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TAMANHO ÚNICO 
= 

MENOR SENSIBILIDADE AO RISCO

Regulador "define" qual é o risco de cada carteira, 
estabelecendo um ponderador. 

Basiléia 2

2004

Basiléia 1

1988

MODELOS INTERNOS PRÓPRIOS
=

MAIOR SENSIBILIDADE AO RISCO

Não há reconhecimento mitigadores

Foco só no valor do Capital, não nas práticas de 
gestão de risco (visão burocrática)

Mesmo ponderador de risco para todos os bancos, 
independente de sua carteira

Cobertura incompleta de riscos Exige alocação risco operacional e outros

Requerimento para nova alocação de capital é ter (e 
provar que tem) processos íntegros, governança e 

controles ...

Não reconhece instrumentos de transferência e 
distribuição de risco (derivativos crédito, 

securitização)

Reconhece novos instrumentos de transferência e 
mitigadores

Ênfase nos testes de estresse

Basiléia 2 apresenta muitas diferenças em 
relação à Basiléia I

Cada banco mensura seu próprio risco, em cada 
operação, para cada cliente ou pool de clientes, com 
base em sua própria experiência e de acordo com a 

natureza de cada instrumento

Novos modelos de negócio, instrumentos de 
transferência de risco ganham relevância e o 
risco de crédito é “exportado” para além do 

mundo bancário.

Quebras de instituições em função de baixo nível 
transparência e controle – riscos operacionais 

se destacam

Mundo instável  - Inúmeras crises financeiras 

Necessidade de monitoramento  e controle dos 
riscos e alocação de  capital adequado
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Cenário Econômico

2007 20082002

Crises
1

1998...

Economia foi influenciada pelas 
condições adversas do cenário 

econômico internacional.

1994 – Crise do México
1997 – Crise Asiática
1998 – Crise Russa

Crise Argentina

Manutenção da alta 
volatilidade dos mercados 

com impacto no risco 
soberano do Brasil

...

2007 – Crise do Subprime

2008 – Crise nos mercados financeiros 
internacionais

Aumento da aversão ao risco, após problemas detectados 
no sistema financeiros. Autoridades nos EUA, Europa e 
Oceania intervém no mercado para assegurar condições 

mínimas de funcionamento e liquidez

Impactos
2

• Aumento das taxas de 
inadimplência

• Maior conservadorismo 
na oferta de crédito

• Dificuldades de 
financiamento 
externo e redução da 
oferta interna de 
dólares

• Conservadorismo na 
oferta de crédito e 
exigência de 
garantias adicionais

• Elevada percepção ao risco sistêmico

• Reforço na base de capital de instituições 
relevantes

• Maior aversão ao risco, contração da liquidez 
internacional e fluxos de capitais mais 
escassos

• Percepção de uma deterioração cíclica na 
qualidade do crédito 



Nov. 2008 Bâle II SGCF

Como  gerir o risco de crédito de forma 
eficaz?

Possibilidade 
de Perdas no 

tempo1 Concessão Formalização Monitoramento Default Recuperação

Gerir o risco do tomador/ operação em cada momento do ciclo de crédito...

Para quem se está
emprestando? Qual a 

probabilidade de 
inadimplência?

As operações estão 
adequadamente 
formalizadas?

Qual o prazo médio de 
vencimento da carteira?

Qual a exposição no 
momento da 

inadimplência do 
cliente? Há deterioração 

do rating do cliente?

Qual o % de não recuperação 
na ocorrência de 

inadimplência, levando em 
consideração os mitigadores 

e custos?

Cenário 
Econômico2

Gerir risco de instrumentos Financeiros sofisticados ...

Risco País e 
Risco de 

Transferência

Há risco de 
transferência de 

recursos ou risco para 
conversão cambial dos 

valores?

Cálculo  e estabelecimento de limites 
para  Risco País e exposição cambial

Risco de 
contraparte

Há risco de crédito 
na carteira de 

Banking ou Trading?

Cálculo da Exposição Potencial 
futura

Risco de 
Contraparte no 

Trading Book

Repo

Swap (Deriv. OTC)

Método Simples

Método Abrangente

Método EPE

Método MTM

EPE Regulatório

Método do EPE
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Como  gerir o risco de crédito de forma 
eficaz?

Capital 
alocado3

Fazer a gestão do Capital (regulamentar/ econômico), considerando o perfil de risco do 
Portfolio, risco e retorno das operações...

Tipo de 
Contraparte

Tipo de 
Exposição

Tipo de 
Produto

Corporate, Soberano, Banco, SME, Special
Lending ...

Valor em 
Risco Mitigação

Tipo de 
Produto

Acordos de Netting
Provisões ...

Rating
Interno

Mitigação   
de Risco

Garantias (transferências) 
Credit Hedges  ...

Colateral
Tipo de 
Produto

Haircuts Exposição

Para exposição, garantia, 
descasamento de moeda entre 
a exposição e a garantia   ...

Tipo de 
Exposição

Fonte: Mattia L. Rattagi, “Basel II implementation at UBS” – apresentado no IIF Open Program – São Paulo –
10/06/2005

Capital é necessário para cobrir perdas inesperadas 

oriundas de eventos sistêmicos e cíclicos,  individuais  ou  

pontuais que podem levar a perdas acima da média. 

O capital funciona como um “colchão” para cobrir essas  

perdas e garantir a solvência da instituição, 
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Base de 
Dados Governança

Teste de 
uso 

Metodolo
-gias

Gestão Global : Adequada a estrutura 
da instituição e complexidade dos 

negócios 

Documentação

Revisão Independente

Pilar 2 - ICAAP

Pilar 3 – Transparência ao mercado

Políticas e Processos

Qual a a dificuldade de se implantar os 
requerimentos?

Base de 

Dados

Governança

Teste de 

Uso e 

Reporting M
et

od
ol

og
ia

s

Validação Qualitativa

Validação 
Quantitativa
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Cenários  x  Gestão de Riscos de Crédito

20021998... ...

Gestão de 
Risco de 
Crédito3

• Adoção de política 
conservadora para 
manutenção da qualidade 
da carteira

• Aprimoramento dos 
modelos de Credit Scoring
e Behavior Scoring

• Implementação 
procedimentos controlados  
e uniformes e definição de 
limites pré-aprovados

• Estratégia de 
crescimento através 
de aquisições 

• Aumento de Provisão 
com base no 
comportamento 
histórico das 
carteiras em situação 
de crise

• Estrutura de gestão 
de riscos 
constituídas

• Conservadorismo na  concessão  e redução de 
limites, privilegiando clientes e operações com 
baixo risco de crédito

• Ausência de linhas/ fontes  de financiamento 
externo 

• Aumento da taxa de juros e diminuição do prazo 
médio das operações

• Ausência de liquidez no mercado, para operações 
com pequenos Bancos (funding para produção)  e 
condições financeiras mais restritivas

2007 2008

Crises
1

Economia foi influenciada pelas 
condições adversas do cenário 

econômico internacional.

1994 – Crise do México
1997 – Crise Asiática
1998 – Crise Russac

Crise Argentina

Manutenção da alta 
volatilidade dos mercados 

com impacto no risco 
soberano do Brasil

2007 – Crise do Subprime

2008 – Crise nos mercados financeiros 
internacionais

Aumento da aversão ao risco, após problemas detectados 
no sistema financeiros. Autoridades nos EUA, Europa e 
Oceania intervém no mercado para assegurar condições 

mínimas de funcionamento e liquidez

Impactos
2

• Aumento das taxas de 
inadimplência

• Maior conservadorismo 
na oferta de crédito

• Dificuldades de 
financiamento 
externo e redução da 
oferta interna de 
dólares

• Conservadorismo na 
oferta de crédito e 
exigência de 
garantias adicionais

• Elevada percepção ao risco sistêmico

• Reforço na base de capital de instituições 
relevantes

• Maior aversão ao risco, contração da liquidez 
internacional e fluxos de capitais mais 
escassos

• Percepção de uma deterioração cíclica na 
qualidade do crédito 
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Planilhas 
de controles

Motor de cálculo:

• Cálculo de exposições
• Agregação de exposições.
• Gestão de colaterais e 
• Garantias
• Análise de Cenários.
• Back Testing.
• Stress Test.
• Capital Regulatório
• Capital Econômico

Monitoramento
e Controle

• Análise e gestão
de carteiras

• Gestão de limites

Data Mart 
de Informações

de Riscos
(incluindo
Histórico)

Gestão de Limites
• Solicitação
• Aprovação
• Manutenção das Linhas
• Gestão de Capital

Relatórios:
• Por Cliente/ Contraparte
• Por Instituição
• Por Segmento
• Por Produto.
• Por rating
• Por maturidade
• Por safras
• Por atrasos
• Por Entidadade
• Relatórios históricos.
• Capital Alocado 
• Capital Económico
• Excesos
• Adequação dos níveis 

de provisionamento
• Gestão das concentrações 

…...

O desafio é criar uma infra estrutura de 
qualidade...

Legados
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E ter o comprometimento de todos os 
funcionários da instituição

9

• Esforço: varia conforme a maturidade e profundidade com que as instituições 
planejam efetuar a implementação;

• Grande Oportunidade: otimizar a alocação de capital resultante de uma adequada 

gestão de risco e introdução de novas metodologias de gerenciamento;

• Custos: pode variar  conforme a estrutura interna já implementada e Gaps
identificados,para formação de base de dados centralizada. Também pode ser impactado 
conforme o plano das instituições quanto a gestão de capital;

• Tempo: pode ser o diferencial competitivo da instituição frente aos seus 
concorrentes; 
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Bancos Médios e Pequenos

10

• Privados

•Controlados por 
grandes corporações

• Liquidez: conseguem se financiar junto à sua Matriz

• Beneficia-se com o  aporte de  “conhecimento” das 

melhores práticas de gestão de riscos e Basiléia II-

Avançado, vindo da Matriz

• Desafio  é gerir o custo x incremento de atividades  e 

mudança cultural nas equipes internas, para atender 

às necessidades solicitadas

• Liquidez: contam com funding proveniente do 

mercado interfinanceiro

• Gerir custos de implementação dos conceitos de 

Basiléia II : talvez a opção seja permanecer nos 

modelos padronizados

Fator competitivo 
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Contexto Regulatórioc

11

Obrigada pela Atenção!


