
O novo acordo de capital de Basiléia 
 
A crise financeira que tomou força no segundo semestre de 2008 e que 
promete causar instabilidade em 2009 ficou particularmente marcada pelas 
questões relacionadas à gestão de riscos nas instituições financeiras. Nesse 
contexto, alguns fóruns iniciaram discussões acerca da eficácia da 
regulamentação relacionada ao tema. Particularmente, o Novo Acordo de 
Capital da Basileia (NACB), tem sido objeto de discussões dessa natureza.  
 
Não há uma explicação única para os eventos recentes nos mercados 
financeiros. Entretanto, publicações emitidas pelo Banco de Compensações 
Internacionais (BIS), relacionadas à gestão de liquidez e às práticas de 
marcação a mercado, bem como discussões públicas entre essa instituição e o 
Financial Stability Forum acerca de incremento no requerimento de capital para 
posições detidas em carteiras de negociação, de aprimoramentos nos 
processos de geração de cenários de estresse e de governança corporativa, 
são algumas evidências da tendência em relação à importância da gestão de 
riscos no mercado atual. Dessa forma, o aprimoramento da regulamentação, 
particularmente os aspectos voltados à gestão de riscos financeiros, devem 
permanecer e ganhar importância na pauta das diretorias dos órgãos 
reguladores e das instituições financeiras.  
 
Dada a complexidade para o atendimento ao primeiro pilar, que estabelece 
regras de requerimento de capital mínimo para riscos de crédito, de mercado e 
operacionais, boa parte dos esforços de implementação do NACB têm sido 
direcionados a esse tópico, denotando, aparentemente, que o acordo diz 
respeito apenas a requerimentos de capital mínimo. É necessário considerar 
que a atual crise evidenciou a fragilidade de determinados instrumentos 
disponíveis para mensuração de riscos. Neste caso, a fragilidade não estava 
na utilização da matemática, mas na percepção de que as premissas desses 
modelos eram simplificadas para reproduzir a complexidade dos fenômenos 
que foram objetos da modelagem. Devem, portanto, ser abertos caminhos para 
o aprimoramento dos instrumentos de mensuração e, principalmente, dos 
processos de governança corporativa, os quais poderiam ter sido questionados 
na utilização de premissas irreais e nos processos de monitoramento dos 
dados, que remetem para questões de supervisão presente no segundo pilar e 
de divulgação das práticas de gestão de riscos ressaltadas no terceiro pilar.  
 
Nos próximos anos, a alta administração das instituições financeiras deverá 
enfrentar as questões de governança decorrentes da ênfase do NACB em sua 
responsabilidade na identificação e gestão de todos os riscos assumidos pelas 
instituições, conforme enfatiza o segundo pilar. As propostas atribuem elevadas 
responsabilidades e colocam a obrigatoriedade de prestação de contas da alta 
administração, especialmente por meio de sua responsabilidade na avaliação 
da integridade dos sistemas, dados e processos internos de classificação de 
crédito, bem como de gestão de riscos de mercado e operacional.  
 
Desta forma, fica claro que a avaliação quantitativa do capital é uma parcela 
importante do NACB, entretanto, não é tudo. A existência de modelos 
sofisticados no gerenciamento dos riscos é condição necessária, entretanto, 



insuficiente para garantir a aplicabilidade, o gerenciamento adequado dos 
riscos e a eficaz governança corporativa das instituições.  
 
O mercado financeiro mundial deve considerar que o NACB vai muito além dos 
aspectos de requerimento de capital mínimo. O mercado estará mais seletivo e 
prestará atenção na saúde financeira e nos aspectos de governança 
corporativa das instituições. Isto é, não somente a análise dos números 
presentes nas demonstrações financeiras será crítica para a disciplina de 
mercado, mas, também, suas respectivas práticas de gestão de riscos e de 
governança corporativa.  
 
Esses elementos remetem para a fundamental observância do NACB, 
alicerçada nas auditorias interna e externa e em áreas (ou processos) 
independentes de validação de modelos. Alguns reguladores ao redor do 
mundo iniciaram o envolvimento dos auditores internos e externos em projetos 
relacionados com validações dos modelos internos, pareceres específicos 
sobre áreas de gestão de riscos e no acompanhamento das deficiências dos 
processos que geram risco operacional.  
 
Para sua efetividade, as práticas do NACB e seus futuros aprimoramentos não 
devem ser tratadas apenas como um aspecto de compliance. O NACB deve 
ser tratado como uma ferramenta capaz de gerenciar efetivamente os riscos 
existentes e assumidos pelas instituições financeiras, auxiliando-as, 
consequentemente, na criação de valor. Diante da atual crise, um dos grandes 
desafios das instituições (e dos supervisores bancários) nos próximos anos 
será a incorporação efetiva das práticas regulamentares relacionadas à gestão 
de riscos, procurando não tratá-las apenas como um aspecto de "compliance" 
regulamentar, mas como uma questão de agregação de valor à instituição e ao 
mercado financeiro.  
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