
SEBASTIAO MARQUES SERRA JUNIOR 

GESTAO DE RISCOS E CONTROLADORIA: COMPARA<;OES 

Monografia apresentada ao Programa do Curse 
de P6s-Gradua<;ao do Departamento de 
CiE'mcias Contabeis, do Setor de CiE'mcias 
Sociais Aplicadas, da Universidade Federal do 
Parana, como requisite para obten<;ao do tftulo 
de especialista em Controladoria. 

Prof. Orientador: Mestre Weslley Souza do 
Nascimento. 

Curitiba 
2008 



SERRA JUNIOR, Sebastiao Marques. Gestao de Riscos e Controladoria: 
Compara~oes. 2008. Monografia de Conclusao de Curso (Especializac;ao em 
Controladoria) - Universidade Federal do Parana, Curitiba. 

RESUMO 

Durante a pesquisa, buscou-se observar as caracterfsticas, fungoes, objetivos das 
areas de gerenciamento e acompanhamento de uma empresa: Controladoria e 
Gestao de Riscos. Bern como realizar o objetivo final, a comparac;ao entre ambas e 
a possibilidade de serem trabalhadas em conjunto. 
Este trabalho esta baseado em pesquisas bibliograficas e esta dividido em t6picos: 
na lntroduc;ao estao discutidas as premissas que serao utilizadas e desenvolvidas 
durante decorre deste, o porque e quais as quest6es que serao abordadas. Foram 
levantados os problemas, objetivos e justificativas; foram abordados os 
conhecimentos de Gestao de Riscos, suas caracterfsticas, quais os eventos 
impactantes, os conceitos sobre risco, quais os tipos de riscos existentes, os varios 
tipos de avaliac;oes e suas ferramentas de gestao, as caracterfsticas de urn gestor e 
tambem falado sobre os 6rgaos reguladores; no assunto de Controladoria, foram 
citadas suas caracterfsticas, missao, func;ao, ferramentas; foram conceituados o que 
sao controllers e ac;oes; finalmente, compara-se as duas areas de uma organizac;ao: 
a gestao e controladoria e sugere-se que trabalhem conjuntas. 

Palavras-chave: controladoria; controller; gestao de risco; riscos, oportunidades e 
continuidade. 
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INTRODUCAO 

Atualmente no mercado brasileiro, urn dos temas contemporaneos mais e o de 

consultoria financeira, ou gestao de risco, de como e importante, o que faz, para 

que seNe e outros aspectos. 

0 gestor esta ligado ao controller da empresa, ja que sua func;ao e parecida e 

articulada, ambos necessitam das mesmas informac;oes, o primeiro para fornecer e 

o segundo para tamar decis6es, respectivamente. 

Como hoje e util urn advogado e urn contador de confianc;a, o conselheiro financeiro 

tambem tera seu valor na empresa. 

Com as crescentes oportunidades comerciais, os riscos sao elevados 

proporcionalmente. A safda e identifica-los, mensura-los e gerencia-los. 

Sendo assim, este trabalho apresentara as metodologias para a gestao de riscos, 

os processes de tomada de decisao, as responsabilidades da gestao de risco e os 

princfpios da gestao de riscos operacionais, de credito, legais, de mercado e 

liquidez, abordara os metodos e instrumentos usados para urn bam gerenciamento, 

bern como comparac;ao com os a controladoria, onde se notarao as semelhanc;as e 

diferenc;as dessas duas areas, para que se tome mais conhecida a gestao de 

riscos. 
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REVISAO BIBLIOGRAFICA 

Antonio Marcos Duarte Junior (2005) une a teoria a pratica em gestao de riscos 

para fundos de investimentos, com base no mercado financeiro brasileiro, apresenta 

as metodologias para a gestao de riscos de forma comparativa, com os pros e os 

contras de cada uma. 

Fernando Manfio (2007) afirma em seu artigo que atualmente um dos maiores 

desafios para as grandes empresas modernas e a aplicagao pratica dos conceitos 

de gestao de risco. 

Segundo artigo da Global Stand, deve-se partir do princfpio de que gestao de risco 

e o primeiro passo para compreender os elementos de risco envolvidos num 

neg6cio especffico e consequente habilidade de determinar as prioridades de forma 

sistematica, qual nao e a nossa surpresa ao perceber que existem empresas 

comprando protegao para um pequeno pedago do processo, sem antes analisar o 

todo, e ter em conta suas mudangas constantes, no dia a dia. 

Afirmam Andre Luiz Duarte Ferreira Rodrigues (Bolsista FAPESP) e Prof. Dr. Lucio 

Tunes dos Santos (Orientador), lnstituto de Matematica, Estatfstica e Computagao 

Cientffica - IMECC, UNICAMP: "Nos ultimos anos a gestao de risco financeiro tem 

passado por uma revoluqao, devido a introduqao de um novo metoda para 

mensuraqao dos riscos de mercado". 

Segundo Matarazzo (2003, p. 11 ), a analise financeira propicia as avaliagoes do 

patrimonio da empresa e das decisoes tomadas, tanto em relagao ao passado como 

em relagao ao futuro. E uma ferramenta poderosa a disposigao de usuarios. 
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Antonio Benedito da Silva e outros companheiros citam nos seus livros que e 

necessaria que os profissionais rompam os limites de receber e processar 

informag6es. Devem atuar como gestores de todas as informag6es das 

organizag6es. 

PROBLEMA 

Diante do crescimento do mercado financeiro, do avango da economia, as 

empresas tern que estar preparadas para enfrenta-los com o menor risco possfvel. 

A gestao de risco esta interligada a controladoria, onde exercessem continuidade 

entre ambas, no processo empresarial. Os profissionais que exercem essas fungoes 

na empresas devem estar capacitados as diversas situag6es financeiras para que a 

empresa tenha um born desempenho. 

A gestao de risco e a controladoria consistem em fornecerem e tomarem decis6es 

corretas no ambiente interno ou externo de uma organizagao. Onde saber utilizar de 

instrumentos certos podem leva-la ao sucesso. 

A controladoria diverge com gestao de risco? 
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OBJETIVOS 

Os objetivos deste trabalho estao divididos em objetivo geral e objetivos 

especfficos. 

Objetivo Geral 

Evidenciar gestao de risco e controladoria, compara-las e assim fornecer base para 

que se possam trabalhar os do is seguimentos atrelados. 

Objetivos Especificos 

Neste estudo, foram determinados objetivos especfficos, abaixo descritos, para que 

pudesse ser realizado este estudo: 

a) pesquisar na literatura pertinente os impactos e acontecimentos na 

economia de mercado e financeira; 

b) demonstrar processos e instrumentos para to mad as de decis6es em uma 

empresa, uteis para 6tima performance; 

c) sugerir pontos as serem observados em relagao a uniao dessas duas 

areas. 
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JUSTIFICATIVAS 

Alem de servir como importante ferramenta na produgao de conhecimento 

academico e preencher sua exigencia com o protocolo de especializagao, tern como 

maior finalidade o fornecimento de parametres e informagoes para as usuaries 

dessa area de mercado, sendo empresas, profissionais, docentes e academicos. 

Visando auxiliar com dados e informagoes a possibilidade de fazer desse trabalho 

uma utilidade nas organizagoes empresariais. 

METODOLOGIA 

Hip6tese 

A gestao de risco e controladoria sao 6timos instrumentos para uma organizagao 

moderna, porem as dificuldades e fatos enfrentados par essas empresas para 

interliga-los sao: 

- desconhecimento: muitas empresas nao sabem do verdadeiro significado de 

controladoria e de gestao de risco; 

- grau de importancia: poucos gestores percebem a importancia de ter essas duas 

areas na empresa; 

- paridade: gestor de risco e controller podem exercer entrelagados as atividade 

financeiras numa empresa; 
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- mercado atual: a gestao de risco e fundamental para empresa que quiser 

sobreviver ao mercado financeiro nos dias de hoje; 

Delimita~ao do objeto de estudo 

0 presente trabalho tern como objeto de estudo identificar os significado de 

controladoria e gestao de riscos, levantar as principais semelhan<;as e diferen<;as 

entre ambas e evidenciar informa<;5es para uso do tema nas organiza<;5es. 

Popula~ao e amostra 

0 universo da pesquisa sera constituido sem especifidades de setores pois serao 

apresentados dados generalistas, onde quaisquer orgazi<;5es poderao absorver o 

que melhor lhes adequarem. 

Neste sentido nao haverao amostras, apenas cita<;5es e exemplos. 
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1 GESTAO DE RISCO 

1.1 0 SIGNIFICADO DE RISCO 

0 risco corporativo pode ser determinado pelo conjunto de riscos identifinidos que 

afetam ou podem afeta a organizac;ao, cada urn com sua provavel ocorrencia e seu 

nivelamento no impacto economico. 

Sobreviver ao risco e urn dos maiores desafios a existencia e sobrevivencias das 

empresas. 0 caminho entao e adotar estrategias corretas para definir o futuro da 

entidade, gerenciar os riscos de forma adequada, possibilitando assim urn futuro as 

empresas. Bernstein (1997, 1) afirma que 

a ideia revo/ucionaria que define a fronteira entre os tempos modernos e o passado e o 
dominio do risco: a noqao de que o futuro e mais do que um capricho dos deuses e de 
que homens e mulheres nao sao passivos ante a natureza. Ate os seres humanos 
descobrirem como transpor essa fronteira, o futuro era urn espelho do passado ou o 
domfnio obscuro de oracu/os e adivinhos que detinham o monop6/io sabre o 
conhecimento dos eventos previstos. 

Normalmente, quando referimos aos riscos, temos o paradigma de que e algo ruim, 

prejudicial e com caracterfsticas de perda ou dano irreparavel, negativo, que muitas 

vezes faz com que algo desaparec;a para sempre, como por exemplo, a falencia de 

uma operac;ao de neg6cio ou a queda de urn empreendimento ffsico. 

Mas quando se fala de Risco Positivo, basicamente muda-se urn pouco do enfoque 

do que se possa perder para o que se pode deixar de ganhar. 

Quando tratamos de gerenciar os Riscos Positivos, falar basicamente de Valor, e 

sua percepc;ao no mercado. Qualquer empresa esta exposta ao risco. 
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Em outras palavras, o risco esta na essencia dos neg6cios, e as empresas bern 

sucedidas sabem bern como administra-lo. 0 cenario atual impoe incertezas e 

variabilidades as empresas, tais como novas regulamentagoes, pressoes 

competitivas decorrentes de novas concorrentes e da globalizagao, alteragoes nas 

taxas cambiais e de juros, desenvolvimentos tecnol6gicos, propagagao e acesso 

rapido as informagoes atraves da tecnologia da informagao, alem dos efeitos 

decorrentes de acidentes, atentados e catastrofes naturais. 

Assim, e fundamental que as empresas se protejam contra as incertezas e 

variabilidades do seu ambiente de neg6cios, visando garantir a sua perpetuidade, o 

seu crescimento e a geragao de valor aos acionistas, colaboradores, clientes, 

parceiros de neg6cios e sociedade em geral. 0 processo de gestao de riscos 

corporativos atua nestas questoes. Ele tern como objetivo identificar e analisar os 

riscos potenciais relacionados aos neg6cios da empresa, e apresentar medidas de 

prevengao e mitigagao para os eventos crfticos esperados e inesperados. 

Os eventos podem gerar impacto tanto negativo quanta positivo ou ambos. Os que 

geram impacto negativo representam riscos que podem impedir a criagao de valor 

ou mesmo destruir o valor existente. Os de impacto positivo podem contrabalangar 

as de impacto negativo ou podem representar oportunidades, que par sua vez 

representam a possibilidade de urn evento ocorrer e influenciar favoravelmente a 

realizagao dos objetivos, apoiando a criagao ou a preservagao de valor. A diregao da 

organizagao canaliza as oportunidades para seus processos de elaboragao de 

estrategias au objetivos, formulando pianos que visam ao aproveitamento destes. 
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Figura 1 - Eventos lmpactantes 

E conorn i<Xls 

T ecnoi6gicos R!SCOS Socia is 

N~e~o arnbiente Organlzaclonal infra Estrutura 

1.1.1 Tipos de Eventos 

Muitos sao os eventos defendidos em relac;ao aos riscos, em diversas publicac;6es 

estao discriminados eventos internos e externos. Na publicac;ao do Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) e a empresa 

PricewaterhouseCoopers, e tambem o autor Antonio Cocurullo, destacam: 

a) Economicos - os eventos relacionados contemplam: oscilac;6es de prec;os, 

disponibilidade de capital, ou reduc;ao nas barreiras a entrada da concorr€mcia, cujo 

resultado se traduz em um custo de capital mais elevado ou mais reduzido, e em 

novas concorrentes. 
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• Disponibilidade de capital 

• Emissoes de credito, inadimplencia 

• Concentra<;ao 

• Liquidez 

• Mercados financeiros 

• Desemprego 

• Concorrencia 

• Fusoes I aquisi<;5es 

b) Meio ambiente - refere-se aos seguintes eventos: incendios, inunda<;5es ou 

terremotos, que provocam danos a fabricas ou edifica<;5es, restri<;ao quanta ao usa 

de materias-primas e perda de capital humano. 

• Emissoes e dejetos 

• Energia 

• Desastres naturais 

• Desenvolvimento sustentavel 

c) Politicos - elei<;ao de agentes do governo com novas agendas pollticas e novas 

leis e regulamentos, resultando, par exemplo, na abertura ou na restri<;ao ao acesso 

a mercados estrangeiros, ou eleva<;ao ou redu<;ao na carga tributaria. 

• Mudan<;as de governo 

• Legisla<;ao 
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• Polftica publica 

• Regulamentos 

d) Sociais- sao alteragoes nas condigoes demograticas, nos costumes sociais, nas 

estruturas da familia, nas prioridades de trabalho/ vida e a atividade terrorista, que, 

por sua vez, podem provocar mudangas na demanda de produtos e servigos, novos 

locais de compra, demandas relacionadas a recursos humanos e paralisagoes da 

produgao. 

• Caracterfsticas demograficas 

• Comportamento do consumidor 

• Cidadania corporativa 

• Privacidade 

• Terrorismo 

e) Tecnol6gicos - sao novas formas de comercio eletr6nico, que podem provocar 

aumento na disponibilidade de dados, redugoes de custos de infra-estrutura e 

aumento da demanda de servigos com base em tecnologia. 

•lnterrupgoes 

•Comercio eletr6nico 

•Dados externos 

•Tecnologias emergentes 
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f) Pessoal - sao referentes aos processos com os funcionarios e colaboradores da 

empresa, onde estao relacionados com a capacidade quanta a fungao que atua e a 

falta de etica. 

•Capacidade dos empregados 

•Atividade fraudulenta 

•Saude e seguranga 

g) Organizacional - como a empresa esta organizada, como os diversos setores da 

empresa se comunicam, interagao e comunicagao. 

h) lnfra-estrutura - relaciona-se com tudo que possa ser ffsico, como condigao das 

edificag6es, estradas, entre outros. Como a empresa esta preparada para 

crescimento e capacidade instalada. 

•Disponibilidade de bens 

•Capacidade dos bens 

•Acesso ao capital 

•Complexidade 
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1.2 CARACTERiSTICAS DE GEST AO DE RISCO 

A gestao de riscos pode ser definida como sendo procedimentos continuos de ag5es 

de manuteng5es, preveng5es e mitigag5es de eventos que porventura impegam au 

interrompam a continuidade do neg6cio da empresa. 

Para uma empresa que queira sucesso e continuidade e essencial ter nos seus 

processos a gestao de risco corporativo. Em alguns casas, como atividades financeiras 

(como par exemplo: Bancos, Financiadoras) e publicas corporativas (como par 

exemplo: Petrobras, Capel), nao obrigadas par leis. Em outros a transparencia e que 

faz com que a entidade tenha a necessidade de ter gestao de risco, fortalecendo a 

governanga corporativa, eficiencia operacional e credibilidade. 

A gestao de riscos tambem favorece na captagao de recursos, pais auxilia na protegao 

dos acionistas contra eventuais fraudes contabeis conflitos de interesse, conforme 

afirmado par Elizabeth Gomes, doutora em lnteligencia Competitiva pela Coppe/UFRJ. 

Como dito anteriormente, os planejamentos das empresas estao sujeitos a varias 

perturbag5es e eventos de toda natureza, podemos classifica-las como incertezas ou 

riscos. 

Segundo Menezes (2003), "o que diferencia urn risco de uma incerteza e o 

conhecimento - ou possibilidade de estimativa - de sua probabilidade de ocorrencia. 

Quando essa e desconhecida ou dificil de ser estimada, estaremos diante de uma 

incerteza. Quando ela for conhecida - ou pudermos estima-la com uma confiabilidade 

aceitavel-, podemos dizer que estamos frente a urn risco do projeto". 
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Para Verzuh (2000), "o gerenciamento dos riscos e urn meio pelo qual a incerteza e 

sistematicamente gerenciada para aumentar a probabilidade de cumprir os objetivos 

do projeto". 

0 risco relaciona-se as escolhas decorrentes de nao certezas quanta ao conjunto de 

muitas consequencias resultantes das decis6es tomadas todos os dias pelos gestores. 

0 gerenciamento do risco e uma ferramenta que busca estabilizar a organizagao, 

podendo ser por identificagao, priorizagao, mitigagao e mensuragao da implicagao de 

cada decisao. 

0 gerenciamento de risco nas organizag6es esta ligado a atividade gerencial de 

monitoramento da exposigao ao risco que pode afetar os resultados financeiros da 

empresa e assim o valor de cada agao. Porem devem ser feitas buscas para aumentar 

a rentabilidade e o valor para os seus acionistas. 

A gestao de risco empresarial envolve: 

Aprimoramento das decis6es de tratamento dos riscos - o gerenciamento de riscos 

prove o rigor para que se possa identificar e selecionar entre os tratamentos 

alternativos: evitar, reduzir, dividir ou aceitar. 

Redugao de surpresas e perdas operacionais - as entidades ganham uma melhor 

capacidade para identificar eventos potenciais e definir os tratamentos, reduzindo 

possfveis surpresas custos e perdas associadas. 

ldentificagao e gerenciamentos de riscos multiplos e de riscos correlacionados com 

diferentes areas e consequentemente fontes de entrada ou safda de capital da 

empresa. 
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Aproveitamento das oportunidades - atraves da consideragao de varies eventos I 

cenarios potenciais, a gerencia esta habilitada a identificar e aproveitar pr6 -

ativamente as oportunidades. 

A International Federation of Accountants (IFAC) (2002) afirma que "a importancia do 

gerenciamento do risco avangou nos ultimos anos, com a percepgao de muitas 

organizag6es de que elas tern que assumir mais riscos se quiserem gerar valor." 

Steinberg (2003, 1) seguem a mesma linha do IFAC ao afirmar que 

"qualquer entidade, com fins lucrativos, sem fins lucrativos ou um 6rgao governamental, 
existe para prover valor aos seus stakeholders. Todas as entidades lidam com a incerteza, e 
o desafio da ger{mcia e determinar quanta incerteza a entidade esta preparada para aceitar 
na sua busca pelo aumento do valor aos stakeholders". 

Muitos processes de gerenciamentos das etapas fundamentais parecem coincidir, 

indicando concordancia entre os autores. Podemos entao resumir nas abordagens: 

identificar, avaliar/medir, responder e controlar. 

Quadro 1: Comparative entre diversas abordagens do gerenciamento do risco 

Au tor I Etapas da Proposta 

Fama, Cardoso e Mendon<;a (2002) 
ldentificar 
Medir impacto 
ldentificar 

Brito (2003) Medir 
Controlar 
ldentificar 

Francis e Armstrong (2003) Analisar e avaliar 
Tomaracao 
ldentificar 

Wong (2003) Medir 
Mitigar 

Barrese e Scordis (2003) Definir metas de risco-retorno 
ldentificar e avaliar 
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Adotar ferramentas de controle 
lmplementar 
Monitorar 
Fazer analise crftica 
Definir perfil de risco 
ldentificar 
Ava liar 

IFAC (1999) Definir arquitetura do risco 
Responder 
Prover recursos 
Comunicar e treinar 
Monitorar 
Preparar ambiente interno 
Definir objetivos 
ldentificar 

Steinberg et al. (2003) Avaliar 
Responder 
Controlar 
lnformar e comunicar 
Monitorar 
ldentificar 

Ava liar 

Medir probabilidade e impacto 
Priorizar 

Robillard (2001) Responder 

Definir resultados desejados 
Selecionar/implementar 
estrategias 

Desenvolver op<;6es 

Monitorar e avaliar 

Fonte: Padoveze e Bertolucci (cf. referencia bibliografica) 

1.3 TIPOS DE RISCOS 

0 Institute Americana de Contadores Publicos Certificados- Auditores lndependentes 

(American Institute of Certified Public Accountants -AI CPA) destaca em seus estudos 

relacionados a risco que os riscos empresariais sao divididos em tres grupos: riscos 

nos ambientes empresariais; riscos de neg6cios e ativos e riscos com informagoes. 
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Os riscos de ambiente empresarial sao referentes onde a empresa opera, como 

concorrencia, politico e outros. Como ja demonstrado no t6pico 1.1 deste capitulo do 

presente trabalho. 

Os riscos relacionados ao processo de neg6cios e seus ativos estao ligados aos 

processes neg6cios-chaves da empresa e perdas e ativos financeiros e outros. 

Quanto aos riscos com informagoes estao relacionados as ameagas decorrentes da 

ma qualidade das informagoes, tomadas de decisoes e fornecimentos a terceiros. 

Existem diversos tipos de riscos, que sao caracterizados de empresa a empresa. 

Novos riscos surgem conforme as atividades e processes internes e externos a 

empresa, como destaca Steinberg (2003; 39). 

Diante das novas tendencias, outros estudos como de Jorion (2000, 3-4), Brito (2003, 

16-19) e Barrese e Scordis (2003, 28), vao mais alem dos riscos acima citados e 

afirmam que o gerenciamento de riscos corporative deve cobrir, necessariamente, as 

quatro dimensoes basicas de qualquer empresa: Risco de Mercado, Risco de Credito, 

Risco Operacional e Risco Legal. 

Risco de Mercado: 

0 risco de mercado pode ser definido como uma medida numerica da incerteza 

relacionada aos retornos esperados de um investimento, em decorrencia de variagoes 

em fatores como taxas de juros, taxas de cambio, pregos de agoes e commodities. 
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Risco de Credito: 

0 risco de cn§dito pode ser definido como uma medida numerica da incerteza 

relacionada ao recebimento de um valor contratado/compromissado, a ser pago por 

um tomador de um emprestimo, contraparte de um contrato ou emissor de um tftulo, 

descontadas as expectativas de recuperagao e realizagao de garantias. 

Risco Operacional: 

0 risco operacional pode ser definido como uma medida numerica da incerteza dos 

retornos de uma instituigao caso seus sistemas, praticas e medidas de controle nao 

sejam capazes de resistir a falhas humanas, danos a infra-estrutura de suporte, 

utilizagao indevida de modelos matematicos ou produtos, alterag6es no ambiente dos 

neg6cios, ou situag6es adversas de mercado. 

Risco Legal: 

0 risco legal pode ser definido como uma medida numerica da incerteza dos retornos 

de uma instituigao caso seus contratos nao possam ser legalmente amparados por 

falta de representatividade por parte de um negociador, por documentagao insuficiente, 

insolvencia ou ilegalidade. 
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1.4 AVALIA<;AO E FERRAMENTAS DE GESTAO DE RISCO 

A metodologia de avaliagao de riscos de uma organizagao inclui uma combinagao de 

tecnicas qualitativas e quantitativas. Geralmente, a administragao emprega tecnicas 

qualitativas de avaliagao se os riscos nao se prestam a quantificagao, ou se nao ha 

dados confiaveis em quantidade suficiente para a realizagao das avaliag6es 

quantitativas, ou, ainda, se a relagao custo-beneffcio para obtengao e analise de 

dados nao for viavel. Tipicamente, as tecnicas quantitativas emprestam maior 

precisao e sao utilizadas em atividades mais complexas e sofisticadas para 

suplementar as tecnicas qualitativas. 

As tecnicas quantitativas de avaliagao geralmente requerem mais esforgo e rigor, 

muitas vezes utilizando modelos matematicos nao triviais. As tecnicas quantitativas 

dependem sobremaneira da qualidade dos dados e das premissas adotadas e sao 

mais relevantes para exposig6es que apresentem urn hist6rico conhecido, uma 

frequencia de sua variabilidade e permitam uma previsao confiavel. 

• Comparac;ao com Referencias de Mercado (Benchmarking): E urn processo 

cooperativo entre urn grupo de organizag6es. 0 benchmarking enfoca eventos ou 

processos especfficos, compara medig6es e resultados utilizando metricas comuns, 

bern como identifica oportunidades de melhoria. 

Dados de eventos, processos e medidas sao desenvolvidos para a comparagao de 

desempenho. Algumas companhias utilizam o benchmarking para avaliar a 

probabilidade e o impacto de eventos em potencial em uma industria. 
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• Modelos Probabilisticos - Os modelos probabilfsticos associam a uma gama de 

eventos e seu respective impacto, a probabilidade de ocorrencia sob determinadas 

premissas. A probabilidade e o impacto sao avaliados com base em dados hist6ricos 

ou resultados simulados que refletem hip6teses de comportamento futuro. Os 

exemplos de modelos probabilfsticos incluem valor em risco (value-at-risk), fluxo de 

caixa em risco, receitas em risco e distribuigoes de prejuizo operacional e de cn§dito. 

Os modelos probabilisticos podem ser utilizados com diferentes horizontes de tempo 

para estimar os seus resultados, como a faixa de prazos dos instrumentos 

financeiros disponiveis. Os modelos probabilfsticos tambem podem ser usados para 

avaliar resultados esperados ou medias em relagao a impactos imprevistos ou 

extremos. 

• Modelos Nao Probabilisticos - Os modelos nao probabilfsticos empregam criterios 

subjetivos para estimar o impacto de eventos, sem quantificar uma probabilidade 

associada. A avaliagao do impacto de eventos baseia-se em dados hist6ricos ou 

simulados a partir de hip6teses sabre o comportamento futuro. Os exemplos de 

modelos nao probabilfsticos incluem medigoes de sensibilidade, testes de estresse e 

analises de cenarios. 

Varios sao OS metodos apontados par autores, Securato (1996, 34) e Brigham e 

Houston (1999, 165) adicionam o conceito de coeficiente de variagao. Brito 

(2003, 99-1 08) tam bern trata os metodos da volatilidade, duration e valor de 

mercado, todos eles voltados a medigao do risco de mercado. Tambem sao 
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apresentados pelo autor os conceitos de simulagao, englobando simulagao de 

Monte Carlo, Stress Testing e analise de cenarios (tambem abordado por Securato 

(1996)). 

Assim, basicamente os conceitos de medigao de riscos levantados sao: 

- variancia (desvio-padrao) dos retornos; 

- coeficiente de variagao; 

-down side risk (semivariancia) dos retornos dos tftulos; shortfall probability; 

- volatilidade; 

-duration; 

- valor de mercado; 

- Value at Risk (V@R); 

- simulagao de Monte Carlo; 

-Stress Testing e analise de cenarios. 

Gerenciamento do risco corporativo e o levantamento de quais seriam as 

etapas basicas de um modelo e em qual situagao e mais encaixado. 

-Value at Risk (VaR}: corresponde a perda maxima esperada (medida em valores 

monetarios) num dado intervalo de tempo, a um dado nivel de confianga, sob 

condig6es normais de mercado. 0 VaR e atualmente usado para controlar e 

gerenciar de maneira ativa, tanto o risco de credito como o risco operacional. 0 VaR 

pode ser definido como a maior perda esperada dentro de determinado periodo de 

tempo e intervalo de confianga. Em outras palavras, o VaR descreve o percentil da 

distribuigao de retornos projetada sobre um horizonte estipulado. 
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0 valor-em-risco (VaR), nao e s6 urn metoda utilizado par institui<;5es financeiras para 

mensurar o risco, mas tam bern par 6rgaos reguladores, como o Comite de Supervisao. 

Bancaria da Basileia e o FED 1. foi criado basicamente com o objetivo de determinar os 

montantes de capital minima exigido de institui<;5es financeiras, para cobrir riscos de 

credito, mercado e opera<;Qes, assim como preve o acordo de Basileia. 0 calculo da 

exigencia de capital minima, mensurado par intermedio do valor-em-risco (VaR) de uma 

carteira de ativos e passivos, pode entao ser definido como: "uma medida de incerteza, 

relacionada aos retornos esperados de urn investimento, em decorrencia de varia<;5es 

em fatores de mercado, como taxa de juros, taxa de cambia, pre<;os de commodities e 

a<;Qes", conforme Duarte Junior (2000). 

A maior simplicidade apresentada no calculo do VaR Corporative podera ajudar gestores 

e investidores no controle dos riscos, utilizando basicamente informa<;Qes contabeis. 

Adicionalmente, o modelo necessita de menos ajustes estatisticos, resumindo sua 

aferi<;ao a algumas poucas premissas. 

Stress Analysis: 0 objetivo e analisar o comportamento da carteira, simulando 

cenarios de crise, quando ocorrem grandes quedas nos pre<;os dos ativos. Estima-se 

o impacto da queda dos pre<;os dos ativos sabre o valor da carteira, segregando-se 

os resultados pelos fatores de risco. 0 Banco Maxima nao possui cenarios fixos de 

Stress Test, podendo utilizar tanto crises recentes como fonte geradora de cenarios, 

como a avalia<;ao subjetiva de sua equipe economica para a cria<;ao de situa<;5es 

limites, sendo revisados semanalmente. 

1 FED, ou Federal Reserve, foi criado pelo congresso dos Estados Unidos em 1913, tendo como finalidade trazer maior 

flexibilidade e estabilidade ao sistema financeiro americano. 
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Stop Loss: limite de perda financeira dos fundos, estabelecida no Comite Executive 

e por operac;ao, estabelecida pelo Gestor direto. 

Am~lise dos Modos de Falha e seus Efeitos: o que e proposto para gerenciamento 

do risco corporative e que o FMEA (Failure Mode and Effect Analysis - Analise dos 

Modos de Falha e eus Efeitos) seja utilizado como ferramenta base na avaliac;ao 

dos fatores de risco. Assim, sera apresentada uma adaptac;ao sugerida para 

que a ferramenta se insira adequadamente no contexte do gerenciamento do 

risco corporative. 

A Analise dos Modos de Falha e seus Efeitos (Failure Mode and Effect Analysis

FMEA) e uma ferramenta tradicionalmente utilizada para reduc;ao do 

risco no desenvolvimento de novos produtos e processes. 

Por suas caracterlsticas peculiares, o FMEA parece adequar-se perfeitamente a 

avaliac;ao dos fatores de risco dentro da metodologia para gerenciamento do risco 

corporative. Na sequencia, e apresentada uma descric;ao da ferramenta. 

Barth (1998, 2-2) define o FMEA como sendo (a) urn grupo sistematizado de 

atividades cujo prop6sito e: (a) reconhecer e avaliar a falha potencial de urn 

produto/processo e seus efeitos, (b) identificar ac;oes que possam eliminar ou 

reduzir a possibilidade de ocorrencia da falha potencial, e (c) documentar o processo. 



31 

1.5 CARACTERiSTICAS DO GESTOR 

Entre func;;6es, caracteristicas e perfis, os gestores devem ter muitas caracteristicas 

comuns, muitas sao as citac;;6es que Catelli faz em sua abordagem, pode-se resumir 

em: 

a) Deve assegurar que a empresa esta cumprindo sua missao ou nao; 

b) Monitorar a empresa e o cumprimento de ac;;6es para comprimento da missao, 

quanta aos produtos, recursos e esforc;;os estao ocorrendo de acordo com planejado, 

se ha desvio e propor correc;;6es; 

c) Orientar de maneira geral por meio de estilo e filosofia de trabalho onde criem 

atitudes construtivas, com clima motivador e engajamento; 

d) Adequar seus comportamentos as expectativas inerentes as func;;6es 

exercidas; 

e) Ter autoridade, responsabilidade e identificac;;ao com o interesse real da 

empresa; 

f) Medir o grau de eficacia e eficiencia em suas atividades, avaliar seus 

desempenhos; 

g) Expressar capacidade de gerac;;ao de futuros beneficios a empresa, 

considerando que os ativos estao a sua disposic;;ao, permitindo decis6es de 

planejamento; 

h) ldentificar necessidades ou oportunidades para substituic;;6es de bens para 

que venha trazer maiores resultados; 
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i) Deve ter conhecimento das areas em que atuam, bern como flexibilidade, 

onde reconhece o impacto do ambiente como urn todo; 

j) Todos os gestores possuem uma area de responsabilidade, porem dever ser 

universal, onde possa ser implementado o processo em toda empresa; 

Cruz (1991 ;93) destaca: 

"Nfw se pode afirmar que o gestor deva se ater somente aos objetivos econ6micos 
como parametros para tamar suas decisoes. 0 homem puramente econ6mico e uma 
ficr;ao de tomador de decisao. Portanto, as diretrizes e polfticas da empresa sao 
parametros para sua atuar;ao e devem, na medida do possfvel, influencia as decisoes 
no sentido de sua racionalidade, respeitando as condir;oes particulares do indivfduo, 
dadas pelo seu conjunto de crenr;as e valores. 

Considerando-se que as decisoes econ6micas sao necessidades empresariais, cabe 
a empresa adotar as medidas necessarias a maximizar;ao do comportamento racional 
dos gestores." 

1.6 ORGAOS REGULADORES 

No ambito nacional temos a Bovespa-Bolsa de Valores do Estado de Paulo que 

possui dois tipos de governan<;a corporativa para que todas as empresas que 

operam com capital aberto se adequem. 

0 Banco Central do Brasil publicou a Resolu<;ao 3380 que determina as institui<;6es 

financeiras e demais institui<;6es autorizadas a funcionar por ele, a implementarem 

uma estrutura de Gerenciamento do Risco Operacional. 

Em seu Paragrafo segundo, incluso no segundo Artigo, dentre outros os eventos de 

riscos operacionais, estao inclusos os seguintes: 

I - Fraudes lnternas; 
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II - Fraudes Externas; 

Ill- Falhas em sistemas de tecnologia da informagao. 

Para empresas que operam com agoes na Balsa de Nova York (NYSE), par 

exig€mcia da SEC (entidade que regula o mercado americana, comparada a CVM) 

sao obrigadas a implementar os requisitos da Lei Sarbanes Oxley, aprovada em 

2002 pelo governo americana e investidores para acabar com as fraudes 

contabeis, criada pelos senadores americanos Michael Oxley e Paul Sarbanes. 

Esta Lei contempla 11 tftulos, ou segoes com o objetivo e restabelecer e aumentar 

a confianga do investidor e a sustentabilidade das organizagoes. 

Nosso estudo pode se focalizar apenas nas segoes 302 e 404 que sao as mais 

comentadas. A 302 refere-se a responsabilidade pessoal dos diretores 

executivos e diretores financeiros. E a 404 determina avaliagao anual dos 

controles e procedimentos internos para fins de emissao do relat6rio financeiro. 

lmpactando principalmente a de Tl- Tecnologia da lnformagao. 

No Brasil, a Lei Sarbanes Oxley tambem e conhecida com a sigla SOX e 

corresponde Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando descumprida as normas, 

os diretores, auditores e consultores dessas empresas estarao sujeitos a pena 

dessa Lei e poderao sofrer prisao que vao de 10 a 20 a nos de prisao e multa de 

ate 5 milhoes de d61ares. Buscando assim maior transpan3ncia das informagoes 

contabeis e financeiras das companhias. 

0 grande desafio nesse cenario e a implementagao da GRC. Para ajudar 

nessa tarefa, existem temos alguns frameworks, guias e melhores praticas, tais 

como o Coso 2, tambem conhecido como ERM (Enterprise Risk Management), 
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mantido pelo Committee of Sponsoring Organizations. 0 Coso e urn framework que 

norteia e facilita a implementagao da gestao de risco corporative e controle 

interne. 

Para area de Tl, onde concentram muitos processes crfticos de neg6cios, 

essa implementagao merece uma maior atengao. Para facilitar o entendimento 

existe outro framework, o Cobit, mantido pelo ISACA. 0 Cobit funciona como 

urn consenso entre o mercado e os 6rgaos reguladores. Ele representa as 

melhores praticas para a governanga de Tl, para conseguir e sustentar o 

compliance com leis e regulamentag6es. 
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2 CONTROLADORIA 

2.1 CARACTERiSTICAS DE CONTROLADORIA 

Com o avanc;o economico e tecnol6gico no decorrer das ultimas decadas tornou 

ainda mais evidente a necessidade das empresas de terem informac;oes e 

agilidade nos processes decis6rios. 

Com isso, a contabilidade sobre um avanc;o, constata-se a importancia de uma 

ciencia que, usada inicialmente como complemento de uma serie de anotac;oes, 

passou a ser o meio de registro dos mais diversos tipos de neg6cios e hoje pode 

ser considerada como principal instrumento de controle de uma empresa, 

objetivando a tomada de decisoes, alem de fornecer base de dados para uma 

perfeita elaborac;ao de planejamento. Surge entao a Controladoria. 

Ap6ia-se na Teoria da Contabilidade e acrescentam outros valores 

multidisciplinares, sendo das areas de economia, administrac;ao, sistemas de 

informac;oes e outros. 

Estudos e vertentes como Gestao Economica - GECON tern como prop6sitos 

basicos as seguintes: 

- a empresa e constitufda e espera-se que tera continuidade; 

- a empresa esta constantemente interagindo com o ambiente em que esta 

situ ado; 

- a eficacia operacional pode ser medida pelo resultado economico; 
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- esse resultado economico e base para tamar decisoes; 

- o Modelo de Gestao deve sera base para definir a conjuntura dos processos 

na gestao empresarial; 

- as atividades sao conduzidas, de forma estruturada, por urn Processo de 

Gestao que analiticamente corresponde ao Planejamento, Execuc;ao e Controle; 

- as informac;oes reportadas aos gestores sao devidamente suportadas por 

sistemas de informac;oes. 

Com esses princfpios, a Controladoria modela a correta mensurac;ao do 

patrimonio (riqueza), a estruturac;ao do modelo de gestao e sistema de 

informac;oes. Nao substituindo a responsabilidade dos gestores por seus 

resultados obtidos, mas sim, induz a otimizac;ao do resultado. 

A Controladoria e vista como urn conjunto de mecanismos de coordenac;ao e 

controle das relac;oes contratuais, internas a firma, ou entre a firma e terceiros, 

incluindo contratos simples de fornecimentos, ou complexos, como joint 

ventures, franquias, redes e alianc;as. Portanto, a Controladoria atua como 

geradora de equilfbrio nas relac;oes, sendo alimentada pelas informac;oes 

providas pela Contabilidade. 

Numa empresa, e o 6rgao na administrac;ao que se incumbe de gerir a parte de 

controle, encarregado de fazer cumprir os preceitos da Contabilidade Gerencial. 

Por meio de uma analise de dados por ela gerados e que se discutem os rumos 

a seguir, observando-se, evidentemente, as tendemcias mercadol6gicas e 

organizacionais, bern como os fundamentos macroeconomicos. 
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2.2 CONCEITOS DE CONTROLLER 

Normalmente numa empresa, controller e a pessoa em que sao confiadas as tarefas 

de Planejamento, Organizac;ao, Coordenac;ao, Controle, Relac;oes e Direc;ao dos 

assuntos financeiros, contabeis e de credito. 

Afirma Nakagawa ( 1995; 13) que, com sua vi sao ampla e generalista, o controller 

influencia e assessora todos os outros departamentos da empresa, onde as 

informac;oes. Elabora mensalmente relat6rios complexes de analise de performance 

da gestao, por segmento, setor e produtos, recomendando e orientando quanto a 

execuc;ao dos processes de forma que salvaguarde o capital e atinja os objetivos 

i nstitucio na is. 

0 controller envolve a compilac;ao, sfntese e analise das informac;oes geradas e nao 

a responsabilidade por sua elaborac;ao. Atua como urn 6rgao de staff ligado 

diretamente a alta administrac;ao, selecionando e filtrando as informac;oes oriundas 

dos diversos departamentos, que serao utilizadas para tomada de decisoes. Usando 

assim a comparac;ao entre o planejado e influenciando a tomada de decisao dentro 

da empresa. 

Deve assessorar no planejamento estrategico, fornecendo informac;oes rapidas e 

confiaveis sobre a entidade. Deve desenvolver urn modelo de planejamento onde 

busca a otimizac;ao das analises. 

Para Nakagawa ( 1993, p.14) ... o controller desempenha sua func;ao de controle de 

maneira muito especial, isto e, ao organizar e reportar dados relevantes, exerce uma 
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forc;a ou influ€mcia que induz os gerentes a tomarem decisoes 16gicas e consistentes 

com a missao e objetivos da empresa. 

Seu papel pode diferenciar em alguns pontes de empresa para empresa 

dependendo do porte e estrutura organizacional, porem na ideia generalista, temos a 

mesma func;ao. 

Dentre suas principais fungoes estao: 

- fazer com que a empresa tenha adequado sistema de informac;oes gerenciais que 

a direc;ao tenha conhecimento dos fates e resultados provenientes das suas 

atividades; 

- comparar permanentemente o desempenho esperado e o real; 

- classificar as variac;oes entre desempenho e estimativas; 

- identificar as causas e os responsaveis pelas variac;oes. 

- montar e discutir as recomendac;oes para adoc;oes de medidas de manutenc;oes ou 

corretivas. 

Podem-se dizer que o controller e responsavel por gerir, nao produzir, as seguintes 

areas das empresas: 

- contabilidade geral, fiscal e custos; 

- controle patrimonial; 

- orc;amentos; 

- auditoria interna; 

- outras areas, conforme empresa e necessidade. 
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2.2.1 A~oes do Controller 

Algumas considerag6es devem nortear nas tarefas do controller, conforme 

destacados por Mosimann e Fisch (1999; 95): 

iniciativa - antecipar e prever problemas de gestao global e fornecer informag6es 

necessarias aos gestores das areas diretamente afetadas; 

visao econ6mica: captar os efeitos econ6micos das atividades em qualquer area, 

estudar os metodos utilizados no desempenho das tarefas da area, sugerir 

alterag6es que otimizem o resultado econ6mico global e suprir o gestor com as 

informag6es necessarias a esse fim; 

comunicagao racional: as informagoes devem ser em linguagem compreensfvel, 

simples e util aos gestores; 

sfntese: traduzir os fatos e estatfsticas em graticos de tend€mcia e fndice, de forma 

que haja comparagao entre o resultado realizado e o planejado, e nao entre o 

perfodo anterior; 

visao para o futuro: analisar o desempenho e os resultados passados com vistas a 

implementagao de ag6es que melhorem o desempenho futuro; 

oportunidade: fornecer informag6es em tempo habil as alteragoes de pianos ou 

padr6es, em fungao das mudangas ambientais contribuindo para o desempenho 

eficaz das areas e da empresa em sua totalidade; 

persistencia: deve acompanhar e cobrar agoes; 

cooperagao: assessorar os demais gestores a superar os pontos fracas, sem limitar 

a simplesmente critica-los; 
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imparcialidade: fornecer informa<(5es sem misturar empresa e relacionamento 

interpessoal; 

persuasao: dever ter habilidade de convencimento, no sentido de tornar mais suas 

a<(5es eficazes; 

lideran<{a: conduzir seus subordinados de forma eficiente e eficaz; 

etica: ter conduta profissional firmada em conceitos marais aceitos de forma absoluta 

e pela sociedade. 

2.3 MISSAO DA CONTROLADORIA 

A Controladoria, como todas as outras areas, tern responsabilidade numa empresa e 

garantir o cumprimento da missao e a continuidade da organiza<(ao. 

Mosimann e Fisch (1999, 89) afirmam que o papel fundamental e coordenar esfor<fos 

para conseguir urn resultado global sinergico, isto e, superior a soma dos resultados 

de cada area. 

Moscove e Simkin (1990) descrevem que a Controladoria desempenha urn grande 

papel no exito empresarial, tendo como missao primordial a gera<{aO de informa<{OeS 

relevantes para a tomada de decisao no ambito da organiza<(ao. 

Buscando assim assegurar a otimiza<(ao do resultado econ6mico da organiza<(ao. 
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2.4 QUAIS AS FUN<;OES DA CONTROLADORIA 

As fungoes da Controladoria estao ligadas ao conjunto de objetivos e que auxiliam 

no desempenho do processo da gestao. 

Sao diversas sao as fungoes da Controladoria dentro de uma empresa, mas as 

mesmas devem ser realizadas de forma complementar umas as outras. Existem 

diversos autores que defendem fungao da Controladoria de maneiras diferentes, 

mas podemos consideram mais primordiais, defendidos por Catelli (2001; 349): 

lnformagao: compreende os sistemas contabeis, financeiros e gerenciais; 

Motivagao: refere-se aos efeitos dos sistemas de controle sabre o comportamento 

das pessoas diretamente atingidas; 

Coordenagao: centralizar as informagoes buscando aceitagao dos pianos, adquirindo 

conhecimento de diversas situagoes negativas e sugerir sugestoes; 

Avaliagao: interpretar e avaliar todas as informagoes por area de resultado e 

desempenho gerencial; 

Planejamento: determinar se os pianos sao consistentes ou viaveis, assessora a 

diregao da empresa; 

Acompanhamento: verifica e controla a evolugao e o desempenho dos pianos para 

corrigirem falhas ou revisar o planejamento. 
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Figura 2 - Fun~ao da Controladoria 

PLANEJAMENTO ¢ ACOMPANHAMENTO 
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2.5 FERRAMENTAS DA CONTROLADORIA 

No contexto da gestao econ6mica, Almeida ( 1996:27) afirma que na execu<;ao das 

atividades de Controladoria, devem ser utilizados dais instrumentos principais e 

fundamentais: Processo de Gestao e Sistema de lnforma<;6es. 

2.5.1 Processo de Gestao 

Nessa etapa, os gestores devem ter cuidado no planejamento das suas a<;6es, no 

implemento dos pianos e nos procedimentos de avalia<;ao dos desempenhos. 



Deve seguir as etapas: 

1 - Planejamento Estrategico, Planejamento Operacional e Programagao; 

2- Execugao; 

3 - Controle. 

2.5.2 Sistemas de lnformac;oes 
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Para suportar o Processo de Gestae com informag6es confiaveis, a Controladoria 

deve disponibilizar um sistema de informagoes gerenciais. Os subsistemas 

componentes serao modelados e construfdos com base em conceitos economicos. 

Os seus sistemas sao: 

1 - Simulag6es; 

2 - Orgamentos; 

3- Padr6es; 

4- Realizado; 

Assim, esses subsistemas induzem aos gestores a decisao correta, apura os 

resultados economicos dos produtos, atividades, areas, empresa. Tambem reflete o 

ffsico-operacional, permite a avaliagao de resultado dos produtos e servi<;os, bem 

como permite avaliar o desempenho. 
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3 COMPARACOES E CONSIDERACOES 

3.1 QUADRO COMPARATIVO 

Ap6s a pesquisa bibliografica, considerando as caracterfsticas de Gestao de Risco e 

Controladoria, resume-se no Quadro 2 o comparative entre a Controladoria e a 

Gestao de Risco, onde em cada coluna esta marcado se os itens sao aplicaveis as 

mesmas ou nao. 

0 objetivo do comparative e atender aos quesitos da monografia, onde responde 

aos objetivos gerais (evidenciar a Gestao de Risco e Controladoria e compara-las) e 

bern como ao problema levantado na introdu<;ao. 

Quadro 2: Comparative entre Controladoria e Gestao de Risco 

Perfil do Gestor: 
- capacitado, visao de futuro, conhecimentos 
da empresa; 
- visao de neg6cio, lideran9a; 
- conhecimentos multidiciplinares 

Perfil da empresa: 
- media e grande porte; 
- mercado nacional, internacional; 
- poucos acionistas/s6cios 
- muitos acionistas/s6cios 

Areas abrangentes: 
- Contabilidade 
-Fiscal 
- Sistemas de lnforma9ao 
- Tecnologia da lnforma9ao 
- Contas a Receber I Credito 
- Folha de Pagamento 

Reporta, Responde para: 
- diretoria (diretamente) 

CONTROLADORIA GESTAO DE RISCO 

./ 

./ 

./ 

X 
./ 

./ 

./ 

./ 

X 
./ 

./ 

./ 
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- diretoria (indiretamente) ,/ ,/ 

Decide por: 
- diretoria (diretamente) X X 
- diretoria (indiretamente) X ,/ 

Func;oes: 
- lnformac;ao ,/ ,/ 

- Motivac;ao ,/ ,/ 

- Coordenac;ao ,/ ,/ 

- Avaliac;ao ,/ ,/ 

- Planejamento ,/ ,/ 

- Acompanhamento ,/ ,/ 

- Decisao X ,/ 

Objetivos 
- Continuidade ,/ ,/ 

- Maior Resultado Economico ,/ ,/ 

- Melhor Resultado Financeiro ,/ ,/ 

Metodos de Trabalho 
- Preventivos ,/ ,/ 

- Corretivos ,/ ,/ 

Na maioria dos dados comparados, contata-se que sao comuns entre as duas areas 

da empresa, correlacionam entre si. 

Os gestores e controllers, o perfil da empresa e as areas abrangentes, os objetivos, 

fungoes possuem as mesmas caracteristicas e aplicagoes. 

0 que mais diverge e a decisao: a Controladoria nao decide, apenas informa ou 

influencia a presidencia e diregao para tomada de decisao, ja a Gestao de Risco 

pode decidir sobre algumas questoes na empresa. 
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3.2 FLUXOGRAMAS 

Os fluxogramas servem para demonstrar como a organizac;ao da empresa esta 

destrulda. Quais sao as correntes de responsabilidades e de hierarquia. 

0 primeiro fluxograma (Figura 3), demonstra o fluxograma mais antigo (utilizado 

antes das novas tendencias de mercado ), onde muitas empresas nao tin ham o setor 

de Controladoria e Gestao de Risco. 

0 segundo fluxograma (Figura 4 ), demonstra o fluxograma atual e mais utilizado 

pelas empresas, onde a Controladoria esta ligada a presidencia. 

0 ultimo fluxograma (Figura 5), demonstra o fluxograma ideal e sugerido para as 

empresas com visao de futuro e continuidade. 

Figura 3- Organograma Antigo 

Fonte: adaptac;ao do modelo organograma vertical do Senac 



Diretoria 
Financeira 

Figura 4- Organograma Atual 

PRESIDENCIA 

Diretoria 
Comercial 

Diretoria 
fndustrial 

Fonte: adapta<;ao dos organogramas demonstrados na disserta<;ao de Antonio 
Carlos Diel e Oscar Claudina Galli, onde refere-se as empresas Industria de Balas 
Florestal S.A., Peccin S.A. e Balas Boavistense S.A. 

Diretoria 
FinanceJra 

Figura 5- Organograma Sugerido 

PRESLDENCIA 

Diretori.a 
Comercial 

Diretoria 
Industrial 
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Na Figura 4, esta demonstrado como as fungoes e responsabilidades sao 

distribufdas dentro das organizag6es. Normalmente a realiadade nao e da mesma 

maneira, pais em diversos casas a Controladoria nao responde diretamente a 

Presid€mcia mas sim a Diretoria Financeira. 

No mesmo caso, existe tambem o fato de qua a Auditoria lnterna conflita com a 

posigao hierarquica da Controladoria, nao reconhecendo a Controladoria como uma 

area independente. 

Para maior eficacia e eficiencia, para conseguir sucesso nas atividades, as 

empresas devem ter os dais grupos evidenciados no presente trabalho -

Controladoria e Gestao de Risco, separados e independentes dos demais 

departamentos. 

Assim, responderao diretamente a presidencia e nao estarao subordinados a 

nenhuma outra diretoria, podendo ter autoridade suficiente para gerir e controlar a 

empresa como um todo. 
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CONSIDERA<;OES FINAlS 

Com o desenvolver do trabalho, pode-se observar a importancia do planejamento e 

gerenciamento para as empresas, pois principalmente a Controladoria e a Gestao de 

Risco trazem maior seguranc;a para a mesma. 

As empresas podem utilizar as duas areas acima citadas, em conjunto, pois uma 

complementa a outra. Abrangem as mesmas areas e influenciam para o mesmo 

objetivo: continuidade da empresa e maior Iuera ou retorno de capital. 

Foi possfvel demonstrar as caracterfsticas de cada area e suas aplicac;oes na 

empresa. Compara-las para ter uma opiniao mais concreta de suas semelhanc;as e 

de que sao complementares. 

Foi demonstrado no presente trabalho que ambas divergem em poucos pontos, 

como tomadas de decisoes. Mas na sua maioria das outras areas e 

responsabilidades, nao divergem em suas essencias, buscam nos mesmos 

processos a continuidade do neg6cio e melhor resultado. 

Os gestores e controlles tambem, por sua vez, tem perfis parecidos. Suas fungoes 

sao atreladas e para o sucesso da organizac;ao, e necessaria que trabalhem juntos. 

Concluindo, pode-se afirmar que o trabalho atingiu os seus objetivos descritos no 

seu infcio, que sao evidenciar a Gestao de Risco e Controladoria, fazer 

comparac;oes, pesquisar em literaturas pertinentes o assunto, demonstrar as 

caracterfsticas dessas duas areas, suas importancias e chegar a conclusao de que 

sao complementares. 

Levando em considerac;ao que a pesquisa tambem foi capaz de integrar os 

conhecimentos das disciplinas obtidas no Curso de Especializac;ao da Universidade 
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Federal do Parana com os obtido nas pesquisas bibliograficas. Alem desse 

aprofundamento no conhecimento, o trabalho foi util para dar uma visualiza<;ao maior 

do cenario empresarial e para conscientizar a importancia da Controladoria e Gestae 

de Risco nas empresas. 
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AN EX OS 

Anexo 1 - Resolu~ao 3308- Banco Central do Brasil 



RESOLUCAO 3.380 

Dispoe sobre a implementa~ao de 
estrutura de gerenciamento do 
risco operacional. 

0 BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. go da Lei 
4.5g5, de 31 de dezembro de lg64, torna publico que o CONSELHO 
MONETARIO NACIONAL, em sessao realizada em 2g de junho de 2006, com 
base nos arts. 4°, inciso VIII, da referida lei, 2°, inciso VI, 8° e 
go da Lei 4.728, de 14 de julho de lg65, e 20 da Lei 4.864, de 2g de 
novembro de 1g65, na Lei 6.ogg, de 12 de setembro de 1g74, com as 
altera~oes introduzidas pela Lei 7.132, de 26 de outubro de 1g83, na 
Lei 10.1g4, de 14 de fevereiro de 2001, com as altera~oes 

introduzidas pela Lei 11.110, de 25 de abril de 2005, e no art. 6o do 
Decreto-lei 75g, de 12 de agosto de 1g6g, 

R E S 0 L V E U: 

Art. 1° Determinar as institui~oes financeiras e demais 
institui~oes autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil a 
implementa~ao de estrutura de gerenciamento do risco operacional. 

Paragrafo unico. A estrutura de que trata o caput deve ser 
compativel com a natureza e a complexidade dos produtos, servi~os, 

atividades, processos e sistemas da institui~ao. 

Art. 2° Para os efeitos desta resolu~ao, define-se como 
risco operacional a possibilidade de ocorrencia de perdas resultantes 
de falha, deficiencia ou inadequa~ao de processos internos, pessoas e 
sistemas, ou de eventos externos. 

§ 1° A defini~ao de que trata o caput inclui o risco legal 
associado a inadequa~ao ou deficiencia em contratos firmados pela 
institui~ao, bern como a san~oes em razao de descumprimento de 
dispositivos legais e a indeniza~oes por danos a terceiros 
decorrentes das atividades desenvolvidas pela institui~ao. 

§ 2° Entre os eventos de risco operacional, incluem-se: 

I - fraudes internas; 

II - fraudes externas; 

III - demandas trabalhistas e seguran~a deficiente do local 
de trabalho; 

IV - praticas inadequadas relativas a clientes, produtos e 
servi~os; 

V danos a ativos fisicos pr6prios ou em uso pela 
institui~ao; 

VI - aqueles que acarretem a interrup~ao das atividades da 
institui~ao; 



VII - falhas em sistemas de tecnologia da informa~ao; 

VIII falhas na execu~ao, cumprimento de prazos e 
gerenciamento das atividades na institui~ao. 

Art. 
deve prever: 

A estrutura de gerenciamento do risco operacional 

I identifica~ao, avalia~ao, monitoramento, controle e 
mitiga~ao do risco operacional; 

II - documenta~ao e armazenamento de informa~oes referentes 
as perdas associadas ao risco operacional; 

III 
relat6rios que 
deficiencias de 

IV 
de avalia~ao 

implementados; 

v 

elabora~ao, com periodicidade minima anual, 
permitam a identifica~ao e corre~ao tempestiva 

controle e de gerenciamento do risco operacional; 

de 
das 

realiza~ao, com periodicidade minima anual, de testes 
dos sistemas de controle de riscos operacionais 

elabora~ao e dissemina~ao da politica de gerenciamento 
de risco operacional ao pessoal da institui~ao, 
niveis, estabelecendo papeis e responsabilidades, 
prestadores de servi~os terceirizados; 

em seus 
bern como 

diversos 
as dos 

VI existencia de plano de contingencia contendo as 
estrategias a serem adotadas para assegurar condi~oes de continuidade 
das atividades e para limitar graves perdas decorrentes de risco 
operacional; 

VII implementa~ao, manuten~ao e divulga~ao de processo 
estruturado de comunica~ao e informa~ao. 

§ 1° A politica de gerenciamento do risco operacional deve 
ser aprovada e revisada, no minimo anualmente, pela diretoria das 
institui~oes de que trata o art. 1° e pelo conselho de administra~ao, 
se houver. 

§ 2° Os relat6rios mencionados no inciso III devem ser 
submetidos a diretoria das institui~oes de que trata o art. 1° e ao 
conselho de administra~ao, se houver, que devem manifestar-se 
expressamente acerca das a~oes a serem implementadas para corre~ao 

tempestiva das deficiencias apontadas. 

§ 3° Eventuais deficiencias devem compor os relat6rios de 
avalia~ao da qua1idade e adequa~ao do sistema de controles internos, 
inclusive sistemas de processamento eletr6nico 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 demonstra~oes contabeis ou nas opera~oes da entidade auditada, 
elaborados pela auditoria independente, conforme disposto na 
regulamenta~ao vigente. 

Art. 4o A descri~ao da estrutura de gerenciamento do risco 
operacional deve ser evidenciada em relat6rio de acesso publico, 



com periodicidade minima anual. 

§ 1° 0 conselho de administrayao ou, na sua inexistencia, 
a diretoria da instituiyao deve fazer constar do relat6rio descrito 
no caput sua responsabilidade pelas informa~6es divulgadas. 

§ 2° As institui~6es mencionadas no art. 1° devem 
publicar, em conjunto com as demonstra~6es contabeis semestrais, 
resumo da descri~ao de sua estrutura de gerenciamento do risco 
operacional, indicando a localiza~ao do relat6rio citado no caput. 

Art. 5° A estrutura de gerenciamento do risco operacional 
deve estar capacitada a identificar, avaliar, monitorar, controlar e 
mitigar os riscos associados a cada institui~ao individualmente, ao 
cong1omerado financeiro, conforme o Plano Contabil das Institui~6es 

do Sistema Financeiro Nacional - Cosif, bern como a identificar e 
acompanhar os riscos associados as demais empresas integrantes do 
consolidado economico-financeiro, definido na Resolu~ao 2.723, de 31 
de maio de 2000. 

Paragrafo unico. A estrutura, prevista no caput, deve tam
bern estar capacitada a identificar e monitorar o risco operacional 
decorrente de servi~os terceirizados relevantes para o funcionamento 
regular da institui~ao, prevendo os respectivos planos de contingen
cias, conforme art. 3°, inciso VI. 

Art. 6° A atividade de gerenciamento do risco operacional 
deve ser executada por unidade especifica nas institui~oes 

mencionadas no art. 1°. 

Paragrafo unico. A unidade a que se refere o caput deve 
ser segregada da unidade executora da atividade de auditoria interna, 
de que trata o art. 2° da Resolu~ao 2.554, de 24 de setembro de 1998, 
com a reda~ao dada pela Resolu~ao 3.056, de 19 de dezembro de 2002. 

Art. 7° Com rela~ao a estrutura de gerenciamento de risco, 
admite-se a constitui~ao de uma unica unidade responsavel: 

I - pelo gerenciamento de risco operacional do conglomerado 
financeiro e das respectivas instituiy6es integrantes; 

II pela atividade de identifica~ao e acompanhamento do 
risco operacional das empresas nao financeiras integrantes do 
consolidado economico-financeiro. 

Art. go As institui~oes mencionadas no art. 1° devem 
indicar diretor responsavel pelo gerenciamento do risco operacional. 

Paragrafo unico. Para fins da responsabilidade de que 
trata o caput, admite-se que o diretor indicado desempenhe outras 
fun~oes na institui~ao, exceto a relativa a administra~ao de recursos 
de terceiros. 

Art. go A estrutura de gerenciamento do risco operacional 
devera ser implementada ate 31 de dezembro de 2007, com a observancia 
do seguinte cronograma: 



I ate 31 de 
responsave1 e definiyao 
efetiva sua implementa~ao; 

dezembro de 2006: indica~ao 

da estrutura organizacional 
do 

que 
dire tor 
tornara 

II ate 30 de junho de 2007: definiyao da 
institucional, dos processos, dos procedimentos e dos 
necessarios a sua efetiva implementa~ao; 

politica 
sistemas 

III - ate 31 de dezembro de 2007: efetiva implementa~ao da 
estrutura de gerenciamento de risco operacional, incluindo os itens 
previstos no art. 3°, incisos III a VII. 

Paragrafo unico. As defini~6es mencionadas nos incisos I e 
II deverao ser aprovadas pela diretoria das institui~6es de que trata 
o art. 1° e pelo conselho de administra~ao, se houver, dentro dos 
prazos estipulados. 

Art. 10. 0 Banco Central do Brasil podera: 

I determinar a ado~ao de controles 
de inadequa~ao ou insuficiencia dos controles 
implementados pelas institui~6es mencionadas no 

adicionais, nos casos 
do risco operacional 
art. 1°; 

II 
institui~ao 

determina~ao 

Art. 
publica~ao. 

imputar 
que deixar 
de que trata 

limites operacionais mais restritivos 
de observar, no prazo estabelecido, 
o inciso I. 

a 
a 

11. Esta resolu~ao entra em vigor na data de sua 

Brasilia, 29 de junho de 2006. 

Henrique de Campos Meirelles 
Presidente 




