e
sistemas, ou eventos externos (NETTER; POULSEN, 2003).

Quantidade de respostas

21

medida do relacionamento existente entre as atividades de um
negócio de uma empresa e a variação de seus resultados
(KING, 2001)

risco de perda resultante das inadequações ou falhas de
processos internos (JORION, 1998).

2

0

1

potencial de flutuações adversas nos resultados ou no fluxo de
caixa de uma empresa causado por efeitos atribuídos a clientes,
formas de controle inadequadas, falhas de sistemas e eventos
que não podem ser gerenciados pela empresa (LAYCOCK,
1998).

Gráfico 3 – Compreensão do conceito de risco operacional
Fonte: Dados da pesquisa

Ao questionar sobre a existência do risco operacional nos setores dos respondentes,
100% dos empregados afirmaram que ele existe e que exerece influência sobre o
setor, o que mostra uma percepção clara sobre a necessidade de tomar medidas
preventivas e corretivas em toda a empresa.
Já quando solicitados a indicar o risco mais representativo para a empresa,
pecebeu-se uma indefinição por parte dos respondentes, como mostra o Gráfico 4.
No entanto, foi possível verificar que os eventos externos foram indicados pela
maioria dos empregados entrevistados como fator de baixo risco. Os processos
foram indicados como fatores de maior risco. Pessoas e tecnologias não tiveram
uma definição clara na concepção dos empregados entrevistados.
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Gráfico 4 – Fatores de risco para a instituição financeira
Fonte: Dados da pesquisa

Quando perguntados sobre a execução de ações voltadas para a redução dos
riscos operacionais, como mostra o Gráfico 5, 71% mencionaram que as ações
existem e 29% afirmaram que o setor não desenvolve atividades para a redução dos
riscos.

Gráfico 5 – Ações voltadas para redução dos riscos operacionais
Fonte: Dados da pesquisa
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Quanto ao impacto dos riscos operacionais na empresa, como mostra o Gráfico 6,
17% avaliam como altíssimo, 21% classificam como alto, 45% acham os riscos são
médios e outros 17% avaliam o risco como baixo. Cabe ressaltar que embora haja
uma distribuição das opiniões dos entrevistados quanto à intensidade do impacto
dos riscos operacionais na empresa, nenhum deles considera que o risco seja
inexistente.

Gráfico 6 – Impacto dos riscos operacionais para os setores da instituição financeira
Fonte: Dados da pesquisa

Ao perguntar se algum dos entrevistados tinha conhecimento sobre planos de ação
setoriais

voltados para redução e /ou gestão do risco operacional, 62,5%

responderam positivamente e 37,5% negaram o conhecimento de alguma ação
nesse sentido, como mostra o Gráfico 7. Isso mostra que os empregados têm
consciência sobre o trabalho da instituição, mas que as políticas e ações setoriais
ainda precisam ser mais disseminadas em todos os níveis, de modo que se tornem
mais efetivas.
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Gráfico 7 – Conhecimento de planos de ação para redução e/ou gestão do risco operacional
Fonte: Dados da pesquisa

Por fim, foram questionados sobre o conhecimento de algum levantamento de risco
operacional em seus setores. Como mostra o Gráfico 8, 33% disseram que sim e o
restante negou conhecer qualquer levantamento local sobre riscos operacionais.

Gráfico 8 – Conhecimento do levantamento do risco operacional no setor
Fonte: Dados da pesquisa
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Os eventos de perdas operacionais, conforme definição da Resolução nº 3.380/06
do Banco Central do Brasil, se agrupam nas seguintes categorias:
I – fraudes internas;
II – fraudes externas;
III – demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho;
IV – práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços;
V – danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição;
VI – aqueles que acarretem a interrupção das atividades da instituição;
VII – falhas em sistemas de tecnologia da informação;
VIII – falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das
atividades na instituição.

A boa gestão do risco operacional faz com que a instituição tenha uma exigência de
capital menor, porém pode-se observar que entre a exigência do gerenciamento do
risco operacional que se deu após 31 de dezembro de 2007, para o ano de 2007,
2008 e 2009, a instituição em estudo deixou de obter ganhos significativos conforme
demonstram os Quadros 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas no ano de 2009 essas perdas foram
substancialmente menores, em virtude da transformação da instituição em banco
múltiplo; mas oscilaram em alguns meses do ano, o que demonstra a falta
gerenciamento.

O Risco Operacional constitui-se em um desafio para os gestores da instituição
financeira em estudo, pois conforme demonstra o estudo, a melhoria nas práticas e
nos procedimentos poderia ter minimizado as perdas.
A busca de informações que possam auxiliar os gestores da instituição financeira no
exercício da gestão do risco operacional leva em conta a necessidade de
identificação, mensuração e controle dos riscos associados. Sempre foi importante
e, a partir das determinações do Acordo da Basiléia II, passaram a ser um elemento
de maior destaque para a proteção do Mercado Financeiro Mundial.
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O estudo apresentado tem a intenção, além da reflexão, mostrar as possíveis perdas
e evidenciar a importância de gerenciamento mais arrojado para os setores
pesquisados. Este estudo não é o ideal, mas pode servir de base para a construção
de modelos mais apropriados. Muitos outros fatores devem ser considerados para o
levantamento de alguns pontos de fragilidade.

Espera-se que este estudo possa contribuir para a reflexão a respeito da importância
do controle dos riscos operacionais nas instituições financeiras e, assim, servir de
suporte para a tomada de iniciativas para implantação de mecanismos de
prevenção,

acompanhamento

e

controle

Quadro 2 – Resumo semanal do saldo de caixa livre do ano de 2007
Fonte: Dados da instituição financeira pesquisada

desses

riscos.
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Conforme se vê no Quadro 2, a possível perda máxima com a não aplicação do
saldo diário do caixa é de R$ 155.691,21 durante o ano 2007, representando uma
média mensal de R$ 12.974,27. Porém, se esses saldos forem projetados para uma
aplicação mensal pelo VaR, haveria uma perda máxima mensal de R$ 52.821,20 e a
anualizada seria de R$ 633.854,44. Isso representa 307,12 % de aumento pelo
cálculo VaR, não considerando erros humanos na negociação das taxas, o que
poderia causar uma perda ainda maior.

Quadro 3 – Resumo semanal do saldo de caixa livre do ano de 2008
Fonte: Dados da instituição financeira pesquisada
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No Quadro 3, a possível perda máxima com a não aplicação do saldo diário do caixa
é de R$ 174.812,64 durante o ano 2008. Representando uma média mensal de R$
14.567,72. Porém, se esses saldos forem projetados para uma aplicação mensal
pelo VaR, haveria uma perda máxima mensal de R$ 56.846,26; anualizada seria de
R$ 682.155,10. Isso representa 290,22 % de aumento pelo cálculo VaR, não
considerando erros humanos na negociação das taxas, o que poderia causar uma
perda ainda maior.

Quadro 4 – Resumo semanal do saldo de caixa livre do ano de 2009
Fonte: Dados da instituição financeira pesquisada
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Pelo Quadro 4, verifica-se a possível perda máxima com a não aplicação do saldo
diário do caixa, R$ 28.409,26 durante o ano 2009, representando uma média mensal
de R$ 2.367,44. Porém, ao se projetarem esses saldos para uma aplicação mensal
pelo VaR, haveria uma perda máxima mensal de R$ 22.460,10; anualizada seria de
R$ 269.521,20. Isso representa um aumento de 848,71 % pelo cálculo VaR; não
considerando erros humanos na negociação das taxas, o que poderia causar uma
perda ainda maior.

Quadro 5 – Resumos mensais do saldo de caixa livre dos anos de 2007,2008 e 2009
Fonte: Dados da instituição financeira pesquisada
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O Quadro 5 apresenta o resumo da perda com a não aplicação do saldo diário do
caixa: R$ 358.913,11 durante o ano 2007, 2008 e 2009. A média mensal de R$
29.909,43 e R$ 132.127,56 pelo VaR, se anualizada, seria de R$ 1.585.530,74. Isso
representa um aumento de 341,76 % pelo cálculo VaR. Não se consideraram erros
humanos na negociação das taxas, o que poderia causar uma perda ainda maior.
Projeção

20
07
20
08
20
09

Multa Bacen

jan/07
fev/07
mar/07
abr/07
mai/07
jun/07
jul/07
ago/07
set/07
out/07
nov/07
dez/07
jan/08
fev/08
mar/08
abr/08
mai/08
jun/08
jul/08
ago/08
set/08
out/08
nov/08
dez/08
jan/09
fev/09
mar/09
abr/09
mai/09
jun/09
jul/09
ago/09
set/09
out/09
nov/09
dez/09
Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

900,00

0,00

0,00

11.100,00

11.400,00

1.200,00

1.500,00

2.100,00

2.400,00

16.200,00

16.500,00

0,00

0,00

2.700,00

3.000,00

600,00

900,00

8.268,00

8.568,00

4.722,00

5.022,00

900,00

1.200,00

0,00

0,00

13.800,00

14.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

600,00

600,00

900,00

63.090,00

66.990,00

Quadro 6 – Resumos mensais das multas e das projeções dos anos de 2007, 2008 e 2009
Fonte: Dados da instituição financeira pesquisada
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O Quadro 6 é o resumo da perda com multas aplicadas ao banco por falta de
entrega de documentos ao Banco Central do Brasil: R$ 63.090,00 durante o ano
2007, 2008 e 2009. Porém, se se projetarem estas multas considerando 02 (dois)
dias a mais de atraso, esse valor será de R$ 66.090,00. Isso representa um
aumento de 4,76 %. Não há levantamentos se as multas foram ocasionadas por
erro humano ou de sistemas.

.
Quadro 7 – Resumos das fraudes mensais das projeções dos anos de 2007, 2008 e 2009
Fonte: Dados da instituição financeira pesquisada
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O Quadro 7 apresenta o resumo da perda com fraudes sofridas pelo banco, no valor
de R$ 496.480,10 durante o ano 2007, 2008 e 2009. Porém se forem projetadas
essas fraudes pelo período acima citado este valor passaria de R$ 496.480,10 para
R$ 724.823,36. Isso representa um aumento de 45,99 %. Não é possível identificar
se a perda por fraude foi por erro humano ou de sistemas.
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5.1 Conclusão

A proposta deste trabalho foi avaliar como a instituição financeira em estudo faz a
gestão do risco operacional. Após aplicação de questionário e análise de dados da
empresa, foi possível observar a existência de um mapa de risco aceitável no setor
de Tesouraria. No entanto, verificou-se que esse mapeamento precisa ser revisto,
uma vez que o fluxo financeiro é apenas uma das preocupações no setor. Foram
apuradas perdas em consequência do não gerenciamento mais rigoroso do saldo
diário final do caixa. Comprova-se ainda que a perda diária real, considerando as
taxas praticadas pelo banco em sua aplicação no período de 2007, 2008 e 2009 são
de R$ 358.913,11, representando uma média mensal de R$ 29.909,43, para o
método VaR R$ 132.127,56 de perda máxima mensal; e anualizada de R$
1.585.530,74 para o período acima considerado.

No setor de Contabilidade não houve nenhuma penalidade de multa por atraso na
entrega de documentos durante o ano de 2007, mas em 2008 e 2009, após a
transformação da instituição em banco múltiplo, ocorreram diversas multas
totalizando um montante de R$ 63.090,00 e com projeções de R$ 66.990,00. Como
não ocorreu revisão e justificativas da causa da autuação, faz-se necessário novo
diagnóstico do risco desse departamento, considerando qual o motivo dessa perda,
se por falha humana ou de sistemas e se enquadra nas premissas de Risco
Operacional.

No setor Inconsistência / Fraude, as perdas contabilizadas foram significativas,
somando um montante de R$ 496.480,10, o que demonstra a necessidade de uma
preocupação na definição de um novo mapeamento de risco com o intuito de reduzir
tais perdas. A projeção dessa perda pode resultar no valor de R$ 724.823,36.

A aplicação dos questionários demonstrou que os empregados da instituição
pesquisada têm conhecimento do conceito de risco operacional. No entanto, não há
conhecimento das ações realizadas pela instituição para levantamento e
aprimoramento do controle de risco operacional em seus setores.
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Como se verificou, a instituição deve rever os conceitos de Risco Operacional e a
forma de mensurá-lo, ter a condições de agrupá-los nas seguintes categorias:
fraudes internas, fraudes externas, demandas trabalhistas e segurança deficiente do
local de trabalho, práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços,
danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição, aqueles que acarretem a
interrupção das atividades da instituição, falhas em sistemas de tecnologia da
informação, falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das
atividades na instituição.

Para os setores objetos deste estudo não foi possível determinar qual foi a categoria
de Risco Operacional em que estavam enquadrados.

A metodologia utilizada neste trabalho pode ser aplicada nesta instituição ou em
quaisquer outras, uma vez que a avaliação se referiu aos riscos contidos no
processamento

interno

do

fluxo

da

Tesouraria,

Contabilidade

e

Inconsistência/Fraude.

Sendo assim, pode ser utilizada para cálculo de riscos operacionais em qualquer
fluxo mapeado por instituições financeiras e também por empresas não financeiras,
sem qualquer tipo de adaptação ou alteração conceitual. Os testes incidiram sobre
os riscos da Tesouraria, Contabilidade e Inconsistências/Fraude, com o nível de
detalhamento estabelecido pelo mapeamento do fluxo do processo avaliado e o grau
de profundidade estabelecido pela Instituição. Esse método de cálculo definirá os
riscos que devem ser mensurados, não necessitando qualquer alteração na
metodologia aqui proposta.

Diante nos números acima expostos, torna-se necessária uma revisão dos
processos e fluxo de todos os setores em estudo, tendo em vista que as perdas são
significativas e não demonstram que a implantação do risco operacional por
determinação do Banco Central do Brasil tem influenciado na melhoria do processo.

Enfim, pode-se concluir que, quando se trata de uma instituição financeira que não
tem um mapeamento eficiente de suas atividades de gestão do risco operacional,
mesmo dispondo de capital suficiente para a adoção do modelo básico (BIA), a
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metodologia proposta se torna uma alternativa adequada. Esse fato ainda foi
corroborado pelos resultados dos testes práticos, nos quais ficou evidente a sua
viabilidade e praticidade, o que dispensa complexos métodos de cálculo e
sofisticadas ferramentas estatísticas.

A teoria estudada, assim como a proposta de metodologia para os cálculos dos
riscos operacionais, não constituem um fim em si mesmas, mas apenas sugerem o
contínuo aperfeiçoamento dos estudos e técnicas que possam auxiliar as instituições
financeiras na quantificação e gestão desta modalidade de risco.
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ANEXO A – Resolução nº 3.380
Dispõe

sobre

a

implementação

de

estrutura

e

gerenciamento

do

risco operacional. O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9º da
Lei4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que

o

CONSELHO

MONETÁRIO NACIONAL, em sessão realizada em 29 de junho de 2006, com base
nos arts. 4º, inciso VIII, da referida lei, 2º, inciso VI, 8º e 9º da Lei 4.728, de 14 de
julho de 1965, e 20 da Lei 4.864, de 29 de novembro de 1965, na Lei 6.099, de 12
de setembro de 1974, com as alterações introduzidas pela Lei 7.132, de 26 de
outubro de 1983, na Lei

10.194, de 14 de fevereiro de 2001, com as

alterações introduzidas pela Lei 11.110, de 25 de abril de 2005, e no art. 6o do
Decreto-lei 759, de 12 de agosto de 1969,

R E S O L V E U:

Art.1º Determinar às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil a implementação de estrutura de
gerenciamento do risco operacional.
Parágrafo único. A estrutura de que trata o caput deve ser compatível com a
natureza e a complexidade dos produtos,

serviços, atividades, processos e

sistemas da instituição.
Art. 2º Para os efeitos desta resolução, define-se com o risco operacional a
possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou
inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos.
§ 1º A definição de que trata o caput inclui o risco legal associado à inadequação
ou deficiência em contratos firmados pela instituição, bem como a sanções em
razão de descumprimento de dispositivos

legais e a indenizações por danos

a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição.
§ 2º Entre os eventos de risco operacional, incluem-se:
I - fraudes internas;
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II - fraudes externas;
III - demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho;
IV - práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços;
V - danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição;
VI - aqueles que acarretem a interrupção das atividades da instituição;
VII - falhas em sistemas de tecnologia da informação;
VIII - falhas na execução, cumprimento de prazos

e gerenciamento das atividades

na instituição.
Art. 3º A estrutura de gerenciamento do risco operacional deve prever:
I - identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação do risco operacional;
II - documentação e armazenamento de informações referentes às perdas
associadas ao risco operacional;
III - elaboração, com periodicidade mínima anual, de relatórios que permitam a
identificação e correção tempestiva das deficiências de controle e de gerenciamento
do risco operacional;
IV - realização, com periodicidade mínima anual, de testes de avaliação dos
sistemas de controle de riscos operacionais implementados;
V - elaboração e disseminação da política de gerenciamento de risco
ao pessoal da instituição, em
responsabilidades, bem

como

seus
as

diversos níveis,

operacional

estabelecendo papéis e

dos prestadores de serviços terceirizados;

VI - existência de plano de contingência contendo as estratégias a serem
adotadas para assegurar condições de continuidade das atividades e para limitar
graves perdas decorrentes de risco operacional;
VII – implementação, manutenção e divulgação de processo estruturado de
comunicação e informação.
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§ 1º A política de gerenciamento do risco operacional deve ser aprovada e revisada,
no mínimo anualmente, pela diretoria das instituições de que trata o art. 1º e pelo
conselho de administração, se houver.
§ 2º Os relatórios mencionados no inciso III devem ser submetidos à diretoria das
instituições de que trata o art. 1º e ao conselho de administração, se houver, que
devem manifestar-se expressamente acerca das ações a serem implementadas
para

correção

tempestiva

das

deficiências

apontadas.

§ 3º Eventuais deficiências devem compor os relatórios de avaliação da qualidade e
adequação do sistema de controles internos, inclusive sistemas de processamento
eletrônico de dados e

de gerenciamento de riscos e de descumprimento de

dispositivos legais e regulamentares, que tenham, ou possam vir a ter impactos
relevantes nas demonstrações contábeis ou nas operações da entidade auditada,
elaborados pela auditoria independente, conforme disposto na regulamentação
vigente.
Art. 4o A descrição da estrutura de gerenciamento do risco operacional deve ser
evidenciada em relatório de

acesso

público, com periodicidade mínima anual.

§ 1º O conselho de administração ou, na sua inexistência, a diretoria da instituição
deve fazer constar do relatório

descrito no caput sua responsabilidade pelas

informações divulgadas.
§ 2º As instituições mencionadas no art. 1º devem publicar, em conjunto com as
demonstrações contábeis semestrais, resumo da descrição de sua estrutura de
gerenciamento do risco operacional, indicando a localização do relatório citado no
caput.
Art. 5º A estrutura de gerenciamento do risco operacional deve estar capacitada a
identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar

os riscos associados a cada

instituição individualmente, ao conglomerado financeiro, conforme o Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - Cosif, bem como a identificar e
acompanhar

os

riscos associados às demais empresas

integrantes

do

consolidado econômico-financeiro, definido na Resolução 2.723, de 31de maio de
2000.

90

Parágrafo único. A estrutura, prevista no caput, deve também estar capacitada a
identificar e monitorar o risco operacional decorrente de serviços terceirizados
relevantes para o funcionamento regular da instituição, prevendo os respectivos
planos de contingências, conforme art. 3º, inciso VI.
Art. 6º A atividade de gerenciamento do risco operacional deve ser executada por
unidade específica nas instituições mencionadas no art. 1º.
Parágrafo único. A unidade a que se refere o caput deve ser segregada da unidade
executora da atividade de auditoria interna, de que trata o art. 2º da Resolução
2.554, de 24 de setembro de 1998, com a redação dada pela
Resolução 3.056, de 19 de dezembro de 2002.
Art. 7º Com relação à estrutura de gerenciamento de risco, admite-se a constituição
de uma única unidade responsável:
I - pelo gerenciamento de risco operacional do conglomerado financeiro e das
respectivas instituições integrantes;
II - pela atividade de identificação e acompanhamento do risco operacional das
empresas

não

financeiras

integrantes

do consolidado econômico-financeiro.

Art. 8º As instituições mencionadas no art. 1º devem indicar diretor responsável pelo
gerenciamento do risco operacional.
Parágrafo único.

Para fins da responsabilidade de que trata o caput, admite-se

que o diretor indicado desempenhe outras funções na instituição, exceto a relativa à
administração de recursos de terceiros.
Art. 9º A estrutura de gerenciamento do risco operacional deverá ser implementada
até 31 de dezembro de 2007, com a observância do seguinte cronograma:
I - até 31 de dezembro de 2006: indicação do diretor responsável e definição da
estrutura organizacional que tornará efetiva sua implementação;
II - até 30 de junho de 2007: definição da política institucional, dos processos, dos
procedimentos e dos sistemas necessários à sua efetiva implementação;
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III - até 31 de dezembro de 2007: efetiva implementação da estrutura de
gerenciamento de risco operacional, incluindo os itens previstos no art. 3º, incisos III
a VII;
Parágrafo único.

As definições mencionadas nos incisos I e II deverão ser

aprovadas pela diretoria das instituições de que tratam art. 1º e pelo conselho de
administração, se houver, dentro dos prazos estipulados.
Art. 10. O Banco Central do Brasil poderá:
I - determinar a adoção de controles adicionais, nos casos de inadequação ou
insuficiência dos controles do risco operacional implementados pelas instituições
mencionadas no art. 1º;
II - imputar limites operacionais mais restritivos

à instituição que deixar de

observar, no prazo estabelecido, a determinação de que trata o inciso I.
Art. 11. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 29 de junho de 2006.

Henrique de Campos Meireles
Presidente
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APÊNDICE A – Questionário aplicado para avaliação da percepção do risco
operacional da empresa
Este questionário foi elaborado pelo Mestrando Sicomar Benigno de Araújo Soares e
tem como objetivo levantar informações que possam compor a dissertação de
mestrado sobre a ―Influência da Resolução 3.380 do Banco Central do Brasil na
gestão do Risco Operacional de uma Instituição Financeira‖. O questionário é
composto de questões de múltipla escolha e para garantir sigilo, nenhum dos
respondentes precisa se identificar.

1. Atua em que nível da empresa:
( ) estratégico
( ) tático
( ) operacional

2. Você sabe o que é risco operacional?
(

) sim

(

) não

3. Marque, dentre as opções abaixo, aquela mais próxima à sua compreensão de
risco operacional.
(

) Possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou

inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou eventos externos
(NETTER; POULSEN, 2003).
( ) Medida do relacionamento existente entre as atividades de um negócio de uma
empresa e a variação de seus resultados (KING, 2001)
(

) Potencial de flutuações adversas nos resultados ou no fluxo de caixa de uma

empresa causado por efeitos atribuídos a clientes, formas de controle inadequadas,
falhas de sistemas e eventos que não podem ser gerenciados pela empresa
(LAYCOCK, 1998)
(

) Risco de perda resultante das inadequações ou falhas de processos internos

(JORION, 1998).

93

Tomando como base a definição de risco operacional abaixo, responda as próximas
questões relacionadas ao setor no qual trabalha.
Conceito de risco operacional: ―risco de perda resultante das inadequações ou
falhas de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Esta
definição inclui o risco legal, mas exclui os riscos estratégicos e de reputação‖

4

Seu setor possui algum tipo de risco operacional?

( ) sim
( ) não
( ) não sei responder

5

Numere, por ordem de importância, os fatores que podem causar riscos ao seu

setor com maior frequência. Sendo o 1 fator que representa maior risco e 4 fator que
representa menor risco.
( ) processos
( ) pessoas
( ) tecnologia
( ) eventos externos

6

O seu setor executa alguma ação voltada para a redução dos riscos

operacionais?
( ) não
( ) sim: Qual (is): _____________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7

Como classifica o impacto negativo potencial do risco operacional em seu setor?

( ) altíssimo
( ) alto
( ) médio
( ) baixo
( ) inexistente
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8

Tem conhecimento de algum tipo de plano de ação para a redução e/ou gestão

do risco operacional?
(

) sim

(

) não

9 Se sim. Descreva o plano de ação:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

10 Já teve conhecimento de algum levantamento sobre risco operacional em seu
setor.
(

) sim

(

) não

