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RESUMO 

CHERVINSKI, Jaderson. "Controladoria em lnstituicoes Financeiras: Teoria, Forma de 
Atuacao e lnstrumentos de Gestao de Risco". 0 objetivo desse estudo foi demonstrar 
atraves de uma revisao te6rica, como e a atuac;ao da area de Controladoria em uma 
instituic;ao financeira, e em especial, quais os metodos de gestao de risco utilizados. Para 
isso, inicialmente uma revisao bibliografica a cerca do tema Controladoria identificou que os 
dois principais pontos que diferenciam a Controladoria de uma instituic;ao financeira e sua 
preocupac;ao com a gestao de risco, visto que o risco e intrinseco a atividade bancaria; e a 
migrac;ao da analise de retorno obtido para a analise do retorno em condic;6es de risco e 
alocac;ao de capital. Em seguida, foi dedicado um capitulo para demonstrar quais os riscos 
envolvidos na atividade bancaria, para que uma vez conhecendo-os, pudessemos analisar 
seus metodos de gestao. Ficou explicito que os dois principais tipos de risco sao o de 
credito e o de mercado, sendo a principal diferenc;a entre eles e que no primeiro ha risco de 
perda de 100% do credito, e no segundo, devido a flutuac;6es de moeda e taxas, o prejuizo 
pode ser maior do que o valor aplicado na operac;ao. Por fim, foram demonstrados os 
modelos de gestao de risco em instituic;6es financeiras. Para tanto, dividiu-se os modelos 
em "classicos", como sendo os mais utilizados pelas instituic;6es e em "novas abordagens", 
exemplificando alguns modelos que passam cada vez mais a serem utilizados. A conclusao 
do estudo aponta para uma separac;ao cada vez maior do papel da controladoria em 
instituic;6es financeiras, migrando da analise de resultados passado para uma area atuante 
na gestao de riscos a fim de elevac;ao a rentabilidade das operac;6es e maximizac;ao da 
alocac;ao do capital da instituic;ao. 

Palavras chaves: controladoria, gestao de risco, bancos; rating; VaR. 
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1 INTRODUCAO 

As empresas tern necessitado cada vez mais de informagao, destacando o 

papel da controladoria. 

A controladoria pode ser conceituada como um conjunto de prindpios, 

procedimentos e metodos das Ciencias da Administragao, Economia, Psicologia, 

Estatfstica e principalmente da Contabilidade, que se ocupam da gestao econ6mica 

e gestao de risco com fim de orienta-las para a eficacia. 

Ha, no entanto, um ramo de atividade onde a controladoria e por 

consequencia o gerenciamento de risco, sao utilizados de uma forma mais 

complexa. Sao as instituigoes financeiras. Nelas, o risco e parte intrinseca a 
atividade exercida. Ou seja, em cada operagao de intermediagao, os bancos 

assumem o risco do nao pagamento do emprestimo, e isso acaba influenciando o 

prego do emprestimo (taxa de juros) e a rentabilidade (spread). 

Por tanto e de se esperar que a forma de atuagao, o escopo de analise e os 

instrumentos da area de controladoria de uma instituigao financeira se diferenciem 

dos demais ramos de atividade, sobretudo pelo fato de sua a atividade principal da 

empresa envolve justamente o risco. 

Neste sentido, como e com quais instrumentos a controladoria e utilizada em 

uma instituigao financeira sabendo que 0 risco e inerente a atividade deste tipo de 

neg6cio? E a resposta a esta pergunta que esperamos encontrar na conclusao deste 

estudo. 
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2 A CONTROLADORIA: UMA REVISAO TEORICA 

2.1 ATIVIDADES CLASSICAS DA CONTROLADORIA 

Com o aumento da complexidade na organizac;ao das empresas, o maior grau 

de interferencia governamental, variedade de fontes de financiamento e 

principalmente a necessidade de urn controle gerencial mais efetivo tern sido 

algumas raz6es para que o gerenciamento das financ;as das empresas tenha 

aumentado de importancia nas ultimas decadas. 

A partir disso, a separac;ao entre a func;ao contabil e a func;ao financeira foi o 

caminho mais racional a ser seguido, surgindo novas func;oes para a Controladoria. 

De acordo com MOSSIMANN (1993), a Controladoria consiste em urn corpo de 

doutrinas e conhecimentos relativos a gestao econ6mica. Os dois principais 

enfoques sao: 

1. Como urn 6rgao administrativo com uma missao, func;ao e princfpios 

norteadores definidos no modelo de gestao da empresa; 

ii. Como uma area de conhecimento humano com fundamentos, conceitos, 

princfpios e metodos oriundos da Contabilidade, Administrac;ao e Economia. 

Para BORINELLI (2006, p. 1 05), a controladoria e urn con junto de 

conhecimentos que se constituem em bases te6ricas e conceituais de ordens 

operacional, econ6mica, financeira, e patrimonial, relativas ao controle do processo 

de gestao operacional. 

forma: 

Ja WILSON (1995) destaca as func;oes basicas da controladoria da seguinte 

1 - Planejamento: estabelecimento e manutengao de um plano integrado de 

operag6es de curta e longos prazos, consistente com as metas e objetivos 

da companhia, analisado e revisado quando necessaria, comunicando a 

todos as niveis de gerencia, utilizando sistemas e processes instalados 

adequadamente; 
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2 - Centrale: Desenvolvimento e revisao de padr6es para avaliagao da 

performance e para prover linhas gerais e suporte aos membros da 

gerencia a fim de assegurar comparagao dos resultados realizados com 

testes padr6es, considerando informag6es financeiras e informag6es nao

financeiras; 

3 - Relat6rios: Preparagao, analise e interpretagao dos resultados 

financeiros para utilizagao da gerencia no processo decis6rio, 

proporcionando analise das informagoes com referencia aos objetivos da 

companhia. Preparagao de relat6rios para autoridades reguladoras, 

acionistas, instituig6es financeiras, clientes e para o publico geral; 

4 - Contabilidade: Desenho, estabelecimento e manutengao da 

contabilidade geral e de custos para toda a companhia, registrando 

adequadamente todas as transag6es financeiras nos livros, de acordo com 

os princfpios contabeis e controles internes, com flexibilidade suficiente para 

prover informag6es essenciais requeridas pela gerencia para planejar e 

controlar adequadamente os neg6cios da companhia; 

5 - Outras responsabilidades: relacionamento com Auditores externos, 

investidos, 6rgaos reguladores; responsavel pela area tributaria e 

programas de seguranga, entre outros; 

Esta defini9ao de WILSON e proxima a defini9ao das principais atribui<;oes 

do controller, profissional dedicado a controladoria. Cabe ao controller chefiar tanto a 

contabilidade quanta o desenvolvimento de atividades aplicadas ao escopo 

gerencial. 

A literatura indica algumas nas fun96es basicas do controller. As principais 

sao: 

a. Planejamento: estabelecendo e mantendo urn plano integrado de elabora9ao 

de metas a curta e em Iongo prazo, promovendo revis6es constantes; 

b. Controle: desenvolvendo e revisando constantemente os padr6es de 

avalia9ao de desempenho assegurando que o resultado real das atividades 

esteja em conformidade com os padr6es estabelecidos; 

c. lnformacoes: preparando, analisando e interpretando resultados financeiros 

para serem utilizados pelos gestores no processo de tomada de decisao, 
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aiE§m de preparar as informac;oes para usa externo para que atendam as 

exig€mcias do governo, aos acionistas e ao publico em geral; 

d. Sistema contabil: estabelecer e manter o sistema de contabilidade geral e de 

custos, mantendo registros de todas as transac;oes financeiras nos livros 

contabeis de acordo com os prindpios fundamentais e contabilidade e com 

finalidade de controle interne; 

e. Administracao de risco: apurar e mensurar todas as premissas que possam 

representar algum tipo de risco a atividade da empresa; 

f. Outras funcoes: administrar e acompanhar cada uma das atividades que 

impactam o desempenho empresarial, envolvendo-se no limite em 

negociac;oes com fornecedores e 6rgaos governamentais. 

NAKAGAWA (1987, p. 2): 

0 profissional que se especializa em Controladoria recebe a denominac;ao 

de controller. Cabe a ele projetar, implementar, coordenar e manter um 

sistema de informac;oes que possa atender de forma adequada as 

necessidades informativas do processo de planejamento e controle a 

empresa. 

Exceto pela atividade de elaborac;ao de orc;amento, as func;oes classicas de 

Controladoria descritas na pagina anterior e nesta pagina registram a analisam 

informac;oes econ6mico-financeiras e eventos ja realizados. Mesmo com a atividade 

de elaborac;ao do orc;amento, esta se baseia geralmente em eventos passados como 

fonte de projec;ao de valores. Aqui esta a divisao conceitual entre a Controladoria e a 

Controladoria em lnstituic;oes Financeiras, que migra da analise do retorno obtido 

para a analise do retorno em condic;oes de risco e alocac;ao de capital. 
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2.1 CONTROLADORIA EM INSTITUI(;OES FINANCEIRAS 

Segundo Brito (2000): 

Definir a atividade da Controladoria em institui~oes financeiras e em 

corpora~oes nao financeiras nao e tarefa muito facil, uma vez que ela 

assume atividades diferentes dependendo da cultura e dos costumes das 

corpora~oes. Par exemplo, em certas corpora~oes, a Controladoria nao tem 

como uma de suas atividades o controle or~amentario, que fica como uma 

unidade separada. 

A controladoria precisa saber se adaptar a essas mudangas de escopo, e 

suas fungoes precisam ser acrescidas de outras, focando a atengao tambem no 

monitoramento das variaveis macroecon6micas (par exemplo) que impactam o 

neg6cio, as quais sao altamente influenciadas par aspectos s6cias e politico, o que 

as torna plenamente passiveis de identificagao, mensuragao e adequada divulgagao 

a seus usuarios diretos. 

De acordo com CATELLI (2001, p.360), caracterizado par profundas 

mudangas ambientais e alto grau de competigao entre as empresas, os gestores das 

instituig6es financeiras encontram-se diante de novas desafios. A partir disso, com o 

intuito de garantir a eficacia, ficam cada vez mais claras as necessidades de: 

• Revisao do modelo de gestao da instituigao, caracterizado pelo conjunto de 

crengas e valores quanta a forma de gestao de suas atividades; 

• Postura gerencial mais empreendedora; 

• Estruturagao adequada do processo de gestao de suas atividades, desde a 

fase de planejamento ate o controle oportuno de suas ag6es; 

• Adaptabilidade de seus modelos decis6rios as novas exigencias ambientais: e 
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• Desenvolvimento de sistemas de informac;oes gerenciais que ap6iem 

adequadamente esses modelos decis6rios, em todas as fases do processo de 

gestao. 

A func;ao da controladoria em instituic;oes financeiras ganhou caracterlstica 

especial nos ultimos anos com o crescimento das transac;oes, envolvendo riscos de 

diversas categorias, desde os relacionados aos chamados derivatives ate os riscos 

classicos. 

Nesse novo cenario, a func;ao da controladoria em instituic;oes financeiras 

ganha relevtmcia em identificar, mensurar e divulgar esses riscos, contribuindo para 

a analise de seus impactos na conjuntura organizacional. 

As fungoes basicas de um banco sao a intermediac;ao financeira e a 

prestac;ao de servic;os. A partir do momenta em que essas atividades tem o fator 

risco de forma mais freqOente, a controladoria deve reorientar sua atividade de 

forma a priorizar a compreensao desses riscos e seus posslveis efeitos. E proposto, 

como uma reorientac;ao da atividade focar esses riscos, com vistas na sua 

identificac;ao e mensurac;ao, de forma a evidenciar uma leitura mais adequada do 

contexto no qual a instituic;ao esta inserida. 

Sem a evidenciac;ao dos riscos de mercado e credito, a gestao tem 

dificultada a melhor compreensao de como esta o banco e do que pode acontecer 

com ele a curta, media e Iongo prazo, em decorrencia das perdas que possam vir a 

ocorrer. 

Procura-se a partir da atividade basica da controladoria em bancos, da 

tridimensao de risco, retorno e consumo de capital, da analise dos riscos de 

mercado e credito e da significativa influencia desses riscos na atividade bancaria, 

propor um modelo de controladoria de riscos em instituic;oes financeiras, par meio do 

qual a gestao tenha ciencia dos riscos aos quais a instituic;ao esta exposta, e de 

posse desses dados, tenha condic;oes de propor e executar ac;oes corretivas, 

quando necessarias, de forma a, pelo menos, evitar a descontinuidade da 

instituic;ao. 

A controladoria deve estar preparada para compreendes os riscos advindos 

das transac;oes e seus efeitos. A associac;ao da atividade bancaria ao risco gera 

necessidade de associar a controladoria aos riscos advindos dessas transac;oes, de 
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forma que sua identificagao, mensuragao e divulgagao contribuam para uma melhor 

gestao. 

A controladoria de uma instituigao financeira deve ter no fator risco uma 

orientagao permanente, pais pelo fato de essas transagoes apresentarem retornos 

altamente atraentes, a freqOemcia das transag6es com riscos e muito elevada. 

2.2 ATIVIDADES BASICAS DA CONTROLADORIA EM INSTITUI<;OES 

FINANCEIRAS 

As atividades basicas da controladoria das instituig6es financeiras podem 

ser resumidas em: 

a) Elaborar, implantar e gerir o sistema de informagoes contabeis e 

gerenciais, o que compreende o acompanhamento de metas 

estabelecidas, a consolidagao do processo orgamentario, a analise do 

desempenho dos gestores e dos diferentes produtos do banco, bern 

como outras informag6es financeiras relevantes para suporte a tomada 

de decisao, como resultado par cliente, agenda, produto, setor de 

atividade, entre outros; 

b) Preparar e fornecer informag6es para as autoridades reguladoras; 

c) Acompanhar e atualizar os controles internos gerais da instituigao. 

d) Gerar indicadores de risco para o portfolio existente, como par exemplo, 

indices de atrasos par porte de cliente, classificagao de risco. E, 

influenciar na precificagao das novas operag6es, ora penalizando a 

rentabilidade futura ora evitando que novas operag6es sejam feitas para 

urn perfil de risco sabidamente preocupante; 
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2.3 0 COMPONENTE RISCO INSERIDO NA ATIVIDADE DA CONTROLADORIA 

A atividade da controladoria em institui96es financeiras, em especial nos 

bancos de atacado (a partir do intenso numero de opera96es que apresentam riscos 

de mercado, ou seja, riscos decorrentes do movimentos contrarios de pre9os de 

variaveis que compoem as opera9ao e riscos decorrentes de diferen9as entre prazos 

de vencimento de ativo e passivo), deve nortear-se para a identifica9ao, mensura9ao 

e divulga9ao desses riscos. 

A enfase dada nesse novo conjunto de riscos, aliado aos riscos de cn3dito ja 

tradicionais (risco de determinado direito de receber, advindo de um 

instrumento/contrato, nao ser honrado), orienta, certamente, um novo perfil para a 

atividade de controladoria. Uma institui9ao financeira pode ter sua continuidade 

abalada pelos riscos assumidos, e a atividade de identifica-los, mensura-los e 

divulga-los aos gestores deve ser incorporada as atividades tradicionais da 

controladoria. A nao observancia desses riscos nao permite o controle adequado. 

Observa-los, organizar os dados e transforma-los em informa9ao util muito contribui 

para a institui9a0. 0 valor da informa9a0 util e diretamente proporcional a 

importancia dela para os neg6cios da institui9ao. 

A determina9ao ex ante do valor da informa9ao e o aproveitamento dela 

para o aperfei9oamento do processo decisorial nao tem solu9ao independente, 

porque o valor da informa9ao depende intrinsecamente do seu uso. A resolu9ao 

dessas questoes e muito relevante para o controller, porque ao planejar o sistema 

contabil gerencial ele tem de tomar decisoes de quais informa96es terao de ser 

arrecadadas, processadas e informadas para atender as necessidades decisoriais 

da empresa. 

A variavel risco incorporou-se com mais enfase as atividades das institui96es 

financeiras. Conhece-la, mensura-la e divulga-la adequadamente e fundamental 

para melhor basear as decisoes. 0 controle desses riscos e a identifica9ao dos 

retornos pertinentes tornou-se um importante instrumento para balizar a tomada de 

decisao. 

Cabe a controladoria identificar, mensurar e divulgar esses riscos. 0 gratico 

abaixo ilustra isso. E uma proposta de atividade de controladoria em institui96es 

financeiras. 
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GRAFICO 1: ESQUEMA DE ATUACAO DA CONTROLADORIA 

~ t 

Fonte: BRITO (2000, pg. 50) 
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Ate agora falamos ma1s das atribuigoes da controladoria em instituig6es 

financeiras. Mas, em se tratando de organizagao departamental, os maiores bancos 

atuantes no pais organizam a Controladoria de forma diferente. E essa a conclusao 

de SILVA (2006). Abaixo, segue tabela com os principais resultados do estudo que 

demonstra como e a organizagao da area de Controladoria nos maiores bancos que 

atuam no pais. 

TABELA 1: ANALISE DO NIVEL HIERARQUICO E ATIVIDADES 

Haucos t'nidade / ~~~ 

vincul(~ 

BB Direboria/ P 

vicc
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Dh-.;::toria/ P 
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presidi!neia 
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nr;:,;id:n..:ia 

Fonte: SILVA (2006 pg. 8-9) 
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SILVA (2006) analisou os organogramas dos bancos atuantes no pais, e 

definiu quatro possiveis unidades organizacionais: 

i) Como uma diretoria ou unidade aut6noma, caracterizada como 

contabilidade gerencial; 

ii) Como parte integrante de uma diretoria ou unidade, caracterizada 

como contabilidade gerencial; 

iii) Como parte integrante de uma diretoria ou unidade, sem separagao da 

contabilidade tradicional ou financeira; 

iv) Outras formas de atuagao. 

Consolidando os dados por Unidade, vemos da Tabela 2 (abaixo) que 71% 

dos bancos da amostra enxergam a Controladoria como uma Diretoria ou unidade 

autonoma caracterizada como contabilidade gerencial. E, em apenas 29% como 

parte integrante de uma diretoria ou unidade. lsto reforga a ideia de que nas 

instituigoes financeiras, alem da Controladoria assumir uma certa independencia, 

suas atribuigoes estao voltadas para o Planejamento, ao inves de apenas Controle. 

TABELA 2: UNIDADE E VINCULACAO COM A CONTROLADORIA 

I) i:-e tori~ttc 71 

Comi~,ls 

Fonte: SILVA (2006 pg. 9) 

Ptanejarn;: ntn. 
c:~-::~- :1e i;1i:1 
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2.4 CONCLUSAO DO CAPITULO 

0 foco deste capitulo foi definir, do ponto de vista te6rico, em que momenta 

a controladoria classica desvia seu campo de atuagao para atender as necessidades 

das instituigoes financeiras. E este ponto e o lapso temporal. Ou seja, exceto pela 

atividade de elaboragao de orgamento, as fungoes classicas de Controladoria 

registram a analisam informagoes econ6mico-financeiras e eventos ja realizados. 

Mesmo no caso do planejamento orgamentario, em que se projeta com base em 

hist6ricos. Nao que a controladoria das instituigoes financeiras nao toque esses 

aspectos, mas neste caso insere-se a analise do retorno obtido em condigoes de 

risco e alocagao de capital. Como prever os resultados se o fator risco e o principal 

driver? 

E isso, traz mudangas profundas na forma de atuagao, nos instrumentos e 

no tipo de organizagao que a controladoria assume nas instituigoes financeiras. 0 

trabalho de SILVA (2006) comprova empiricamente, que, inclusive, a Controladoria 

neste tipo tern status de Diretoria, tamanho seu envolvimento no controle e 

planejamento do neg6cio. 

Essa independencia surge em decorrencia do acesso a informagoes 

consolidadas, lhe conferindo o titulo de area mais capacitada para ser a gestora dos 

riscos da empresa. 

Sabendo disso, dedicamos o proximo capitulo para expor quais sao e como 

o risco esta inserido na intermediagao financeira. Uma vez conhecendo-o sera 

possivel definir quais as formas e metodos de controle. 
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3 0 RISCO NAS INSTITUICOES FINANCEIRAS 

3.1 RISCO COMO ESSENCIA DO NEGOCIO 

As instituig6es financeiras assumem riscos de diversos tipos. Riscos de 

moeda, riscos de taxas de juros pre e p6s e talvez o mais importante, o risco de 

credito, ou seja, riscos com assungao de posi<;6es com vencimentos de ativos e 

passives para prazos diferentes. 

Logicamente, na assungao desses riscos as instituig6es financeiras buscam 

um retorno maior. E esta relagao risco-retorno norteia cada operagao de um banco e 

passa a fazer parte de suas operag6es de fora tao intensa e rotineira que, em 

periodos de crise, sao eles os mais ameagados, ate mesmo quanto a sua 

continuidade. A crise financeira de 2008/2009 e prova empirica disso. 

Para assumir esses riscos, elas precisam dispor de um sistema de controle 

adequado, de forma a evidenciar a qualidade do resultado. Para tanto, faz-se 

necessaria dimensionar o total exposto, os tipo de risco e o retorno. A partir das 

informag6es oriundas desse controle, podem gerenciar problemas derivados de 

instabilidade ou crise nos mercados. 

As instituig6es financeiras tern essa caracteristica de vinculo ao risco por 

diversos motives: 

a) No caso de grandes bancos, e a melhor forma de competir, pois os 

bancos de pequeno porte nao tern essa vocagao como principal 

atividade, pois estao voltadas para a escolha do cliente, basicamente 

assumindo poucos riscos de credito com pessoas fisicas e juridicas; 

b) Tern profissionais muito bern treinados para esse tipo de neg6cio; 

c) Sao, muitas vezes, bancos de donos, os qua1s, presentes, geralmente 

assumem as consequencias dessas posig6es; e 

d) Por nao possuirem grandes volumes em transag6es de credito, procuram 

maximizar o retorno assumindo outros riscos. 



19 

BRITO (2000) resume na tabela abaixo como o risco esta inserido na atividade 

bancaria: 

TABELA 3: ESQUEMA DE ATUACAO DA CONTROLADORIA 

Fonte: BRITO (2000 pg. 46-47) 
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3.2 OS RISCOS INSERIDOS NA OPERA<;AO DE CREDITO 

0 risco, na 6tica da atividade financeira, e definido como um possivel perigo 

financeiro. 

Segundo BRITO (2000): 

Os ativos com muitas chances de nao ter Iueras sao vistas como mais 

arrojados do que aqueles com menos chances de prejufzo. A palavra risco e 

usada alternativamente como incerteza, quando se refere a variabilidade de 

retornos ligados a um dado ativo. Desse modo, quanta mais certo o retorno 

favoravel de um ativo, menor o risco. Risco associa-se, nessas definic;oes, 

como a probabilidade desfavoravel de variac;ao do prec;o de determinado 

ativo-objeto e de nao recebimento de determinado direito constitufdo, como 

neste caso, a creditos concedidos. 

Podem ser observados tres comportamentos classicos dos agentes em 

relagao ao risco: tendemcia ou vocagao ao risco, indiferenga e aversao. Esses 

comportamentos definem a postura do agente. 

0 investidor que tern vocagao ou tendencia ao risco procura a relagao risco

retorno oferecendo-se a probabilidade de ocorrencia do evento. 0 investidor avesso 

ao risco procurara maximizar seu retorno, afastando a probabilidade de ocorrencia. 

Quanta ao indiferente, optara pela composigao na qual obtera retornos semelhantes, 

independentemente dos riscos possfveis. Os investidores voltados ao risco buscam 

sempre maximizar a relagao risco-retorno, procurando a combinagao a partir do 

maior retorno com menor risco para o maior retorno com maior risco. As ferramentas 

disponfveis, tanto no campo da matematica quanta em finangas, buscam auxilia-los 

a encontrar o ponto 6timo, numa dispersao que maximiza o retorno dado o risco 

assumido. 

3.3 TIPOS DE RISCO 

0 principal risco envolvido e o risco de credito. E isso pode ocorrer por: 

deterioragao financeira do cliente, perda de mercado pelo ciente, apresentagao de 

documentos falsos, fraude ocorrida ap6s a concessao do credito ou deterioragao da 
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economia como urn todo. Fica clara a correlagao entre risco e qualidade de credito. 

As caracteristicas dos tipos de operagao de credito definem os riscos e nivel de 

rentabilidade da operagao. 

As operag6es de credito podem ser caracterizadas por: prazo, tipo de 

indexador, moeda, tipo de receita, tipo de funding. Gada uma destas caracteristicas 

possui urn peso relativo sob o prego do credito. Mas a variavel de destaque e o 

prazo. Uma operagao pode ser formalizada em diversos prazos, e essa variavel e de 

muita importancia para a determinagao do risco envolvido na transagao. Quanta 

maior o prazo, maior a incertezas quanta ao cenario futuro. 

lncerteza, talvez, seja a palavra que melhor descreva o ambiente em que se 

situam as instituig6es financeiras. E esta diferenga de ambiente que difere a 

controladoria de uma industria, por exemplo, a controladoria de uma instituigao 

financeira. Nao que nao existe risco na atividade industrial. Nao que estes riscos nao 

possam ser previstos, mensurados e contidos. Mas, no caso de urn banco, quanta 

maior a incerteza, maior a lucratividade da operagao. Esta e a principal definigao da 

atividade bancaria: operar em urn ambiente de incerteza, cobrando por isso. 

BRITO (2000) explica isso da seguinte forma: 

Se determinada instituigao empresta um recurso par um mes e, em outra 

transagao, empresta o recurso par um ana, os riscos comparados envolvidos 

sao: na transagao de um mes, como o periodo e curta, a probabilidade de 

mudanga de cenario, que de alguma forma prejudique a capacidade de o 

cliente pagar, e menor do que na transagao de um ana. 0 grau de incerteza 

de recebimento e influenciado proporcionalmente pelo prazo da transagao. 

Quanta maior o prazo, maior o grau de incerteza. Essa incerteza relaciona-se, 

principalmente, a alteragao dos cenarios politico, econ6mico, tributario e 

legal, locais e mundiais. 0 spread tende a ser tanto maior quanta maior o 

prazo, uma vez que ele e precificado segundo os riscos envolvidos na 

transagao. 

Ja o risco de mercado pode ser definido como aquele que decorre de 

movimentos adversos nos pregos/valores que comp6em o valor de uma posigao ou 

carteira. Pode representar perda financeira diante de flutuag6es desfavoraveis, 

principalmente em mercado de juros, ag6es, cambia e indices. Problemas como falta 
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de liquidez nos mercados, erros em modelos matematicos ou na definigao de seus 

componentes sao tambem exemplos de riscos geradores de perdas. 

As diferengas entre riscos de credito e mercado podem ser descritas como: 

• Risco de credito: a perda maxima situa-se no valor total da operagao 

atualizada mais juros; 

• Risco de mercado: a perda maxima e uma variagao do ativo objeto, 

podendo ser superior ao valor do ativo-objeto; 

Ha tambem, outros tipos de riscos. 0 risco de liquidez, por exemplo, decorre 

da falta de caixa para bancar as obrigagoes assumidas nas transagoes. Este risco 

surge quando uma empresa e incapaz de encontrar mercado para realizar 

determinada posigao. Decorre da aus€mcia de contrapartes para se negociar a 

quantidade desejada de uma posigao, influenciando o valor das mesmas. 

0 risco operacional ou de controle, decorre da falta de consistencia e 

adequagao dos sistemas de controle interno, sistemas de processamento e 

informagoes podendo ocasionar perdas inesperadas para a instituigao. A 

controladoria par meio de suas fungoes classicas, procura avaliar este tipo de risco. 

0 risco legal decorre de questionamentos juridicos referentes as transagoes 

efetuadas, contrariando as expectativas da instituigao e tornando-se potencial fonte 

de perdas ou perturbagoes que podem afetar negativamente a organizagao. A area 

juridica das instituigoes financeiras e a responsavel por avaliar a ocorrencia deste 

tipo de risco. 

0 risco de reputagao ou imagem e decorrente da veiculagao de informagoes 

que afetam negativamente a imagem da instituigao, pondo em risco a manutengao 

de clientes e a continuidade da operagao com eles. A area de marketing encarrega

se de avaliar este tipo de risco. 

0 risco sistemico decorre de problemas que uma ou mais instituigoes passam 

a enfrentar e que podem afetar negativamente o proprio sistema em que elas 

transacionam, por transmitir essas dificuldades a outras instituigoes, impedindo ate 

mesmo sua operacionalidade habitual nos neg6cios. A atuagao das autoridades 

reguladoras procura evitar a ocorrencia deste tipo de risco. 
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Por fim, o risco humano e associado a tomada de decisao humana no 

processo. Segundo BRITO apud BEIR (1996), as duas principais causas de erros de 

julgamento sao: 

1 - Autoconfian<;a excessiva: o indicativa comum e a forma como o indivfduo 

gasta seus recursos (roupas carros, etc.), e o usa de overhead (excesso de 

contrata<;oes, computadores e espa<;o ocupado). 

2- Hipertensao, stress. Os sinais caracterfsticos sao: lrritabilidade constante, 

monitoramento freqoente dos menores detalhes, nao admissao de erro, entre 

outros. Desses, o mais relevante e a rigidez de opiniao. 

3.4 CONCLUSAO DO CAPITULO 

0 risco faz parte da atividade financeira. Para assumir esses riscos, elas 

precisam dispor de urn sistema de controle adequado, de forma a evidenciar a 

qualidade do resultado. Para tanto, faz-se necessaria dimensionar o total exposto a 

risco e seu retorno. A partir das informag6es oriundas desse controle, podem 

gerenciar problemas derivados de instabilidade ou crise nos mercados. 

0 aumento da freq0€mcia e da complexidade das operag6es financeiras 

caracteriza o ambiente de atuagao das instituigoes financeiras. As ultimas mudangas 

regulat6rias, a modernizagao e interligagao dos sistemas e a internacionalizagao do 

capital acentuou a necessidade de se controlar os riscos inerentes as operagoes de 

intermediagao. 

A fungao risco-retorno norteia a atividade financeira, fazendo com que a 

analise dos riscos de mercado e de credito exerga forte influencia no planejamento 

das instituigoes financeiras. 

0 principal risco envolvido e o risco de credito. E isso pode ocorrer por: 

deterioragao financeira do cliente, perda de mercado pelo ciente, apresentagao de 

documentos falsos, fraude ocorrida ap6s a concessao do credito ou deterioragao da 

economia como urn todo. 

Ja o risco de mercado pode ser definido como aquele que decorre de 

movimentos adversos nos pregos/valores que compoem o valor de uma posigao ou 

carteira. Pode representar perda financeira diante de flutuagoes desfavoraveis, 

principalmente em mercado de juros, agoes, cambia e indices. 
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0 modelo de controladoria orientada ao risco-retorno procura posicionar a 

administragao da companhia com relagao a todo tipo de risco a que a instituigao esta 

exposta, possibilitando executar agoes correlativas de forma a melhor posicionar a 

instituigoes frente a seus concorrentes. 

A controladoria neste contexte torna-se a area responsavel pelo processo de 

geragao de informagoes relacionadas ao risco de cada operagao ja escrita nos livros 

e tambem de Indices que possam balizar novas operagoes, dado hist6rico de 

prejufzos. 

0 conhecimento dos tipos de riscos faz com que a instituigao maximize o 

retorno sobre o capital investido, utilizando-se da tridimengao entre risco, retorno e 

alocagao de capital da melhor forma possfvel. 

Conhecendo quais os riscos a que a instituigao financeira esta exposta, o 

proximo fara a exposigao dos modelos classicos de gestao de riscos e as novas 

abordagens que estao sendo utilizadas em conjunto com os modelos classicos. 
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4 MODELOS DE GESTAO DE RISCO EM INSTITUICOES FINANCEIRAS 

Os riscos de cn§dito estao presentes na maioria das transagoes em 

instituigoes financeiras. Estes possuem caracteristicas especiais por serem urn tipo 

de risco em que a perda pode chegar a 100% do valor da operagao. 

0 ganho envolvido numa transagao de credito e chamado de spread e 

representa a diferenga entre o custo de captagao e a receita obtida com o 

emprestimo do recurso captado. 

Mesmo em transagoes de credito em que nao se captam recursos, ou seja, 

em que se utilizam recursos oriundos do capital proprio, ha o custo de oportunidade 

desse recurso, o qual representa o custo de mercado para a sua obtengao. 

Em operagoes de credito, como o valor sob risco e o total da operagao 

atualizada, isto e, o risco do nao recebimento do valor emprestado atualizado, o 

retorno sobre o risco passa a ser o spread da operagao. 

Essa introdugao ajuda a entender como funcionam os modelos de gestae de 

riscos em instituigoes financeiras, pois a ideia nao e eliminar os riscos, visto que o 

risco e o precificador do negocio. A ideia e cobrar alto quando o risco e alto, mas a 

certeza do recebimento da operagao. De nada adianta urn alto spread, se o cliente 

nao terc~ caixa para bancar o contrato de credito. AI entra a questao da maximizagao 

do capital investido, ou seja, quanta mais eficiente for a alocagao maier sera a 

rentabilidade da instituigao financeira. 

4.1 MODELOS CLASSICOS DE GESTAO DE RISCO 

4.1.1 Sistemas Especialistas (Expert Systems) 

Neste sistema, a decisao de credito fica na algada do gerente do cliente ou na 

algada do gerente da agencia. 0 fator principal deste modele e o cunho pessoal 

dado a cada analise de credito. Os modelos, sistemicos ou nao, servem apenas 

como norte, cabendo ao gerente a tomada de decisao. 

Este modelo ficou conhecido por difundir a conceitualizagao dos 5 C's: 
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1. Character: reputac;ao do cliente; 

11. Capital: indices de capital e alavancagem; 

iii. Capacity: capacidade de pagamento; 

IV. Collateral: garantias do contrato; 

v. Cycle: condigoes do ciclo de neg6cios do cliente; 

Estes cinco pilares, em conjunto com outras variaveis como taxa de juros e 

grau de relacionamento do cliente com a instituic;ao formam urn dos mais tradicionais 

modelos de gestao de risco nas instituic;oes financeiras. 

Alguns pontos de fragilidade deste modelo: 

a) Consistencia: como ser consistente com relac;ao ao tratamento para variados 

tipos de cliente, ou seja, como definir parametros gerais para clientes com 

perfis de risco muito diferentes? 

b) Subjetividade: como fixar parametros medias para os 5 C's e aplica-los a 

clientes diferentes? 

c) lnformacao: como aplicar o modelo a clientes que nao possuem 

relacionamento com a instituigao? 

Como vista, urn modelo baseado em aspectos subjetivos para se conceder 

credito, precisa ser utilizado como modelo adicional a outros modelos, e nao como 

instrumento principal. 

4.1.2 Sistemas de ratings (rating systems) 

0 sistema de rating e urn dos mais utilizados pelas instituic;oes financeiras, 

sendo utilizado inclusive por autoridades reguladoras como base para se definirem 

provisoes para de credito e alocac;ao de capital em instituigoes financeiras. 

Geralmente, a qualidade do credito e demonstrada por parametros 

simbolizados por letras ou numeros. Ao implantar esse modelo de avaliagao de 
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credito, atribui-se a cada operac;ao urn escore. Esse modelo e urn importante 

instrumento de gestao de risco que permitira analisa-lo sabre diversas 6ticas. 

A analise de credito consiste no principal pilar da operac;ao bancaria. 

Consiste, entre outras func;oes, na analise das garantias e da natureza da transac;ao. 

Muitas vezes, tanto a natureza da transac;ao quanta as garantias assumem 

significativa relevancia, isoladamente ou em conjunto, podendo tornar o conceito da 

transac;ao melhor ou mesmo pior do que o conceito do cliente. A tradic;ao e a 

experiencia bancaria tern mostrado ser urn born cliente aquele que desfruta de born 

conceito moral e gerencial, de boa posic;ao no setor em que atua, de boa 

capacitac;ao tecnol6gica, possui s61ida posic;ao financeira, e apresenta boa 

capacidade de gerar recursos. 

BRITO (2000) explica isso da seguinte forma: 

Ainda que uma fraca posigao financeira possa ser compensada por uma boa 

capacidade de gerar recursos, ainda que uma situagao econ6mica fraca 

possa ser compensada por uma salida situagao financeira, nada compensa 

uma fraco conceito moral. 0 carater db cliente e o principal fator na sua 

avaliagao, superando todos os demais. Dada sua natureza qualitativa, a 

avaliagao do carater do cliente nao e uma tarefa facil, sendo necessaria um 

acompanhamento continuo das suas atitudes e Iongo tempo de convfvio para 

que seja possfvel conhece-lo com seguranga. 

Dessa forma, a combinac;ao de aspectos de natureza quantitativa com 

aqueles de natureza qualitativa permitira avaliar melhor os clientes, classificando-os 

dentro dos conceitos e escores a seguir. 

• Excelente ou AA ou 1: empresa de inquestionavel qualidade tanto no Brasil 

quanta no exterior, cujo rating seja equivalente a pelo me nos A 1 (mercado 

internacional); 

• 6timo ou A ou 2: empresa que apresente fluxo de caixa de boa qualidade, 

estavel e com boa previsibilidade, situac;ao financeira estavel, com boa 

margem de cobertura de dividas, born conceito de credito e facilidade de 

captar recursos em condic;oes favoraveis, ativos de boa qualidade e liquidez e 

posigao de destaque dentro do seu setor de atividade; 
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• Adequado ou B ou de 3 a 5: apresenta situagao economica e financeira 

equilibrada, embora com estreita margem de seguranga, fluxo de caixa liquido 

o suficiente para suportar a situagao presente, embora com reduzida folga 

para atender as necessidades adicionais de recursos 

• Aceitavel ou C ou 6: situagao financeira e economica apertada. Fluxo de caixa 

bruto apenas para atender as necessidades atuais de recursos; e 

• Fraco ou D ou de 7 a 10: situagao economica e financeira deficiente, com 

fluxo de caixa bruto insuficiente para atender compromissos atuais e sem 

imediata perspectiva de melhoria; reduzida capacidade para contratar novas 

dfvidas; geralmente esta classificagao e utilizada para renegociagoes e 

confissoes de dfvida; 

Neste exemplo, fica demonstrado a utilizagao de varios tipos de classificagao. 

Seja numerica seja do tipo ABC ou descritivo, todas elas servem para deixar clara 

qual a real capacidade de pagamento do cliente. 

4.1.3 Provisao de Devedores Duvidosos (POD) 

A constituigao de provisao de credito e feita de acordo com a analise 

individual dos clientes, seguindo as regras do Banco Central. 

Na tabela a baixo, fica demonstrado a provisao seguindo a escala de 1 a 10 

como nfvel de rating para classificar os clientes. Gada instituigao adota o percentual 

de acordo com seu hist6rico de perda. 
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T ABELA 4: Nivel de rating x Provisao de Devedores Duvidosos 

2 LO .................................................................................. 
3 · ~o 

........ ,. ............................... 4 ... · .......... ,. .......................... + ..................................... ~.!.~ ....................................... . 
5 ~0 

7 

1 ........................................ 9 ..... ' ..................................................................... ~:~/~ ................................. . 
10 10~010 

Fonte: BRITO (2000, pg. 65) 

Esta e uma pratica de provisionamento de fins gerenciais, sendo tambem 

possrvel sua utilizac;ao para fins contabeis ao menos que o Banco Central exija urn 

maior conservadorismo em relac;ao aos percentuais de provisao. 

4.2 NOVAS ABORDAGENS DE GESTAO DE RISCO EM INTITUIQOES 

FINANCEIRAS 

4.2. 1 0 modele de avaliac;ao de Merton 

0 modele de Merton de avaliac;ao de risco procura encontrar o valor de 

mercado atual do emprestimo e o spread necessaria a ser cobrado do cliente, 

considerando como variaveis o prazo de transac;ao, a taxa de juros sem risco para 

uma dfvida com vencimento semelhante, o nrvel de alavancagem do cliente e o nfvel 

de risco do ativo cliente. 
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Merton utiliza a seguinte formula: 

F("r) = Be -iT [{ 1/d) N (h t) = N (h2)] 

Sendo: 

F(T): valor de mercado do risco da dfvida; 

-iT 
Be : grau de alavancagem; 

T : o tempo remanescente para o vencimento do emprestimo, sendo T = T -

t, onde T e o vencimento e t e a data atual; 

d: o fndice de alavancagem do cliente, medido como Be- iT/A, sendo o valor 

de mercado da divida avaliado pela taxa i, livre de risco de juros; 

N (h): valor obtido da tabela estatfstica de distribuigao normal, refletindo a 

probabilidade que urn desvio, excedendo o valor calculado de h, fara com que 

ocorra: 

h1 : -[ Yz 0
2T-lnl.Qll 

OV't 

h2 : -[ Yz 0
2T-lnl.Qll 

OV't 

Onde o2 
mede o risco de ativo do cliente. 
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A equa<;ao pode tambem ser expressa em juros que reflitam urn premia por 

perda a ser cobrado do cliente. 

k(r) - i = (- 1/ r) Ln [N(h2) + (1/d) N (h 1) 

Em que: 

k(T): os juros para ativo em risco 

i: taxa de juros sem risco de uma dlvida para prazo equivalente 

Ln: logaritmo natural 

Exemplo: 

Valor do emprestimo = B 

Prazo = 1 ano (t) 

Taxa de juros sem risco= 5% (i) 

Alavancagem do cliente = 90% (d) 

Risco de ativo do cliente = 12% (a) 

N (h1): 1,74 

N (h2): 0,79 

_·1 (0 , ·t2)2 + Ln (D ,9) 

It •1 = 2 = -0 ,9:38 
-------

·t !'IJ ,·12F + LniD ,EI"'J 
'· ) .. } 

= -o ,:::·ts 
-------
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Logo, o valor corrente de mercado do risco de emprestar R$ 100.00 e: 

L(T) - i = { -1/ T )ln [N(h2) + ( - 1/d) N (h1)]= 

= ·100.000 [ 0,791323 + ('I ;I H "1)(0,7 .t 12)] = R$ ~-3.866;13 
1,05'127 

0 spread sob risco ou premia necessaria e entao: 

k(r)- i = (- 1/r) Ln [N(h2) + (1/d) N (h 1) = 1,33% 

4.2.2 A metodologia VaR (value at risk) 

0 conceito de VaR pode ser definido como uma perda estimada de um valor 

em decorrencia da movimentagao ruim nos pregos de mercado, nos juros e na 

volatilidade. Tambem pode ser definido como uma simples e resumida medida 

estatistica de passive! perda do portfolio. 

Especificamente, o VaR e uma medida de perdas provenientes de movimentos 

normais de mercado. Perdas maiores do VaR ocorrem somente com uma pequena e 

especifica probabilidade. 0 VaR agrega todos os riscos em um portfolio. E uma 

maneira simples de descrever a magnitude de perdas em um portfolio. 

0 VaR trouxe uma nova perspectiva na mensuragao de riscos, trazendo 

algumas vantagens: 

a) Poder estimar, dentro de um intervale de confianga, o que se pode perder de 

um dia para o outro; 

b) Poder expressar a perda total de um portfolio especifico (conjunto de 

operag6es como mesmo tipo de risco, par exemplo, moeda, juros); 
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c) Criar urn padrao para expressar riscos, ou seja, uma mesma unidade para 

expressar o mesmo tipo de risco; 

d) Permitir a consolidac;ao total de risco de uma instituic;ao, anulando os riscos 

de correlac;oes opostas; e 

e) Possibilitar maior flexibilidade para se alocar recursos, com base em possfvel 

retorno sob valor em risco (return on value at risk); 

Segundo Brito (2000): 

As informag6es para gerenciamento de riscos disponibilizados pelo modelo 

VaR nao sao totalmente suficientes para o efetivo monitoramento dos riscos a 

que determinada instituigao esta exposta. Medidas que indicam delta, gama, 

vega ou teta tambem sao importantes como suporte as decis6es, em especial 

aos traders, que necessitam de informag6es online para tomada de decisao 

mais adequada. Para melhor entendimento do VaR, os conceitos e 

volatilidade e correlagao devem estar adequadamente compreendidos, pais 

sao variaveis muito importantes desse modelo. 

Para o calculo do VaR, deve-se determinar: 

a) o tempo necessaria pelo qual se pretende manter ou hedgear uma posic;ao; 

b) o efeito da pior flutuac;ao de prec;o no portfolio, no perfodo minimo de 

manutenc;ao da carteira; e 

c) o volume de exposic;ao. 
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Graficamente, o VaR pede ser expresso da seguinte forma: 

GRAFICO 2- EXPRESSAO GRAFICA DO VaR 

Mudan~a diaria no valor 

Fonte: BRITO (2000, pg. 129) 

0 calculo do VaR pede ser expresso com a seguinte formula: 

VaR = Valor de mercado da posi<;ao x nivel de confian<;a x volatilidade da 

posi<;ao x ~ periodo de manuten<;ao da posi<;ao 

Exemplo de calculo do VaR: 

Condic;oes: 

• Posic;ao de R$ 100 mil hoes comprada em d61ar, com funding em rea is; 

• Valor de mercado da posic;ao: R$ 1 00 milhoes; 

• Volatilidade diaria da moeda norte-americana com relac;ao a moeda 

brasileira: 1% 
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• Nivel de confianga: utilizado 2 desvios-padrao, representando 97,5% de 

nfvel de confianga; e 

• Perfodo de manutengao da posigao: 1 dia. 

VaR = 100.000.000 X 1% X 2 X --J1 = 2.000.000 

4.2.3 Duration 

0 conceito de duration foi introduzido em meados de 1938, como sendo uma 

forma de mensuragao da vida do contrato. Neste trabalho, faz sentido utiliza-lo, pois 

e urn interessante indicador do perfodo de exposigao do titulo aos riscos, desde sua 

aquisigao ate seu vencimento. 

0 ponte de divergencia deste modele sao os cases de pre-pagamento do 

principal, que invalida de certa forma o calculo do duration. Mas, por outre lado, se 

considerarmos que uma vez pago, o contrato nao gera mais risco, esta questao 

pode ser ignorada. 0 indicador e penalizado, mas a titulo de analise de risco, o 

pagamento antecipado elimina o risco. 

Conceitualmente, o duration de um contrato pode ser definido como medida de 

tempo medic que seu detentor tera de esperar para receber o pagamento em 

dinheiro. Alem disso, ele permite avaliar a sensibilidade do valor do titulo a variagao 

na taxa de juros, auxiliando no ajuste do fluxo de caixa (hedge). 

Abaixo, segue tabela demonstrativa do calculo do duration, considerando uma 

taxa de juros de 1 0% ao a no 



36 

TABELA 3: Calculo do duration 

100 1 90,91 0,091 0,0909 
100 2 82,64 0,083 0,1653 
100 3 75,13 0,075 0,2254 
100 4 68,30 0,068 0,2732 
100 5 62,09 0,062 0,3105 
100 6 56.45 0,056 0,3387 
100 7 51,32 0,051 0,3592 
100 8 46,65 0,047 0,3732 
100 9 42.41 0,042 0,3817 

1100 10 424.10 0.424 4,2410 

2000 55 1000,00 1,000 6,7590 

Fonte: BRITO (2003, pg. 104) 

Onde: 

a) Fluxo de caixa: val ores nomina is a serem recebidos; 

b) Tempo para receber: numero de anos para receber cada parcela do fluxo de 

caixa; 

c) Pondera~ao: representa a importancia de cada parcela junto ao valor 

presente total des fluxes de caixa; e 

d) Tempo medic ponderado para receber: representa a importancia de cada 

parcela junto ao valor presente total des fluxes de caixa, multiplicado pelo 

tempo para recebimento; 

Neste exemplo, o duration da carteira e de 6, 75 a nos. 



Onde: 

Matematicamente, o duration pode ser expresso da seguinte forma: 

n 

r t- c 
('1-r)t 

D t= 1 

n 

r c 
(1+r)t 

t= 1 

D: Duration 

n : numero de fluxes de caixa 

t : tempo de recebimento do fluxo de caixa 

c : total de fluxo de caixa 

r: juros ate o vencimento 

Em que: 

i ) se o vencimento e maior, o duration e maior; 

ii ) se 0 pagamento e maior, 0 duration e menor; 

iii ) se a taxa de juros e maior, 0 duration e menor; 

4.3 CONCLUSAO DO CAPITULO 
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lnicialmente, os modelos classicos de controle de risco ainda continuam 

sendo amplamente utilizados pelas instituigoes financeiras. Destaca-se o modele de 

ratings como o mais comum por ser o mais precise ao definir a qualidade do credito 

do cliente. 0 mesmo se pode dizer do modelo de previsao de devedores duvidosos 

(POD), vista que e utilizado inclusive pela autoridade monetaria. 
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Mas, o que convem destacar sao as novas metodologias para mensuragao e 

controle de riscos, que juntamente com os instrumentos classicos formam urn 

consistente escopo de controle de riscos. 

A metodologia VaR e freqOentemente utilizada para avaliagao de riscos de 

mercado. Os riscos de mercados sao aqui considerados principalmente como riscos 

com perdas em posig6es com moedas, com taxas pre e p6s-fixadas, posigoes com 

vencimentos diferentes e posig6es com ag6es. Em resumo, o VaR nos diz qual a 

perda dado a volatilidade do mercado. 

0 processo de mensuragao dos riscos de mercado utiliza modelos 

matematicos, sendo importante o conhecimento dos conceitos de volatilidade, 

correlagao, e duration. 

Ja para riscos de credito destaca-se tanto a metodologia VaR quanta o 

modelo de Merton. Este ultimo traz de novo o metoda de se estimar o spread 

necessaria pra suprir o risco inserido na operagao. 

Neste ponto, fica mais evidente a associagao do retorno ao usa de capital, 

dado a diversidade de opg6es para usa dos recursos. 0 gerenciamento do usa de 

capital e utilizado para selecionar as transag6es a serem efetuadas dado urn limite 

de usa de capital, maximizando o retorno em relagao ao usa do capital. 
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5 CONCLUSAO 

Este trabalho buscou apresentar como e a forma de atua<;ao da Controladoria 

em institui<;6es financeiras, demonstrando as diferen<;as conceituais entre esta e a 

controladoria classica, adotada nos demais ramos de atividade. 

Primeiramente, ficou evidente a maior preocupa<;ao com o planejamento e 

controle de risco, visto que este e insumo da atividade bancaria. 0 aumento da 

complexidade dos produtos financeiros juntamente com a internacionaliza<;ao de 

capitais e globaliza<;ao dos mercados financeiros, exigiu do profissional de 

controladoria uma especializa<;ao e uma rapida adapta<;ao a este novo cenario. E 

em segundo Iugar, a literatura consultada aponta para uma migra<;ao da analise do 

retorno obtido para a analise do retorno em condi<;oes de risco e aloca<;ao de capital. 

Sobre a estrutura organizacional da area o estudo empfrico de SILVA (2006) 

demonstrou que a area de controladoria ganha cada vez mais importfmcia, sendo 

que na maioria dos bancos atuantes no pais, ele tern status de Diretoria e com 

responsabilidade pela atividade de Planejamento. 

Uma vez conhecido a importancia do risco para a controladoria em 

institui<;6es financeiras, verificou-se que sua adequada identifica<;ao, mensura<;ao, 

divulga<;ao e seus efeitos nas opera<;6es passou a ser de extrema importancia para 

a continuidade da institui<;ao. Ao se analisarem os riscos considerando o perfil da 

carteira de credito, e possfvel obter informa<;6es com maior qualidade a respeito dos 

pr6ximos perfodos, uma vez que, ao se conhecer melhor o portfolio, possfveis 

problemas futures podem ser analisados. Os principais riscos apontados foram o 

risco de credito e o risco de mercado. 

A gestao do risco tornou-se necessidade basica das institui<;6es. Aquelas que 

investem neste sentido e tern disciplina, estao mais bern preparadas para crescer. A 

escolha, implanta<;ao e manuten<;ao de urn modelo de gestao de risco, se dara de 

acordo com a cultura e a forma de organiza<;ao da institui<;ao. 

Este trabalho apresentou tanto modelos classicos de gestao de riscos, quanto 

a partir de novas abordagens. Nao ha urn modelo ideal a ser utilizado. 0 que se 

sabe e que quanto maior a base de dados e maior a especializa<;ao dos profissionais 

da area de controladoria, maior a chance de os riscos poderem ser previstos e 

mensurados. 0 modelo ou os modelos adotados serao apenas instrumentos que 

auxiliarao a controladoria a tomar decisoes quanto ao rumo da institui<;ao. 
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