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RESUMO

Riscos fazem parte da existencia, sempre existiram e continuarao existindo. 0 que muda e a
sua complexidade, no inicio da humanidade as pessoas estavam expostas a riscos inerentes a
sua sobrevivencia. Com a evolu9ao da humanidade e o crescimento de sua complexidade,
com novos desafios a serem enfrentados a cada dia, os riscos se tornaram mais complexos.
Antes a disputa era so pelas necessidades basicas de alimentayao e sobrevivencia. Hoje a
nossa vida vai muito mais alem, crescem as nossas expectativas, as organizayoes buscam
obter lucratividade cada vez maior.

E

nesse contexto que surge a necessidade do

Gerenciamento dos Riscos Financeiros, e imprescindivel que as organiza9oes saibam como
lidar com eles, superando-os ou, pelo menos, minimizando suas conseqiiencias. Pela
necessidade do gerenciamento adequado dos riscos, e considerando sua importancia,
elaboramos nosso estudo no sentido de demonstrar o funcionamento do Sistema Financeiro
Nacional, as caracteristicas do Mercado Financeiro e os riscos existentes que estao envolvidos
em todas as rela9oes financeiras.

111

SUMARIO

RESUMO .................................................................................................................................. iii
1

INTRODU~AO

2

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL ................................................................. 4

2.1

DA ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ............................. 5

2.2

COMPONENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. .............................. 8

2.2.1

Autoridades Monet8rias .......................................................................................... 8

2.2.2

Autoridades de Apoio ............................................................................................... 9

2.2.3

Institui~Oes

3

0 MERCADO FINANCEIRO .............................................................................. 12

3.1

MERCADO MONETARIO ..................................................................................... 12

3.2

MERCADO DE CREDIT0...................................................................................... 13

3.3

MERCADO CAMBIAL ........................................................................................... 14

3.4

MERCADO DE CAPITAIS ..................................................................................... 15

3.5

Acordo da Basilc~ia .................................................................................................... 15

4

A GESTAO DE RISCOS ....................................................................................... 17

5

RISCO ..................................................................................................................... 20

5.1

RISCO SISTEMATICO E NAO SISTEMATICO .................................................. 21

5.2

RISCOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS ....................................................... 22

5.3

RISCO DE MERCADO ........................................................................................... 22

5.3.1

Risco de Taxas de J uros ......................................................................................... 23

5.3.2

Risco de Taxas de Cimbio. .................................................................................... 24

5.3.3

Risco de Commodities ............................................................................................ 24

5.3.4

Risco de A~Oes ......................................................................................................... 24

5.3.5

Risco de Liquidez.................................................................................................... 25

5.3.6

Risco de Derivativos ............................................................................................... 25

5.3.7

Risco de Hedge ........................................................................................................ 25

5.3.8

Risco de Concentra~i.o (mercado) ......................................................................... 26

5.4

RISCO DE CREDIT0 .............................................................................................. 26

5.4.1

Risco de lnadimpiCncia .......................................................................................... 26

5.4.2

Risco de Degrada~io de Credito ........................................................................... 27

5.4.3

Risco de Degrada~iio das Garantias ..................................................................... 27

5.4.4

Risco Soberano ......................................................................................................... 28

........................................................................................................ !

Financeiras .......................................................................................... ll

5.4.5

Risco de Financiador ............................................................................................... 28

5.4.6

Risco de Concentra~ao (credito) .•.•....•............•.................•....•.....•...•.............•...... 28

5.5

RISCO OPERAClONAL ......................................................................................... 29

5.5.1

Risco de Overload•••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••.•.•••••.•••.•..•.•.••••••••••••••••••..•••.••.•••••••••.••..• 29

5.5.2

Risco de Obsolescencia ...•..•..••...•.••.........................•..........••....•.....••.•..........•...•..•... 30

5.5.3

Risco de Presteza e Confiabilidade .•.............•....................••...•.........•.•....•...........• 30

5.5.4

Risco de Equipamento ..............•.•........•................................•...•..•..•....................... 31

5.5.5

Risco de Erro Nio Intenciona1 •...............•............•..•...........•..••••...•...•••..•...•......•... 31

5.5.6

Risco de Frau des •.........•....•..••.................•.....................•....................•..........•......... 31

5.5.7

Risco de Qualifica~io ...•.••....•...•...•......••............................••.......•.....................•.•... 32

5.5.8

Risco de Produtos &

5.5.9

Risco de Regulamenta~ao ..•...•.•...•............•...........•.........•..........•..•...............•.•...... 33

5.5.10

Risco de Modelagem ..•.•..•.•...•.................•.•.......•.•...•...........•..•••.•....•..........•............ 33

5.5.11

Risco de Liquida~io Financeira •..•.•.•.•..••.•.•..................•...•.•...•.....•....•.....•............ 33

5.5.12

Risco SistCmico ..•.......•.•...•.........•..•.....•.......•...•.......................•......•............•.•.......... 34

5.5.13

Risco de Concentra~ao (operacional) ...•.................•.............•....•.................•....•... 34

5.5.14

Risco de lmagem ................•••.•.•..•.•.•..•.......•...••..•..........•...•...•..•.....••..•..•..•....•..•...... 35

5.5.15

Risco de Catastrofe .....•..•.•••..•.•.•.......•......•.•..•........••...•....•..•.•...••..•.•............••.......•. 35

5.6

RISCO LEGAL ........................................................................................................ 35

5.6.1

Risco de Legisla~io .......••••••••.•••..•..•.••..•.•••••.•....•.•...•.....•.....•..•••...•..•....••.••...•......•..• 36

5.6.2

Risco Tribut3.rio ..•.•.•...••..•.•••.•..•.•.••.••••••..•.....•..•.•.......•.....••......••.•...•..•..•....•..•..•...... 36

5.6.3

Risco de Contrato ••.••.•••••.•....••.••.•••••••..•••••.•••.•..•.•..•••..•.•.••.••.••••.••...•....•..•......•.••••.•. 3 7

5.6.4

Risco de Aplica~ao da Lei •••.•.••••.••..•.•.•.••..••.•.••.•.•.••.•..•...•.•••..••..•.••••.•..•....•.••••.•..... 3 7

Ser-vi~os ••.•.....•.•...•...•..•......•..............••••.•.•.•.......•.......••...•.•..• 32

CONCLUSAO .•••••.••..••.••.....••.••••...••.•..••••.••.••••••.••.•••..•.•.•..•.•..•••.••...••.•...••••.••..•....•.......•.•••.••... 38
REFERENCIAS •...•••..•.•..•......•.•••••••.•...•.••...••.•......•••......•••.......••.•...••••..•.••.•.•..•••..•......•......•... 39

1

1

INTRODU<;AO

Desde os prim6rdios da humanidade as pessoas se deparam com riscos. Inicialmente,
os homens estavam expostos a riscos mais simples, relacionados diretamente a sua
sobrevivencia, com o passar do tempo estes foram se aprimorando proporcionalmente a nossa
evolu9ao. Figueiredo 1 apud Jose Miguel da Cunha Zeno2 demonstra a existencia do risco no
cotidiano desde o inicio da humanidade:
De acordo com Figueiredo (2001, p.l), o risco e uma realidade que faz parte do
cotidiano humano desde os mais remotos tempos, quando para se defender dos
riscos que o cercavam, o homem procurava dentre outras coisas, recolherem-se as
cavemas, desenvolver habilidade guerreira e construir pequenas armas. Alem disso,
a autora aponta que a maioria das decis5es no dia-a-dia das pessoas envolve uma
escolha, uma op9ao entre algum tipo de risco e a recompensa a ele associada. Com o
intuito de mostrar que risco nao e conceito novo.

0 fato e que os riscos fazem parte de nossas vidas e e importante saber como lidar
com eles, nao somente no aspecto pessoal como tambem no corporativo. Deste modo,
freqiientemente OS ri.SCOS financeiros sao alvo de estudos.
Everton Nardin Vieira da Costa, Leonardo Flach e Vinicius Thadeu de Proen9a
3

Kawa em seu estudo sobre riscos em Institui9oes Financeiras afirmam que:
"0 homem como ser racional, entende desde ha muito tempo os riscos que corre e
aprendeu, a partir das experiencias vividas a selecionar os riscos que poderia
correr, classificando-os, de acordo com a gravidade das conseqiiencias
advindas do seu acontecimento (risco).

E crescente

a necessidade que o ser humano tern em aprender a gerenciar riscos.

Neste ponto as instituiy5es tambem precisam gerenciar os riscos, principalmente os
financeiros, pois, quando tratamos de finanyas o seu gerenciamento adequado pode significar
o sucesso ou fracasso de uma institui9ao.

FIGUEIREDO, R. P. Gestao de riscos operacionais em institui~oes flnanceiras: uma abordagem qualitativa.
Para: 2001. Disserta9ao (Mestrado em Administra9ao de Empresas)- Universidade da Amazonia- UNAMA.
1

2

ZENO, Jose Miguel da Cunha. Risco Legal: uma introdu9ao ao seu gerenciamento no atual cenano
corporativo. Disserta9ao Mestrado Profissionalizante em Administra9ao. Faculdade de Economia e Finan9as
ffiMEC: Programa de P6s-Gradua9ao e Pesquisa em Administra9ao e Economia. Rio de Janeiro, 2007. p. 3.
3

COSTA, Everton Nardin Vieira da; FLACH, Leonardo Flach; KtAWA, Vinicius Thadeu de Proen9a. Analise
de Riscos em Institui~oes Financeiras. Trabalho de Conclusao de Curso apresentado para obten9ao do titulo de
especialista de Controladoria e Finan9as. Pontificia Universidade Cat6lica do Parana: Departamento de Ciencias
Sociais Aplicadas. Curitiba, 2003. p. 4.
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A criayao de uma area especifica voltada ao gerenciamento dos riscos financeiros
surgiu em virtude da sofisticayao crescente dos mercados financeiros. 0 profissional
especializado em gerenciar riscos financeiros tern a finalidade de suprir a necessidade que as
entidades bancarias possuem em ter uma area especifica, pois cada vez mais oferecem
produtos diferenciados o que resulta num grande volume diario de operayoes, movimentando
grandes somas em dinheiro.
No Brasil a atividade e ainda mais recente, pois a profissao de Gerente de Riscos s6
foi regulamentada, e aceita, pelo INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social
ao final do ano 2002, momento em que se tomou profissao reconhecida e passou a
constar dos compendios profissionais daquele 6rgao.

Hoje, a profissao do "Gerente de Riscos"

e regulamentada e reconhecida no BrasiL.

Como conseqiiencia do reconhecimento da profissao e da necessidade que o mercado possui
destes profissionais ha a ampliayao do nfunero de pessoas que buscam aprimoramento no
tema. Deste modo para atender a esta demanda crescente de profissionais qualificados na area
financeira, as instituiyoes de ensino oferecem cursos especificos.
0 estudo cientifico do tema consiste em selecionar os possiveis riscos e classifica-los
de acordo com a gravidade das suas conseqiiencias. Nesse sentido, existem teorias de diversos
autores como o trabalho de Jonh Markowitz apud Costa, Flach e Kawa4 , que, segundo os
autores, foi o precursor do estudo sobre o risco de uma carteira de investimentos. Por meio
dos conceitos de risco e retorno realizou analise da concentrayao e disseminayao dos
investimentos componentes de uma carteira de ativos.
Estudos como estes sao importantes para a atividade empresarial que necessita de
metodologia adequada para medir os riscos incorridos na sua atividade. Conhecer os riscos

e

importantissimo tambem para a atividade bancaria que, por sua natureza diretamente
relacionada

a compra e venda de recursos financeiros, esta constantemente preocupada com

os riscos inerentes a sua atividade.
A atividade bancaria, ainda que tenha se sofisticado ao longo do tempo, permanece
como sendo predominantemente de compra e venda de recursos financeiros; a
compra pela captayao de recursos em depositos efetuados pelos clientes e
a venda pela concessao de emprestimos e financiamentos. 5

4

COSTA; FLACH; KAWA, 2003, p. 4.

5

COSTA; FLACH; KAWA, 2003, p. 4.

3

Como vemos os aspectos relacionados aos riscos fmanceiros influenciam fortemente
a atividade economica e bancaria do pais. Nesse contexto utilizamos nosso trabalho na
tentativa de demonstrar a importancia do adequado gerenciamento dos riscos, principalmente
aqueles inerentes as Institui~es Financeiras.
Para tanto e preciso conhecer profundamente o tema, pois, como podemos gerenciar
aquilo que nao conhecemos? Nesse ponto vern o objetivo principal do nosso estudo,
disseminar o conhecimento dos riscos existentes e suas principais caracteristicas.
Em complementac;ao ao nosso objetivo maior temos os objetivos especificos que
buscam demonstrar:
- o sistema financeiro nacional;
- o mercado financeiro;
- a gestao de riscos;
- os tipos de riscos.
Nosso estudo se justifica pela importancia da analise dos riscos financeiros para a
atividade econoinica com vistas ao desenvolvimento da nac;ao, por considerar que melhores
oportunidades levam a maior exposic;ao aos riscos e que os resultados positivos provem do
aproveitamento das oportunidades.

E preciso conhecer os riscos existentes para que possamos adotar a9oes preventivas
no sentido de minimizar suas conseqiiencias. 0 tema e importante ate mesmo para aqueles
que desconhecem o assunto, visto que as faixas mais pobres da sociedade tambem sao
influenciadas pela atividade economica, mesmo sem ter conhecimento cientifico sobre o
assunto. Portanto, cabe a nos estudiosos do tema disseminar cada vez mais informa9oes sobre
ele.
Empregamos como metodologia para realiza9ao do estudo a pesquisa a livros,
artigos, revistas, etc., de modo a incentivar a analise dos riscos envolvidos ao sistema
financeiro.
Por considerar a necessidade de se conhecer o mercado financeiro apresentamos no
primeiro capitulo o Sistema Financeiro Nacional, sua estrutura e composic;ao. Logo em
seguida trouxemos as defmic;oes do Mercado Financeiro suas especificidades.
No terceiro capitulo discorremos urn pouco sobre a Gestao de Riscos, para,
finalmente, detalharmos os aspectos inerentes aos riscos e suas principais caracteristicas.

4

2

SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Para compreender melhor o funcionamento da economia em nosso paise importante
conhecer o Sistema Financeiro Nacional Inicialmente, discorremos urn pouco sobre a
evoluyao hist6rica do Sistema Financeiro Nacional, que segundo Brito 6 pode ser divida em
quatro fases:
A primeira fase, da Familia Real ate a Primeira Guerra Mundial (1808-1914), e
marcada pela abertura dos portos, com acordos comerciais diretamente entre as partes envolvidas. Nesta fase foram criados o Banco do Brasil e a Inspetoria Geral de Bancos em 1920,
tambem foi dada a permissao para instalayao de bancos estrangeiros no pais em decorrencia
do comercio intemacional.
Na segunda fase, da Primeira ate a Segunda Guerra Mundial (1914-1945), houve a
criayao da Inspetoria Geral de Bancos, em 1920, da Camara de Compensayao, em 1921, e o
fortalecimento dos criterios e normas para atividade de intermediayao financeira, com
conseqiiente crescimento da atividade bancaria no pais.
No periodo de 1945 a 1964 ocorreu

a terceira fase, que iniciou ap6s a Segunda

Guerra Mundial e se estendeu ate a grande Reforma Financeira. Esta fase foi marcada pela:
- criayao da Superintendencia da Moeda e do Credito (SUMOC), em 1945, com
funyao de supervisao e controle do mercado monetano, dividindo com o Banco do Brasil
as demais funyoes executivas de autoridade monetana, em urn periodo que se estendeu
por quase duas decadas;
- criayao do Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES),
com o objetivo de fomecer creditos de Iongo prazo;
- substituiyao de importayao, processo financiado principalmente pelo BNDES.
E a quarta fase que teve inicio com a Grande Reforma Financeira de 1964 e
prolongando-se ate os dias atuais. Seus principais eventos:
- organizayao do Sistema Financeiro, que tern em sua composiyao o Banco
Central, o Conselho Monetario Nacional, o Banco do Brasil e as demais instituiyoes
financeiras publicas e privadas;
- a regulamentayao do Mercado de Capitais atraves da Lei 4.728 - Lei de
Regulamentayao do Mercado de Capitais;
6

BRITO, Osias Santana de. Mercado Financeiro: estruturas, produtos, serviyos, riscos, controle gerencial. Sao
Paulo: Saraiva, 2005. p. 5.

5

- o estabelecimento dos Bancos Multiplos, por meio da Resolwyao 1.524/1988,
que consolidou diversas atividades financeiras sob uma unica entidade juridica;
- o inicio de urn novo sistema de pagamentos brasileiro, em 22/04/2002, com a
finalidade de reduzir o risco de liquida<;ao financeira das transa<;oes bancarias e transferir
para o setor privado o risco de credito do Banco Central com institui<;oes financeiras que
apresentam saldo negativo na conta de reservas bancarias.
Ap6s este breve hist6rico do Sistema Financeiro Nacional trataremos de sua
composi<;ao. De acordo com AssafNeto 7,
0 sistema financeiro e composto por urn conjunto de institui96es financeiras
publicas e privadas, e seu 6rgao normativo maximo e o Conselho Monetario
Nacional (CMN). Por meio do SFN, viabiliza-se a relayao entre agentes carentes de
recursos para investimento e agentes capazes de gerar poupan9a e,
conseqiientemente, em condi9oes de financiar o crescimento da economia. Por
agentes carentes de recursos entende-se aqueles que assumem uma posi9ao de
tomadores no mercado, isto e, que dependem em consumo e investimento valores
mais altos que suas rendas. Os agentes superavitarios, por seu lado, sao aqueles
capazes de gastar em consumo e investimento menos do que a renda auferida,
formando urn excedente de poupanya.

Uma caracteristica presente na estrutura do Sistema Financeiro Nacional sao os
conglomerados financeiros, "criados em fun<;ao da politica de concentra<;ao bancaria
desenvolvida nas ultimas decadas por intermedio principalmente de fusoes e aquisi<;oes"

8

.

Atraves das diversas institui<;oes financeiras sob o controle dos conglomerados financeiros do
mercado, limitando bastante a atua<;ao de institui<;oes independentes.

2.1

DA ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

Para Assaf Neto9 o Sistema Financeiro Nacional e urn conjunto de Institui<;Oes
Financeiras e instrumentos financeiros que ''visam, em ultima analise, transferir recursos dos
agentes economicos (pessoas, empresas, govemo) superavitarios para os deficitarios".
Todo processo de desenvolvimento de uma economia exige a participa<;ao crescente
de capitais, que sao identificados por meio da poupan<;a disponivel em poder dos agentes
economicos e direcionados para os setores produtivos carentes de recursos mediante

7

ASSAF NETO, Alexandre. Mercado Financeiro. 5a ed. Sao Paulo: Atlas, 2003. pp. 74-75.

8

ASSAFNET0,2003,pp. 74-75.

9

ASSAF NETO, 2003, p. 75.

6

intermedianos e instrumentos financeiros. E

e em funyao desse processo de distribuiyaO de

recursos no mercado que se evidencia a funyao economica e social do sistema financeiro.
Este sistema esta estruturado de acordo com legislayao pertinente e e constituido por
toda e qualquer Instituiyao Financeira do pais, seja ela publica ou privada. Assafneto 10 afirma
que sua estruturayao e regulamentayao tern como pontos principais as leis de Reforma
Bancaria (1964), do Mercado de Capitais (1965) e, mais recentemente, com a Lei de cria9ao
dos Bancos Multiplos (1988).
Para Assaf Neto

11

as instituiyoes financeiras dividem-se em bancarias ou

monetarias e nao bancarias ou nao monetarias. As bancarias "sao aquelas a quem se
permite a criayao de moeda por meio do recebimento de depositos a vista", estas
operacionalizam basicamente os ativos financeiros monetanos que representam os meios de
pagamento da economia, em sinteses as institui9oes bancarias sao representadas pelos bancos
comerciais e multiplos 12• As nao bancarias sao constituidas por praticamente todas as
instituiyoes financeiras que operam no mercado financeiro, exceto os bancos

comerci~s

multiplos. Em sua caracteristica operam com ativos nao monetarios, como letras de cambio

e

e

certificados de depositos bancanos, pois, "nao estao legalmente autorizadas a receber
depositos a vista, inexistindo, portanto, a faculdade de criayao de moeda" 13 .
De acordo com o estudo de Brito 14 o nosso Sistema financeiro esta dividido em
autoridades monetarias, normativas e fiscalizadoras,

institui~oes

financeiras publicas e

privadas. As autoridades monetarias sao o Conselho Monetano Nacional eo Banco Central
do Brasil, as autoridades de apoio sao o Banco do Brasil - BB, Banco Nacional de
Desenvolvimento Economico- BNDES, Comissao de Valores Mobilianos- CVM e a Caixa
Economica Federal- CEF. As

Institui~oes

Financeiras atuam no processo de intermediayao

financeira nas suas diversas modalidades de captayao de recursos, operay()es de crooito,
seguros, capitalizayao, mercado de capitais, poupanya e financiamento

a

habitayao,

arrendamento mercantil, comercio exterior.
Assaf Neto 15 divide o SFN divide-se em subsistemas Normativo e de
Intermedia~ao.

0 normativo

10

ASSAF NETO, 2003, p. 75.

11

ASSAF NETO, 2003, p. 75.

12

ASSAF NETO, 2003, p. 75.

13

ASSAF NETO, 2003, p. 75.

14

BRITO, 2005, p. 4.

IS

ASSAF NETO, 2003, p. 76.

e composto

pelos: Conselho Monetano Nacional, Banco

7

Central do Brasil, Comissao de Valores Mobilianos e Institui96es Especiais (Banco do Brasil,
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - BNDES e Caixa Economica
Federal - CEF). 0 subsistema de intermedia-rao tern em sua composi9ao as Institui96es
Financeiras bancarias e nao bancanas, o sistema brasileiro de poupan9a e emprestimo, as
institui9oes auxiliares e as institui96es nao financeiras.
0 6rgao maximo do SFN e o Conselho Monetano Nacional que foi criado em 31 de
dezembro de 1964 e que, ao Iongo do tempo, sofreu mudanyas em sua estrutura 16 •
Atualmente, este CMN tern como membros o Presidente do Banco Central, o
Presidente da CVM, os Secretanos do Tesouro Nacional e de Politica Economica do
Ministerio da Fazenda e os Diretores de Politica Monetaria, de Assuntos Intemacionais e de
Normas e Organizayao do Sistema Financeiro, todos do Banco Central 17 •
Brito 18 afirma que:
Suas principais competencias sao:
- adaptar o volume interno da moeda, prevenindo ou corrigindo os surtos
inflaciomirios e deflacioruirios;
- regular o valor interno da moeda;
- regular o equilibrio do balan9o de pagamentos do pais;
- orientar a aplica9iio de recursos das institui9oes financeiras;
- contribuir para o aperfei9oamento das institui9oes financeiras e dos instrumentos
financeiros, visando a maior eficiencia do sistema de pagamentos e mobilizayaO de
recursos;
- zelar pela liquidez e solvencia das instituiyoes financeiras, coordenar as politicas
monetaria, crediticia, oryamentaria e fiscal e gerenciar as dividas publicas intema e
externa.
Resumidamente, sao suas atribui9oes
- autorizar emissoes de papel-moeda;
- fixar as diretrizes e normas da politica fiscal e opera9oes com titulos publicos;
- disciplinar o cnSdito em todas as suas modalidades;
- regular e estabelecer normas para as opera9oes de redesconto e cambio;
- disciplinar as atividades das Bolsas de valores, corretoras e demais componentes
do sistema de distribui91io;
- aprovar o or9amento monetario feito pelo Banco Central do Brasil.

Ede competencia do CMN tra9ar as normas de politica monetana do pais, em toda a
sua abrangencia, alem disso, atua como conselho de economia brasileira, supervisionando as
politicas monetana, cambial, de investimento, de capital estrangeiro, de comercio exterior e
fiscal.

BANCO CENTRAOL DO BRASIL. Conselho Monetario Nacional: composi~ao. Portal do Banco Central
do Brasil. Disponivel em: http://www.bcb.gov.br/?CMNCOMPOS. Acesso em 20.ago.2009.
16

17

BRITO, 2005, p. 4

18

BRITO, 2005, p. 4
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2.2COMPONENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL

2.2.1Autoridades Monetarias

2.2.1.1 Conselho Monetario Nacional

Segundo Brito 19 este eo 6rgao Maximo do nosso sistema financeiro, como ja vimos
anteriormente, compete ao CMN "tra9ar as normas da politica monetaria" e tern como
principais competencias:
- adaptar o volume intemo da moeda, prevenindo ou corrigindo os sustos
inflaciomirios e deflaciomirios;
- regular o valor intemo da moeda;
- regular o equilibrio do balan9o de pagamentos do pais;
- orientar a aplica9ao de recursos das institui9oes financeiras
- contribuir para o aperfei9oamento das institui9oes financeiras e dos instrumentos
financeiros, visando a maior eficiencia do sistema de pagamentos e mobilizayao de
recursos;
- zelar pela liquidez e solvencia das institui9oes financeiras, coordenar as politicas
monetaria, crediticia, or9amentaria e fiscal e gerenciar as dividas publicas intema e
extema.

Em sintese, e atribuido ao CMN autorizar as emissoes de papel moeda, fixar as
diretrizes e normas da politica fiscal e das opera9oes com titulos publicos, disciplinar o
credito, regular a constituiyao, o funcionamento e a fiscalizayao das Instituiy5es Financeiras,
determinar os recolhimentos compuls6rios, regular e estabelecer normas para as opera9oes de
redesconto e cfunbio, disciplinar as atividades das Bolsas de Valores, corretoras e demais
componentes do sistema de distribuiyao e aprovar o or9amento monetario feito pelo Banco
Central do Brasil.

2.2.1.2 Banco Central do Brasil

De acordo com o exposto por Brito20 esta institui9ao atua como agente executivo das
decisoes referentes

as

politicas macroeconomicas e disposi9oes sobre o funcionamento

financeiro, exercendo tambem a fun9ao de normatizayao e fiscalizayao no SFN.
19

BRITO, 2005, p. 4.
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2.2.1.2 Banco Central do Brasil

De acordo com o exposto por Brito20 esta instituiyao atua como agente executivo das
decisoes referentes as politicas macroeconomicas e disposiyoes sobre o funcionamento
financeiro, exercendo tambem a funyao de normatizayao e fiscalizayao no SFN.
0 Banco Central do Brasil e responsavel pelo monop6lio da emissao de moeda, pela
superintendencia e fiscalizayao do sistema financeiro, pela politica monetaria e cambial, por
assessorar o governo nos assuntos referentes a economia, alem de atuar como "banco dos
bancos" e banqueiro do governo,

2.2.2 Autoridades de Apoio

2.2.2.1 Banco do Brasil

Para Brito21 o Banco do Brasil "e hoje urn conglomerado financeiro que muito se
assemelha a urn banco mUltiplo" e tern como principais funy()es:
- desempenhar as funyoes de 6rgao auxiliar da politica de credito do Govemo
Federal;
- realizar os pagamentos e suprimentos necessarios a execuyao do Oryamento Geral
da Uniao;
- executar os serviyos de compensayao de cheques e outros papeis;
- financiar as atividades industriais e rurais, inclusive para aquisiyiio e instalayao da
pequena e media propriedade rural;
- captar depositos de poupanya com direcionamento dos recursos para o credito
rural;
Participar como intermediario fmanceiro nas operayoes de renegociayiio das dividas
22
de estados e municipios como Govemo Federal.

Alem de ter grande semelhanya com urn banco multiplo ainda preserva as
caracteristicas de urna autoridade financeira, por ser o 6rgao executor de polftica crediticia e
financeira do governo brasileiro.

20

BRITO, 2005, p. 4.

21

BRITO, 2005, p. 6.

22

BRITO, 2005, p. 6.
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2.2.2.2 Banco Nacional do Desenvolvirnento Econornico e Social- BNDES

Como o proprio nome sugere, o BNDES tern a finalidade de prornover o
desenvolvirnento da na9ao de modo a atuar ern todos os segrnentos da atividade econornica,
foi criado para executar as politicas de financiarnento e credito de Iongo prazo do govemo
brasileiro. Brito

23

afirrna que o BNDES esta estruturado "como urn conglornerado de

instituiyoes corn focos especificos ern diferentes setores", para desernpenhar plenarnente sua
fun9ao.

Ecornposto por:
1. BNDES: Instituivao holding, ou seja, controladora das demais institui96es.
( ...)
2. Finame - Agencia Especial de Financiamento Industrial: voltada para o
financiamento de maquinas e equipamentos industriais a empresas nacionais.
( ...)
3. BNDES Participa96es S/A- BNDESPAR: tern por objetivo principal promover
a capitalizavao da empresa nacional por meio de participa96es acionanas. Ao
inves de conceder financiamentos, o BNDESPAR adquire a96es das empresas,
injetando recursos pr6rpios (nao exigiveis) para fmanciar seus investimentos.
Ap6s consolidado o investimento, o banco poe a venda as a96es adquiridas.
Outras formas de atua9ao do BNDESPAR sao a garantia oferecida no
lanvamento publico de novas a96es (underwritting) e financiamento para que os
acionistas venham a subscrever o aumento de capital da empresa. 24

Alinhados ao pensarnento de Brito25, acreditarnos que o BNDES esta voltado para o
desenvolvirnento do Brasil e busca atuar ern conforrnidade corn sua rnissao. Para tanto utiliza
fundos proprios, alern do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT (na propor9ao de no
rnfnimo 40% de sua arrecadayao ), do Fundo de Participayao PIS PASEP e da capta9ao de
recursos no rnercado extemo.

2.2.2.3 Comissao de Valores Mobilianos e Bolsa de Valores

A finalidade principal desta Comissao e fiscalizar e regularnentar o rnercado de
titulos e valores de renda variavel. No pensarnento de Brito26 as bolsas de valores sao

23

BRITO, 2005, p. 7.

24

BRITO, 2005, p. 7.

25

BRITO, 2005, p. 6.

26

BRITO, 2005, pp. 8-9.
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entidades civis, sem fins lucrativos, responsaveis pelas transa«;oes de compra e venda de
titulos e valores mobiliarios.

2.2.2.4 Caixas Economicas

Essas entidades tern como finalidade a capta«;ao de economias populares para
fomentar a aquisi«;ao da casa propria, alem disso, concede emprestimos e financiamentos a
programas de assistencia social e atua como 6rgao executor da politica de credito
govemamental.

2.2.3

Institui~oes

Financeiras

Brito27 afirma que as principais institui«;oes financeiras privadas sao as sociedades de
credito, financiamentos, investimentos, corretoras, distribuidoras e arrendadoras, os bancos
comerciais, de investimento e multiplos, bern como os agentes autonomos de investimento.

27

BRITO, 2005, pp. 8-9.
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3

0 MERCADO FINANCEIRO

Neste capitulo abordaremos com maior riqueza de detalhes os aspectos inerentes ao
mercado financeiro. Segundo a:firmativa de Gitman28 estes mercados permitem aos tomadores
e fomecedores de emprestimos e investimentos negociarem diretamente.
Enquanto que OS empn!stimos e investimentos dos intermediarios financeiros sao
feitos sem o conhecimento direto dos fomecedores de fundos (poupadores), os
fomecedores no mercado financeiro sabem exatamente onde seus fundos estao
sendo emprestados ou investidos.

Para Gitman29 o mercado financeiro esta dividido em mercado monetario, que e
aquele onde sao realizadas transav5es em instrumentos de divida de curso prazo ou em titulos
negociaveis e mercado de capitais, que atua nas negociavoes de Iongo prazo, como av5es e
debentures. Contudo, AssafNeto 30 acredita que a intermediavao financeira "desenvolve-se de
forma segmentada, com base em quatro subdivisoes estabelecidas para o mercado financeiro",
sao elas: mercado monetario, mercado de credito, mercado cambial e mercado de

capitais.

3.1

MERCADO MONETARIO

Segundo AssafNeto31 o mercado monetario e voltado a negociav5es de curto prazo
e o mercado de capitais para as de Iongo prazo. 0 autor acredita que o modelo estruturado
do mercado monetario visa o controle da liquidez monetaria da economia.
Os papeis nele negociados, possuem como referenda a taxa de juros, lastreiam as
operav5es do mercado monetario e se caracterizam pelos seus prazos de resgate reduzidos e
sua alta liquidez.
Neste mercado os principais papeis negociados sao aqueles emitidos pelo Banco do
Brasil e pelo Tesouro Nacional, os primeiros visam

a execuvao

da politica monetaria do

Govemo Federal e os segundos tern o objetivo de financiar o orvamento publico. Tambem sao
28

GITMAN, Lawrence J. Principios de Administra~ao Financeira. 33 ed. Sao Paulo: Harbra, 1984. p. 78.

29

GITMAN, 1984, p. 78.

30

ASSAF NETO, 2003, p. 106.

31

ASSAF NETO, 2003, p. 107.
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negociados neste mercado diversos titulos publicos emitidos pelos Estados e Municipios,
Certificados de Depositos Interfinanceiros - CDI, Titulos de emissao privada como o
Certificado de Deposito Bancano - CDB e debentures.

3.2

MERCADO DE CREDITO

0 mercado de credito realiza

opera~es

de financiamento de curto e medio prazos,

porem "direcionadas aos ativos permanentes e capital de giro das empresas" 32 .
As operas;oes desse mercado, dentro de uma politica de especializas;ao do Sistema
Financeiro Nacional, sao tipicamente realizadas por instituis;oes financeiras
bancarias (bancos comerciais e multiplos). As atividades dos bancos, que visam
principalmente refors;ar o volume de captas;ao de recursos, tern evoluido para urn
processo de diversificas;ao e produtos financeiros e tambem na area de servis;os
prestados.

Assaf Neto33 ainda nos esclarece que este mercado e constituido basicamente pelos
Bancos Comerciais e Sociedades Financeiras e tern como principal finalidade o suprimento
das necessidades de caixa de curto e mooio prazos dos vanos agentes economicos. Para tanto
utiliza a concessao de crooitos as pessoas fisicas, bern como, OS emprestimos e financiamentos
as empresas.

Alem dos modelos de

opera~es

acima citadas em alguns casos "sao tambem

incluidas no ambito do mercado de crooito as

opera~es

de financiamento de hens de

consumo duniveis praticadas pelas sociedades financeiras" 34•
0 auto~ 5 afirma que com essa estrutura "a atua~o do mercado se torna mais
abrangente, provendo recursos a mooio prazo, por meio de
bancanas, aos consumidores de hens de consumo".

32

ASSAF NETO, 2003, p. 106.

33

ASSAF NETO, 2003, p. 106.

34

ASSAF NETO, 2003, p. 106.

35

ASSAF NETO, 2003, p. 106.
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3.3

MERCADO CAMBIAL

Neste mercado sao realizadas as opera9oes de compra e venda de moedas
intemacionais conversiveis. Assaf Neto36 afirma que no mercado cambial estao reunidos
todos os agentes economicos que, por alguma razao, desejem realizar transay()es com o
exterior. Podem ser operadores de comercio intemacional, institui9oes financeiras,
investidores e bancos centrais, com necessidades de realizar exporta9oes e importay()es,
pagamentos de dividendos, juros e principal de dividas, royalties e recebimentos de capitais e
outros valores.
0 Banco Central tambem atua neste mercado, principalmente no que se refere ao

controle das reservas cambiais da economia e manutenyao do valor da moeda nacional em
rela9ao a outras moedas intemacionais.
Para compreendermos a atua9ao do mercado cambial trouxemos o seu modo de
funcionamento descrito por AssafNeto37,
As operac;oes cambiais processam-se basicamente por meio de operadores
(corretores) de cambio, que sao especialistas vinculados as instituic;oes financeiras
na func;ao de transacionar divisas, e as corretoras de cambio, que atuam como
intermedianos entre os operadores e os agentes economicos interessados em
ou vender moedas. 0 corretor de cfunbio intervem nas operas:oes cambiais
aproximando as partes interessadas em negociar divisas e municiando os
participantes com importantes informas:oes relacionadas as negocias:oes e
taxas de mercado.

0 mercado cambial inclui opera9oes de conversao de moeda entre paises, e voltado
a atender a necessidade da pnitica do comercio intemacional. Cabe ressaltar neste momento o
que diz AssafNeto38 sobre as negociay()es no Brasil, o autor explica que as "as operay()es de
compra e venda de moedas estrangeiras somente podem ser realizadas por meio das
autoridades monetanas, o que constitui urn monop6lio do govemo brasileiro.

36

ASSAF NETO, 2003, pp. 134-135.

37

ASSAF NETO, 2003, pp. 134-135.

38

ASSAF NETO, 2003, pp. 134-135.
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3.4

MERCADO DE CAPITAlS

0

Mercado de Capitais atua como urn importante ator no processo de

desenvolvimento economico do nosso pais. AssafNeto39 o considera como:
"o grande municiador de recursos permanente: para a economia, em virtude da
liga9ao que efetua entre os que tern capacidade de poupan9a, ou seja, os
investidores, e aqueles carentes de recursos de longo prazo, ou seja, que apresentam
deficit de investimento.

A estrutura deste mercado foi pensada de modo a atender as "necessidades de
investimentos dos agentes economicos, por meio de diversas modalidades de financiamentos
a medio e Iongo prazos para capital de giro e capital fixo'.4o. 0 mercado de capitais ainda
oferece financiamento com prazo indeterminado.
Com a evolu9ao do Mercado Financeiro, acompanhando o processo de globaliza9ao,
tornou-se necessaria a ado9ao de limites para as opera96es financeiras e, para preencher a
lacuna existente, o Conselho Monetcirio Nacional regulamentou tais limites atraves da
Resolu9ao 2.099/94.

3.5

Acordo da Basileia

A partir da Resolu9ao 2.099/94 do CMN foram determinados Limites Minimos de

Capital realizado e Patrimonio Liquido para

lnstitui~oes

Financeiras. Segundo Eduardo

Fortuna41 este acordo tern como objetivo principal "enquadrar o mercado financeiro aos
padroes de solvencia e insolvencia internacionais", facilitando a atua9ao brasileira no
mercado financeiro internacional, o que se faz imprescindivel perante o processo crescente de
globaliza9ao.
Tais limites foram definidos em 07/88 atraves de acordo assinado pelos bancos
42

centrais dos paises que compoe o grupo dos dez, na Basileia, Sui9a. Fortuna esclarece que

39

ASSAF NETO, 2003, p. 124.

40

ASSAF NETO, 2003, p. 124.

FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro: Produtos e Servi~os. 15a ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2002.
p. 535.

41

42

FORTUNA, 2002, p. 535.
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este acordo consolida a "mais importante

mudan~a

realizada no mercado financeiro nos

ultimos 30 anos".
No ambito nacional a Resoluyao do CMN, em seu anexo I, define as regras para o
funcionamento, a transferencia e a reorganizayao das Instituiyoes Financeiras, revoga a
legislayao anterior que concedia incentivos

a constitui9ao

de bancos multiplos, unifica as

carteiras de investimento e desenvolvimento, bern como, possibilita a criayao da carteira de
arrendamento mercantil (leasing), sendo que para este caso e vedada a emissao de debentures.
0 anexo II tern a finalidade de especificar os limites minimos de capital e patrimonio
liquido para o funcionamento das Instituiy()es Financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco
Central.
A instala9ao e o funcionamento das dependencias das Instituiyoes Financeiras
autorizadas pelo Banco Central sao disciplinadas atraves do anexo III da resolu9ao.
As regras de detenninayao do Patrimonio de Referencia - PR e fixada pelo anexo IV,
de modo que o PR passa a ser calculado proporcionalmente ao grau de risco da estrutura dos
ativos de cada institui9ao.
No que se refere o anexo IV e importante ressaltar o que diz Fortuna43 :
Cria-se, assim, uma obrigatoriedade de manutenyao, pelas Institui9oes Financeiras e
demais institui9oes autorizadas a funcionar pelo BC, de urn valor de patrimonio
liquido compatfvel com o grau de risco da estrutura de seus ativos.

Como vemos o fator risco come9a a tomar importancia na legislayao brasileira, sendo
aceito pelo CMN, como fator importante para o Patrimonio de Referencia.

43

FORTUNA, 2002, p. 535.
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4

A GESTAO DE RISCOS

A realidade do sistema financeiro ern terrnos globais vern se rnodemizando cada vez
mais, e juntamente corn esse crescirnento aurnentarn os riscos para as institui9oes financeiras.
Mudans;as significativas no ambiente fmanceiro, principalmente no que se refere a
necessidade de acordos de regulamentas;ao e atuas;ao dos competidores e clientes,
deram uma crescente importancia a gestao de riscos. De modo que o ambiente
financeiro como urn todo sofreu influencia da integras;ao entre os mercados por meio
do processo de globalizas;ao. A pressao de orgaos regulamentares desencadeou a
necessidade de haver acordos mundiais para balizar e dar garantias de urn born
funcionamento aos bancos. 0 aumento da pressao competitiva entre as diversas
institui96es fez com que cada participante buscasse estrategias diferenciadas de
atua9ao e, com isso, grandes avans;os foram alcans;ados.
No entanto, todo esse avan9o leva a uma crescente exposis;ao das instituiyoes as
diversas formas de risco e, portanto, aumenta a importancia do gerenciamento
desses riscos 44 •

As pioneiras na Gestao de Riscos sao as cfunaras de liquida9ao, rnais conhecidas
como clearings e as Bolsas de Futuros. Segundo Luciano de Castro Pereira45 estas instituiy()es
sao as precursoras na "irnplementa9ao de rnodelos de gestao de risco a fim de dar
credibilidade aos corretores e investidores desse tipo de mercado". Os bancos so iniciaram a
utiliza9ao do gerenciarnento de riscos nos ultirnos dez a quinze anos.
0 gerenciarnento adequado dos riscos toma a institui9ao rnais segura, conhecendo
seus pontos fortes e pontos fracos de modo geral. Nesse contexto Pereira46 afirrna que:

0 ganho com esse adequado gerenciamento 6 uma institui9ao mais segura,
conhecedora de suas vantagens e desvantagens - em termos de retorno e risco - em
relayao ao mercado como urn todo.

Contudo,

e necessario

conhecer as diversas forrnas de risco existentes, pms as

institui9oes estao suscetiveis a eles. Mas, nao basta conhecer quais os riscos existentes,

e

importante realizar urna analise intema e extema da institui9ao identificando qual a
probabilidade dos riscos.

PEREIRA, Luciano de Castro. 0 Risco Operacional em Institui~oes Financeiras e a lnfluencia de Fatores
do Ambiente Externo. Universidade Federal de Santa Catarina: Centro Socio-Economico, Programa de PosGraduayao em Economia, .Area de Concentrayao: Economia e F~ans;as. Florianopolis, 2004. p. 17.

44

45
4

PEREIRA, 2004, p. 17.

1>EREIRA, 2004, p. 17.
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Em termos gerais estamos sujeitos aos riscos de credito, de mercado e operacional,
existindo uma

rela~ao

entre eles, originando os riscos antecedente e conseqiiente, como

demonstra Pereira47 :
A gestao precisa dos riscos ganha destaque com o entendimento da relas;ao existente
entre as diversas formas de risco. Por urn lado observa-se uma estreita relas;ao entre
o risco operacional e os riscos legal, de conjuntura e imagem, que se evidencia com
a definis;ao de risco antecedente e conseqiiente. Isso porque a instituis;ao esta
sujeita a perdas relacionadas aos riscos legal e de imagem em decorrencia do risco
operacional (riscos conseqiientes). E uma outra forma de relas;ao e vista no fato de
que devido ao risco de conjuntura, uma instituis;ao financeira pode ter perdas em
funs;ao de falhas operacionais (risco antecedente).Por outro lado, nota-se que os
erros operacionais tern efeito sobre outros tipos de risco, como o de mercado e o de
credito. Assim, uma conseqiiencia importante dos erros operacionais e a constatas;ao
de seu impacto na mensuras;ao dos riscos de mercado e de credito da instituis;ao
financeira2.

E importante ressaltar

que se analisarmos os riscos separadamente esta anaiise se

tomani individual para cada tipo de risco, resultando no risco total superestimado.

Caso a instituis;ao proceda na gestao separada de riscos, sua analise se torna
individual para cada tipo de risco e, portanto, a analise do risco total incorrido fica
superestimada. Isso ocorre porque hli uma dupla contagem na identificas;ao dos
riscos, pois a soma dos riscos individuais se torna maior do que o resultado obtido
pela analise integrada dos riscos48 •

Deste modo, fica evidente a necessidade da analise integrada de riscos conforme
figura abaixo.

Figura 1 -Analise Integrada de Riscos
1:1~.. ~·- ~~..ft. r v-. ;
Z'!..Ci(,Q w:' ~~'I:.WW ~1

Fonte: Pereira, 2004, p. 19.
47

PEREIRA, 2004, p. 19.

48

PEREIRA, 2004, p. 18
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Esta analise visa o gerenciamento eficaz dos riscos, pois buscar compreender toda
sua abrangencia, possibilitando uma visao global dos riscos incorridos, o que tambem
proporciona a
Pereira49 "a

otimiza~ao

implanta~ao

do capital investido pelos agentes financeiros. De acordo com

de uma gestao consolidada e integrada dos riscos por parte das

principais institui~oes financeiras americanas e europeias".
Considerando a importancia da gestao integrada dos riscos, e seus beneficios,
abordaremos a seguir os riscos em toda a sua abrangencia, de modo a identificar quais os tipos
de riscos existentes.

49

PEREIRA, 2004, p. 19.
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5

RISCO

Varios autores investigam o tema, dentre eles, Laurence J. Gitman50 define "risco
como possibilidade de perda" e relaciona diferen9as entre risco e incerteza. Para o autor o
risco acontece "quando quem toma decisoes pode estimar as probabilidades relativas a varios
resultados", ja a incerteza ocorre no momento em que o tomador de decisoes "nao tern
nenhum dado hist6rico e precisa fazer estimativas aceitaveis, a fim de formular uma
distribuir;iio probabilistica subjetiva ".

Alexandre AssafNeto51 acredita que o "risco pode ser entendido pela capacidade de
mensurar o estado de incerteza de uma decisao mediante o conhecimento das probabilidades
associadas a ocorrencia de determinados resultados ou valores".
Do mesmo modo que Assaf Neto, para Fama et al52 "o risco passa a ser o grau de
incerteza em relayao ao retorno esperado. Trata-se, portanto, da probabilidade da ocorrencia
do evento eo impacto no resultado da posi9ao", porem, ressaltando a existencia de diversos
tipos de riscos aos quais quaisquer organiza9oes podem estar expostas, dentre estes existem
aqueles de facil identificayao e quantifica9ao e outros que aparentemente estao fora de
controle.
Apesar de medir o risco de ativo individual da mesma maneira que o risco de uma
carteira, e importante diferencia-los, porque aqueles que mantem carteiras recebem
alguns beneficios. A fim de sentir melhor o conceito de risco relativo e retomos
esperados de Um dado ativo, e util avaliar 0 risco de ambos OS pontos de vista,
quantitativo e comportamental. 53
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GITMAN, 1984, p. 130.
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ASSAF NETO, 2003, p. 283.
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FAMA, Rubens; CARDOSO, Ricardo Lopes; MENDONCA, Octavio Riscos Financeiros e Nao
Financeiros:Uma Proposta de Modelo para Finan~as. Cademos da FACECA, Campinas, v. 11, n. 1, p. 33-50,
jan./jun.
2002.
Disponivel
em:
<http://www.puccamp.br/centros/cea!sites/revista!conteudo
/pdf/volll_n1_Risco_Financeiros.pdf>. Acesso em 29 .agosto.2009.
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GITMAN, 1984, p. 131.
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Figura 2 - Rela<;ao Risco e Retorno

------------------Retorno Esperado

Retorno, Efetivo

D
Risco

Fonte: FAMA et AL, 2009, p.36.

Ao analisarmos a figura acima vemos que entre o retorno esperado e o retorno
efetivo existem riscos relacionados aos eventos. Portanto, nao ha como falar em risco e nao
pensar em retorno, estas duas variaveis estao diretamente relacionadas. Por isso

e importante

medir os riscos de ativos realizando para a avalia<;ao do ponto de vista qualitativo e do
comportamental.

5.1

RISCO SISTEMATICO E NAO SISTEMATICO

Assaf Neto 54 considera que os conceitos de risco possuem diversos entendimentos,
dependendo do contexto de quem o avalia, ou seja,

e "interpretado pelo nivel de incerteza

associado a urn acontecimento (evento)". 0 autor entende que Risco Total pode ser dividido
em duas partes; a sistematica (risco sistematico ou conjuntural) e a nao sistematica (risco
especifico ou proprio do ativo ).
No que se refere ao risco sistematico AssafNeto 55 afirma que este e inerente a todos
os ativos negociados no mercado.

E determinado por eventos de natureza politica, economica

e social e "nao ha como evitar totalmente o risco sistematico", pois cada ativo tern urn
comportamento diferenciado diante da situa<;ao conjuntural estabelecida.
Nessa mesma linha de pensamento Toledo e Pamplona56 asseguram que "existem
dois tipos de risco que afetam uma carteira de ayees: risco sistematico, ou nao diversificavel,

54

ASSAF NETO, 2003, p. 287.

55

ASSAF NETO, 2003, p. 287.

TOLEDO, Mateus Martins de Toledo; PAMPLONA, Edson de Oliveira. Avalia~ao do Risco Sistematico do
Setor Bancario. XXVI ENEGEP - Fortaleza, CE, Brasil, 9 a 11 de Outubro de 2006.

56
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e risco nao sistematico, ou diversificavel." Para os autores o risco sistematico afeta todas as
ac;Oes do mercado, poise influenciado pelos fatores macroeconomicos.
Tanto AssafNeto quanto Toledo e Pamplona acreditam que o risco nao sistematico
e independente das variaveis economicas, este risco tern como caracteristica principal ser
especifico a cada investimento realizado.

5.2

RISCOS FINANCEIROS E OPERACIONAIS

Para Osias Brito 57 os riscos financeiros e operacionais se "apresentam em
decorrencia de operayoes que compoe o portfolio das instituiyoes financeiras", o que resulta
na necessidade que temos com conhecer os resultados financeiros. 0 conhecimento dos
resultados se toma uma ferramenta importante no controle e acompanhamento da consecuyao
dos pianos das instituiyoes.

5.3

RISCO DE MERCADO

0 Risco de Mercado e definido por Jose Miguel da Cunha Zeno 58 como "medida das
perdas potenciais decorrentes de mudanyas inesperadas em fatores de mercado, como taxas de
cfunbio, taxas de juros, pre~s de ayoes e commodities".
Duarte Junior et al 59 o define como uma medida numerica da incerteza relacionada
aos retomos esperados de urn investimento, em decorrencia de variac;Oes em fatores como
taxas de juros, taxas de cfunbio, preyos de ayoes e commodities.
Para ambos os autores as principais subareas do risco de mercado sao relacionadas a
taxas de juros e de cambio, commodities, ac;Oes, liquidez, derivativos, hedge e de
concentrayao. Na mesma linha o Banco de Brasilia60 cita a Resoluyao do CMN n° 3.464/2007:
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BRITO, 2005, Prefacio.
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ZENO, 2007, p. 24.
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DUARTE JR, Antonio Marcos; PINHEIRO, Fernando Antonio Perrone; JORDAO, Manoel Rodrigues e
Bastos, Norton Torres de. Gerenciamento de Riscos Corporativos. p. 2.
60

BANCO DE BRASILIA; Departamento de Controle do Risco Institucional - Derin; Gerencia de Controle do
Risco do Neg6cio- Gerin. Estrutura de Gerenciamento do Risco de Mercado. Banco de Brasilia- BRB.
Atualiza~ao:
Fev,
2009.
Disponivel
em:
http://www.brb.com.br/novo-site/sobrebrb/institucional/pdf!Relatorio_Risco_Mercado.pdf. Acesso em 15.agosto.2009. p. 2.
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Conforme a Resolus;ao CMN n° 3.464/2007, defme-se risco de mercado como "a
possibilidade de ocorrencia de perdas resultantes da flutua<;ao nos valores de
mercado de posis;oes detidas por uma institui<;ao financeira". Essa defini<;iio
inclui os riscos das opera<;oes sujeitas avarias;ao cambial, das taxas de juros, dos
pres;os de ayaes e dos pres;os de mercadorias (commodities).

Como exernplo de gerenciamento do Risco de Mercado o Banco de Brasilia61 diz
que no seu conglomerado existe uma politica para seu gerenciamento. Tal gerenciamento e
realizado atraves do estabelecimento de limites, parfunetros e diretrizes para o controle e
gestao de todas as suas opera96es expostas ao risco de mercado.
No Conglomerado BRB, por meio da Politica de Gerenciamento de Risco de
Mercado, foram estabelecidos limites, parfunetros e diretrizes que balizam a
instituis;ao no controle e gestiio de todas as suas opera<;oes expostas ao
risco
de mercado, mantendo
essas exposi<;oes em niveis aceitaveis pela
instituis;ao, a tim de proteger a empresa das oscilas;oes dos pres;os de mercado. A
estrutura organizacional para o gerenciamento do risco de mercado do
BRB, compativel com a exposis;ao a risco das suas operas:oes, segregada
das unidades de negocias;ao e de auditoria intema.

Com a ado9ao de praticas para o gerenciamento dos riscos de mercado o Banco de
Brasilia tern como objetivo manter as exposi96es aos riscos em niveis aceiUtveis pela
institui9ao, bern como, se proteger das oscila96es dos pre90s de mercado.

5.3.1 Risco de Taxas de Juros

Conforme a defini9ao de Duarte Junior et af2 este risco pode ser definido como o
risco de perda no valor economico de uma carteira decorrente dos efeitos de mudan9as
adversas das taxas de juros. Sob mesma 6tica Zeno63 afirma que o risco de taxas de juros se
refere as perdas potenciais decorrentes de mudan9as inesperadas nas taxas de juros.
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BANCO DE BRASILIA, 2009, p. 2.
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DUARTE JUNIOR et al, p. 3.
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ZENO, 2007, p. 24.
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5.3.2 Risco de Taxas de Cambio.

Na afirmativa de Duarte Junior et af4 este risco tern rela9ao com as perdas em
conseqiiencia das mudan9as adversas nas taxas de cfunbio como os descasamentos em uma
carteira indexada a alguma moeda estrangeira. Zeno65 considera a rela9ao dos riscos de taxas
de cfunbio com as perdas potenciais decorrentes de mudan9as inesperadas nas taxas de
cfunbio,

5.3.3 Risco de Commodities

Para Zeno66 o Risco de commodities provem das "perdas potenciais decorrentes de
mudan9as inesperadas nos preyos de commodities". Nesse mesmo contexto para Duarte Junior
et af 7 este risco de a9oes esta vinculado ao mercado de carteiras de commodities e suas

variay()es.

5.3.4 Risco de A~oes

No estudo de Duarte Junior et al68 este risco se refere as perdas em conseqiiencia das
mudan9as no valor de mercado de carteiras de a9oes. Corroborando com o autor, Zeno69
afirma que este risco esta relacionado as "perdas potenciais decorrentes de mudan9as
inesperadas nos preyos de ay()es"
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ZENO, 2007, p. 24.
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5.3.5 Risco de Liquidez.

Na analise de Duarte Junior et af0 o Risco de Liquidez eo risco de perdas devido

a

incapacidade de se desfazer rapidamente uma posi<;ao, ou obter ''funding', devido as
condi<;5es de mercado como as situa<;5es onde nao e possivel "rolar" dividas nos mercados
financeiros e os ajustes de margem que venham a consumir a liquidez da institui<;ao.
Zeno 71 afirma que:
Risco de liquidez: perdas potenciais decorrentes de incapacidade de se desfazer
rapidamente de uma posic;:ao, ou obter "funding", devido as condic;:6es de mercado;

5.3.6 Risco de Derivativos

Tanto Duarte Junior et af2 quanto Zeno 73 definem o Risco de Derivativos como o
risco de perdas devido ao uso de derivativos (seja para especula<;ao, seja para hedge).

5.3. 7 Risco de Hedge

Assim como no Risco de Derivativos, para o Risco de Hedge os autores Zeno 74 e
Duarte Junior et af5 adotam a mesma teoria considerando-o como risco de perdas devido ao
uso inapropriado de instrumentos para hedge. Duarte Junior et af6 citam como exemplos as
perdas pela falta de rebalanceamento dinfunico de hedges em resposta a movimentos bruscos
no mercado e hedge sub-6timo de ativos/passivos (op<;oes cambiais, Brady bonds, etc.).
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5.3.8 Risco de Concentra~ao (mercado)

Zeno

77

considera como Risco de Concentra<;ao as perdas potenciais decorrentes da

nao diversifica<;ao dos investimentos. Sob a mesma 6tica para Duarte Junior et af8 este risco
esta relacionado

a concentra<;ao

de carteiras de investimentos, portanto, pode ser definido

como o risco de perdas devido a nao diversifica<;ao do risco de mercado de carteiras
investimentos, como por exemplo, os investimentos excessivamente concentrados em poucos
indexadores, moedas, ativos, vencimentos, etc.

5.4

RISCO DE CREDITO

Para Duarte Junior et af9 o Risco de Credito pode ser definido como:
... urna rnedida nurnerica da incerteza relacionada ao recebimento de urn valor
contratado/cornpromissado, a ser pago por urn tornador de urn emprestimo,
contraparte de urn contrato ou emissor de urn titulo, descontadas as expectativas de
recupera~iio e realiza~ao de garantias.

Considerando as principais sub-areas do risco de credito sao o nsco de
inadimplencia, de Degrada<;ao de Credito, de Degrada<;ao de Garantias, Soberano,
Financiador, de Concentra<;ao (credito).
0 Risco de Crooito, para Zeno80 , se trata da "medida das perdas potenciais
decorrentes de uma obriga<;ao nao honrada, ou da capacidade modificada de uma contraparte
em honrar seus compromissos, resultando em perda financeira".

5.4.1

Risco de Inadimplencia

0 Risco de Inadimplencia, segundo analise de Duarte Junior et afn, e aquele que as
institui<;oes tern quando ha a incapacidade de pagamento do tomador de urn emprestimo,
77

ZENO, 2007, p. 25.
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DUARTE JUNIOR et al, p. 5.
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contraparte de urn contrato ou emissor de urn titulo. Dentre outros fatores, pode ocorrer o nao
pagamento de juros e/ou principal de credito pessoal, emprestimos para pessoa juridica, cartao
de credito, leasing, etc., como tambem o nao pagamento de juros e/ou principal de titulos de
renda fixa (nacionais/intemacionais, publicos/privados) pelo emissor.
De uma maneira mais simplificada Zeno 82 define este risco como "perdas potenciais
decorrentes de uma contraparte nao poder fazer os pagamentos devidos no vencimento
destes".

5.4.2 Risco de Degrada~ao de Credito

Zeno 83 afirma que o Risco de Degradayao de credito pode ser considerado como as
perdas potenciais decorrentes de uma redu9ao do rating de uma contraparte.
Na defmi9ao de Duarte Junior et az84 se trata do risco de perdas pela degrada9ao da
qualidade crediticia do tomador de urn emprestimo, contraparte de uma transa9ao ou emissor
de urn titulo, levando a uma diminui9ao no valor de suas obriga9oes.

5.4.3 Risco de Degrada~ao das Garantias

Como o proprio nome diz, este risco tern rela9ao com as perdas provenientes da
degrada9ao da qualidade das garantias oferecidas por urn tomador de urn emprestimo,
contraparte de uma transa9ao ou emissor de urn titulo. Estas perdas podem ser ligadas as
garantias de emprestimos e a deprecia9ao no valor das garantias depositadas em bolsas de
derivativos 85•
Na analise de Zeno 86 este risco esta ligado as perdas potenciais decorrentes de urna
redu9ao do valor de mercado das garantias de urn emprestimo.
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5.4.4 Risco Soberano

Segundo Duarte Junior et af 7 este risco provem da possibilidade de perdas advindas
da incapacidade de urn tomador de urn emprestimo, contraparte de uma transayao ou emissor
de urn titulo, em honrar seus compromissos em funyao de restriyoes impostas por seu pais
sede.
Zeno88 acredita que este risco esta vinculado as perdas potenciais decorrentes de uma
mudanya na politica nacional de urn pais que afete sua capacidade de honrar compromissos.

5.4.5 Risco de Financiador

Segundo Duarte Junior et af9 este e o risco de perdas por inadimplencia do
financiador de uma transayao, potencializada quando o contrato nao contempla acordo de
liquidayao por compensayao de direitos e obrigayoes (netting agreement) citando como
exemplos: Repurchase transactions que nao contemplem o netting de direitos/obrigay5es (ao
contrano dos /SMA Agreements).

5.4.6 Risco de Concentra~ao (credito)

No pensamento de Duarte Junior et az9° este risco esta ligado

a concentrayao

de

credito de investimentos e suas perdas decorrentes da nao diversificayao, como exemplo
temos a concentrayao de emprestimos em poucos setores da economia, classes de ativos, etc.
Zeno 91 relaciona o risco de concentrayao com as possiveis perdas provenientes da
exposiyao de credito em poucas contrapartes.
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5.5

RISCO OPERACIONAL

Com referencia aos estudos de Zeno 92 o Risco Operacional pode ser considerado
como a medida das possibilidades de perdas uma empresa no "caso de seus sistemas, pniticas
e controles intemos nao serem capazes de resistir a falhas humanas ou de equipamentos". 0
autor93 considera como suas principais subareas os riscos de equipamento, de obsolescencia,
de presteza e confiabilidade, de erro nao intencional, de fraudes, furtos ou roubos, de
qualifica<;ao, de produtos e servi<;os, de imagem, de concentra<;ao, sistemico e de catastrofe.
,

94

De acordo com DUARTE JUNIOR et al ,
0 risco operacional pode ser definido como uma medida numerica da incerteza dos
retomos de uma instituiyao caso seus sistemas, pniticas e medidas de controle nao
sejam capazes de resistir a falhas humanas, danos a infraestrutura de suporte,
utiliza9ao indevida de modelos matemiiticos ou produtos, alterar;oes no ambiente
dos neg6cios, ou a situayoes adversas de mercado.
AB principais sub-areas do risco operacional sao:
1) Risco de Overload.
2) Risco de Obsolescencia.
3) Risco de Presteza e Confiabilidade.
4) Risco de Equipamento.
5) Risco de Erro Nao Intencional.
6) Risco de Fraude.
7) Risco de Qualificayao.
8) Risco de Produtos & Servir;os.
9) Risco de Regulamentayao.
10) Risco de Modelagem.
I 1) Risco de Liquidar;ao Financeira.
12) Risco Sistemico.
13) Risco de Concentrar;ao (Operacional).
14) Risco de Imagem.
15) Risco de Catastrofe.

5.5.1 Risco de Overload

Duarte Junior et al5 relaciona este risco com as sobrecargas ocorridas nos sistemas
de operacionaliza<;ao das instituiy()es financeiras - "e possivel defini-lo como o risco de
perdas por sobrecargas nos sistemas eletrico, telefOnico, de processamento de dados, etc".

92

ZENO, 2007, p. 26.

93

ZENO, 2007, pp. 26-27.

94

DUARTE J0NIOR et al, pp. 8-9.

95

DUARTE J0NIOR et al, p. 9.
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5.5.2

Risco de Obsolescencia

Risco diretamente relacionado
em se manter atualizadas quanto

anecessidade que as Instituiyoes Financeiras possuem

a evoluyao tecnol6gica. Este risco e interpretado por Duarte

Junior et al 96 como:
Este pode ser definido como o risco de perdas pela nao substituiyao freqiiente dos
equipamentos e softwares antigos. Dois exemplos sao dados por:
1) Versoes atualizadas de softwares nao compativeis com hardware antigo.
2) Impossibilidade de integrar sistemas computacionais desenvolvidos em versoes
de software diferentes.

Na afirmativa de Zeno97 o Risco de Obsolescencia esta vinculado as "perdas
potenciais decorrentes da obsolescencia de seus sistemas (de "software", de "hardware",
teleronicos, eletricos, etc.)".

5.5.3 Risco de Presteza e Confiabilidade

Este risco e inerente as informayaes e sua confiabilidade.

E defmido

por Duarte

Junior et al98 como o risco de perdas pelo fato de informay()es nao poderem ser recebidas,
processadas, armazenadas e transmitidas em tempo habil e de forma confiavel e citam como
exemplos:
1) Situayoes onde informayoes consolidadas sobre exposiyao de urn banco nao
podem ser obtidas em tempo habil para analise.
2) Impossibilidade de prestar informayoes precisas em determinados honirios devido
aatualiza9ao de bancos de dados ocorrer por processamento em batch.

Como mesmo sentido Zeno 99 afirma que este risco provem das "perdas potenciais
devido ao fato de inforrnayoes nao serem recebidas, processadas, armazenadas e transmitidas
em tempo habil e de forma confiavel".
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5.5.4 Risco de Equipamento

Mais uma vez os autores Zeno 100 e Duarte Junior et a/101 adotam defini~es
singulares. Consideram que o risco de perdas esta ligado

a ocorrencia

de falhas nos

equipamentos eletricos, de processamento e transmissao de dados, telefOnicos, de seguranya,
etc, como a contamina<;ao por virus nas redes de microcomputadores, os danos ocorridos em
discos rigidos e a falta de reparos na rede de telefonia.

5.5.5 Risco de Erro Nao Intencional

E o risco que tern maior rela<;ao com as pessoas na Institui9ao. Para Duarte Junior et
a/102 este risco tern rela<;ao com as perdas em decorrencia de equivoco, omissao, distra<;ao ou
negligencia de funcionanos. Da mesma maneira Zeno 103 tambem considera como Risco de
Erro Nao Intencional "as perdas potenciais decorrentes de equivoco, omissao, distra<;ao ou
negligencia de funcionarios".

5.5.6 Risco de Fraudes

0 Risco de Fraudes e pertinente ao comportamento das pessoas, principalmente no
que se refere a falta de etica e ao abuso de confian<;a. Na defini<;ao de Duarte Junior et a/

104

:

Este pode ser defmido como o risco de perdas em decorrencia de comportamentos
fraudulentos (adulterayao de controles, descumprimento intencional de normas da
empresa, desvio de valores, divulgayao de informayoes erradas, etc.).
Dois exemplos sao dados por:
1) Desvio de dinheiro de agencia bancana.
2) Aceitayiio de "incentivos" de clientes para conceder crooito em valores mais
e1evados.
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De uma maneira mais simples, porem como mesmo sentido, Zeno 105 defme Risco de
fraudes, furtos ou roubos como as "perdas potenciais decorrentes de comportamentos
fraudulentos (adultera9ao de controles, descumprimento intencional de normas da empresa,
desvio de valores, divulga9ao de informa96es erradas, etc.)".

5.5. 7 Risco de Qualifica~ao

Provem da necessidade que as Institui9oes Financeiras possuem em ter profissionais
capacitados para exercerem suas atividades. Para Duarte Junior et al106,

Pode ser defmido como o risco de perdas pelo fato de funciomirios desempenharem
tarefas sem qualifica<;ao profissional apropriada a fun<;ao.
Tres exemplos sao dados por:
1) Uso de estrategias de hedge com derivativos sem conhecimento por parte do
operador das limita<;oes desta.
2) Calculo de perdas & lucros em carteiras sem conhecimento dos mercados.
3) Iniciar opera<;oes em mercados "sofisticados" sem contar com equipes (backoffice e front-office) devidamente preparadas.

Risco de qualifica<;ao: perdas potenciais pelo fato de funciomirios desempenharem
tarefas sem qualifica<;ao profissional apropriada a fun<;ao;

5.5.8 Risco de Produtos &

Servi~os

A defini9ao de Duarte Junior et al108 e que este risco decorre das perdas pela venda
de produtos ou presta9ao de servi9os de forma indevida, ou inadequada, nao satisfazendo as
necessidades e demandas de clientes como nos casos de envio de cartoes de credito sem
consulta previa ao cliente.

105

ZENO, 2007, p. 26.

106

DUARTE nJNIOR eta/, p. 11.

107

ZENO, 2007, p. 26.

108

DUARTE nJNIOR eta/, pp. 11-12.
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Para Zeno

109

tambem considera este risco como a possibilidade de ocorrer

a

insatisfa<;ao dos clientes pela venda de produtos/presta<;ao de servi<;os de forma indevida ou
sem atender as necessidades e demandas de clientes.

5.5.9 Risco de Regulamenta~ao

Para Duarte Junior eta! 110:
Este pode ser definido como o risco de perdas em decorrencia de alterac;:oes,
impropriedades ou inexistencia de normas para controles internos ou externos.
Dois exemplos sao dados por:
I) Alterac;:iio de margens de garantia ou de limites de oscilac;:iio em bolsas de
derivativos sem aviso antecipado ao mercado.
2) Front-office responsavel pela operac;:iio do back-office.

5.5.1 0 Risco de Modelagem

Conforme Duarte Junior et a/111 o Risco de Modelagem provern das perdas pelo
desenvolvimento, utiliza<;ao ou interpreta<;ao incorreta dos resultados fornecidos por modelos,
incluindo a utiliza<;ao de dados incorretos. Para exemplificar a ocorrencia destas perdas
podemos citar a utiliza<;ao de software comprado de terceiros sem conhecimento de suas
limita<;oes e a utiliza<;ao de modelos matematicos sem conhecimento de suas hip6teses
simplificadoras.

5.5.11 Risco de Liquida~ao Financeira

0 Risco de Liquida<;ao Financeira decorre de perdas provenientes de falhas nos
procedimentos e controles de finaliza<;ao das transa<;oes 112 •
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5.5.12 Risco Sistemico

No estudo de Duarte Junior et a/113 o Risco Sistemico pode ser definido como o risco
de perdas devido a altera9oes no ambiente operacional.
Dois exemplos sao dados por:
I) Alterac;ao abrupta de limites operacionais em bolsas levando todas as instituic;oes
financeiras a dificuldades.
2) Modificac;ao repentina de base de calculo de tributos corporativos.

A defini9ao de Zeno 114 para o Risco Sistemico o relaciona com as perdas potenciais
decorrentes de alterayoes substanciais no ambiente operacional.

5.5.13 Risco de Concentra~ao (operacional)

A rela9ao deste risco esta na concentra9ao de produtos, clientes ou mercados. Para
Duarte Junior et a/115:
Este pode ser definido como o risco de perdas por depender de poucos produtos,
clientes e/ou mercados.
Dois exemplos sao dados por:
1) Bancos que s6 operem financiando clientes de determinado segmento (por
exemplo, setor automotivo, credito a lojistas, etc.).
2) Instituic;oes financeiras com receita concentrada em unico produto, dependentes
habilidade operacional de urn Unico operador,funding em urn unico mercado, etc.

0 Risco de Concentra9ao

e considerado

por Zeno 116 como as perdas potenciais

decorrentes de neg6cios nao adequadamente diversificados.
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5.5.14 Risco de Imagem

Na afirmativa de Zeno 117 o risco de imagem decorre de possiveis perdas pela
altera9ao da reputa9ao da Institui9ao junto a clientes, concorrentes, 6rgaos govemamentais,
etc. Duarte Junior et azl 18tambem vincula as perdas em decorrencia dessas altera9oes da
reputa9ao.
Tres exemplos sao dados por:
1) Boatos sobre a saude de uma institui9iio desencadeando corrida para saques.
2) Fundos de investimento alavancados com perdas elevadas durante periodos de
crise.
3) Envolvimento da institui9ao em processos de lavagem de dinheiro, remessas de
divisas ilegais, etc.

5.5.15 Risco de Catastrofe

Segundo Duarte Junior et al119 podemos definir como o risco de perdas devido a
catastrofes (naturais ou nao ), como os desastres naturais (terremotos, enchentes, etc.) que
dificultem a opera9ao diana da institui9ao ou de areas criticas como centros de
processamento, de telecomunicayoes, etc.; a destrui9ao do patrimonio da institui9ao por
desastres que abalem a estrutura civil de predios (colisao de avioes, caminhoes, etc.),
incendios, etc.

5.6

RISCO LEGAL

0 Risco Legal, como o proprio nome diz, esta relacionado as normas legais que
regem o Sistema Financeiro. Deste modo Zeno 120 considera a liga9ao que este risco tern com
a medida das perdas ocorridas pela viola9ao da legislayao regulamentadora, bern como, a
quebra de contratos e o pagamento de tributos. Para o autor suas principais subareas sao:
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Risco regulat6rio e de legisla9ao, Risco de contrato, Risco de aplica9ao da lei e Risco
tributario.
Para Duarte Junior et al121 este risco e considerado como:
( ... ) uma medida numerica da incerteza dos retornos de uma institui~ao caso seus
contratos nao possam ser legalmente amparados por falta de representatividade por
parte de urn negociador, por documenta~ao insuficiente, insolvencia ou ilegalidade.
As principais sub-areas do risco legal sao:
1) Risco de Legisla~ao.
2) Risco Tributario.
3) Risco de Contrato.

5.6.1 Risco de Legisla~ao

Este risco esta relacionado ao respeito

a legisla9ao que regulamenta o funcionamento

do Sistema Financeiro. Para Duarte Junior et

az!22 se trata do risco de ocorrencia de perdas

decorrentes de san9oes por reguladores e indeniza96es pelos danos causados a terceiros
devido

a viola9ao

da legisla9ao vigente, como por exemplo, as multas referentes ao nao

cumprimento de exigibilidades e as indeniza9oes pagas a clientes por nao cumprimento da
legisla9ao.
Zeno 123 chama este risco de "Risco Regulat6rio e de Legisla~o", segundo sua
defini9ao este risco esta ligado as "perdas potenciais decorrentes de san96es impostas por
reguladores e pelo sistema judiciario nos casos de descumprimento de regulamenta9ao ou de
legisla9ao vigentes".

5.6.2 Risco Tributario

Zeno 124 refere-se ao Risco Tributario como as "perdas potenciais decorrentes da
cria9ao de novos tributos ou de nova interpreta9ao dos tributos existentes"
Na mesma linha Duarte Junior et a/125 o define como:
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Este pode ser definido como o risco de perdas devido a cria9ao ou nova
interpretavao da incidencia de tributos.
Dois exemplos sao dados por:
1) Criavao de impostos novos &obre ativos e/ou produtos.
2) Recolhimento de novas contribui9oes sobre receitas, nao mais sobre Iucros.

5.6.3 Risco de Contrato

As perdas potenciais decorrentes de contratos omtssos ou mal redigidos (sem o
devido amparo legal) sao definidas por Zeno 126 como Risco de contrato. Sob a mesma otica
Duarte Junior et azl 27 acredita que este risco decorre de julgamentos desfavoraveis por
contratos omissos, mal redigidos ou sem o devido amparo legal, citando como exemplos:
- Pessoa sem poder para assinar contratos representando a institui9ao;
- Nao execu9ao pronta de garantias, requerendo o acionamento do juridico;
- Responsabilidades cobertas nos contratos de terceiriza9ao colocadas de forma
pouco objetiva.

5.6.4 Risco de Aplica~ao da Lei

Sobre o Risco de aplica9ao da lei Zeno 128 relaciona as possiveis perdas que podem
ocorrer pela capacidade do sistema legal em assegurar ou nao o efetivo cumprimento das leis
e dos contratos existentes.
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CONCLUSAO

Considerando a importancia do sucesso no gerenciamento de riscos buscamos
demonstrar em nosso estudo todos os riscos relacionados ao Sistema Financeiro em geral.
Acreditamos que antes de adotar uma pratica na gestao de riscos, seja qual for, e
imprescindivel buscar uma visao integrada dos riscos, atraves da analise de todas as variaveis
que podem influenciar o born desempenho da Institui9ao.
Na tentativa de demonstrar a abrangencia dos riscos trouxemos informa<;oes sobre o
Sistema Financeiro Nacional, e seus principais componentes, os principais mercados
financeiros existentes e suas caracteristicas.
Buscamos tambem analisar a maior abrangencia possivel de riscos e os fatores que os
influenciam. Neste ponto principalmente, a nossa pesquisa procurou trazer o maior numero de
autores e suas definiyaes, isto por considerar que todas as analises nos sao fundamentais para
conhecer os riscos que nos influenciam.
Existem riscos relacionados somente ao mercado, mas tambem, existem outros
relacionados as leis e normas regulamentadoras, aos fatores eticos e

OS

que sao pertinentes a

propria operayao. Ha tambem riscos relacionados a fatores que nao temos o poder de
controlar, como falhas operacionais e de sistemas, humanas e catastrofes naturais.
Por fim, acreditamos que nosso estudo possa propiciar ao leitor uma melhor
compreensao dos riscos do sistema financeiro possibilitando assim, seu gerenciamento.
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