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RESUMO

ROTHSTEIN, Rejane. 0 Impacto do Basiléia II na Contabilidade das Empresas. Trabalho
de Conclusão de Curso. Ciências Contábeis. Universidade Federal de Santa Catarina.
Florianópolis, 2005.

A contabilidade teve origem ha muitos anos e tem por finalidade demonstrar e prestar contas
aos seus usuários sobre a real situação econômico-financeira das empresas. As instituições
bancárias, que também são empresas, além de estarem obrigadas e reguladas aos princípios
contábeis também são usuárias das informações contábeis quando do fornecimento de créditos
as outras empresas. 0 Acordo da Basiléia II, que surgiu a partir da concepção inicial do
acordo de 1988, vem sendo tema de muitas discussões no sistema financeiro mundial. Por
essa razão o objeto deste trabalho é verificar no que esse acordo irá refletir na contabilidade
das empresas atrav6s de pesquisa e do conhecimento de profissionais sobre tal assunto. O
Basiléia II surgiu da necessidade de um melhor gerenciamento dos riscos das instituições
bancárias e busca a padronização da operação e supervisão bancarias nos mercados
financeiros com o objetivo de promover a sua solidez e segurança. Esta monografia procurou
demonstrar os tipos de riscos a que as empresas e instituições financeiras estão sujeitas bem
como a necessidade de controles internos; explicar as finalidades do acordo da Basiléia II
para, ao fim, apresentar a pesquisa com instituições bancarias e empresas sobre o assunto e a
analise do conhecimento deles sobre isso. Como resultado, verificou-se que o Acordo de
Basiléia II ainda esta sendo pouco divulgado no âmbito do Brasil, haja vista o conhecimento
dos gestores e analistas.

Palavras-Chave: Instituições Bancárias. Acordo da Basiléia II. Risco.
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1 INTRODUÇÃO
0 crescente aumento da globalização, da interação entre os mercados, traz como
conseqüência

o surgimento de novas empresas e ampliação dos negócios das empresas já

atuantes no mercado.

As empresas para se adaptarem ao crescimento do mercado e manterem-se
competitivas muitas vezes necessitam da ingestão de capital de terceiros no seu patrimônio. E
para esse aporte de capital geralmente recorrem As instituições financeiras.
Historicamente os bancos emprestavam dinheiro a bons e maus pagadores. Porém

como não se sabia de antemão quem era quem, acabavam por cobrar altas taxas de juros a fim
de minimizar seus riscos.
A necessidade dos bancos terem maior segur an ça no investimento de seus recursos fez
surgir em 1975 um comitê dos Governadores dos Bancos Centrais dos países mais
industrializados do mundo (chamados de G-10). Pelo fato de estar sediado na cidade de

Basiléia — Suíça, esse comitê foi denominado de Comitê de Basiléia.
Através de uma série de estudos, o Comitê de Basiléia instituiu em 1988, um acordo
de capital mínimo, conhecido como Basiléia I.
Apesar dessa evolução, com o passar do tempo, o Acordo de Basiléia I demonstrou
algumas limitações no tocante As novas necessidades bancárias. As discussões de como
reduzir os riscos intrínsecos As atividades bancárias continuaram, desencadeando assim, na
proposta de um novo acordo de capital — o Basiléia II.
O Acordo de Basiléia II é uma alteração do Basiléia I, onde se terão cálculos de capital

de riscos ainda mais sofisticados.

1.1 TEMA E PROBLEMA

O crescimento da economia mundial, entre outros aspectos, culminou na necessidade
das empresas ampliarem seus negócios de forma a permanecerem no mercado.
Pelo fato de muitas empresas não possuírem o capital necessário para esse fim, surge a
procura pelo capital de terceiros, suprido na maioria das vezes pelas instituições financeiras.
As instituições financeiras para poderem atender mais empresas e também
empregarem de forma mais segura seus recursos, terão que ser cada vez mais criteriosas na
escolha de seus clientes.

Os critérios do emprego do capital das instituições financeiras atualmente são
regulados por um acordo de capital, chamado Basiléia I. Esse acordo, por não atender
plenamente os riscos das instituições financeiras, vem sendo substituído pela proposta de um
novo acordo, o Basiléia II.
Segundo Cavalheiro (2004, p.3), no novo acordo, a maneira de cálculo de capital sera
mais sofisticada e necessitara maiores informações por parte das empresas pois, quanto mais
informações o banco tiver, melhor sera avaliado mundialmente e mais crédito sera capaz de
captar.
A contabilidade, sendo a ciência que tem como um dos objetivos demonstrar
situação econômica e financeira das empresas, sera ferramenta necessária nesse novo acordo.
Diante do exposto, este trabalho tem o intuito de demonstrar as vantagens e
desvantagens do novo acordo de capital - Basiléia II para as empresas, respondendo
seguinte questão-problema: Qual o impacto do Basiléia II na contabilidade das empresas?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

0 objetivo geral desta monografia é verificar o impacto do Basiléia II na contabilidade
das empresas.

1.2.2 Objetivos Específicos

Para se alcançar o objetivo geral podem-se destacar os seguintes objetivos específicos:
▪ conceituar Basiléia I e H, demonstrando os pontos positivos e negativos de ambos;
•

apresentar a maneira que o Basiléia II oferece para determinar o risco das
empresas;

•

verificar a atuação e o conhecimento dos analistas de crédito com relação ao novo
acordo;

•

verificar a atuação dos gestores de empresas frente ao Basiléia II;

•

comparar os resultados das instituições de crédito e empresas.
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1.3 JUSTIFICATIVA

O novo acordo de capital — Basiléia II, com previsão para ser implantado até 2011.
fará com que as instituições financeiras tenham uma maior competição global e por

conseqüência aumento da sofisticação de clientes.
Devido As recentes perdas incorridas pelas instituições financeiras serem na sua
maioria de origem operacional, o Acordo de Basiléia II levou em consideração o risco
operacional.
O risco operacional deve refletir a possibilidade de perdas devidas a falhas humanas,

legais, de procedimentos e até mesmo risco de danos por catástrofes. Assim, os bancos
deverão ter a capacidade de conhecer e mensurar adequadamente o risco dos seus clientes.
Segundo Mateo (2004, p.1), para tornar eficiente a gestão de riscos pelo banco será
necessário o desenvolvimento e adequação de sistemas de forma a garantir total
confiabilidade aos dados dos clientes.
Mas o que são dados? Conforme Peck (2004), tudo são dados. Nossa identidade, nosso
dinheiro, os dados eletrônicos, os ativos das empresas, enfim, a sociedade atual é. urna
sociedade de dados. Com o Acordo de Basiléia II e o foco na gestão de risco operacional temse a necessidade da criação de uma base histórica de dados. A estruturação de uma base
histórica de dados deverá sustentar uma projeção segura de perdas futuras.

E, conforme Coutinho (2005), as empresas já começam com dois desafios. O primeiro,
como identificar e controlar os riscos e o segundo, como dar manutenção A essa base de dados
sem intervir na vida do gestor comercial.
Gatti (2005) elucida que a maioria dos gestores tem uma percepção de que já existe
controle para risco operacional e a maioria das instituições está envolvida em projetos de
melhoria de performance e de reduzir os riscos operacionais. Porém, não existem registros em
nenhuma organização de quanto se perde com o risco operacional e não há interesse delas em
mostrar a quantificação desses dados.
Itri (2005, p.3) complementa isso ao dizer que "se olharmos o modelo industrial desde
a sua concepção há risco operacional (...) e no modelo financeiro isso não tem." No entanto,
dever-se-ia procurar saber e identificar os riscos para então ir A direção da quantificação e
qualificação deles para depois delinear um plano de ação com a finalidade de minimizar o
impacto de capital. Salienta ainda que se trata de um processo longo e pode demorar alguns
anos.
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Aliseda (2003) salienta que os desafios do Basiléia II vão além da pura gestão de
riscos. Englobam a redução de custo e a melhor alocação do capital.
Sendo assim, a necessidade de se avaliar quais as vantagens e desvantagens para as
empresas frente ao Acordo de Basiléia II torna-se relevante, haja vista que é objetivo da
contabilidade prover informações contábeis aos seus usuários. Esse novo acordo implicará
para as empresas o fornecimento de um maior número de informações caso necessitem do
aporte de capital de terceiros.

1.4 METODOLOGIA
Dentre as características de um trabalho monográfico pode-se destacar que se trata de
um trabalho escrito, sobre um tema especifico e que se utiliza de metodologia cientifica.
Conforme Demo (1990, p.19), "metodologia é uma preocupação instrumental. Trata
das formas de se fazer ciência. Cuida dos procedimentos, das ferramentas, dos eaminhos... - , e
ao se falar de metodologia faz-se necessário abordar ternas tais como conhecimento e
pesquisa, que se constituem no propósito deste tópico da monografia.
Quando não se aceita que tudo o que existe é absolutamente correto e tenta-se de
alguma forma criativa e inovadora modificar, o conhecimento é produzido. Caso contrário, ou
seja, quando simplesmente se aceita que tudo já é suficientemente acabado e definitivo,
apenas está se utilizando do conhecimento.
Uma das formas de se obter conhecimento é por meio da pesquisa, que é b' uma
atividade voltada para a solução de problemas". (CERVO E BERVIAN, 1983, p.50).
A atividade de pesquisa consiste ern encontrar respostas para determinadas questões.
Neste trabalho se pretende por meio da pesquisa verificar o impacto do novo Acordo de

Basiléia para as empresas frente As suas vantagens e desvantagens.
Para se realizar uma pesquisa, podem-se utilizar vários métodos científicos, como
estudo de caso, entrevistas e pesquisa bibliográfica.
A pesquisa bibliográfica "abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao
tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros (...) até os meios
de comunicação orais, sejam eles radios, filmes e televisão" (MARCONI e LAKATOS, 2002,
p.66).
A presente monografia foi realizada em três fases; sendo a primeira por meio de
pesquisa bibliográfica, ou seja, revisão bibliográfica com o propósito de desenvolver as bases
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teóricas do trabalho, envolvendo temas como evolução da contabilidade e do sistema
bancário, gestão de riscos e andlise do novo acordo de capitais — Basiléia II.
A segunda fase mostra entrevistas semi-estruturadas junto a gestores e analistas de

crédito. Esse tipo de entrevista faz com que o entrevistado disponibilize mais informações do
que aquelas inicialmente descritas. E a terceira apresenta uma =Arise dos dados coletados.

1.5 LIMITAÇÕES DA PESQUISA
Este trabalho tentará mostrar aspectos conceituais sobre o Acordo de Basiléia II, bem

como demonstrar no que este afetará As instituições bancárias e empresas, sendo necessário
colocar alguns aspectos referentes As suas limitações.
Primeiramente,

quanto ao

método utilizado.

No

tocante ao levantamento

bibliográfico salienta-se que, por se tratar de um assunto recente, ainda é escassa a publicação
de livros sobre o assunto, e boa parte da pesquisa, principalmente com relação ao próprio
Acordo de Basiléia II, foi baseada em artigos e publicações na internet, Quanto A entrevista
semi-estruturada, esta depende da disponibilidade e interesse dos pesquisados em respondê-la

o que muitas vezes é de dificil êxito devido As atribulações desses profissionais.
Portanto, é fundamental que se ressalte que, tratando-se de um assunto recente e de
pouco conhecimento de muitas pessoas, inclusive de muitos profissionais da área financeira. o
trabalho apresentado não esgota as possibilidades do tema, estando aberto a novos estudos.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

0 novo acordo de capitais, conhecido como Basiléia II surgiu com o objetivo de
fortalecer a solidez do sistema bancário internacional, por meio de novos regulamentos
relacionados à gestão de risco. Tanto as empresas como os bancos terão que se adaptar a esses
novos regulamentos se quiserem se manter nesse mercado. Dessa forma, a seguir são
demonstrados o papel da contabilidade nas instituições bancárias, a análise de risco, o novo
acordo de capitais — Basiléia II, para, enfim, analisar e interpretar os dados frente As opiniões
de analistas de crédito e gestores de empresas.

2.1 BREVE HISTÓRICO DA CONTABILIDADE

0 surgimento da contabilidade se deu há dezena de milhares de anos e como toda
ciência para que se compreenda a sua importância é necessário descrever a sua origem.
Conforme Si. (2002), há mais de 20.000 anos, na era primitiva, surgiram as
observações do homem com relação a sua riqueza patrimonial. Portanto, antes que o homem
soubesse escrever e calcular, por meio da indústria de instrumentos criou a mais primitiva
forma de inscrição, que foi a artística, da qual se valeu para evidenciar seus feitos.
Schmidt (2000) ressalta que através de recentes trabalhos arqueológicos foram
encontrados vestígios de registros contábeis na pré-historia, durante o período mesolitico
compreendido entre 10000 e 5000 a.C.. E, em sítios arqueológicos do Oriente, também foram
encontrados materiais que caracterizavam a contabilidade no período de 8000 a 3000 a .C.,
por meio de pequenas fichas de barro.
As fichas contábeis antecederam e promoveram a escrita e a contagem no sentido
abstrato, ou seja, por meio de números. Esclarece-se que a contagem envolveu três fases: a
primeira, conhecida pelo correspondente um-por-um; a segunda, chamada de contagem
concreta, caracterizada pela contagem de fichas com palavras representando números
específicos e a terceira, com o desenvolvimento dos simbolos numéricos. (SCHMIDT, 2000).

Por meio de inscrições nas paredes das grutas e pedaços de ossos, pode-se observar
que o desenho de animais ou coisas representava a natureza da utilidade que o homem
primitivo havia guardado através de sua conquista e os riscos que geralmente seguiam os
desenhos refletiam a quantidade. E, na medida que começaram a formar mais

riquezas e com
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variedade, mais complexas foram ficando as inscrições, aprimorando-se no critério de
registrar as "contas". E assim nasceram os registros de uma escrituração contábil, ou seja, a
quantificação e evidenciação da riqueza patrimonial do indivíduo ou de sua família. (SA,
2002).
Sá (2002) complementa que há mais de 6000 anos entre os sumero-babilonios o
comércio já era intenso e os registros eram feitos em pequenas peças de argila, onde
calculavam e registravam tudo o que se gastavam para produzir e faziam cálculos antecipados
sobre os movimentos das riquezas.
Com a invenção da escrita os registros se desenvolveram ainda mais, porém segundo
estudiosos, foi a escrita contábil que deu origem à escrita comum e não o inverso. Contudo, os
registros das operações comerciais passaram a ter uma ampla sistematização somente a partir
da idade média, quando se admite o surgimento da prática de sistematizar por correlação de
causa e efeito. (SA, 2002).
Esse autor explica que os registros simples foram tornando-se obsoletos diante das
muitas e complicadas transações empresariais, e, como era preciso registrar o que acontecia
no mundo dos negócios com maior clareza, demonstrando contabilrnente tanto a origem
quanto o efeito de cada ocorrência, surgiu a partida dobrada.
Segundo Schmidt (2000) a data precisa da utilização dos primeiros sistemas contábeis
com partidas dobradas não é conhecida, mas um dos primeiros registros do seu uso data de
1340 em Genova. Porém existem vários indícios de que o sistema de partida dobrada emergiu
em várias localidades ao mesmo tempo devido as novas condições econômicas, sociais e
culturais vividas por essas regiões.
Schmidt (2000) porém ressalta que em 3200 a .C. na antiga Suméria já se praticava um
tipo de partida dobrada.

E Sá (2002) complementa que alguns estudiosos dizem que as

partidas dobradas surgiram no oriente, enquanto outros defendem o seu surgimento entre os
romanos. Porém o que não se pode negar é que a evolução foi conseqüência da quantidade de
fatos a registrar, provocada pela qualidade dos escribas e matemáticos que se dedicavam aos
registros contábeis somada ao desenvolvimento socioeconômico.
Segundo Schmidt (2000) após as fichas de barro outros registros contábeis foram
surgindo. E, por volta do ano 2000 a .C. os livros e documentos comerciais já eram
obrigatórios no Egito. Com o surgimento da moeda por volta de 869 a. C. o sistema de contas
ficou completo, sendo possível determinar as contas contábeis representantes do patrimônio e
seus respectivos valores.
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Com o crescimento econômico e surgimento das primeiras grandes empresas surgiu
a necessidade de controle. A contabilidade se destacou como o instrumento capaz de oferecer
as informações necessárias para o gerenciamento dos negócios criando sistemas de controle
de toda a movimentação patrimonial dessas empresas, surgindo assim as primeiras grandes
obras que foram decisivas para a fixação da contabilidade como um instrumento útil no
controle patrimonial. (SCHMIDT, 2000).
SA (2002) esclarece que o primeiro trabalho na Area contábil com partidas dobradas,
foi do frei franciscano Luca Pacioli na cidade de Veneza em 1494. Essa obra teve tamanha
difusão que muitos europeus, ao se referirem a partidas dobradas, falavam de "método
italiano"ou "método de Veneza".
Foram surgindo, a partir dessa, outras obras como a de Ângelo Pietra, de 1586, que
buscaram conceitos em contabilidade, apesar de ainda preocupados com os processos apenas
de registrar e informar. A contabilidade, por muito tempo significou guardar e demonstrar os
acontecimentos, analisar e informar os registros, forma esta que prevaleceu até o século XIX.
(SA, 2002).
Assim sendo, já no século XIX, com o objetivo de melhor situar o verdadeiro objeto
da contabilidade, muitas escolas e correntes de pensamentos surgiram e procuraram esclarecer
que a contabilidade estava preocupada com a essência da riqueza individualizada e não
simplesmente registrar e informar. (SA, 2002).
Uma empresa possui diversos grupos com interesse em informações sobre sua posição
financeira e desempenho. Assim as informações fornecidas pelas empresas devem ser úteis
para a tomada de decisões e demonstrar de forma confiável e clara a situação econômica da
empresa. No caso das instituições financeiras, elas se utili7am das informações contábeis para
avaliar financeiramente as empresas que necessitam de créditos além de utilinr as
ferramentas contábeis para exercer suas atividades.
No decorrer dos anos foi-se observando cada vez mais a importância da contabilidade
para as empresas e, no caso deste trabalho, também para a instituição financeira, que não
deixa de ser uma empresa. Dentre as informações contábeis utilizadas por tais instituições
destaca-se a snAlise de balanços. A seguir o quadro 2.1 mostra o histórico da análise de
balanços.
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Século XD(
1895
1900
1906
Século XX

Surgimento da análise de balanços, quando banqueiros americanos passaram a solicitar
balanços as empresas tomadoras de empréstimos.
Surgimento do Conselho Executivo da Associação dos Bancos do estado de New York
com a recomendação de declarações escritas e assinadas de seus ativos e_passivos.
Formulário de proposta de crédito.
William Post ressalta que nesta época já é costume os bancos exigirem que seus devedores
assinem declarações de seus negócios.
É comparado o Ativo Circulante (AC) com o Passivo Circulante (PC).
Alexandre Wall apresenta modelo de análise de balanços através de indices e criação de
padrões de referência.
Análise da conta depósito bancário com relação ao exigível bancário, contas a receber com
demais itens do ativo, percentual de estoques com relação as vendas anuais.
Exigência do Banco Central dos Estados Unidos torna obrigatória a utilização de
demonstrações financeiras para a concessão de crédito.
Instituição do livreto de procedimentos de auditoria e princípios de preparação de
demonstrações financeiras pelo Banco Central dos Estados Unidos — Federal Reserve

1913

1915
1918

Board,

James Fl. Biss afirma no prefácio da obra Financial and operating ratios in management
que em todos os ramos de atividades existem coeficientes característicos.
Stephen Gilman propõe a analise horizontal.
1925
Surgiu dentro da empresa Du Pont, de Nemours, um modelo de análise da rentabilidade da
Década de 1930
empresa que decompunha a taxa de retorno em taxas de margem de lucro e giro dos
negócios, chamado análise do ROI — Retorno do Investimento.
Divulgação de indices-padrão nos Estados Unidos.
1931
No Brasil, até este ano a Análise de Balaços é considerada urn instrumento pouco utilizado
1968
na pratica. Tem-se a criação da SERASA (empresa central de Análise de Balanço).
Quadro 2.1 - Evolução Histórica da Análise de Balanços
Fonte: adaptado de PFITSCHER (2003)
1923

Atualmente a análise financeira de balanços é uma ferramenta bastante utilizada por
transformar os dados contidos nas demonstrações contábeis em informações para tomada de

decisões, além de demonstrar se a empresa necessita ou não de crédito e se vem sendo bem ou
mal administrada.
Conforme abordado, a contabilidade surgiu há muitos anos e da mesma maneira as
instituições de crédito. No próximo item serão demonstrados a evolução e características das

instituições bancárias.

2.2 EVOLUÇÃO E CARACTERÍSTICAS DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
A empresa bancaria tal qual outras empresas possui urna razão de existir. Segundo
CoIli (1996) a empresa bancária tem por objetivo o comércio do dinheiro, seja atuando como
depositária de capitais de terceiros, fornecedora de capitais ou como intermediária do credito.
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Porém, conforme Roussalcis (1997 apud MORAES, 2003) as atividades financeiras
são bem mais antigas; ha registros de operações de crédito por volta do ano 2000 a.C..
CoIli (1996) complementa que muitos anos antes da era cristã, no comércio entre
hindus e chineses encontram-se os primeiros vestígios de operações bancárias. Segundo o
autor os judeus lombardos tinham como costume trazer para a praça unia banca onde
efetuavam operações de compra, venda e troca. Provavelmente as palavras banco e banqueiro
surgiram dessas operações realizadas nessas bancas. Mas, o primeiro banco — La Banca di
Venezia, surgiu em 1157 na opinião de alguns, ou em 1171, na opinião de outros e em Roma
devido à decadência do império nessa época e conseqüente despertar da cobiça de muitos
estrangeiros que foram atraidos pela existência de grandes tesouros de arte nessa cidade.
Pouco mais de um século depois, em 1349, é que foram criados os bancos barceloneses - a
Taula de Cambi.
No Brasil, em 1808, por iniciativa do Conde de Linhares é que foi criado o primeiro
instituto de crédito denominado Banco do Brasil. Após isso, ao longo dos anos, por meio de
reestruturações e adaptações, surgiu em 1905 o quinto Banco do Brasil, que evoluiu e
desempenhou atribuições hoje pertencentes ao Banco Central do Brasil. Simultaneamente aos
acontecimentos históricos que marcaram a evolução do nosso principal banco furam surgindo
outros estabelecimentos, contribuindo para o desenvolvimento do sistema bancário brasileiro
até a atualidade. (COLLI, 1996).
Assim, com a globalização e a explosão da tecnologia obteve-se ao longo dos anos uni
crescente interesse pelo mercado financeiro, que acabou por movimentar bilhões de dólares
por ano. Segundo Mishkin (2000), os mercados financeiros (mercado de títulos e de ações) e
os intermediários financeiros (bancos, companhias de seguro, fundos de pensão) têm a função
econômica de canalizar fundos dos poupadores para os que necessitam desses fundos. O
referido autor salienta que, quando as empresas buscam recursos para financiar suas
atividades, geralmente procuram os intermediários financeiros e não diretamente o mercado
de títulos.
Roussakis (1997 apud MORAES, 2003) explica que a atividade de intermediação
financeira, a partir do século XVI, alastrou-se por toda a Europa. Conseqüentemente foram
surgindo novos serviços, como a concessão de garantias e a subscrição de ativos. Os bancos
alemães, britânicos e franceses comandaram a economia mundial até o inicio do século XX.
devido ao crescimento da indústria e comércio nesses países. Já após a segunda guerra
mundial os bancos americanos e asiáticos surgiram como grandes credores mundiais,
desencadeando a globalização das operações financeiras.
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Fortuna (1996 apud MORAES, 2003) complementa ao destacar como atividades de
interinediação bancária, entre outras, a captação de depósitos A vista ou a prazo por meio da
movimentação de contas-correntes, a realização de operações de crédito ou empréstimos e o
desconto de títulos.
Com relação aos empréstimos fornecidos pelos bancos, Mishkin (2000) comenta que
eles representam cerca de 68% dos ativos bancários e nos últimos anos foram responsáveis
por mais da metade dos rendimentos dos bancos, por terem um rendimento mais alto com
relação aos outros ativos, apesar de estarem mais sujeitos A falta de liquidez e risco de default
(risco de inadimplência).
Estando os bancos entre os mais importantes intermediários financeiros cabe elucidar
de que forma e por que razões concedem empréstimos e para isso faz-se necessário o uso da
contabilidade bancária.
Conforme CoIli (1996, p.58), a contabilidade bancária tem por objetivo desempenhar
as seguintes funções: "o estudo das operações de crédito; o registro dessas operações; o
controle destas mesmas operações; e a determinação, no fim do exercício, do resultado destas
operações e da situação do patrimônio dos institutos de crédito".
Ito (2004) elucida as práticas contábeis a que as instituições financeiras estão
submetidas: Princípios fundamentais da contabilidade, Lei das Sociedades por Ações (Lei
6404/1976), Legislação tributária vigente, e as Normas Contábeis expedidas pelo Conselho
Monetário Nacional.
Segundo Mishkin (2000), para compreender como um banco opera há que se analisar
também o seu balanço patrimonial. No balanço patrimonial dos bancos são demonstradas as
fontes de recursos (passivos), corno empréstimos e depósitos, e suas utilizações (ativos),
sendo o lucro, os juros recebidos sobre eles. Os bancos obtêm empréstimos por meio de
fundos obtidos do Federal Reserve System (conhecidos como adiantamentos), outros bancos,
e de empréstimos feitos As suas matrizes (holding bancária). Outra fonte de recursos seria os
depósitos em conta-corrente e depósitos não transacionais.
Mishkin (2000) salienta que no balanço patrimonial dos bancos também aparece ao
lado dos passivos o capital bancário. Ele representa a diferença entre os ativos e passivos e é
também uma forma de amortecer a queda do valor de seus ativos, tendo como exemplo de
componente importante as previsões para créditos duvidosos,
Mishkin (2000) explica que no funcionamento básico de um banco obtêm-se lucros
com a venda de passivos de características diversas e com o uso de proventos para adquirir
ativos. A este processo denomina-se transformação de ativos. Uma outra maneira, segundo
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Mishkin (2000, p.142), de descrever um processo de transformação de ativos é dizer que
banco pede pouco empréstimo e empresta muito", pois empresta a longo prazo e os financia a
curto prazo. 0 autor acrescenta que o processo de transformação de ativos e os serviços
oferecidos pelos bancos se assemelham a qualquer outro processo de produção de uma
empresa. Ou seja, "se o banco produz serviços desejáveis a um custo baixo e ganha urna
receita considerável sobre seus ativos, ele recebe juros, se não, o banco sofre urn prejuízo".
Também se faz necessário examinar como um banco administra seus ativos e passivos
com o objetivo de maximizar seus lucros. Dessa maneira, conforme Mishkin (2000). o gerente
de um banco possui quatro preocupações principais. A primeira é assegurar a liquidez, ou
seja, possuir dinheiro em caixa quando houver saques de depósitos. A segunda seria buscar
"um nível aceitável de risco baixo", por meio da diversificação do portfalio de ativos
(administração de ativos). Em terceiro lugar o gerente deve adquirir fundos a um baixo custo
(administração de passivos). E, por último, deve decidir o capital necessário que o banco
deverá manter (administração de proporciona lidade de capital).

Assim, para que os bancos possam maximizar seus lucros, eles devem
simultaneamente procurar altos rendimentos sobre empréstimos e títulos, fazer as previsões
adequadas à liquidez, permanecendo com ativos líquidos, e reduzir os riscos.
Para se conseguir o descrito acima, conforme Mishkin (2000), primeiramente os
bancos procuram encontrar tomadores de empréstimos que se propõem a pagar altas taxas de
juros, com "pouca probabilidade de default nos empréstimos". Além disso devem adquirir
títulos com alto retomo e baixo risco. Conjuntamente devem baixar ou pelo menos tentar

baixar os riscos por meio da diversificação (aprovação de muitos tipos de empréstimos a
diversos consumidores). E, finalmente, devem administrar a liquidez de seus ativos de forma
a manter títulos liquidas mesmo que seu rendimento seja menor que outros ativos. Ou seja, "o
banco deve decidir, por exemplo, a quantidade de reserva excedente que deve ser montada
para evitar os custos de um saque de depósito," (MISHKIN, 2000, p.146).
Com relação à administração da proporcionalidade de capital, Mishkin (2000) salienta
que os bancos precisam decidir sobre a quantidade de capital que precisam manter pelo fato
dele ajudar a evitar a falência do banco e pela exigência de uma quantidade minima pelas
autoridades reguladoras, apesar de afetar o rendimento dos acionistas bancários.
Conforme Rajan (1996 apud MORAES, 2003), no futuro as instituições financeiras
além das atividades bancárias básicas utilizarão outras formas para distribuir seus produtos e
serviços. Com o desenvolvimento tecnológico aliado à inovação, há a tendência de
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desregulamentação dos sistemas financeiros e os bancos passarão a exercer várias outras
atividades como oferecer produtos e serviços não financeiros.
Devido a essa tendência, Roussakis (1997 apud MORAES, 2003) ressalta que, com a

internacionalização das operações bancárias, as operações financeiras têm-se tornado negócio
cada vez mais globalizado, o que exigirá dos bancos comerciais a adoção de novos

posicionamentos estratégicos.
Moraes (2003) salienta que no caso do Brasil, o Conselho Monetário Nacional
permitiu que bancos estrangeiros passassem a operar no Pais nos mesmos moldes dos bancos
nacionais. Assim observou-se a entrada de grandes

bancos internacionais no mercado

nacional, como o FISBC, BBV (Banco Bilbao Viscaya), conseqüentemente os bancos

nacionais estão sendo forçados a investir na qualidade de seus produtos e serviços, além de
buscar parceiros, inclusive estrangeiros, para se manterem competitivos.
Como se pode observar a estrutura bancária é um tanto complexa, pois está
intimamente ligada a varias flutuações da economia, política e mercado, além da

concorrência. E, como seu objetivo é obter maiores rendimentos corn riscos menores,
apresenta-se no próximo item comentários gerais sobre os riscos a que estão sujeitas as

instituições bancárias bem como as empresas a quem concedem empréstimos.

2.3 RISCOS E CONTROLES FINANCEIROS
2.3.1 Análise de Crédito da Pessoa Jurídica
Uma empresa, ao tentar conseguir um financiamento ou empréstimo, deverá prestar as
informações solicitadas pelos analistas de crédito. Assim, conforme Securato (2002), para
uma empresa tentar conseguir um financiamento ou empréstimo, junto as instituições
financeiras, além dos demonstrativos financeiros, deverá ser incluído no dossiê do crédito a
ficha cadastral, o contrato social, bem como alterações para empresas limitadas, ou estatutos

sociais e atas de assembléias para sociedades anônimas, referências cadastrais obtidas de
fontes comerciais e bancárias fornecidas pela empresa e informações semelhantes dos sócios
ou acionistas. Dependendo do objetivo do empréstimo, serão necessárias outras informações

orçamentárias e da contabilidade de custos ou, ainda, o fluxo de caixa projetado. 0 dossiê de
crédito é complementado por formulários de análise e interpretação dos dados obtidos,
avaliando os componentes quantitativos e qualitativos do risco.

7, 7

Na avaliação qualitativa do risco, Securato (2002) elucida que ela se inicia na ficha
cadastral com um grande número de informações comuns a empresas de qualquer setor de
atividade. No caso de grupo econômico devem-se identificar acordos como o de acionistas, de
gestão e de fornecimento, de modo a facilitar a análise dos riscos corporativos e estabelecer
um limite de crédito global para o grupo, bem como identificar os riscos associados a cada
empresa.
Outra informação importante para análise qualitativa de crédito de uma empresa esta

relacionada à capacidade instalada da empresa, pois assim sera possível comparar os valores
obtidos com aqueles constantes na Demonstração de Resultados, ou seja, para que se verifique
se a variação no faturamento foi decorrente das quantidades vendidas ou das variações de
preços, e também para que se conheça a capacidade ociosa da empresa e se está trabalhando

com lucro ou prejuízo e assim analisar a qualidade dos ativos visando 6. constituição de
garantias, (SECURATO, 2002).
Securato (2002) também comenta que para uma melhor avaliação da capacidade

instalada há que se verificar: o estado geral dos equipamentos; os riscos ecológicos existentes
em função da localização e/ou tipo de indústria; os riscos tecnológicos decorrentes da
obsolescência de máquinas e/ou falta de informatização; a existência de seguros dos itens que
compõem o imobilizado e os programas de qualidade implementados ou ern fase de
implementação na empresa.

Outras informações qualitativas que o referido autor classifica como necessárias
estariam relacionadas aos fornecedores e relatório de recebiveis; os fornecedores, com o
objetivo de analisar eventuais restrições à importação de insumos fundamentais para a

empresa, o tipo / qualidade dos estoques, oscilações de preços e disponibilidade das matériasprimas. Já o relatório de recebiveis possibilita analisar a posição da empresa com relação aos
concorrentes, os riscos mercadológicos, avaliar problemas de liquidez e a qualidade da

carteira de clientes.
Salienta-se que a qualidade das instituições financeiras com as quais a empresa opera
influencia na avaliação, pois se está operando com boas instituições significa que seu risco
bem aceito no mercado financeiro.
Já a avaliação de crédito quantitativa seria nada mais do que a análise dos
demonstrativos contábeis para assim avaliar a capacidade de pagamento da empresa.
Securato (2002) informa que para a avaliação de crédito de curto prazo utilizam-se

técnicas de análise retrospectiva, a partir das demonstrações financeiras, procurando assim
obter indicadores de desempenho da empresa com base ern períodos passados, indicar qual a
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tendência das decisões tomadas pela gerência e vislumbrar as perspectivas futuras da empresa
face à experiência passada. 0 referido autor porém comenta que se o objetivo for a concessão
de empréstimo a longo prazo não basta somente a análise retrospectiva, é importante também
uma análise prospectiva. Pois segundo Schrickel (apud SECURATO, 2002, p.67), "o risco
situa-se no futuro; no passado encontra-se apenas história. História relevante ao extremo , é
bem verdade, mas apenas história".
O referido autor acrescenta que para a concessão de financiamentos de longo prazo,
além da análise de todos os demonstrativos e a projeção deles, deve-se considerar todas as
decisões estratégicas da empresa, a política mercadológica e de investimentos, os aumentos de
capital previstos, além de outros aspectos relativos à gestão financeira, como controle de
estoques, fornecedores e políticas crediticias que irão se refletir nos prazos médios.
Securato (2002) porém comenta que o analista de crédito, para realizar uma melhor
análise da realidade da empresa, utiliza o planilhamento dos demonstrativos financeiros.
planilhamento compreende a distribuição dos números apresentados pelos demonstrativos
econômico-financeiros da empresa reelassificando algumas contas, quando necessário, dentro
de critérios próprios. Destaca-se que não há a intenção criticar os padrões contábeis, mas
quando essa padronização tende a distorcer a informação econômica e financeira real, há a
necessidade da criação de formulários de análise especfficos, que filtrem essas distorções.
Ressalta-se portanto que no planilhamento é necessário que o analista identifique em que data
foi apurado cada um dos valores dos demonstrativos contábeis para que esses valores sejam
quantificados em moeda presente, sendo de extrema importância a utilização de uma taxa
adequada de correção que reflita o melhor índice de inflação para a empresa analisada.
Com base nas exposições de Serucato (2002) serão expostos a seguir as técnicas
utilizadas na análise quantitativa retrospectiva. Não se pretende entrar no mérito do cálculo
dessas técnicas, tecendo-se apenas um breve comentário. Assim as técnicas abordadas são:
análise vertical, análise horizontal e análise de indices.
Na análise vertical todas as contas de um demonstrativo são padronizadas como
percentuais de uma mesma base. Aplicado no balanço, temos o percentual de cada conta em
relação ao total do ativo conforme a seguinte fórmula: Participação da conta = Valor do item
contábil no balanço / Valor do ativo total.
A análise vertical permite visualizar as margens de lucratividade, bem como o peso
dos itens de despesas e outras receitas na aferição do lucro.
Já a análise horizontal tem o objetivo de mostrar os caminhos trilhados pela empresa,
baseada na evolução de uma série de demonstrações financeiras em relação a uma
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demonstração financeira anterior, geralmente a mais antiga, com a fixação de base 100 para 0
primeiro período em análise e calculando-se números índice representativos através do

conceito básico de número-índice:
Índice (ano x) Valor do item contábil no ano analisado x 100
Valor do item contábil no ano-base

Acrescenta-se que a análise horizontal só faz valer-se se os valores estiverem
expressos na mesma moeda, ou seja, os valores inflacionados à moeda do último período, que
é o método mais usado.

Securato (2002) também coloca algumas limitações da análise horizontal. Urna é que
ela está condicionada à escolha da base e dos períodos, podendo ocorrer distorções em
empresas com sazonalidade. Outra limitação 6 que os valores negativos precisam ser
adequadamente comparados, o que exige do analista uma revisão de todo o seu modelo.
A análise por meio de indices tem a função de fornecer uma visão ampla da situação

econômico-financeira da empresa através da interpretação dos números obtidos e prospecção
de desempenho futuro da empresa.
Dentro da análise de indices temos a análise de liquidez, a análise da estrutura de
capitais, a análise dos resultados, a análise do capital de giro / capital de giro próprio /
investimento operacional ern giro e a análise do fluxo de caixa.
Na análise de liquidez ressalta-se que os indices de liquidez se dividem em liquidez

corrente, liquidez seca, liquidez imediata, liquidez geral, prazo médio de recebimento, prazo
médio de estocagem e prazo médio de pagamento.
O índice de liquidez corrente representa o quanto a empresa possui para pagar suas

obrigações de curto prazo em um momento especifico. É expresso pela divisão do ativo
circulante pelo passivo circulante da empresa. Securato (2002) elucida que, por tratar-se de
uma análise estática, se for considerado apenas o índice não tad muita utilidade, pois a
empresa poderá apresentar bons indices de liquidez,

e estes serem decorrentes da

inadimplacia de clientes, ou por estoques elevados. Assim, os indices de liquidez devem ser
avaliados em conjunto com o prazo de recebimento, o ciclo operacional e financeiro. "A super
avaliação de ativos e a sub-avaliação de passivos podem distorcer completamente os
demonstrativos da empresa".
O índice de liquidez seca indica o quanto a empresa possui após a exclusão dos
estoques para cumprir com suas obrigações de curto prazo. _id a liquidez imediata indica

25

quanto a empresa possui de disponibilidade imediata para cumprir com seus compromissos
(ativo disponível dividido pelo passivo circulante).

Com relação aos indices de prazos médios eles dão uma medida dos ciclos operacional
e financeiro da empresa industrial. São usualmente calculados:
Prazo médio de recebimento PMR = Duplicatas a receber x n° dias do período
Vendas no período ou Vendas a prazo
Prazo médio de estocagem = PME

Estoques (moeda da mesma data) x n° dias do período
Custo Mercadorias Vendidas (CMV)

Prazo médio pagamentos PMP = Fornecedores (moeda da mesma data) x n° dias do período
Compras ou CMV
Securato (2002) enfatiza que a capacidade de solvência da empresa está relacionada
sua capacidade para conseguir completar o ciclo operacional da melhor e mais rápida
maneira. Logo, a preocupação do credor é de certificar-se que não ocorrerão fatores de risco
que impeçam o devedor de cumprir com suas obrigações e completar o ciclo operacional.
A análise da estrutura de capitais tem o objetivo de avaliar por meio de indices a
compatibilidade entre as fontes e aplicações de recursos, bem como a participação dos sócios
no total dos recursos aplicados pela empresa através do cálculo dos seguintes quocientes:
Exigível total / Recursos totais aplicados = ativo total = passivo total; passivo circulante /
recursos totais aplicados; Patrimônio liquido / Recursos Totais Aplicados; Passivo Oneroso
(empréstimos + financiamentos + debêntures) / recursos aplicados; exigível total / Patrimônio
Liquido; e Imobilizado / Recursos totais aplicados.
Na análise dos resultados tem-se o cálculo de vários outros indices, como a análise da
rentabilidade, do giro e da margem operacional. Pode-se definir retorno ou rentabilidade

como o ganho total que se pode obter da aplicação de recursos. 0 giro é verificado pela
rotatividade das vendas em relação aos recursos totais aplicados e a margem é dada por
Portanto quanta mais rapidamente a empresa conseguir girar ativos
operacionais e quanto maior for a margem de lucratividade maior sera o retorno. Assim a taxa
de retorno (t) pode ser expressa através da seguinte fórmula: t = Lucro / Ativo total.
lucros/vendas.

Securato (2002) acrescenta que outro índice importante na análise de resultado seria a
alavancagem financeira. Esta indica se a empresa pode aumentar seu lucro por meio da
utilização de recursos de terceiros, ou impulsionar a lucratividade, por meio do uso de
encargos financeiros fixos. Pode ser calculada segundo a fórmula expressa por Iudicibus
(upud

SECURATO, 2002, p.87):

1

6

- Grau dc A lavancagem Financeira =
Lucro liquido / Patrimônio liquido médio
Lucro liquido + Desp.Financ, / Patrim.Liq.Médio + Div.Média

Securato (2002) elucida que a preocupação do credor, na análise da estrutura de capital
e retorno, é a de certificar-se de que o cliente consiga gerar caixa suficiente para cumprir com
as obrigações assumidas contratualmente.
Na análise do capital de giro pode-se avaliar a compatibilidade entre as fontes e as

aplicações de recursos. Securato (2002) explica que o capital de giro, que é expresso pelo
montante de fonte de recursos de longo prazo que excede as aplicações de longo prazo,
quando positivo significa que a empresa possui excedente para aplicar ern ativo operacional,
tornando-se assim menos ilíquida. Já o capital de giro próprio representa quanto os sócios
comprometeram de recursos próprios na empresa e é representado pela diferença entre o

patrimônio liquido e as aplicações de longo prazo.
Na análise do Investimento Operacional em Giro (I0G) ou Necessidade de Capital de
Giro (NCG) busca-se verificar como as fontes de recursos cobrem as necessidades

operacionais da empresa e sendo ele positivo por vários períodos significa que deve ser
coberto com capital de giro para que a empresa não tenha problemas de liquidez. Quando

negativo por vários períodos significa que a empresa é liberadora de recursos e as fontes
operacionais são suficientes para cobrirem as necessidades operacionais (MISHKIN, 2000).
0 exposto acima procurou demonstrar sucintamente a análise de crédito da pessoa
jurídica através da avaliação retrospectiva dos dados da empresa. Cabe observar que
dependendo do tipo de empréstimo ou financiamento solicitado, bem como do prazo de seu
pagamento, os analistas de crédito irão observar além deles outros fatores e riscos em que a

empresa possa estar envolvida.
2.3.2 Definição e Classificação de Risco

As instituições financeiras, para conceder empréstimos a fim de maximizar seus
lucros, devem concedê-los a empresas que supostamente irão pagá-los em dia; mesmo assim
sujeitam-se a um risco de crédito mínimo.
Conforme Silva Neto (2000), a década de 70 foi marcada por grandes mudanças no
contexto internacional. Como conseqüência da liberdade mundial de cambio, as taxas de juros

passaram a sofrer grandes oscilações, aumentando o risco para os investidores e para as
políticas econômicas dos países. Da mesma maneira a crise do petróleo nas décadas de 70 e
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80 repercutiu com fortes oscilações nos preço da energia, o que chamou a atenção das
empresas e governo à exposição cada vez maior a riscos inesperados.
Atualmente vários órgãos governamentais e supra-governamentais estão preocupados
com a classificação e identificação dos vários tipos de riscos aos quais estão sujeitas as
empresas e instituições e, através de estudos, estão publicando trabalhos sobre o assunto.
Cabral (2002) comenta que atualmente vários fatores contribuem para que o público
tenha a atenção voltada para os mercados financeiros. No caso do Brasil as mudanças
provocadas pelo Plano Real resultaram em uma mudança na preferência do investidor. de
contratos de juros fixos e seguros para instrumentos de investimento mais arriscados. Ou seja.
assumir mais riscos tornou-se a escolha preferida para investidores, devido a uma economia
mais estável, que o Brasil tem experimentado após a implantação do Plano Real.
Conforme Lima (1997), a noção de risco esta associada a possibilidade de
quantificação e, portanto, a probabilidade de que urn determinado evento ou um determinado
retorno sobre uma aplicação ocorra.
Qualquer medida numérica relativa à incerteza de retorno de um investimento pode ser
considerada risco. Conforme Duarte Junior (2001),

o risco está presente em qualquer

operação realizada no mercado financeiro e abrange quatro grandes grupos: risco de mercado,
risco operacional, risco legal e risco de crédito. E, segundo Silva Neto (2000), existem outras
classificações, porém apesar da nomenclatura ser diferente estão alando do mesmo tipo de
risco.
Silva Neto (2000) explica que o risco de mercado está diretamente relacionado corn o
comportamento do preço de um bem, no dia-a-dia. Ou seja, é o quanto pode-se ganhar ou
perder quando se compra um determinado bem, pela mudança do seu preço ou valor. O
referido autor salienta que no caso das instituições financeiras, que possuem um grande
número de ativos em sua carteira, o risco de mercado deve ser analisado em conjunto, como
se fosse um único ativo. Porém o risco total da carteira não é simplesmente a somatória dos
riscos de cada instrumento e sim a combinação dos vários riscos.
Cabral (2002) complementa que a natureza do risco de um portfolio pode ser
compreendida ao se observar a co-varifincia entre dois ativos que compõem o portfolio.
Porém diversificar, ou seja, compor um portfolio com múltiplos ativos permite reduzir o risco
do portfolio, mas não eliminá-lo completamente. 0 referido autor ressalta que a parte do risco
que pode ser diversi ficada através da composição de múltiplos ativos corresponde ao risco
especifico da empresa. E a parte que não pode ser diversificada, por afetar todas as
securidades, é chamada de risco do mercado.
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Segundo Duarte Junior (2001), o risco de mercado pode ser medido de duas formas: o
risco de mercado relativo (do mesmo setor), que seria medir o deslocamento dos rendimentos
de uma carteira de investimentos em relação a um índice utilizado,e o risco de mercado
absoluto, que mede as perdas de uma carteira de investimentos para qualquer relação de
indices de mercado.
Lima (1997) explica que o risco de mercado esta associado principalmente As
variações das taxas de juros e taxas de câmbio. 0 risco da taxa de juros relaciona-se com as
flutuações no valor do investimento frente As mudanças nas suas taxas de desconto._JA o risco

de taxa de câmbio esta relacionado A variação dos pregos dos titulos decorrente da variação
das taxas de câmbio. Esse risco afeta o portfólio de títulos em moedas estrangeiras. E
conforme Lima (1997, p.102) envolve fatores como: "a possibilidade de ocorrer ern distúrbios
financeiros e/ou politicos; a ocorrência de moratória em um determinado pais e a introdução

de mecanismos de controle cambial".
Cabral (2002) elucida que quando o mercado entra em colapso, muitos entram em
pânico porque não têm idéia do que está acontecendo e não possuem planejamento de longo
prazo, além de não estarem ancorados em carteiras de investimento que minimizam os efeitos
das flutuações.
Sobre o risco operacional, Duarte Junior (2001) comenta que este pode ser dividido
em tit's grandes areas: risco organizacional, risco de operações e risco de pessoal. O risco
organizacional está relacionado a falhas na administração, fluxo de informações deficientes,
fraudes, acesso a informações internas pelos concorrentes, etc. 0 risco de operações
relaciona-se a problemas de armazenamento de dados, confirmações incorretas, pane de
sistemas de telefonia, elétrico, computacional, etc. Já o risco de pessoal está relacionado com
empregados não qualificados e/ou pouco motivados.
Silva Neto (2000) complementa que o risco operacional é aquele proveniente de falhas
no sistema, falhas de gerenciamento, erro humano, ou simplesmente falta de controle e
transparência dos sistemas adotados, sendo responsável por grandes perdas ocorridas no
mercado. Portanto o sistema operacional adotado pela instituição é que ira garantir a
identificação dos riscos e avaliar se os controles adotados realmente funcionam.
0 referido autor salienta que é quase impossível desenvolver um sistema que irá
controlar e mensurar todos os riscos e que os modelos adotados são passíveis de falhas.
Portanto os gestores de risco e os administradores de instituições financeiras devem ter ern

mente que as informações que estão produzindo e analisando nunca estarão A prova de
qualquer falha.
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Silva Neto (2000) também comenta que alguns bancos conseguiram desenvolver
sistemas que avaliam a exposição ao risco com poucos dados. Porém eles mesmos

recomendam que as decisões não devem ser tomadas somente com base em seus modelos,
mas também deve-se utilizar a análise macroeconômica e de mercados.
Sobre o risco legal, Silva Neto (2000, p.197) o conceitua como sendo "a possibilidade
de perda devido à impossibilidade de se executar os termos de um contrato, incluindo os
riscos provenientes de documentação insuficiente, falta de capacidade ou autoridade de unta

contraparte, incerteza legal e a incapacidade de se implementar uma cobrança devido à quebra
ou insolvência da contraparte". 0 autor comenta que são poucos os casos conhecidos de
empresas que tenham perdido dinheiro corn esse risco, existem muitos casos de empresas que
foram impedidas de negociar determinado instrumento devido a falta de acordo entre o diretor
financeiro e o advogado da empresa.

Duarte Junior (2001) complementa que o risco legal esta relacionado a possíveis
perdas quando um contrato não pode ser legalmente amparado. Nesse risco se incluem perdas
por falta de documentação, insolvência, ilegalidade, falta de representatividade por parte de
um negociador, etc.
Com relação ao risco de crédito pode-se dizer que este envolve também os outros
riscos, pois esta diretamente relacionado à concessão ou não de um determinado crédito.

Doaut (1994 apud LIMA,1997, p.94) conceitua risco de crédito como sendo - o risco total de
um tomador de empréstimo". E o risco total seria "tudo o que influencia a volatilidade do

fluxo de caixa do tomador de empréstimo".
Duarte Junior (2001) complementa que o risco de crédito esta relacionado a possíveis
perdas quando um dos contratantes não cumpre seus compromissos. Divide-se em três grupos:
risco do pais, risco politico e risco de falta de pagamento.
Lima (1997) comenta que as pequenas e médias empresas estão mais sujeitas a risco
de crédito do que as grandes corporações. É evidente que o risco de crédito aumenta em
períodos de recessão econômica, porém mesmo em situações de expansão econômica,

empresas podem vir a enfrentar problemas de insolvência gerados por suas próprias
particularidades.
Segundo Securato (2002, p.183), "classificar um crédito 6, a partir de um conjunto de

informações e de determinados parâmetros previamente selecionados, identificar em qual
categoria de risco de credito o cliente ativo ou potencial — pessoa jurídica ou fisica - se
insere". 0 referido autor complementa que a classificação do risco de crédito é dada em
função de indicadores financeiros, juntamente com informações de caráter qualitativo, que irá
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indicar com que severidade o cliente deverá ser tratado, desde o estabelecimento dos limites
de crédito, até o posterior gerenciarnento de risco.
Portanto Mishkin (2000) elucida que, para se reduzir o risco de crédito, há que se
compreender primeiramente a seleção adversa e o risco moral. A seleção adversa significa
que no mercado de empréstimos aqueles que estão à procura de um empréstimo são os riscos
de crédito ruins, ou seja, aqueles que têm uma maior tendência a produzir um resultado não
satisfatório são os que têm a maior probabilidade de serem selecionados. JA o risco moral
significa que aqueles que obtiveram empréstimo têm maior probabilidade de o investirem em
projetos de alto risco, projetos que se tiverem êxito darão retornos altos. Assim, sendo, o risco
alto diminui a probabilidade de pagamento do empréstimo. Concluindo, o autor afirma que
para as instituições financeiras serem lucrativas devem transpor os problemas de seleção
adversa e risco moral.
Com a crescente busca por lucros o ambiente competitivo dos bancos, esses cada vez
mais vêm se envolvendo nas chamadas "atividades fora do balanço". Atividades essas que
afetam o lucro dos bancos mas não aparecem no balanço patrimonial. Segundo Mishkin
(2000), as atividades fora de balanço envolvem a venda de empréstimos (venda de todo ou
parte do fluxo de caixa de um determinado empréstimo, removendo o empréstimo do balanço
patrimonial do banco), obtendo juros pela venda por uma quantia superior à original do
empréstimo, a geração de receita por meio de taxas cobradas pelos bancos por oferecer
serviços especializados a seus clientes e as linhas de crédito como cheque especial, -saque a
descoberto", entre outros, assim como transações no mercado de câmbio estrangeiro.
Mishkin (2000) porém ressalta que as atividades fora do balanço, que envolvem
garantias de titulos e linhas de crédito, aumentam o risco administrado por um banco. Se o
emissor do titulo falhar no pagamento o banco arca com as despesas de pagar ao proprietário
do titulo. E da mesma maneira, as linhas de crédito de apoio podem forçar o banco a conceder
empréstimos quando não possui liquidez suficiente ou quando é um risco de crédito ruim.
Duarte Junior (2001) salienta que nem sempre é fácil identificar qual o risco presente
em determinadas situações, pois para uma parte, por exemplo, pode ser risco operacional e
para outra, risco de mercado.
Securato (2002) elucida que o setor bancário ficou marcado na década de 90 pela
fragilidade dos processos de decisão de crédito. Não que os bancos não soubessem conceder
crédito, mas é que as intensas mudanças no ambiente econômico, devido a vários
acontecimentos como a globalização e inovações no campo da tecnologia da informação,
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entre outros, alteraram o comportamento das empresas e do ambiente empresarial,
repercutindo na necessidade de melhora dos modelos de avaliação de risco.
Não existe muita uniformidade no cálculo do risco de instituições financeiras.
Segundo Duarte Junior (2001), para estimar o risco legal e operacional deve-se abordar caso
por caso. No risco de mercado e de crédito já existem algumas metodologias em uso. Mas de
uma forma geral as metodologias para estimação de riscos devem abranger conhecimentos
sobre a desenvoltura dos mercados de interesse, alguma sofisticação matemática e sistemas
computacionais com informações confiáveis.
2.33 Mensuração e Avaliação do Risco

Para tentar superar os problemas provenientes dos riscos as instituições financeiras
utilizam-se de métodos que são explicados pelos princípios de administração e risco de
crédito: "filtragem e monitoramento, o estabelecimento de relações de longo prazo com os
clientes, compromissos de empréstimos, garantias, exigências de saldo mínimo e
racionamento de crédito" (MISHKIN, 2000, p.4.9).
O referido autor explica que filtragem significa separar os riscos de crédito bons dos

ruins e por isso os emprestadores devem fazer uma boa coleta de informações, sobre os lucros
e prejuízos da companhia e sobre seus ativos e passivos, como também sobre a probabilidade

de sucesso da empresa. Mishkin (2000) salienta que muitos bancos se especializam em
emprestar para determinado setor da economia e/ou para empresas locais. Acabam por não
praticar a diversificação porém, por outro lado, fica mais simples coletar dados de firmas
locais e também acabam por ter um conhecimento maior sobre os setores a que se propõem
emprestar.
Mishkin (2000) acrescenta que o monitoramento das atividades dos tomadores de
empréstimo também é importante de modo a evitar que esses se envolvam em atividades
arriscadas não previstas nas cláusulas contratuais. Isso explica o porquê da necessidade das
instituições financeiras gastarem tanto dinheiro em atividades de auditoria e coleta de
informações. Já a relação de longo prazo com o cliente, além de facilitar a coleta de
informações, reduz os custos e facilita separar os créditos bons dos ruins.

O autor

complementa que uma maneira bastante comum utilizada pelos bancos para manter relações
de longo prazo e acumular informações é a emissão de linhas de crédito. As linhas de crédito
são compromissos que um banco assume por um período de tempo especifico de conceder
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empréstimo até um determinado limite e com a taxa de juros comprometida à taxa de juros de
algum mercado.
Outra maneira comentada pelo referido autor para os bancos reduzirem o risco de
crédito são as exigências de garantia e o racionamento de crédito. Uma forma especial de
garantia seria o saldo minim, ou seja, a empresa que recebe o empréstimo deve manter um
valor mínimo em contas correntes no banco. Esse saldo mínimo poderá então ser absorvido
pelo banco para compensação de prejuízos por inadimplência do tomador de empréstimo. No
caso, de racionamento de crédito, esse pode ser feito através da não concessão do empréstimo
ou pela concessão de uma quantia menor do que a solicitada pelo tomador. No primeiro caso
as instituições financeiras preferem não emprestar quando percebem que

o risco do

investimento é alto e no caso do racionamento de crédito, esse ocorre devido ao risco moral.
Não lid como eliminar os riscos de crédito, então cabe As instituições financeiras
fazerem uma estimativa deles. Securato (2002) comenta que nesse caso as instituições
financeiras utilizam-se de opiniões independentes, geralmente disponibilizadas por agências
classificadoras, conhecidas como agências de rating. Essas agências têm a função de medir o
adicional do rendimento que o investidor dever exigir a fi m de ser recompensado pelo risco
potencial de crédito, com base no histórico de inadimplancia das empresas e no seu perfil. Ou
seja, o objeto tratado pelo rating é a probabilidade de default (não pagamento pontual), que
pode-se referir a uma empresa ou a uma operação estruturada.
Securato (2002) complementa que em todo o mundo a atividade de rating vem sendo
desenvolvida há pelo menos um século, sendo as mais conhecidas a Standard & Poor's,
Moody's e Ficth IBCA. JA no Brasil a classificação de risco de crédito apenas tomou impulso
após o Acordo de Basiléia; sendo assim, a divulgação de ratings ainda é incipiente.
Securato (2002) ressalta que o histórico da agência classificadora (rating) é
extremamente importante para que seja possível aquilatar a probabilidade de inadimplência de
uma classificação. Em nenhum caso as agências têm a obrigação de auditar as informações
financeiras utilizadas na atribuição de um rating. Portanto as informações sigilosas são
utilizadas apenas para a atribuição da nota, sendo preservadas pelo contrato de
confidencialidade firmado entre a agência e o cliente.
No processo de rating, primeiramente o cliente solicita o rating; após, analistas
levantam as informações necessárias e realiza-se a visita ao cliente. Nessa visita são

e
estratégicos. Em seguida é elaborado o relatório preliminar e encaminhado ao comitê (o
cliente não tem acesso direto ao comitê) e este, com base em conhecimentos sobre o assunto,
observados aspectos administrativos, operacionais, tecnológicos, mercadológicos
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atribui notas que variam de acordo com as diversas escalas existentes; então, o relatório é
encaminhado ao cliente para que possam ser feitas sugestões, apelações ou esclarecimentos,
retornando através do analista responsável ao comitê, caso necessário. Após esse processo e
caso o cliente autorize a nota é publicada e inicia-se o processo de monitoramento, conhecido
como surveillance. No monitoramento são incorporadas novas informações à medida que se
tornam disponíveis (SECURATO, 2002).

O mesmo autor complementa que o rating final é urna síntese de fatores quantitativos
e qualitativos, corno a característica do setor e a posição competitiva da empresa. O comitê
analisa o histórico dos últimos cinco anos da empresa e as projeções efetuadas para os
próximos dois ou três anos. 0 referido autor também explica que após apurados os
indicadores quantitativos estes devem ser somados aos qualitativos

e estabelecidas

comparações por tabelas-padrão.
Securato (2002) explica que ao analisar a qualidade de credito de um emissor as
agências levam ern consideração o risco daquele emissor quando comparado ao risco de
outros emissores ao redor do mundo, conhecido como escala global. Na escala global, além
do risco, a moeda de pagamento influencia na análise, pois a capacidade de um emissor
honrar suas obrigações em moeda estrangeira pode ser bem menor do que em moeda local. O
referido autor complementa que os ratings em escala nacional não podem ser comparados na
escala global, e nem os ratings de moeda local e estrangeira, pois são opiniões sobre a posição
relativa ao crédito de emissores e obrigações especificas de um dado pais.
Securato (2002) esclarece que também podem ser fornecidos ratings de crédito do
emissor e da emissão tanto de curto como de longo prazo, além de ratings soberanos. Assim,
enquanto o rating de emissão é uma opinião de crédito de um emissor corn relação a uma
obrigação especifica, o rating de emissor é uma opinião sobre a capacidade financeira de uma
forma geral.
Apesar das diferenças acima descritas os simbolos usados em ambas as classificações
geralmente são os mesmos. A seguir mostra-se as definições de rating usadas pela Standard &
Poor's, representando assim a maior parte das escalas atualmente utilizadas (SECURATO.
2002, p.189).
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Longo Prazo
AAA
AA
A
BBB

capacidade do devedor de honrar compromissos extremamente forte
capacidade do devedor de honrar compromissos muito forte
capacidade do devedor de honrar compromissos forte
devedor exibe parâmetros de proteção adequados, porém condições econômicas adversas ou mudanças conjunturais provavelmente levariam
a uma redução da capacidade do devedor de honrar compromissos
BB, B, CCC, CC e C operações assim classi ficadas apresentam características especulativas
significativas
D
um devedor assim classi ficado esta inadimplente (a classificação D pode
ser atribuida a um devedor mesmo que ele esteja em periodo de carência.)
SD
atribuído para inadimplência seletiva: a agência considera a inadimplência
com relação a apenas uma emissão especifica ou classe de obrigações,
devendo o devedor continuar honrando seus demais compromissos no
prazo estabelecido.
R
anexado aos ratings de instrumentos financeiros que apresentam outros
riscos que não o de crédito, enfatiza os riscos de pagamento do principal,
de volatilidade dos retornos esperados não abordados pelo rating de
credito (exemplos: obrigações atreladas a ações, moedas, mercadorias ou
obrigações expostas a grandes riscos de pré-pagamento)
Curto Prazo
A- I
capacidade do devedor de honrar compromissos é forte
A-2
capacidade do devedor de honrar compromissos é satisfatória
A-3
devedor exibe parâmetros de proteção adequados
B
devedor exibe características especulativas significativas
devedor esta vulnerável A. inadimplência
D
devedor está inadimplente
Quadro 2.2. - Definições de Ratings - Escala Global da Standard & Poor's
Fonte: Standard & Poor's apud Securato, 2002

Securato (2002) porém salienta que o termo rating significa classificação; logo para
classificar algo é preciso definir o critério de classificação, ou seja, o objetivo do modelo.
Portanto, Lima (1997) explica que o risco total de um ativo financeiro é composto pela soma
dos diversos fatores de risco existentes e com o objetivo de quantificá-lo foram desenvolvidos
vários modelos que associavam uma avaliação do risco total e o retorno de um porttblio.
Securato (2002) complementa que na elaboração de um modelo de avaliação de risco
deve-se levar em conta o porte da empresa e o setor de atividade pois, segundo o conceito de
inadimplência, a empresa dependendo do porte e setor em que está inserida pode ser
considerada ou não inadimplente e da mesma forma, pode ser classificada como pequena em
um modelo e média, em outro.
O referido autor também informa que no desenvolvimento de um modelo de atribuição

de rating, dependendo da ferramenta estatística utilizada, este será função que envolve uma
constante e as variáveis selecionadas com seus respectivos pesos. Assim chega-se em um
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percentual que varia de 0 a 100% e indica a probabilidade de inadimplência dentro de um

período de tempo, conhecido como PRINAD (probabilidade de inadimplência). Portanto , o
primeiro passo é definir a quantidade e classes de risco (rating) e depois determinar as faixas
de PRINAD de cada uma delas, podendo ser criadas tantas classes quantas o gestor de crédito
julgar necessária e assim o rating passa a ter significado.A seguir é monstrado um exemplo de

PRINAD:
CLASSE
RISCO
Faixa de PRiNAD
(Rating)
(%)
1
000,00 a 000,50
2
000,50 a 001,00
3
001,00 a 002,00
4
002,00 a 003,50
5
003,50 a 006,50
006,50 a 008,50
6
7
008,50 a 025,00
8
> 025,00
9
Default (inadimplente)
10
Default (inaditnplente)
Quadro 2.3 — Exemplo de PRTNAD

PR1NAD
Médio
(%)
000,25
000,75
001,50
002,75
005,00
007,50
016,75
025,00

Fonte: Securato, 2002, p.208

Ressalta-se que o exemplo acima tem o objetivo de demonstrar de uma forma simples

o impacto das expectativas de perda na rentabilidade da carteira e demonstrar a distribuição
dos intervalos de PRINAD nas classes de risco. Assim, não foram considerados alguns fatores
como a metodologia de precificação de crédito ajustado ao risco da operação. Outro fato
também a ressaltar é que as faixas de PRINAD têm comportamento exponencial, enquanto as
classes de risco se comportam linearmente (SECURATO, 2002).

0 Banco Central do Brasil - BACEN, através da resolução 2682, estabeleceu para as
instituições fi nanceiras que, a partir do ano 2000, a provisão para devedores duvidosos sobre

o total de empréstimos deverá mensalmente seguir os percentuais definidos no quadro a
seguir, sendo que a classificação dos empréstimos sem atraso (AA e A) fica a cargo do banco.
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Classificação do Crédito

Percentual a
Provisionar

AA
0,00%
A
0,50%
B (Atraso entre 15 e 30 dias)
1,00%
C (Atraso entre 31 e 90 dias)
3,00%
ID (Atraso entre 61 e 90 dias)
10,00%
E (Atraso entre 91 e 120 dias)
30,00%
F (Atraso entre 151 e 150 dias)
50, 00%
G (Atraso entre 151 e 180 dias)
70,00%
1-I (Atraso acima de 180 dias)
100,00%
Quadro 2.4 - Percentuais a Provisionar Segundo a
Classificação do Banco Central

—

—

Fonte: Securato, 2002, p.273
Securato (2002) complementa que é preciso observar os objetivos dos modelos antes

de comparar ratings atribuidos a urna mesma empresa. Pois é pouco provável que dois
modelos atribuam a mesma probabilidade de inadimplencia, já que a utilização de diferentes
tipos de variáveis financeiras, a contemplação delas por meio de outras varidveis e o trabalho
estatístico desenvolvido por cada modelo é único. E a melhor forma de utilizar as variáveis é

que seria a "arte" da modelagem do risco.
Portanto, segundo o referido autor, o modelo de classificação do risco 6, sem dúvida, o
aspecto mais importante no processo de gestão do crédito, já que "influencia a precificação
dos empréstimos, o provisionamento do risco e a alocação de capital econômico".
Assim sendo, Lima (1997) explica que o Modern Portfolio Theory (MPT), que estuda
o conceito de gestão de portfolio e criação de novos instrumentos financeiros, teve vários

desdobramentos, sendo o mais conhecido o Capital Asset Pricing Model (CAPM). 0 CAPM
tem por objetivo quantificar o risco total de um investimento e assume a premissa de que
quanto maior for o risco de um investimento tanto maior será o seu retorno. Resumindo, o
CAPM "estabelece uma relação linear na qual a expectativa média de retorno de um titulo ou
portfOlio é função linear de seu risco sistemático ou não diversificavel", sendo que o risco não
sistemático é considerado a variância residual ou desvio padrão dessa regressão linear.

Cabral (2002) explica que o CAPM calcula a medida Beta, que demonstra o risco de
um ativo financeiro individual com relação ao portfólio do mercado. Os valores de Beta
superiores a 1 indicam que o ativo é agressivo, pois oscila mais que o mercado; já valores
inferiores a 1 indicam que o ativo é defensivo e pode ser utilizado para proteger o investidor

de grandes perdas, mas também restringe o retorno do portfolio a ganhos menores.
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Duarte Junior (2001) salienta que várias medidas diferentes podem ser usadas para
medir o risco, e uma delas seria o VAR (Value-at-risk). O autor elucida que o VAR integra o
risco de todo o ativo/passivo em uma única medida numérica resumindo o risco total. Porem
apresenta a deficiência de que a integração do risco total de uma instituição em uma única
medida numérica requer simplificações.
Securato (2000, p.228) exemplifica o valor em risco de urn ativo - VAR:
"consideremos que compramos a quantia de 1.000.000 de ações da Petrobrds ao preço unitário

de R$ 52,00 e que, na data de hoje, o fechamento de ações da Petrobrds seja a R$ 50,00.
Nessas condições, já efetuamos uma perda quando comparamos o prego de compra em
relação ao último valor de mercado do titulo que foi de R$ Assim o VAR está
relacionado ao último preço do mercado e ao valor que se pode perder, em relação a esse

'Aim valor considerado, cm um espaço de tempo pré-fixado.
Quando o VAR de uma carteira de ativos é calculado determina-se a perda máxima
que uma instituição poderá sofrer, em urn certo período de tempo, considerando as oscilações
normais do mercado e um nível de confiança preestabelecido. Porém não permite saber as
contribuições individuais ao risco total de cada um de seus instrumentos. Port an to, "o
gerenciamento de risco não se deve limitar ao cálculo do valor em risco da carteira, mas deve-

se analisar, entre diversos outros pontos, onde ele está concentrado e, desejando-se, como
fazer para reduzi-lo". (DUARTE JUNIOR, 2001, p.200).
Existem vários modelos e sistemas que foram sendo criados para avaliar o risco de

crédito e muitos deles utilizam-se do conceito do VAR, porém não é o objetivo deste trabalho
discorrer sobre esses modelos e a forma que eles utilizam para quantificar e mensurar o risco,
restringindo-se a esse breve comentário.
Frente à crescente preocupação das instituições financeiras com a administração de
riscos, vários instrumentos foram sendo criados, como os derivativos financeiros. Nesse
sentido, para atender As necessidades das empresas, os derivativos foram se tornando famosos.
Assim, conforme Silva Neto (2000), pode-se dizer que os derivativos são contratos firmados
entre as partes, com o objetivo de trocar o valor, e somente o valor, de ativos, indices ou até
mesmo commodities.

Silva Neto (2000) complementa que, na verdade, o derivativo tern por objetivo a troca
de um resultado fmanceiro obtido por meio da aplicação da variação do valor de indices ou
projeções de preços em um determinado período de tempo, sobre um montante teórico inicial.
Ou seja, é usado para alterar a característica do risco de caixa ou da carteira de uma empresa,
com relação à possibilidade de alteração no valor de determinado ativo. A maior dificuldade
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neste tipo de contrato é definir o valor de hoje a ser fixado, mas apesar disso já se tornaram
instrumentos indispensáveis na moderna gestão financeira.
Para uma melhor compreensão, o referido autor nos dá um exemplo de derivativo: um
exportador deseja vender hoje os dólares provenientes de urna exportação, já contratada,
porém irá realizá-la em data futura. Caso o exportador deseje apenas se proteger da
possibilidade de queda no preço da moeda e não o de realizar caixa hoje contra um crédito
futuro, poderá realizar uma operação de swap. Segundo Lima (1997, p.81), a operação de
swap consiste numa "compra (venda) acoplada a uma venda (compra), isto 6, são operações

casadas de compra e venda estabelecidas entre as partes". Essa operação significa que o
exportador irá se comprometer com uma contraparte que irá, em data futura, vender essa
moeda no mercado. E, se o valor ganho com essa venda for maior do que o hoje acordado, ele

repassará à sua contraparte o lucro não esperado resultante dessa venda. Se ocorrer o
contrário, ou seja, o valor obtido for menor ao valor de hoje, a contraparte irá ressarci-lo de
sua perda.
Silva Neto (2000) explica que, corn o desenvolvimento do mercado de Bolsa de
Valores, surgiram os derivativos de contrato futuro e estes são amplamente utilizados por
bancos e empresas para a garantia de preços de produtos agrícolas, metais, energia, taxas de
câmbio e juros.
Depois foram surgindo outros tipos de contratos de derivativos e um deles seria o
contrato de opção. Segundo Silva Neto (2000), o contrato de opção é um contrato que da um
direito Mum sobre algo ao comprador ou titular e não uma obrigação. Já ao seu vendedor, (id
uma obrigação futura, caso solicitado pelo comprador da opção.
Existem dois tipos básicos de opções, as de compra e as de venda. Nas opções de
compra, o detentor do direito tem o direito de comprar algo por determinado prego, ou seja, as
pessoas que querem possuir um bem no futuro compararão essa opção, garantindo assim o
preço de compra do bem; na opção de venda o comprador da opção tem o direito de vender
algo por determinado preço, assim as pessoas que possuem o bem e o irão negociar em data
futura comprarão a opção de venda sobre esse bem, garantindo o preço mínimo de venda da
mercadoria. Portanto a principal diferença entre o mercado futuro e o de opções seria que no
mercado futuro tanto o comprador como o vendedor estão negociando um direito e uma
obrigação realizáveis; e no mercado de opções, estarão negociando direitos e obrigações
realizáveis em datas distintas (SILVA NETO, 2000).
0 referido autor também comenta que boa parte da busca pelo gerenciamento do risco
vir a medir a probabilidade de um evento ocorrer originou-se nas opções, que utilizam
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técnicas de previsão bem testadas e adaptadas para cada mercado. Assim sendo, as vantagens
e desvantagens dos modelos utilizados para a determinação do prep de uma opção são o

principal caminho para uma gestão de risco e ficiente e segura.
Duarte Junior (2001) complementa que conseguir o gerenciamento de risco satisfatório
em uma instituição financeira requer investimento inicial em equipamentos, banco de dados, e
pessoal qualificado, que poucas instituições brasileiras parecem dispostas a fazer hoje. A
grande vantagem de um bom gerenciamento de risco é uma instituição mais segura,
conhecedora de suas vantagens e desvantagens, em relação As suas concorrentes.
2.3.4 Controles Internos

Controlar algo está relacionado com a preocupação da segurança de que o objetivo a
ser alcançado se concretize. Conforme Migliavacca (2002 apud MORAES, 2003), a palavra
controle teve sua origem por volta do ano de 1600, com o sentido de "cópia de uma relação de
contas", pois deriva do latim contrarotulus que significa "cópia do registro de dados-.
D'Avila (2002 apud MORAES, 2003) explica que na primeira metade do século
passado o foco estava voltado ao controle de caixa, com a centralização do caixa nas mãos de
alguém de confiança, tendo assim a sensação de controle efetivo. Com a evolução do sistema
bancário e do próprio uso dos bancos para pagamentos e recebimentos, o conceito de caixa foi

ampliado para o de disponibilidades para abranger recursos em espécie e depositados em
contas correntes bancárias.
D'Avila (2002 apud MORAES, 2003 p.16) elucida que "talvez a primeira mudança
importante sobre como controles internos são vistos, tenha ocorrido com o surgimento da
percepção de que informações confiáveis são um meio indispensável de controle". 0 foco,
centrado no controle de caixa é então deslocado para o uso de informações gerenciais mais
abrangentes incluindo informações financeiras.
O objetivo do controle interno é prover a garantia de que as várias etapas do processo
decisório, o fluxo de informações, a implementação das decisões e o feedback serão
precedidos de confiabilidade. Devido ao fato de muitas empresas não terem a obrigatoriedade
de divulgação de seus dados contábeis, conforme KPMG Brasil (1999 apud MORAES. 2003)
as autoridades mundiais criaram o comitê de Supervisão Bancária para Compensações
Internacionais, em 1975 e, em 1997 esse Comitê que ficou conhecido como Comitê da
Basiléia divulgou 25 princípios dentre os quais deviam exigir que as instituições sob sua
observação mantivessem controles internos de suas operações.
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O Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON (apud MORAES, 2003) define que:
"o controle interno compreende o plano de organização e o conjunto ordenado dos métodos e

medidas, adotados pela entidade para proteger seu patrimônio, veri fi car a exatidão e o grau de
confiança de seus dados contábeis".
Migliavacca (2001

apud MORAES, 2003) define controle interno como

o

"planejamento organizacional e todos os métodos e procedimentos adotados dentro de uma
empresa, a fim de salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e o suporte dos dados
contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a aderência As políticas definidas

pela direção".
Andrade (1999) complementa que o controle interno compreende métodos e medidas
adotadas pela empresa para proteger seu patrimônio, assegurar a fidelidade da informação
utilizada para o processo decisório, gerencial e de controle além de contribuir para estimular a
eficiência operacional. Dentre os controles internos temos os controles internos contábeis,
gercnciais, operacionais e nos sistemas informatizados.
Segundo Andrade (1999) os controles internos contábeis são aqueles voltados a
proteger o patrimônio, contribuir para estimular a eficiência operacional e promover o
incentivo A observância das políticas e diretrizes estabelecidas pela direção. Devem classificar
e ordenar as transações de maneira a possibilitar a análise dos atos e fatos econômicos e
compará-los aos padrões estabelecidos, produzindo informações ao corpo gerencial de

tendências, riscos e contingências. Assim, quanto mais eficiente for o controle interno
contábil, mais rapidamente serão corrigidos os erros produzidos pelos executores dos
trabalhos, com o mínimo de desembolso de recursos.
D'Avila (2002, apud MORAES, 2003) salienta que no caso do Brasil o nosso Código
Comercial de 1850 sempre demonstrou a obrigatoriedade das empresas em manterem
escrituração contábil com o direito de sigilo. E, somente com a promulgação da Lei das
Sociedades por ações, em 1970, algumas empresas passaram a ser obrigadas a demonstrar a
transparência As suas atividades.
Sobre o controle interno gerencial Andrade (1999) explica que ele se baseia em
controlar de forma eficiente todos os atos e fatos relacionados ao desempenho global da
empresa. Para tanto, a gerência necessita de mecanismos de controle, diferentes dos
mecanismos contábeis, ou seja, necessita de sensores de ocorrências capazes de medir os fatos
e indicar situações para as quais a interferência da gerência passa a ser vital. Portanto os

controles internos gerenciais são estruturados de modo a analisar e informar os problemas
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crônicos da organização, seus pontos de estrangulamento e de pressão sobre os custos.
produtos, pessoas, etc.
Andrade (1999) também comenta sobre os controles internos operacionais. Segundo o
autor esses controles se dedicam ao controle de fatos tais como: o nível de qualidades nos
processos produtivos, comerciais e de serviços; e os movimentos ocorridos com relação a
vendas, compras, produção, no tocante à dinâmica do processo, velocidade, quantidade, etc,
bem como feedback relacionado à satisfação do cliente. Geralmente é segmentado por área de
atividade como produção, recursos humanos, compra, crédito e cobrança, vendas. etc.
Andrade complementa que as causas dos prejuízos geralmente são relacionadas a controles

internos operacionais deficientes, de caráter demasiadamente burocratizantes.
Sobre o controle interno dos sistemas informatizados Andrade (1999) comenta que ele
tem como objetivo o desenvolvimento de procedimentos para assegurar a confidencialidade e
a proteção de informação quanto à exposição indevida bem como demonstrar a exatidão,
pontualidade, autorização, eficiência e eficácia.
Andrade (1999) salienta que a estrutura do controle interno permite que se tenha a
possibilidade de conseguir a qualidade, a eficiência, a eficácia e a economicidade da execução
e desempenho dos vários setores e áreas da organização. O referido autor complementa que o
estabelecimento de sistemas de controle interno requer além do monitoramento permanente. a
manutenção, atualização ou adaptações que se fizerem necessárias ao longo do tempo. Porém,
como a maioria das vezes as empresas não possuem um departamento específico para isso

utiliza as informações obtidas pelas funções de controle de transações e operações como por
exemplo a auditoria interna que, agindo de maneira independente dos responsáveis pelas
tarefas, avalia de maneira continua a estrutura, organização, qualidade e observância dos
controles internos.
Moraes (2003) complementa que os órgãos normativos recomendam que as empresas
reconheçam a responsabilidade pelo gerenciamento do controle e do risco, avaliando e
informando regularmente, os riscos aos quais estão expostos, bem como a eficácia dos
sistemas internos de controle, inclusive em alguns setores, novas legislações exigem que as
empresas apresentem relatórios anuais sobre spas práticas de controle empresarial.
Correia (2001, apud MORAES, 2003) comenta que os problemas provenientes de
controles internos fracos podem ser agrupados em cinco categorias:

1. Toda a administração tem o dever de entender completamente, os negócios que ela
administra;
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2. Tem de ser estabelecida claramente e comunicada formalmente para toda a organização, a
responsabilidade para cada atividade empresarial;
3. Segregação clara de funções é fundamental para qualquer sistema de controle efetivo;
4. Controles Internos pertinentes incluem administração de risco independente e tem de ser
estabelecidos para todas as atividades empresariais; e
5. A administração, a area de controles internos e o comitê de auditoria têm que controlar as
falhas significativas, identificadas, ou resolvê-las imediatamente.
Conforme podem-se observar os sistemas de controles internos vão além das
atribuições puramente contábeis e financeiras. Abrangem toda a organização e, dessa maneira
todas as pessoas envolvidas devem estar em sintonia com os sistemas de controle, fato
predominante para o sucesso ou fracasso deles.

2.4 CARACTERÍSTICAS DO BASILEIA I E II
2.4.1 Surgimento

O cenário de maior incerteza financeira que se estabeleceu corn o abandono do sistema

de Bretton Woods nos anos 70, levou os bancos centrais dos países desenvolvidos que
integram o chamado G-10 a buscar mecanismos que assegurassem a estabilidade do sistema
financeiro internacional, fortalecessem os bancos que dele participavam e, em particular,
protegessem os depositantes. Foi com este objetivo que o Comitê de Supervisão Bancária,
sediado no Banco de Compensações Internacionais (BIS), foi criado (GLEIZER, 2004)
O comitê da Basiléia teve origem em 1974 e é formado pelos bancos centrais
integrantes do Grupo dos 10 (G-10): Bélgica, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão,

Luxemburgo, Holanda, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Rednem-se,
normalmente trimestralmente, no Banco de Compensações Internacionais — BIS, localizado
na cidade de Basiléia — Suíça.
Securato (2002) salienta que as decisões do Comitê não têm força legal, porém são
amplamente aceitas por estimularem a padronização da supervisão bancária dos paísesmembros, o que viabiliza o fluxo de capitais entre os países, e garante a segurança desses
capitais.
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O Comitê buscou estabelecer normas e princípios que harmonizassem as regras

existentes nos sistemas bancários dos países membros, culminando em um acordo assinado
cm 1988, conhecido como Basiléia I.
Esse acordo foi criado com o objetivo de estabelecer requisitos de adequação de
capital para os bancos, visando o fortalecimento do sistema financeiro mundial e,
conseqüentemente, limitando os riscos de insolvência (BARROS, 2005).
Securato (2002) elucida que a maior motivação do Acordo de Basiléia foi que após a
acirrada competição entre os maiores bancos do mundo o capital bancário tinha se tornado
perigosamente baixo, sendo o objetivo desse acordo estipular regras que permitissem uma
maior estabilidade e solidez do sistema financeiro internacional e evitar que a concorrência
entre os bancos repercutisse em maiores riscos que o capital por eles detido.
2.4.2 0 Acordo da Basiléia I e as Mudanças
Conforme Mishkin (2000), o Acordo de Basiléia I surgiu da necessidade de padronizar
internacionalmente as exigências de capital bancário. Nesse acordo de capital os ativos e as
atividades não registráveis no balanço patrimonial são alocados ern quatro categorias, cada
qual com um peso diferente na avaliação do grau de risco de crédito.

0 referido autor explica que, uma vez alocados, são pesados pelo fator de risco
correspondente e somados para calcular o total dos ativos ajustados ao risco. Assim sendo, o
banco deverá atender o fator de 4% do total de ativos ajustados ao risco de capital de ações e
acionistas — capital principal (Tier 1) e de 8% do capital total, ou seja, capital de ações e
acionistas mais reservas de prejuízos de empréstimos (Tier 1 mais Tier 2), devendo chegar a

8% do total de ativos ajustado ao risco. E, finalmente, para que o banco seja considerado de
bem capitalizado, deve atender a uma exigência de capital total de 10% dos ativos ajustados
ao risco e capital Tier 1 de 6% dos ativos ajustados ao risco.
Securato (2002) demonstra o acima exposto através da equação:
Capital
Risco de crédito [12,5*(Risco de mercado + Risco operacional)]

Securato (2002) complementa que, de acordo com a classificação em quatro
categorias, é estabelecida uma provisão de 0 a 100%, do menos arriscado ao mais arriscado.
Então deveriam receber peso de 0% os ativos representados por caixa, títulos do Governo e do
Banco Central do pais e dos países membros da OECD (Organization for Economic
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Cooperation and Development); 0%, 20%, 50% ou 100% (dependendo do pais) para os ativos

representados por papéis emitidos por empresas públicas ou empréstimos garantidos por essas
instituições; 20% para os papéis de longo prazo emitidos por bancos de desenvolvimento ou
por bancos dos países membros da OECD; 50% para os ativos representados por empréstimos
garantidos por hipotecas de imóvel ocupado pelo tomador ou alugado; 100% para os ativos
representados por empréstimos junto ao setor privado, papéis de longo prazo emitidos por
bancos de países não membros da OECD, equipamentos, ativos fixos, ativos imobiliários.
0 Acordo de Basiléia I está fundamentado basicamente em dois documentos:
princípios para uma supervisão bancária eficaz e recomendações, diretrizes e padrões
relacionados à supervisão bancária.
Os princípios básicos são 25, e são universalmente aceitos e utilizados por todas as
entidades de supervisão bancária internacional na definição das suas normas e regras. 0
quadro abaixo, adaptado de Pfitscher (2005), demonstra de forma resumida esses princípios.
Tópicos

Nomenclatura
1 Precondição para uma

Principio
I. tema eficaz de supervisão bancária

supervisão bancária eficaz

2 Autorizações e estrutura

2. definição das atividades permitidas As instituições autorizadas;
3.direito de estabelecer critérios e rejeitar pedidos de autorização;
4. autoridade para examinar e rejeitar qualquer proposta;
5. autoridade para estabelecer critérios das aquisições e investimentos

de um banco;
6. requisitos mínimos;
7. avaliações das políticas práticas e procedimentos;
8. cumprimento das políticas, práticas e procedimentos;
9. adoção do sistema de informação gerencial;
10. prevenção de abusos na concessão de créditos;
11. identificação, monitoramento e controle de riscos;
12. sistemas de controle adequados aos riscos de mercado;
13.adoção de processos abrangentes de administração de riscos;
14. controles internos para escala dos negócios;
15. regras rígidas "conheça-seu-cliente";
4 Métodos de supervisão
16. combinação de supervisão direta "in loco" e indireta;
bancária continua
17. manutenção de contatos regulares com a administração dos bancos;
18. meios para coletar, examinar e analisar relatórios;
19. meios para validação das informações de inspeções;
20. capacidade de supervisionar grupos;
5 Requisitos de informação 21. registros adequados de acordo com políticas e práticas contábeis
consistentes;
Poderes formais dos
22. meios para adotar ações corretivas oportunas quando os bancos
supervisores
deixarem de cumprir requisitos prudenciais;
7 Atividades bancárias
23. monitorar adequadamente e aplicar normas prudenciais adequadas,
internacionais
principalmente nas filiais estrangeiras,joint ventures e subsidiárias;
24. estabelecer contatos e intercambiar de informações com os outros
supervisores envolvidos;
25. requerer que as operações locais de bancos estrangeiros sejam
conduzidas com o mesmo padrão de exigência das instituições locais.
Q uadro 2.5 Lista dos princípios essenciais para ulna supervisão bancária eficaz.

Regulamentos e
requisitos prudenciais

-

-

Fonte: adaptado de CSBB (1997 apud PFITSCHER, 2005)
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Os princípios demonstrados no quadro anterior e conhecidos corno Princípios
Essenciais da Basiléia, foram endossados pelos Presidentes dos bancos centrais dos países
membros do G-10, tendo sido submetidos aos Ministros das Finanças dos países do G-7 e do
G-10 na preparação para a Cúpula de Denver, em Junho de 1997, na esperança de que tais
documentos fornecessem um útil mecanismo para o fortalecimento da estabilidade financeira
em todos os países (PFITSCHER, 2005).
0 principal objetivo do Acordo de Capitais de 1988 foi o de fortalecer a solidez e a
estabilidade do sistema bancário através da recomendação da constituição de um capital
mínimo por parte dos bancos. Em suma, o acordo propõe que os bancos devem manter sob a

forma de capital no mínimo um valor igual a 8% de seus ativos ponderados por fatores de
risco. O papel do capital fica claro quando o texto discute se as provisões para as operações de
crédito devem ser parte dessa variável. Segundo o Acordo, as provisões criadas para fazer
frente a perdas esperadas não estão disponíveis para absorver filturas perdas não esperadas e,
portanto, não fazem parte do capital, pois uma de suas características essenciais é a imediata
disponibilidade para absorver perdas não esperadas. Em outras palavras , o capital
regulamentar requerido para uma instituição operar no mercado financeiro deve ser entendido
como o mínimo necessário para fazer frente a riscos, preservando a integridade da instituição
e, por conseguinte, dos recursos de terceiros e dos acionistas (DUARTE JUNIOR e LÉLIS,
2004).
Desde que o Comitê de Supervisão Bancaria da Basiléia introduziu o Acordo de
Capital cm 1988, visando a internacionalização da atividade bancária, já se passou mais de
uma década, tendo ocorrido significativas mudanças no setor, em especial nas areas de
gerenciamento de risco, supervisão bancária e mercado financeiro.
Securato (2002) salienta que com o passar do tempo as exigências do Acordo de
Basiléia de 1988 passaram a sofrer criticas por não atender a todos os riscos a que as
instituições financeiras estão sujeitas, a não consideração da qualidade de crédito de cada
tomador e pelo aspecto discriminatório dos pesos atribuídos aos créditos junto a bancos e
países (0% para créditos junto a países da OECD e 100% para os demais).

Lopes Filho 8z. Associados (2002) comentam que a quebra de instituições financeiras,
nos últimos anos, em decorrência da falta de controle de suas posições, fez corn que o risco
operacional ganhasse importância. A partir dessas crises os bancos e gestores. para evitar
prejuízos, passaram a trabalhar com a identificação do risco operacional. A alternativa

encontrada foi a reformulação do Basiléia I.
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Em junho de 1999, o Comitê apresentou uma proposta para substituir o Acordo em
vigor por conceitos mais apurados de sensibilidade ao risco. Foram recebidas algumas
centenas de contribuições sobre esse assunto, que serviram de base para o desenvolvimento de
uma proposta mais concreta. Assim, em janeiro de 2001, o Comitê divulgou o Novo Acordo
de Capitais da Basiléia, mais complexo e extenso que o anterior, buscando dar maior solidez
ao sistema financeiro no mundo.
Conforme Pereira (2005), o Comitê, no período de 2001 a abril de 2003, submeteu
para consulta uma série de propostas adicionais, realizando ainda três estudos sobre o impacto
quantitativo das referidas propostas. Foi a partir de todos estes esforços que se chegou
versão do documento denominado "Basel II: International Convergence of Capital
Measurement and Capital Standards: a Revised Framework", em junho de 2004.

Sobre a primeira data para implantação "até o final de 2005" pretende-se a adoção de
abordagem simplificada e introdução de parcelas de requerimento de capital para risco de
mercado. Tais procedimentos ainda não tiveram a sua regulamentação. Quanto ao período
"até o final de 2007", os modelos internos mencionados são para risco de mercado baseado
em classificação interna para risco de crédito. Também se pretende o estabelecimento de
parcelas de requerimento de capital para risco operacional (PEITSCHER, 2005).
Conforme o referido autor, o período 2008 a 2011 sera a fase de validação. Entre
2008 e 2009, a validação de modelos internos; de 2009 a 2010, a validação dos sistemas de
classificação interna pela abordagem avançada, no período 2010-2011, sera estudada a
apuração de requerimento de capital para risco operacional.

2.4.2 0 Novo Acordo — Basiléia II
Elaborado pelo Comitê de Supervisão Bancaria de Basiléia - com o propósito de dar
uma maior transparência e disciplina aos mercados - o novo acordo de capitais propõe-se
impor urna analise mais rigorosa na concessão de crédito, defendendo a implementação de
sistemas mais evoluídos para o controle de risco (PEREIRA, 2005).
Segundo Carvalho (2004 apud PFITSCHER, 2005), uma das razões do surgimento do
Novo Acordo é minimizar os riscos . Ele é uma evolução do anterior, que surgiu em 1988.
Naquela época o capital mínimo dos bancos deveria ser equivalente a 8% dos ativos
ponderados pelo risco. No Brasil esse percentual é de 11%.
Pereira (2003) complementa que o novo Acordo busca dar ênfase à importância do
risco na adequação do capital mínimo dos bancos. Verifica-se que o objetivo

flãO

é elevar o
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capital mínimo requerido, que permanece em 8% para os bancos com um perfil médio de
risco. A intenção é fazer com que os bancos com disposição de correr risco maior que a média
tenham as suas exigências de capital aumentadas.
Outra alteração segundo Securato (2002) seria a redução dos pesos dos créditos de alta
qualidade e a introdução de um peso superior a 100% (150%) para créditos de baixa
qualidade. Além disso, a antiga classificação de 0% para títulos emitidos por países-membros
da OECD e de 100% para os demais seria alterada através dos uso dos ratings divulgados por
agências independentes.
Busca-se nesse acordo exigir uma maior ênfase no próprio controle interno dos
bancos, em seus processos e modelos de administração de riscos, no processo de revisão do
supervisor e na disciplina do mercado (LOPES FILHO, 2002).
Com a finalidade de proporcionar uma abordagem de gerenciamento de risco, mais
completa e sofisticada, o Basiléia II é fundamentado, em três pilares.

2.4.3 Os Três Pifares do Basiléia II
Essa nova proposta está apoiada em três pilares que, na prática buscam impor
parâmetros as instituições bancárias, para que sejam mais seletivas na concessão de créditos.
Caso contrário, lhes será exigido mais capital para cobrir os riscos assumidos. São os pilares:
Pilar I: Capital Mínimo Requerido
Pilar II: Revisão no Processo de Supervisão
Pilar III: Disciplina de Mercado
Conforme Pftischer (2005), o Pilar I mostra as três categorias de risco em que as
instituições estão passíveis de incorrer no desenvolvimento de suas atividades. 0 Pilar II
apresenta uma situação de controle interno e externo sólidos para que possa haver
sustentabilidade nas suas atividades.

E o Pilar III mostrará os resultados obtidos, pois trata

dos requisitos de divulgação, por isso considerado "disciplina de mercado", com ênfase na
transparência do setor bancário.
A seguir demonstra-se, de forma mais detalhada, as características dos três pilares:
a) Pilar I: Capital Mínimo Requerido

Segundo Pereira (2005) o novo acordo manteve a definição original do que é capital
como o requerimento mínimo de 8% para os ativos ponderados pelo risco. Por outro lado,
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trouxe uma nova metodologia de mensuração, análise e administração de risco de crédito e
operacional, enquanto o risco de mercado permanece inalterado.
Sant'anna e Rossi (2004) reforçam que o primeiro pilar trata do cálculo das
necessidades mínimas de capital requerido para risco de crédito, mercado e operacional. Essas
necessidades são calculadas a partir de tits elementos, a definição de capital regulatório,
ativos ponderados pelo risco e o mínimo fator utilizado para calcular o capital a partir dos
ativos ponderados pelo risco.
A definição de alocação de capital é equivalente à perda potencial da Instituição
Financeira em um ativo, definida com 99% de certeza. Ou seja, a perda potencial é calculada
considerando-se que em apenas 1% dos casos a variação dos fatores de risco gerará perdas
superiores ao estimado como perda potencial. Os dados utilizados para representar a
distribuição dos retornos deverão ser os mais longos possíveis. (SANT'ANNA E ROSSI,
2004)
Duarte Junior e Lélis (2004) enfatizam que o capital econômico deve ser entendido
como um elemento capaz de absorver perdas não esperadas, permitindo com que a instituição
continue operando. Em outras palavras, deve ser igual a um excesso de ativos sobre passivos
capaz de proteger a instituição de um eventual colapso a um determinado nível de
confiabilidade, garantindo aos acionistas retornos futuros mesmo diante das incertezas
enfrentadas pelo negócio.
b) Pilar H: Revisão no Processo de Supervisão

0 Sistema de Supervisão Bancaria também esta passando por um processo de revisão.
O supervisor passará a ser o responsável por avaliar como os bancos estão estimando a
adequação de suas necessidades de capital em relação aos riscos assumidos. A nova proposta
enfatiza a importância dos administradores dos bancos desenvolverem um eficiente
gerenciamento de risco e um processo interno de mensuração de capital de acordo corn o
perfil de risco e controle da instituição. Esses processos internos serão submetidos
aprovação da Supervisão Bancária, podendo haver interferência quando necessário.
Vale mencionar que nesse pilar será tratado também o exame de risco de taxas de
juros nos registros bancários. As autoridades de fiscalização irão examinar os sistemas
internos de mensuração de risco de taxa de juros dos bancos e controlar se as instituições
bancárias estão mantendo um capital correspondente ao nível de risco de taxas de juros. A
implementação dessa proposta é aceita como de dificil execução e irá exigir um rígido
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treinamento dos supervisores bancários, porém o Comitê está disposto a dar assistência nessa
area. (LOPES FILHO, 2002).
Segundo DICOR (2002 apud PFITSCHER, 2005), o procedimento dos supervisores
bancários, na figura dos auditores internos, devem funcionar corno "amortecedores - das
incertezas da atividade bancária em relação aos riscos operacionais.
Pfitscher (2005) complementa que na atualidade, um dos métodos que as organizações
adotam para disseminar esses riscos é a conscientização da alta hierarquia. Contudo, para isso
ocorrer deve haver urna mudança de cultura organizacional.
Saneanna e Rossi (2004) também complementam que os principais tópicos desse
Pilar são: a revisão da supervisão exercida pelo Comitê

e pelos órgãos reguladores,

orientações sobre a administração dos riscos, e transparência e confiabilidade nos documentos
apresentados pelas Instituições Financeiras.
Assim, o pilar IT proporciona uma sustentação As instituições financeiras, apesar de
não garantir que elas sejam perpétuas, já que numa economia de mercado as quebras são parte
de riscos assumidos, e a supervisão não pode e nem deve oferecer garantias de que os bancos
nunca "quebrarão". (PFITSCHER, 2005)
c) Pilar III: Disciplina de Mercado
0 objetivo do terceiro pilar é estimular uma maior disciplina do mercado por meio do
aumento da transparência dos bancos, para que os agentes de mercado sejam bem informados

e possam entender melhor o perfil de risco dos bancos. Entre as novas exigências de abertura
dos bancos em diversas Areas estão a forma pelo qual o banco calcula sua adequação As
necessidades de capital e seus métodos de aviação de risco. (LOPES FILHO, 2002)
Sant'anna e Rossi (2004) complementam que os reguladores esperam com esse
terceiro pilar, em complemento ao primeiro e segundo pilar, garantir um elevado grau de
disciplina no Mercado a partir da qualificação dos bancos conforme a adoção das
recomendações do Comitê por eles. Os principais fundamentos desta qualificação são

o

disclosure (abertura de informações), exposição ao risco, processos de avaliação de riscos e
adequação do capital de cadn instituição.
Ressalta-se conforme Muller (2004 apud PFITSCIIER, 2005) que os reguladores
definirão quais as informações, sua periodicidade, forma de divulgação

e padronização.

Entretanto, o sigilo individual deve ser resguardado e o excesso de informações deve ser
evitado, de modo a não confundir os interessados, onerando as instituições e prejudicando a
concorrência.
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Pfitscher (2005) enfatiza que a divulgação é considerada essencial para assegurar que
os participantes do mercado possam entender melhor, advindo como beneficiários dessas
informações, prevenindo a ocorrência de problemas de liquidez nos bancos.

2.5 0 BASILEIA II E A GESTÃO DE RISCOS
As mudanças trazidas pelo Basileia II visam um enfoque mais flexível, dando ênfase

as metodologias de gerenciamento de risco dos bancos, à supervisão das autoridades bancarias
e no fortalecimento da disciplina de mercado. A nova estrutura pretende alinhar a avaliação da
adequação de capital mais intimamente aos principais elementos dos riscos bancários
fornecer incentivos aos bancos para aumentar suas capacidades de mensuração

e

administração dos riscos (PEREIRA, 2005).
Conforme Ribeiro (2004 apud PFITSCHER, 2005), pelo sistema atual, os bancos têm
que empregar pelo menos 11% de capital próprio para enfrentar possíveis perdas inesperadas.
Ha uma regra linear, que determina a alocação do mesmo volume de capital para todos Os
clientes e tipos de operação, independente de seu risco individual.
Ito (2004) comenta algumas mudanças na parte contábil com o Basiléia II. Segundo o
autor, no que se refere ao risco de crédito, não haverá nenhuma mudança substancial; no
entanto existe uma grande mudança na estruturação da base de dados de cinco a sete anos
para fins de estatística e gestão do risco de crédito, bem como a segregação do risco
operacional na carteira de crédito. Para fins de alocação de capital, o risco operacional
oriundo do crédito deverá ficar no risco de crédito, mas para fins de gestão deverá ser tratado
como risco operacional.
0 primeiro pilar — Capital Mínimo Requerido conforme já observado, esta baseado nas
três categorias de risco em que as instituições estão passíveis de incorrer no desenvolvimento
de suas atividades. Sant'anna e Rossi (2004) complementado por outros autores explicam
como mensurar essas três categorias de risco (risco de crédito, de mercado e operacional) no
Basiléia II :
a) Risco de Crédito e de Mercado
Existem duas abordagens para avaliar os riscos de crédito, uma padronizada
(Standard), suportada por avaliações externas e outra, alternativa, baseada em ratings. internos

(IRB: Internal Rating Based Approach), esta última sujeita à aprovação dos órgãos
reguladores.
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A avaliação dos ativos no modelo padronizado depende das características dos
créditos fornecidos com relação ao perfil dos tomadores (sediados no exterior, empresas
públicas, bancos de desenvolvimento, bancos e corporações — subdivididos em grandes e
pequenas empresas), e também da natureza dos ativos (hipotecas residenciais ou comerciais,
empréstimos vencidos, ativos de alto risco, itens fora do balanço, entre outros).
Lopes Filho (2002) complementam que o conceito é o mesmo do primeiro acordo,
sendo, portanto, mais sensível ao risco. A proposta estabelece um peso de risco para cada tipo
de crédito, distribuída em quatro categorias (20%, 50%, 100% e 150%), enquanto que o
Acordo em vigor, em caso de empréstimos a empresas, aceita apenas uma única categoria que
é de 100%. Pelo Novo Acordo, para o banco fazer a classificação poderá usar uma agência
pública ou privada de classificação de risco (agência de rating).
Na classificação Interna (IRB), os bancos estão autorizados a utilizar sua própria
metodologia de classificação de risco de crédito. Nesse caso, as instituições deverão seguir
normas mais rígidas de avaliação e fornecer maior transparência ao mercado. Dentro desse
método, duas opções são fornecidas, a básica e a avançada, de modo que o método IRB possa
ser usado por muito mais bancos. Na metodologia básica, os bancos estimam a probabilidade
de inadimplência associada a cada tomador e os gestores fornecerão os outros insumos. Na
metodologia avançada, permite-se que um banco com um processo de alocação de capital
interno suficientemente desenvolvido forneça também outros insumos necessários. (LOPES
FILHO, 2002)
Ressalta-se que nessa abordagem, devido ao forte acompanhamento dos critérios
utilizados na elaboração dos ratings internos passam a ser muito importantes a divulgação dos
procedimentos empregados, o uso de garantias, o acompanhamento do crédito e o uso de
provisões, conforme ponderações especificas.
Existem mitigadores do risco de crédito que podem reduzir as necessidades requeridas
de capital, e os bancos devem desenvolver metodologias para avaliar qual a perda possível
nos ativos. Essa perda potencial depende, dentre outros fatores, das garantias utilizadas e das
oscilações do mercado. Buscando proteger os bancos e o sistema, os órgãos reguladores
estabelecem montantes de capital adicional que serão empregados para suportar eventuais
perdas. Assim, deve-se considerar não somente o risco de crédito individualmente, mas,
também, associá-lo ao risco de mercado.
As metodologias recomendadas pelo comitê para acompanhar as posições financeiras
são a marcação ao mercado e o VaR (Value at Risk), que são as metodologias estatísticas
utilizadas para calcular a perda potencial em função do risco de mercado. Com relação ao uso
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do VaR, os Bancos deverão conduzir freqüentes testes de stress, para avaliar a exposição ao
risco ern cenários muito adversos (principalmente acima da perda potencial, ou seja, maior do
que 1%).
A utilização de modelos de VaR pelos Bancos depende do reconhecimento pelo
Comitê (Emenda de 1996), das metodologias empregadas e dos processos internos, sendo que
eles deverão utilizar dados trimestrais para calculá-los, podendo ser feita equivalência
estatística com outros períodos, na impossibilidade de encontra-los.
Entretanto, os Bancos que não tenham obtido essa classificação podem solicitar o
reconhecimento para o órgão regulador do seu pais comprovando a qualidade de seus
processos internos a partir de back tests, usando um ano de dados (250 dias úteis).
O Comitê não recomenda a utilização de algum método especifico, seja ele
paramétrico (Monte Carlo, Médias Moveis, Ponderadas, dentre outros) ou não-paramétrico.
Entretanto, a metodologia utilizada pelo banco deverá ser capaz de capturar os riscos de
mercado e os riscos específicos dos ativos, ou seja, explicar as variações nos pregos dos
ativos, as magnitudes das variações e o impacto de eventuais concentrações. Os bancos
podem utilizar metodologias que considerem as correlações entre os ativos (variância e
covariância), mas elas deverão ser amplamente documentadas.
Ressalta-se que a única novidade sobre o risco de mercado cm relação ao acordo cm
vigência é a mudança do risco de taxa de juros para o Pilar 2. 0 requerimento de capital é
calculado segundo modelos internos de cada instituição, sujeito a critérios mínimos.
(PFFISCHER, 2005).

b) Risco Operacional

O risco operacional é definido como o risco de perda decorrente de falhas internas,
relacionadas a processos, pessoas e sistemas. Esta definição inclui riscos legais, mas exclui
riscos estratégicos e relacionados à reputação. Utilizam-se três métodos, com graus crescentes
de especificações, para quantificação desse risco: Abordagem de Indicadores Básicos,
Abordagem Padronizada e Abordagem de Medição Avançada (AMA).
No primeiro aplica-se um fator sobre o volume de ativos. No segundo, utilizando 0
método padronizado estima-se o risco a partir de cada unidade da Instituição Banc:Aria,
levando em consideração o Beta de cada linha de negócios, um percentual sobre os ativos
alocados e a alocação de capital para cada linha de negócios. No terceiro método, os bancos

deverão cumprir urna série de exigências adicionais, como, por exemplo, demonstrar o
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envolvimento dos diretores no acompanhamento dos processos,

e ter uma equipe

independente de profissionais avaliando riscos de mercado e processos.
Lopes Filho & Associados (2002) explica o descrito acima de forma mais detalhada,
porém com uma nomenclatura equivalente:
Método Indicador Básico - Relaciona um percentual de capital para cobrir o risco
operacional com um único indicador no banco, o qual seja mais sensível para medir o total de

exposição do banco ao risco. Por exemplo, se a Receita Bruta for a mais apropriada, cada
banco terá que assegurar um capital mínimo para cobrir o risco operacional igual a um
percentual, a ser estabelecido.
Critério Padrão - O banco poderá dividir suas atividades em areas de negócios padrão

(como exemplo: corporate finance e varejo) e aplicar o indicador básico para cada segmento,
utilizando percentuais do capital diferenciados. 0 percentual do capital total que deverá ser
alocado para cobrir o risco operacional do banco sera calculado através da soma dos
Indicadores Básicos de cada segmento. A determinação dos percentuais diferenciados ainda
está sendo discutido pelo Comitê junto as instituições.
Critério de Mensuravão Interno - Permite que os bancos utilizem um maior rigor em

relação aos padrões de supervisão, dando mais importância aos cálculos internos para a
determinação do capital proposto. Os bancos poderão utilizar três itens para uma específica
area de negócios e tipos de risco, sejam eles: o indicador de exposição ao risco operacional
mais um valor representando a probabilidade de que a perda ocorra e o total da perda causada
por este evento. Para calcular o total de capital requerido para cobrir o risco operacional, o
banco aplicará a esse calculo um percentual que sera determinado pelo Comitê, baseado na
amostra da industria bancária.
Por ser um conceito relativamente novo introduzido por esse Acordo, o Comitê
reconhece algumas dificuldades na determinação destes indicadores. A indústria bancária
ainda esta em processo de desenvolvimento para aprimorar os cálculos internos de
mensuração de risco operacional. Sendo assim, quando os bancos ganharem mais experiência
no uso de seus sistemas internos, mais informações serão coletadas, o que permitirá ao
Comitê estudar a possibilidade de prover aos bancos maior flexibilidade para definir suas
próprias linhas de negócios e indicadores de risco. (LOPES FILHO & ASSOCIADOS, 2002)
Salienta-se que o

mercado pressiona para o gerenciamento mais eficaz do Risco

Operacional (custos, captação, segurança, competitividade). Não existem padrões,
metodologias e ferramentas amplamente aceitas e difundidas para gerenciamento de riscos
operacionais. As maiores perdas registradas estão relacionadas na area trabalhista, roubos e
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fraudes. Contudo, só em circunstâncias excepcionais (perdas significativas)

o risco

operacional acaba sendo visível para as unidades negociais, clientes ou acionistas, nas demais
situações ele acaba sendo incorporado ao custo das operações e repassado aos clientes.
(PFITSCHER, 2005).
Duarte Junior (2001) elucida que, com o objetivo de assegurar um grau mínimo de
padronização, o Comitê da Basiléia propôs algumas restrições quantitativas e qualitativas para
aqueles que optassem em utilizar modelos próprios de análise do risco. Dentre as restrições
propostas citam-se:
1- o valor em risco das posições deve ser computado diariamente, utilizando-se o horizonte de
investimento de 10 dias úteis;
2 - no cálculo do valor em risco deve ser considerado um nível de confiança de 99%; e
3 - o período mínimo de um ano de observações deve ser respeitado na utilização de dados
históricos para o cálculo do VaR.
0 referido autor complementa que o fato do Acordo de Basiléia II estimular os bancos
a usarem modelos próprios de risco para determinação do capital representa um importante
avanço em favor da auto-regulação bancária. No modelo interno, o capital mínimo exigido
calculado através da multiplicação de um coeficiente de capital pela estimativa do potencial
de perda esperada, a ocorrer para um horizonte de investimento fixo.
Dependendo das características e sofisticação das operações a instituição deverá ter.
um sistema de análise e gestão de risco compatível com suas operações. Não existe risco
ruim, existe, sim, risco não identificado e sem controle. Esse é o risco mais nocivo a qualquer
tipo de atividade e é ele que normalmente causa os maiores estragos.
Finalmente percebe-se que o risco é parte integrante da atividade bancária. Portanto ao
eliminar, não se terá nenhum retomo. Assim, assumir risco deve ser encarado com
naturalidade e como parte integrante da atividade bancgria.

2.6 REFLEXOS REPORTADOS AO BRASIL
0 Brasil aderiu o acordo em 1994 — Basiléia I. Desde então, o Banco Central
estabeleceu limite de alavancagem, com o patrimônio liquido dos bancos passando a
corresponder a 11% dos ativos totais. Nos países do "Primeiro Mundo", esse percentual é de
8%. (BARROS, 2005)
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Duarte Junior e Lélis (2004) explicam o reflexo do Acordo de 1988 no Brasil através
da evolução do gerenciamento de risco proposta pelo Banco Central (BACEN).
0 primeiro passo se deu em agosto de 1994 com a publicação da Resolução 2099.
Seguindo as recomendações do Comitê da Basiléia para Supervisão Bancária, esta Resolução
estabeleceu pelo Anexo IV que as instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a
operar no mercado brasileiro deveriam constituir o Patrimônio Liquido Exigido (PLE) em um
valor igual a no mínimo 8% de seus ativos ponderados por fatores de risco (Apr)
estabelecidos da seguinte forma:
a) Fator de ponderação 0% - risco nulo: aplicado a títulos públicos federais, reservas
em moedas estrangeiras depositadas no Banco Central do Brasil, recursos em caixa e reservas
junto ao Banco Central do Brasil.
b) Fator de ponderação 20% - risco reduzido: atribuído a créditos tributários,
aplicações ern ouro, recursos em moeda estrangeira e depósitos bancários de livre
movimentação mantidos em bancos.
c) Fator de ponderação 50% - risco reduzido: atribuído a aplicações no mercado
interbancário, títulos estaduais e municipais e financiamentos habitacionais.
d) Fator de ponderação 100% - risco normal: atribuído As operações de crédito,
aplicações em ações, debêntures e operações vinculadas a bolsa de valores, de mercadorias e
futuros.
Dessa forma, a expressão do PLE (Patrimônio Liquido Exigido) dada pela Resolução
2099 foi a seguinte: PLE = 0.08 * (Arp — Ativos ponderados ao risco).
A Resolução 2099 iniciou uma equação de requerimento de capital mínimo que é
alterada e complementada por outras. As Resoluções e Circulares que seguem representam
exigências mais rigorosas e têm o objetivo de aperfeiçoar e prover maior segurança ao sistema
bancário nacional através de alterações do índice de alavancagem e do nível de risco dos
ativos. Além disso, inserem outros componentes, como a exigência de capital mínimo para
fazer frente ao risco de crédito das operações de swap e a riscos de mercado.
A Resolução 2139 foi publicada em dezembro de 1994 e incorpora um componente a
expressão de cálculo do PLE colocado pela Resolução 2099. Segundo esta Resolução, o PLE
passava a ser: PLE = 0,08 * (Arp) + 0,15*(Sw), onde Sw é o valor total das operações de
swap.

Em junho de 1997 a Resolução 2399 altera dois fatores da expressão anterior:
modifica o fator aplicável ao risco de crédito das operações de swap (Sw) de 0,15 para 0,16 e
passa de 0,08 para 0,10 o fator aplicado sobre os ativos ponderados pelos fatores de risco
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(Apr). Esta mesma Resolução insere uma nova sistemática para o cálculo do RDCi (risco de
crédio da i-ésima operação de swap). Novamente, em novembro de 1997 esses dois fatores
são modificados pela Circular 2784.
A Resolução 2606 de maio de 1999 incorporou mais urn elemento à sistemática de
cálculo do PLE. Esse normativo passa a exigir um capital mínimo para fazer frente ao risco
das operações referenciadas em cambio e das aplicações em ouro. Além de inserir uma
expressão para o cálculo desse requerimento, estabelece que o total da exposição em ouro e
em ativos e passivos passíveis de serem corrigidos pelo câmbio não pode ser superior a 60%
do PLA (Patrimônio Liquido Ajustado) definido pela Resolução 2543 de agosto.
A Circular 2916 de agosto de 1999 alterou o fator de risco aplicado a créditos
tributários. Com ela esse ativo deixou de receber um fator de ponderação de 20% (colocado
pela Resolução 2099), o qual passou a ser de 300%. Dessa forma, esses créditos passaram a
representar o ativo de maior risco de crédito para os bancos, segundo a Circular.
Em fevereiro de 2000 foi publicada a Resolução 2692, a qual acrescentou mais um

requerimento de capital mínimo para riscos de mercado. Este normativo estabeleceu um
critério para a apuração do PLE incorporando uma expressão para cobertura de riscos
decorrentes da exposição de operações a variações em taxas de juros. A Circular 2972 foi
publicada em março de 2000, e estabeleceu critérios e condições para o cálculo da parcela do
PLE para cobertura do risco decorrente da exposição das operações remuneradas corn base em
taxas de juros prefixadas a variação das taxas de juros praticadas no mercado.
Finalmente, a Resolução 2891 de setembro de 2001 alterou os critérios de cálculo do
requerimento de capital mínimo para fazer frente ao risco das operações referenciadas em

câmbio e das aplicações em ouro colocados pela Resolução 2606.
Os referidos autores complementam ao comentar que o requerimento regulamentar de
capital mínimo para fazer frente a riscos colocado inicialmente pelo Banco Central do Brasil
com a Resolução 2099 em agosto de 1994 evoluiu de forma significativa em direção a

exigências mais rigorosas, refletidas na alteração de fatores de risco, nos níveis de
alavancagem e na incorporação de elementos de riscos de mercado exigidos por Resoluções e
Circulares posteriores.

Porém, alocar capital em bancos no Brasil ainda é um assunto pouco entendido. Este é,
no entanto, o mais importante resultado que uma area para gestão de riscos corporativos pode
disponibilizar para o processo de tomada de decisão em um conglomerado financeiro. Uma
alocação de capital bem realizada traz maior segurança e transparência as atividades da
instituição financeira.
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Reportando a nova análise de risco proposta em Basiléia H ao cenário brasileiro
Canuto (2002) elucida que apesar do novo acordo receber menos atenção do que a devida
no Brasil, poderão ser significativas as implicações para o pais. Assim há questionamentos
sobre o que fazer no tocante à ausência de ratings de empresas caso se pretenda adotar a
"abordagem padronizada" e no caso de adotar da "abordagem básica de IRB". O referido
autor também alerta que, os títulos da divida pública e de empresas brasileiras que não
conseguirem livrar-se do rating do pais veil() um aumento substancial no custo corn
capital regulatório na captação de recursos bancários, caso não se modifique a percepção
externa de riscos do pais. É verdade que esse custo é apenas uma das dimensões nas
condições de oferta de financiamento. Convém, por outro lado, localizar ai mais um dos
beneficios da busca do "grau de investimento" nos ratings do Brasil.
Segundo Lopes Filho (2002), no Brasil, a adequação dos bancos à nova regra de
provisionamento ao longo dos últimos dois anos criou bases para implementação da filosofia
de risco de crédito proposta na Basiléia II. No entanto, os autores ressaltam que ainda é cedo
para permitir que os sistemas de classificação de risco de crédito adotados pelos bancos
atualmente sejam utilizndos como referencia para calcular o capital mínimo exigido para fazer
frente aos empréstimos concedidos pois, o Banco Central terá que dar sua autorização prévia a
esses sistemas de classificação.
Sant'anna e Rossi (2004) elucidam que as resoluções do Acordo de Basiléia são
compulsórias para os Bancos da Comunidade Européia e dos EUA, mas o Banco Central do
Brasil (Bacen) deverá acompanhar os demais países e adaptar o acordo à realidade brasileira.
A proposta do Banco Central (BC), voltado ao risco operacional (pilar I), leva para a
fixação de um percentual sobre o faturamento, com faixas diferenciadas para cada tipo de
carteira (atacado, varejo, pagamentos e liquidações, administração de ativos — fundos de
investimentos, corretagem de ações, etc.). Pelo menos ern unia primeira etapa, não sera
autorizado o uso de modelos internos, pois o BC avalia que é pequena no Brasil a base de
dados para os cálculos estatisticos de riscos operacionais. (RIBEIRO. 2004

apud

PFITSCHER, 2005).
Para verificar a situação que se encontram as instituições financeiras e as empresas
sobre o conhecimento do novo acordo, tem-se o capitulo 3.
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3 ANALISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS
Neste capitulo sera demonstrado o conhecimento sobre o acordo de Basiléia II pelas
instituições bancárias estatais (Anexo A e B) e privadas (Apêndice A) bem como por uma
empresa (Apêndice B) através de entrevistas semi-estruturadas com profissionais dessas
instituições. Após, sera feita uma breve análise dos dados obtidos. Por fim serão abordados
opiniões e criticas de outros profissionais sobre o Acordo através de debates e entrevistas
publicadas na internei.
3.1. ESTUDO COMPROBATORIO ENTRE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Na primeira parte deste estudo será avaliado o conhecimento dos gerentes e
profissionais de instituições financeiras estatais, sendo as escolhidas o Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal desta cidade — Florianópolis/ SC.
A entrevista com o Banco do Brasil foi adaptada do Trabalho de Conclusão de Curso
em Ciências Contábeis desta Universidade do graduando Rodrigo Garcez Coelho, apresentado
no ano de 2005. 0 referido autor utilizou a opinião de três profissionais, um na função de
gerente geral, o segundo na função de Gerente de Contas, e o último na função de gerente de
pessoa jurídica, trabalhando com operações de crédito.
No caso especifico dessa entrevista, veri fi cou-se que existem ainda muitas dúvidas
sobre o Acordo de Basiléia II. Os três profissionais entrevistados possuem responsabilidades
quanto a liberação de crédito.
O quadro a seguir demonstra o resultado das entrevistas.
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Descricilo das Questões

Gerente Geral

Gerente Juridica e
Opera** de Crédito
Constituído por
G-10, grupo integrado
Criado em 1975 para
I ) 0 comite da Basiléia.
autoridades formadoras do pelas 10 nações mais ricas supervisionar a política
(3 -10.
do planeta.
bancaria.
Estabelece requisitos
Novas regras com maior
Incentivo de correção de
2) 0 Acordo de Basiléia II. mínimos de capital e
transparência, formas de capital, requisitos mínimos
aperfeiçoamento do
calculo e flexibilidade ao de capital e
controle de riscos.
risco ,
aperfeiçoamento aos riscos.
3) 0 nível de conhecimento Documento divulgado
Documentos divulgados Instruções Institucionais e
sobre o acordo.
pelo comitê, de
pela imprensa.
instruções para aprimorar a
conhecimento dos bancos.
gestão de risco.
Desconheço.
Todos deverão operar
4) Obrigatória a aplicação 0 G7 sell obrigado,
outros países terão a
dentro da Basiléia II.
do acordo.
faculdade no primeiro
momento.
5) Os principios para o 25 princípios, para uma Acordo sustenta-se em 3 3 sac) os princípios.
supervisão bancaria eficaz. pilares.
Acordo de Basiléia II.
6) Cronogram a para
implantação do acordo,

Estrutura para a
a implantação 2006,
implantação do acordo

2007.
7) 0 processo no banco do Ern fase de análise.

Brasil.

Gerente de Contas

Durante o ano de 2006.

Tratado
diretoria,

em

nível

Implantação em 2006 com
conclusão em 2011.

de Investimento na gestão de
crédito e melhorias no

8) 0 tratamento dado pelo Estudo dos impactos do Seriedade e
banco do Brasil.
novo acordo.
representatividade no
cenário brasileiro.
9) Movimentação bancária
Desconheço.
Seguem orientação das
em Florianópolis.
matrizes ,
10) A segurança do sistema Mais seguro, pois o Mas seguro, pois haverá
financeiro,
método e eficiente.
maior transparência e
menor insolvência.

processo interno.

Demonstra estar se
adaptando.

Mt) possuo esta
informação.
Aumentará, pois haverá um
estudo entre o negociador e

seu cliente, reduzindo a

taxa de risco.
11) Quantidade de capital 0 risco sobre a
Em razão da conjuntura A elevação do capital
mantida pelos bancos.
lucratividade será o
econômica é provável o depende da situação do
determinante.
aumento.
banco.
12)A permanência no
Aspecto indefinido para o
Desconheço.
Com o acordo em vigor, os
sistema atual.
Brasil.
bancos deverão adaptar-se.
13) Dificuldades em função Alteração da taxa de
Haverá dificuldades.
Investimentos, alinhamento
do acordo da Basiléia II.
crédito.
de processo e sistemas.
14) Interferência de capital Elevação do custo do
Avaliação dos riscos.
Pautar-se-á em risco de
para as empresas.
crédito e dificuldade de
crédito, operacional e de
concessão.
mercado.
15) Apoio do Banco
0 Bacen não interviu, pois Não haverá grandes
Medidas para o
Central.
o acordo não vigora ,
mudanças.
gerenciamento de riscos,
através de resoluções.
16) Burocratização para a
Versa() final alterada para JA existem sistemáticas Ocorrerá restrição as PME.
liberação de crédito._
reduzir o impacto.
para a liberação.
ua ro 3.1 Resultado das entrevistas junto ao Banco do Brasil
Fonte: Coelho, 2005 — Anexo A

No que se refere á contabilidade das empresas, verifica-se que a função do contador
tende a ser maior, em razão principalmente das respostas 14 e 16, pois segundo o gerente
geral, poderá haver dificuldade de concessão de crédito. Já o gerente de contas e gerente
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jurídica mencionam a problemática da avaliação de risco. Assim obterão maior facilidade
junto às instituições fmanceiras, as empresas que tiverem informações fidedignas em suas
demonstrações, cabendo mais essa responsabilidade ao contador.

A pesquisa realizada junto a Caixa junto a Caixa Econômica Federal por Paulo César
Pfitscher em sua dissertação de mestrado apresentada nesta Universidade em 2005

é

demonstrada no quadro 3.2. Essa pesquisa está estruturada conforme Anexo B — Terceira
parte e, segundo o autor tem a finalidade de esclarecer dúvidas como também auxiliar no
conhecimento interno que a empresa tem com relação ao Basiléia II.
Questões

Especificação

1

Conceito do comitê da
Basiléia
Significado dos
estudos do comitê
Conceito do Acordo de
Basiléia
Definição do indice de
Basiléia

2
3
4
5

Conceito do Novo
Acordo da Basiléia

6

Obrigatoriedade de
adesão ao Novo
Acordo
Seguridade do sistema
financeiro
Definição em manter
mais ou menos capitais
Permanência dos
bancos no sistema atual
Razão da substituição
do acordo

7

8
9
10

Descrição das respostas

Comitê é composto pelos bancos centrais dos 10 maiores países
industrializados.
Fornecimento aos gestores um conjunto de orientações voltado a
minimi7ar os riscos.
Regras básicas com objetivo de diminuir o risco de insolvência
bancaria.
Os bancos devem ter um patrimônio mínimo que equivale a um
determinado percentual do montante de capital alocado em ativos
de risco.
Projeto de reforma vasto e ambicioso para um melhor alinhamento
do capital requerido a fim de regular os riscos econômicos dos
negócios.
0 comitê espera a adoção dos gestores con forme ocorre com o
acordo atual.
Existe possibilidade de melhoria na solidez do sistema financeiro
com o alinhamento aos requisitos do capital regulador.
Organizações com exposição maior ao risco, os requisites de
capital crescerão, e vice-versa.
Existe a possibilidade de manutenção no sistema atual.
Decisão por alterações fimdamentais para corresponder ao
desenvolvimento tecnológico e aos novos instrumentos do
mercado.

uadro 3.2 Resultado da entrevista junto a Caixa Econômica Federal
Fonte: adaptado SITEM (2004, apud PFITSCHER, 2005).

Verifica-se que existe um conhecimento dos profissionais dessa instituição sobre o
acordo; embora se deva considerar que essa entrevista foi realizada pela central, ou seja, o
conhecimento pode não estar sendo repassado "As bases" como no caso especifico da outra
instituição (gerente geral, de contas e jurídica).
Portanto, não se pode realizar um estudo comparativo sobre o conhecimento dessas
instituições sem antes entrevistar tais profissionais. Entretanto, em síntese geral, percebe-se
que ainda muitas dúvidas persistem em ambas as instituições.
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A seguir é demonstrado o resultado da entrevista estruturada conforme apêndice A.
junto ao Banco Bradesco, agência Palhoça / SC, sendo que ela foi realizada junto ao gerente
geral.
Questões
I
2
3
4
5
6
7

Descrição das respostas

Especificação
Acordo de Basiléia 1 e
11
Adesão ao Basiléia II
Segurança ao Sistema
Financeiro
Vantagens e
Desvantagens do
Basiléia 11
Os Três Pilares do
Basiléia II
Reflexo do Basiléia II
na carteira de Clientes
Avaliação do Risco de

Colocou a situação que os bancos deveriam vender seu património
imóvel pois não é objetivo deste ter bens imóveis.
A principio sim, inclusive bancos estatais.
Não tem conhecimento sobre o novo acordo.
Não sabe a respeito
Não sabe a respeito
Não sabe a respeito
Todos os bancos já avaliam o risco de crédito.

Crédito.
Cada Banco tem o seu.
Uso de ratings no
Brasil
Quadro 3.3 Resultado da entrevista junto ao Bradesco
8

Fonte: Dados pesquisados — Apêndice A

Quanto a primeira e segunda questão o entrevistado descreve sobre a situação da
venda dos bens moveis e acredita que será necessário a adesão ao novo Acordo.
Com relação a terceira, quarta, quinta e sexta questão o entrevistado preferiu não
responder.
A sétima e oitava questão foram respondidas de forma breve e o entrevistado
complementou no tocante a oitava questão que o rating avalia a capacidade de pagamento e
utiliza informações do sistema financeiro.
Essa mesma pesquisa também foi realizada via telefone e flux com gerentes gerais de
outras instituições bancárias privadas de Florianópolis / SC a saber: hail, Unibanco. Santander
e I-ISBC. Porém os mesmos informaram não estarem informados sobre o novo acordo de

capitais e que esse assunto é tratado somente na sede matriz.
Diante do exposto, pode-se ressaltar que as bases (gerentes e analistas de crédito) das
instituições bancárias estatais aparentemente estão melhores informadas sobre o Acordo de
Basiléia II, inclusive um gerente pessoa jurídica, da Caixa Econômica Federal informou que o

Banco Central esta efetuando provas com os gerentes e um dos assuntos abordados é o
Basiléia II.
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3.2 CONHECIMENTO DE UMA EMPRESA SOBRE O BASILEIA 11
Neste tópico sera abordado o conhecimento da empresa com relação ao Basiléia 11
através de entrevistas semi-estruturadas (Apêndice B) conforme item anterior. Esta pesquisa
foi enviada via e mail. A empresa pesquisada foi a Manso! S.A, do ramo de confecções
-

infantis, situada em JaraguA do Sul — SC. 0 entrevistado foi o Sr. Jo d- o José Bizzato
responsável pela área de controladoria da Marisol e formado em Ciências Contábeis e
Administração de Empresas. 0 quadro 3.4 é demonstra o resultado desta pesquisa.
Questbes

Especificação

1

7

Acordo de Basiléia I e H
Segurança ao Sistema
Financeiro
Vantagens e
Desvantagens do Basiléia
II para as empresas
Os Tres Pilares do
Basiléia El
Mudança
Administrativa/Financeira
nas empresas
Prevenção de Risco de
Crédito para adequar-se
ao Basiléia II
Uso de ratings no Brasil

8

Número de funcionários

2
3

4

5

6

Descrição das respostas
Basiléia [surgiu em 1988 e o Basiléia II está em discussão.
Sim.
Esse acordo irá repercutir para as empresas na própria gestão de
crédito em função dos limites de credito.
E favorável principalmente no tocante ao terceiro pilar -

Disciplina de Mercado.
Pelo lado empresa não sera necessário mudanças, o acordo
favorece a empresa.
Basiléia II será favorivel pela diminuição risco.

No Brasil tivemos problemas devido a forma como é feito.
acabou virando um comércio. Tem banco que possui somente
rating da Mood's ou Risk Bank ou outro.
Hoje a Marisol possui 6.345 funcionários.

Quadro 3.4 Resultado da pesquisa junto A Marisol S.A.
Fonte: Apêndice B

Na primeira e segunda questão o entrevistado respondeu de forma sucinta, ressaltando
que o seu conhecimento sobre o assunto se refere ao seu interesse por assuntos econômicos
devido a sua profissão.

Com relação a terceira questão, Bizzato reforça que o Basiléia II será positivo na
eliminação dos riscos para os investimentos e que a empresa mais capitalizada terá mais

vantagens pois, as empresas menores sofrerão em função do Banco não ter suporte para sediar
créditos.

Na quarta questão o entrevistado explica que a disciplina de mercado é importante
pois, no caso do Brasil, nos últimos 10 anos o Banco Central por várias vezes teve que usar
recursos do PROER para socorrer as instituições bancárias. O terceiro pilar irá melhorar a
disciplina de rigidez do crédito,
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Na quinta questão Bizzato ressalta que a sua resposta se refere a empresas já bem
estruturadas. E na sexta questão reforça que a apesar da divulgação do Basiléia II ter sido
fraca pela midia, a prevenção ao risco de crédito cabe a empresas aplicadoras, ou seja.
também atinge empresas de maior porte.
Sobre a sétima e última questão no tocante ao Basiléia II, o entrevistado comentou que
cada empresa de rating contratada tem seu critério, mas o que é mais alarmante é que nem
todas as instituições possuem rating, inclusive entre os doze maiores bancos há os que não
possuem. Enfatiza que o rating deveria ser dado para toda instituição financeira independente
da empresa de rating, ou seja, deveria ter uma empresa única..

3.3 COMENTÁRIOS E CRÍTICAS AO BASILEIA II

Neste tópico serão abordados os comentários e criticas ao Basiléia II por outros
profissionais obtidos através das publicações pesquisadas, conforme segue.
Para Barros (2005), além de estabelecer o requerimento mil/limo de capital, o Basileia
II estimula os bancos centrais a supervisionar os controles das instituições e prevê, ainda, a
governança corporativa. Ou seja, mais uma ferramenta para garantir maior transparência As
instituições financeiras.

Conforme Yanes (2003) muitas instituições bancárias receberam o Acordo de 13asildia
II como um elemento regulador cuja implementação requer tempo e dedicação. Pressupõe-se
que as empresas partam de um mesmo ponto de partida, mais competitivo e mais justo. No
entanto, o acordo irá obrigá-las a terem um conhecimento mais profundo dos mercados onde
atuam, proporcionando-lhes a oportunidade de gerir os seus próprios riscos. As instituições
bancarias terão de compreender e interpretar exaustivamente a informação de que disp6em,
devendo também saber distribui-la pelos pontos chave da organização. Isto somente poderá
ser alcançado com o investimento em ferramentas que consigam efetuar a extração dos dados.
O Basiléia II, além de estabelecer praticas mais transparentes de apresentação de

balanços, tornou o cálculo para o capital mínimo mais flexível e so fi sticado. Gleizer (2004), a
esse respeito entende que, apesar de representar urn avanço indubitável, o acordo coloca
várias dificuldades de caráter tanto micro quanto macroeconômico. Quanto As primeiras, os
novos procedimentos de cálculo exigirão que as instituições financeiras utilizem sistemas de
informação interna de alta qualidade, que possibilitem o desenvolvimento e posterior
acompanhamento e revisão de seus modelos de mensuração de risco.
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Do lado macroeconômico, Gleizer (2004) afirma que várias preocupações
remanescem. Em primeiro lugar, apesar de ter sido um tema amplamente discutido ao longo
dos últimos anos, não se chegou a conclusões definitivas sobre o impacto que o novo acordo
pode ter sobre o volume e a volatilidade dos fluxos de capital para as economias emergentes.
Segundo o autor de um lado, há os que sustentam que pouco deve mudar, cujo argumento está
sustentado no fato que o novo acordo busca aproximar o capital regulamentar do capital
econômico que os bancos alocam para cada uma de suas operações. Ha, porém, os que
enfatizam o fato de que o uso de modelos alocação de capital econômico não está tão
difundido como seria desejável. Assim, o impacto do novo acordo sobre os fluxos de capital
dependerá, entre outros fatores, do número e do tamanho dos bancos que utilizam essas

metodologias.
Duarte Junior (2001) salienta que apesar da possibilidade de serem adotados modelos
internos ter sido bem aceita pelo mercado, houve criticas com relação aos critérios impostos.
Uma delas foi com relação ao fator de multiplicação considerando alto a ponto de
desestimular a utilização e o desenvolvimento de sistemas acurados de avaliação de risco de
mercado.
Canuto (2002) acrescenta que tomando-se como referência os atuais ratings pelas
agências, países como o Chile, Malásia, Tailândia e África do Sul serão beneficiados corn
queda nos requisitos de capital regulatório para seus títulos nas carteiras bancárias. Brasil,
México, Turquia e outros, por seu turno, sofrerão aumentos na carga regulatória associada a
seus títulos, com a subida em relação aos atuais 8% ainda mais signi ficativa no caso das
abordagens IRB.
Segundo Securato (2002) há que levar em consideração que os serviços relacionados A
area de empréstimos consomem determinado tempo e mão de obra, por exigirem detalhada
alimentação, recuperação, tratamento de informações, e criteriosa tomada de decisão. Logo,
para o desenvolvimento de novos modelos de avaliação de risco há que se obter uma
sofisticação maior do que os modelos de valor a risco de mercado, além do que a mensuração
do risco de mercado é signi ficativamente diferente da empregada para o calculo do risco de
crédito. E, em uma carteira de crédito, as mudanças de valores são menores nas valorizações
da qualidade dos títulos, podendo ser bem maiores nas desvalorizações devido à ocorrência de
inadimplências.
Securato (2000) complementa que o desenvolvimento de modernas técnicas de
avaliação de risco permitirá não só As instituições financeiras satisfazerem as exigências
legais como também gerenciar de uma forma mais eficaz o grau de exposição de suas
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carteiras. Assim o aumento da demanda exige que as instituições financeiras estejam cada vez
mais atentas com relação a conceder ou não empréstimos além de que serão cada vez mais
pressionadas a quantificarem corretamente suas exposições a riscos de crédito, exigindo
constantes estudos e aprimoramentos.
A preocupação de Pézier (2003) recai sobre a inclusão do risco operacional no cálculo
para estimar o requisito de capital necessário para os bancos. Segundo ele, o sistema

financeiro pode entrar rápido demais na exigência de capital sem ter, na prática, urna medição
plausível.
Para Pézier (2003), o calculo do risco é baseado em premissas e, além de tudo, é
subjetivo. Por isso, há o perigo de superestimar o capital necessário e, na prática, encarecer o
crédito e as operações. Outro problema, alerta, é que as regras podem levar instituições a se
desfazer de créditos considerados ruins.
Sendo assim, Pézier (2003) afirma que seria melhor se o sistema financeiro mundial
criasse planos de contingência para enfrentar riscos de default (inadimplência), do que tentar
avaliar e estimar potenciais subjetivos de riscos, dificeis de serem medidos.

Não há dúvidas que a nova proposta de Capital da Basiléia contribuirá em todos os
aspectos para redução dos riscos dos sistemas bancários de todo o mundo. São mudanças
importantes e radicais, e acredita-se que no Brasil o aprimoramento verificados nos últimos
seis anos no Sistema Bancário facilitará a adoção desses novos conceitos, colocando os

bancos em linha com as exigências da globalização. (LOPES FILHO, 2002).
Os preparativos dos bancos para o projeto e implantação do novo Acordo de Basiléia
II desencadeou em um debate realizado no Hotel Intercontinental em 2004 e publicado em
fevereiro de 2005 no site www.bancohoje.com.br .
Os participantes do debate sobre esse tema, cuja síntese demonstra-se a seguir, são
dirigentes que já atravessaram outros episódios, tais como os choques e trocas de moedas e o

hug do milênio, e procuram identificar os obstáculos que virão certamente em 2005-2006 no
cenário brasileiro.
A seguir, a palavra de cada um dos participantes:

Alfredo Neves Penteado Moraes - diretor vice - presidente do Banco ABC Brasil

Sobre a alocação de capital para risco operacional Alfredo declara que a necessidade
de o banco ter urna alocação de capital especifica para risco operacional é porque,

provavelmente, alguns agentes não estariam alocando capital suficiente para os riscos.

66

Alfredo destaca que se tiver alocação maior para risco operacional, haverá diminuição na
necessidade de entrar risco de crédito pois, teoricamente,

o que existe hoje cobriria o risco

operacional que está embutido.
Roberto José Pereira Capalbo - Gerente da Controladoria do Banco Cacique
Para Roberto a Basiléia II ainda está distante para o Brasil. E um dos fatores é que não

existem base de dados, nem informações históricas, para se criar um modelo matemático e
fazer uma alocação de capital técnica.
Roberto ressalta que, quando surgiram as primeiras idéias de risco de mercado, o
Banco Central escreveu uma cartilha demonstrando os procedimentos necessários e o modelo

matemático para se chegar à perda por risco de mercado. Posteriormente, deveriam ser
validados os modelos próprios, nos quais todos investiram, mas até hoje, apesar de existir

histórico e ferramentas suficientes para se conseguir a aprovação de tais modelos, nenhum foi
validado. Em seguida veio o risco de liquidez, e o Banco Central, foi bastante genérico ao
dizer que todos deveriam ter condições de controlar e provar o que foi controlado, caso
fossem solicitados a apresentar algo.
Com relação ao risco operacional, Roberto enfatiza que os bancos possuem uma forte
base de funcionários com boa formação acadêmica para identificação dos riscos efetivos ou

perdas efetivas com relação ao Código de Defesa do Consumidor, a contratos eventualmente
mal formalizados ou com alguma reação jurídica, e com problemas na área de tecnologia.
Para Roberto "se há quatro anos não autorizaram risco de mercado, que é muito

palpável, é possível que haja um horizonte muito longe para o risco operacional, até que o
Banco Central acate determinado trabalho.".... "Por outro lado, esse tipo de movimento deve

forçar os bancos a realmente começar a procurar onde está vazando o dinheiro e,
indiretamente, isso deve reduzir custos. As perdas que hoje ocorrem podem ser minimizadas
ou estancadas."
Mauricio Ghetler - CIO do Banco Santos

Mauricio explica que para a questão de Basiléia II espera-se buscar solução através da
Febraban. Assim ser á possível mensurar de forma mais homogênea entre os bancos, a
apresentação do risco operacional porque, caso
investimentos totalmente a fundo perdido.

contrario, serão necessários grandes
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Paulo Luiz Principe Carvalho - Superintendente de Tecnologia do Unibanco
Paulo ressalta que a discussão sobre o Acordo de Basiléia hoje, está muito parecido
com o inicio do SPB onde muito se falou e discutiu porém, na verdade, ninguém sabia
exatamente para onde ir. Com o Basiléia II é necessário pensar na otimização de recursos, e
seguir um caminho diferente do SPB, para o qual foi criada uma estrutura monstruosa que não
está sendo utilizada em sua totalidade.

Klaus Troppnair - Cisco do Brasil
Para Maus a eficiência sera o diferencial que cada banco tem de buscar. 0 processo
normativo que o Banco Central esta colocando de uma forma suave no Basiléia II, vai se
tornar cada vez mais forte e as diferenças ficarão cada vez menores. Todos os bancos vão
poder oferecer praticamente todos os produtos e o que irá diferenciá-los será a eficiência.

Thomas Tuppy - Diretor de Tecnologia do Banco Unibanco
Thomas ressalta que o Basiléia II vai fazer muita gente pensar em riscos antes não
pensados porque todos já passaram por algum tipo de problema, de virus, invasão, fraude em

ATM. "Não foi por acaso que todos os bancos colocaram letrinhas em seus ATMs".
Para Thomas, sempre se soube que os riscos possíveis e imagináveis existiam, mas
com muitos deles o Banco não tinha a minima noção de quanto se gastava. Por exemplo, a
fraude, sempre existiu, mas a partir do momento que começou a extrapolar foi que calcularam
o prejuízo. Enfatiza que há um movimento na Febraban que apura as perdas de mercado em
relação a isso, porém existem diversos outros riscos escondidos.

Durante um seminário Federação Brasileira de bancos (FEBRABAN) realizado em
2005, Octávio de Barros, economista do Bradeseo, também colocou alguns comentários sobre
o sistema financeiro brasileiro e o Basileia II.

De acordo com Barros (2005), no Brasil, as instituições financeiras estão trabalhando
com metade da capacidade de concessão de crédito, ou seja, estão deixando de injetar no
mercado mais de R$ 470 bilhões. Somente nos caixas dos cinco maiores bancos brasileiros
(Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, hail e Unibanco) a sobra é de cerca de R$ 190
bilhões (valores de agosto de 2004), de acordo com estimativa da Febraban, com base no
Acordo de Basiléia, que regula a exposição bancária ao risco.
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0 autor enfatiza que o acordo da Basiléia estipula que os bancos de países emergentes

precisam ter capital próprio igual a, pelo menos, 11% do total de empréstimos concedidos,
mas, no caso dos bancos brasileiros, a participação com recursos próprios é de 24% , em
média. Portanto, mais que o dobro da exigida pelo acordo. 0 que também justifica o baixo
nível de financiamento do consumo brasileiro e os altos juros cobrados pelas instituições
financeiras. Isso explica porque no Chile, por exemplo, o crédito responde por 60% do

consumo, enquanto que no Brasil não passa de 25%.
Assim, percebe-se que várias são as opiniões e repercussões do Basileia II. No
capitulo seguinte serão demonstradas as conclusões e sugestões deste trabalho.
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4 CONCLUSÕES E SUGESTÕES
Este trabalho apresentou como objetivo avaliar o impacto do Basiléia II na

contabilidade das empresas através da pesquisa bibliográfica sobre o surgimento da
contabilidade e das próprias instituições financeiras e conseqüente contabilidade bancária.

0 Novo Acordo de Basiléia II, apesar da previsão para ser implantado até o final de
2011, ainda está sendo pouco divulgado pela mídia, principalmente no âmbito do Brasil.
Surgiu das necessidades de maior controle e mensuração de riscos não abrangidos pelo atual
acordo, firmado em 1988. 0 novo acordo está baseado em três pilares, sendo que o primeiro
pilar visa aumentar a sensibilidade dos requisitos mínimos de tinidos próprios aos riscos de
crédito e cobrir, pela primeira vez o risco operacional. 0 segundo pilar vem reforçar o
processo de supervisão quanto à suficiência de montante de capital nos bancos, enquanto o
terceiro pilar visa implementar uma disciplina de mercado com vistas a contribuir para
práticas bancárias mais saudáveis e seguras. De acordo com esse último pilar os bancos terão

que divulgar mais informações sobre as fórmulas que utilizam para gestão de risco e alocação
de capitais.
Percebe-se claramente que no Basiléia II o mais importante é a gestão consciente dos

riscos e não apenas ter capital suficiente para cobri-los. Em decorrência, parte para a adoção
de modelos para quantificar e qualificar esses riscos. Ao refletir até que ponto os bancos estão
vulneráveis ao risco observa-se que os eles tratam as perdas de forma isolada por produto, ou

departamento, ou seja, não possuem a visão macro do risco e é isso que o Basiléia H oferece.
No caso do Brasil, a autoridade supervisora brasileira vem estudando a possibilidade
de permitir que, também aqui, grandes bancos calculem sua exigência de capitais a partir de
modelos internos de mensuração de risco de crédito.
Apesar da disponibilidade atual de poderosas ferramentas de análise, controle e

mensuração de risco, elas não são infalíveis e podem até causar o efeito inverso. Ao invés de
clarear a situação do banco, poderão mascarar uma posição ou exposição. Portanto, os
modelos e procedimentos utilizados devem estar ernbasados em total controle e compreensão
e deve-se ter muito cuidado para não torná-los por demais complexos e perder o controle

sobre seu uso e desenvolvimento.
Apesar dos avanços muitas ainda são as opiniões e discussões sobre o Basiléia II,

conforme demonstra-se no decorrer deste trabalho. 0 enfoque ainda se relaciona
compreensão e adaptação das instituições financeiras ao novo acordo e pouco se tern falado
sobre a repercussão dele nas empresas não financeiras.
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Assim, quanto ao objetivo geral desse trabalho: "verificar o impacto do Basileia II na
contabilidade das empresas", verificou-se que o papel da contabilidade no novo acordo sera

atender e dar suporte as novas exigências bancárias no tocante à rnensuração de riscos e base
de dados através de informações mais abrangentes sobre a real situação econômico-financeira
da empresa que poderá necessitar de capitais de terceiros. Portanto, tem-se o envolvimento
direto da contabilidade ao demonstrar esses dados econômicos e financeiros de forma clara e
fidedigna.
Quanto aos objetivos específicos, tem-se como primeiro objetivo demonstrar a base
teórica do acordo de capitais Basiléia I e II. Para atingir tal objetivo, primeiramente foi
necessário descrever o surgimento da contabilidade e das instituições financeiras.

O segundo objetivo seria

"apresentar a maneira que o Basiléia II oferece para

determinar o risco das empresas". Nesse tópico primeiramente discorreu-se sobre o risco de
uma forma geral para depois dar o enfoque dado ao risco no Basildia II. Observou-se que o
principal destaque é a mensuração do risco operacional e quanto a adoção de modelos
internos de mensuração de risco.
Sobre o terceiro e quarto objetivos, ou seja, verificar o conhecimento de profissionais

bancários e gestores das empresas sobre o Basiléia II, bem como analisar os dados obtidos,
ressalta-se que houve dificuldades em realizar tais entrevistas, primeiramente devido as
atribuições desses pro fi ssionais e, segundo, pelo fato da maioria não possuir o conhecimento
necessário sobre o assunto. Diante dos dados obtidos pôde-se verificar que na questão de

Brasil, o Basiléia II ainda está sendo discutido somente na alta gerência das instituições
bancárias e, entre os gerentes e analistas de crédito das agências, os que estão sabendo sobre o
assunto se reportam ao que leram na mídia. Porém observa-se que, dentre os profissionais

bancários, os que trabalham em bancos estatais estão mais informados pelo próprio banco do
que os que trabalham em bancos privados.

Com relação ao conhecimento de um gestor de empresa sobre o Basiléia II, por meio
da entrevista, verificou-se que ainda faltam informações. E as empresas de pequeno e médio
porte, que serão as mais atingidas com o Acordo no tocante aos bancos não terem mais
disponibilidade para atenderem As necessidades de crédito, não estão informadas do assunto.
0 texto do Acordo de Basiléia II considera empresas de pequeno

e médio porte

aquelas com faturamento inferior a cento e noventa milhões de reais e nesse caso sugere a
fiexibilização em relação ao capital exigido para operações de crédito. 0 que, no caso do

Brasil, incluiria a maioria. Se o Banco Central decidir adotar um fator menor de ponderação
de risco para essas empresas provavelmente devera fixar um teto menor de faturamento.

71

Conforme pode-se perceber, o Acordo Basiléia II irá atingir a maioria das empresas
brasileiras e, caso não possam mais ter o aporte de capitais de terceiros para investimentos em
giros e bens, muitas dessas empresas "quebrarão", o que ocasionará, além de desempregos,
reflexos na contabilidade.
Diante do exposto, verifica-se que ainda há muito o que se estudar e pesquisar sobre o
Acordo de Basiléia II e fica como sugestão para novos trabalhos um estudo maior sobre a
avaliação do próprio risco operacional, por ser motivo de grande discussão.
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APÊNDICE A
PESQUISA DE AVALIAÇÃO SOBRE 0 CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS
BANCÁRIOS COM RELAÇÃO AO ACORDO DE BASILEIA II
Dados do Participante:
Formação Acadêmica:
Atuação Profissional:

Roteiro de Questties
1) Qual o seu conhecimento sobre o Acordo de Basiléia I e II?
2) As instituições financeiras serão obrigadas a aderir ao Novo Acordo - Basiléia II?
3) De acordo com o seu conhecimento, o Basiléia II dará maior segurança ao sistema

financeiro?
4) Do seu ponto de vista quais as vantagens e desvantagens do Basiléia II e no que este
acordo afetará as instituições financeiras?
5) Qual a sua posição sobre os três pilares do Basiléia H?
6) No que o Basiléia II irá refletir na carteira de clientes?
7) Qual a forma de avaliação de risco de crédito utilizado para adequar-se ao Basiléia II e
como está sendo divulgado na Instituição?

8) Sobre o uso de ratings, qual a posição adotada no caso do Brasil?

Th

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO SÓCIO ECONÔMICO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

APÊNDICE B
PESQUISA DE AVALIAÇÃO SOBRE 0 CONHECIMENTO DAS EMPRESAS
SOBRE AO ACORDO DE BASILEIA II
Dados do Participante:
Formação Acadêmica:
Atuação Profissional:

Roteiro de Questões
9) Qual o seu conhecimento sobre o Acordo de Basiléia I e II?
10) De acordo com o seu conhecimento, o Basiléia II dará maior segurança ao sistema
financeiro?
11)Na sua opinião (Innis as vantagens e desvantagens do Basiléia II para as empresas?
12) Qual a sua posição sobre os três pilares do Basiléia 11 (1 — Capital mínimo requerido; II
— Revisão no Processo de Supervisão Bancária e III — Disciplina de Mercado)?
13) Sob sua percepção sera necessária mudança administrativa / financeira com a
implantação do Basiléia II?
14) Existe alguma forma de avaliação e prevenção de risco de crédito utili7ado para
adequar-se ao Basiléia II e como esta sendo divulgado na Instituição?
15) Sobre o uso de ratings, qual a posição adotada no caso do Brasil?
16) Em média quantos funcionários possui a sua empresa?
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ANEXO A

Entrevistas realizadas com profissionais das instituições financeiras (gerentes), sobre o
Acordo da Basiléia II.
1. 0 que é o comitê da Basiléia?
2. 0 que é o Acordo da B asiléia II?
3. Qual o nível de conhecimento sobre o Acordo?
4. Será obrigatório aplicar o novo Acordo?

5. Quantos são os princípios que os Bancos terão que se pautar se implantarem o Acordo

da Basiléia II?
6. Qual o cronograma previsto para a implantação do Acordo?
7. Como está esse processo no Banco do Brasil?
8. Como o Banco do Brasil está tratando desse assunto?
9. Existe alguma movimentação formal entre os pequenos e médios bancos de
Florianópolis?
10. 0 sistema financeiro estará mais seguro se a proposta for adiante?

11. Os bancos precisão manter mais ou menos capital no Novo Acordo?
12. Os bancos poderão permanecer no sistema atual, se optarem por está situação?
13. Qual o apoio que o Banco Central está dando para evitar a quebra das instituições?
14. Quais as dificuldades que podem surgir em função do Acordo da Basiléia II?
15. Qual a interferência na liberação de capital para as empresas com implantação do
Basiléia II?
16. Esse Acordo pode ser pautado como mais um método de burocratizaçâo para a
liberação de Crédito para pequenas e médias empresas?
Adaptado de Computerworld (Anexo D — Primeira e Terceira parte, 2004 apua' PFITSCI1ER,
2005)
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ANEXO B

Terceira parte:
Entrevistas realizadas com profissionais internos envolvidos na Area da Tecnologiada
Informação, sobre o Acordo de Basiléia I e II — SITEM — Sistema de Técnicas e Mode los

1. 0 que é o comité da Basiléia?
2. Qual o significado de seus estudos?
3. 0 que é o Acordo de Basiléia ?
4. 0 que é o índice da Basiléia ?
5. 0 que é o novo Acordo de Basiléia?
6. Sera obrigatório aplicar o novo Acordo?
7. 0 sistema financeiro estará mais seguro se a proposta for adiante?
8. Os bancos precisão manter mais ou menos capital no Novo Acordo?
9. Os bancos poderão permanecer no sistema atual, se quiserem?
10. Se o acordo antigo esta tão obsoleto, porque ele não foi substituído antes?

