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Resumo 

A preocupação com a gestão de riscos corporativos no setor financeiro tem aumentado 

significativamente nas últimas décadas, principalmente após diversos casos de quebras 

de instituições financeiras por má gestão, falta de transparência dos demonstrativos 

contábeis, ou por consequência de crises financeiras sistêmicas. As recomendações 

contidas nos relatórios do Comitê da Basiléia de Supervisão Bancária conhecidos como 

Acordo de Basiléia, Basiléia II, e Basiléia III têm norteado a atuação das entidades 

supervisoras do setor, e aumentado o nível de evidenciação dessas instituições. O 

presente trabalho se propôs a mostrar o grau de evidenciação do relatório de gestão de 

risco com ênfase na instituição Bradesco, e foi realizado a comparação com os outros 

três maiores bancos do Brasil em seus aspectos quantitativos mediante os índices de 

riscos apresentados no 4 trimestre de 2017, levando-se em consideração as 

recomendações da Circular nº 3.477 de 24 de dezembro de 2009 emitida pelo Banco 

Central do Brasil. 

Palavras-chave: Riscos, Índices, Banco Central, Instituições Financeiras 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Formulação do Problema 
 

As instituições financeiras, são as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que 

possuem como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de 

recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a 

custódia de valor de propriedade de terceiros. 

A importância dessas organizações no processo econômico é indiscutível. 

Otimizam a alocação dos recursos financeiros mediante da intermediação entre agentes 

superavitários e agentes deficitários desempenhando, assim, um papel decisivo na 

perspectiva de crescimento de uma economia como um todo. 

As atividades realizadas por essas instituições, assim como todas as atividades 

existentes, desenvolvem diversos riscos, tais como risco de crédito, mercado, liquidez, 

operacional, entre outros. Estes riscos são complexos e exigem uma grande atenção por 

parte dos gestores dessas organizações. 

Muitos gestores das instituições possuem dificuldades para lidar com essas 

situações, pois se tratam de riscos com diversas particularidades e com alto grau de 

importância, e qualquer erro no gerenciamento podem causar resultados catastróficos, 

levando em consideração que estas organizações trabalham com grandes valores 

(capital, dinheiro, recursos de terceiros) e com muitas pessoas. 

A gestão do risco é, cada vez mais, e considerando os recentes acontecimentos, 

um tema de investigação fundamental para a sobrevivência de qualquer organização. A 

preocupação é derivada principalmente após diversos casos de quebras de instituições 

financeiras por má gestão, falta de transparência dos demonstrativos contábeis, ou por 

consequência de crises financeiras sistêmicas. As recomendações contidas nos 

relatórios do Comitê da Basiléia de Supervisão Bancária conhecidos como Acordo de 

Basiléia, Basiléia II, e Basiléia III têm norteado a atuação das entidades supervisoras do 

setor, e aumentado o nível de evidenciação dessas instituições. 

Assim o problema a ser discutido no presente trabalho busca a responder duas 

perguntas: Quais são os riscos enfrentados pelas instituições financeiras dentro do 

mercado ? E quais são os procedimentos tomados para enfrentar esses riscos ? 
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No Brasil, o banco central, juntamente com os bancos públicos e privados, utilizam 

acordos e traçam estratégias para conseguirem amenizar os riscos (Uma vez que eles 

nunca serão eliminados). 

Com a publicação da Circular nº 3.477 pelo Banco Central do Brasil (BCB),diversas 

recomendações previstas no Pilar 3 do Basiléia II, que dispõe sobre a evidenciação de 

informações referentes à gestão de riscos, tornaram-se obrigatórias para as instituições 

financeiras integrantes do sistema financeiro nacional, e são divulgadas através do 

Relatório de Gestão de Risco, emitido trimestralmente para divulgação de informações 

de natureza quantitativa, e anualmente para as de natureza qualitativa. 

No ano de 1988, o Comitê da Basiléia sobre fiscalização Bancária (localizado no 

BIS - Bank for International Settlementts) publicou o Primeiro Acordo de Capital da 

Basiléia, com o objetivo de fortalecer a estabilidade e a saúde do sistema bancário 

internacional. Referido documento definiu o capital mínimo para “aguentar” os riscos de 

crédito existentes nas operações, e ,logo depois, o comitê incorporou o risco de mercado 

nas medidas necessárias para a definição do capital mínimo. 

O impacto do Acordo de Basiléia II na gestão de riscos do setor bancário, em 

particular ao nível do risco de crédito, procurando avaliar a dimensão dos recursos 

investidos, o grau de preparação da banca em termos da adoção das novas metodologias 

de gestão dos riscos e o cumprimento dos prazos, comparando tais efeitos com as 

premissas focadas em estudos exploratórios 

 

O presente trabalho, tem por objetivo geral apresentar, identificar, mensurar os 

riscos existentes nas atividades, além de analisar as principais formas de gerenciamento 

presentes na instituição financeira em estudo. 

Para alcançar o objetivo geral foi necessário desdobra-los em objetivos específicos 

onde foram tratados:  

a) Identificação dos riscos de maior relevância dentro das instituições 

financeiras 

b) Comparar os índices de riscos apresentados pelo Bradesco com as 

principais instituições financeiras do Brasil. 
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Esta pesquisa tem grande importância, pois o gerenciamento de riscos são os 

vetores fundamentais para a tomada de decisão, proporcionando maior estabilidade, 

melhor alocação de capital e otimização da relação risco versus retorno.   

Nelson Carvalho, em pesquisa realizada na UNB (Universidade Federal de 

Brasília) em 2009, relatou que os riscos tem o potencial de gerar perdas financeiras, 

podendo acarretar desequilíbrios patrimoniais que, em casos extremos, conduzem ao 

colapso da instituição. Em um sistema financeiro que tem presenciado constantes 

inovações e frequentes turbulências - incluindo crises de amplitude global , são 

crescentes os desafios enfrentados na gestão de riscos que se apresentam cada vez 

mais complexos. Neste ambiente, constata-se a necessidade de que a organização 

possua um sistema de gestão de riscos que seja compatível com a natureza e a 

complexidade de suas operações. 

Capelleto, em sua tese publicada pela USP de 2009, defende que o nível de risco 

sistêmico no sistema financeiro tem sido objeto de frequente preocupação no ambiente 

de organizações internacionais e autoridades de supervisão. As crises financeiras 

ocorridas em países do Sudeste Asiático, na Rússia, da América Latina e em diversos 

outros, causaram grandes prejuízos econômicos e custos sociais enormes. As pesquisas 

referentes ao assunto têm buscado encontrar características comuns que possam 

sinalizar com antecedência a proximidade dessas crises. Devido a essa constatação, o 

estudo buscou mensurar o nível de risco sistêmico no setor das instituições financeiras 

com a utilização de variáveis contábeis e econômicas. Os resultados obtidos revelaram 

a existência de indicadores contábeis e de riscos capazes de diferenciar os sistemas 

bancários dos países presentes na amostra pelo nível de risco. As variáveis contábeis e 

econômicas mais relacionadas à ocorrência de crises são associadas com a qualidade 

dos créditos, o volume de resultados e o nível de taxa de juros. 

Considerando assim a grande importância dos bancos para o sistema financeiro 

nacional, global, para o mercado e a sociedade em geral, a relevância e importância da 

pesquisa se dá na avaliação do nível de risco em que o sistema financeiro está inserido, 

se baseando nos riscos em que os bancos estão expostos. Processo o qual é iniciado 

com a sua devida identificação, avaliação do nível de gestão de riscos trabalhados nas 

instituições financeiras e o cumprimento das   instituídas pelo BACEN. Riscos 
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ocasionam perdas e as perdas podem afetar a vida de todos nós. Por isso é de suma 

importância entendermos alguns detalhes do que ocorre por trás dessas organizações. 

É um tema essencial para as instituições, pois é capaz de gerar informações para 

tomada de decisão. 

1.2 Metodologia 

Para Lehfeld e Barros (2007) o método é considerado um caminho que pode ser 

estudado de forma intelectual ou operacional, tendo como objetivo chegar a um fim. 

Conforme Marconi e Lakasto (2010) além do método ser considerado o conjunto 

de atividades sistemáticas e racionais, é visto como uma forma de alcançar maior 

segurança e economia chegando ao objetivo, auxiliando no caminho a ser seguido com 

conhecimentos válidos e verdadeiros. 

O método de pesquisa é um conjunto de técnicas e procedimentos utilizados para 

analisar e coletar os dados. O método fornece os diversos meios para se alcançar o 

objetivo proposto.. 

A pesquisa relacionada aos seus objetivos pode ser: explicativa, exploratória ou 

descritiva.  Segundo Silva & Menezes (2000, p.21), a pesquisa descritiva tem o objetivo 

de descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padrões de coleta 

de dados: observação sistemática e questionário. Assume, normalmente, a forma de 

levantamento”.  

Assim o presente trabalho utiliza-se o método descritivo, ao expor à forma de 

gerenciamento dos riscos das empresas em análise, descrevendo-os e mostrando suas 

características. 

A pesquisa documental é realizada em fontes como tabelas estatísticas, cartas, 

pareceres, fotografias, atas, relatórios, obras originais de qualquer natureza – pintura, 

escultura, desenho, etc.), notas, diários, projetos de lei, ofícios, discursos, mapas, 

testamentos, inventários, informativos, depoimentos orais e escritos, certidões, 

correspondência pessoal ou comercial, documentos informativos arquivados em 

repartições públicas, associações, igrejas, hospitais, sindicatos (Santos, 2000). 
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A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, 

seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos 

novos de um tema ou problema (Ludke e André, 1986). 

Quanto aos meios é utilizada a forma documental, pois é baseado em dados que 

vão ser coletados em documentos publicados no site do BACEN – Banco Central e sites 

das próprias instituições bancarias, através dos relatórios financeiros, com ênfase ao de 

gerenciamento de risco do Bradesco, sendo todos estes os instrumentos de coleta de 

dados.  

Quanto aos propósitos, foi realizada uma pesquisa aplicada, onde o intuito é 

através das informações obtidas, é analisar o resultado de acordo com as exigências dos 

órgãos regulamentadores e comparar os riscos com as demais instituições.  

De acordo com Lehfeld e Barros (2007, p. 110) o tratamento dos dados podem ser 

feitos por procedimentos quantitativos e/ou de caráter qualitativo. 

A pesquisa quantitativa é usada para quantificar o problema por meio da geração 

de dados numéricos ou dados que podem ser transformados em estatísticas utilizáveis. 

O objetivo é compreender os fenômenos através da coleta de dados numéricos. No 

presente trabalho, os dados coletados, foram transformados mediante de seus índices 

em tabelas para análise. 

Para o trabalho proposto então, a abordagem é quantitativa já que o objetivo é 

analisar informações de risco, em sua maioria numéricas, relacionadas as organizações 

em estudo, em destaque a instituição financeira Bradesco, e compara-las as demais 

organizações através dos resultados obtidos.  

Com relação a problemática da pesquisa, ao analisar e descrever os dados 

coletados foi observado como que as instituições financeiras estão aplicando os métodos 

para realizar a gestão e controlar os riscos existentes junto com o banco central, e quais 

procedimentos são utilizados para ameniza-los e buscarem uma estabilização do 

mercado. 

O Método científico é o conjunto de processos ou operações mentais que se 

devem empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada no processo de 

pesquisa. 
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 Os métodos que fornecem as bases lógicas à investigação são: dedutivo, indutivo, 

hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico (GIL, 1999; LAKATOS; MARCONI, 1993). 

Para o presente trabalho, é utilizado o método dedutivo, onde todas as conclusões 

são retiradas das premissas existentes. 

Universo de pesquisa ou população, segundo Stevenson (1981), consiste no todo 

pesquisado, do qual se extrai uma parcela que será examinada e que recebe o nome de 

amostra. A unidade de análise do trabalho proposto está vinculada ao setor bancário, e 

o sistema financeiro. Foram selecionados dados publicados de grandes instituições, com 

ênfase no Bradesco, e foi realizada a confrontação dos resultados, descrevendo-os e 

analisando. 

Foram coletados e analisados dos relatórios de riscos e das notas explicativas de 

2017 os setes principais índices de riscos encontrados dentro da instituição, que consiste 

em: 

 Índice da Basiléia 

 Índice de Nível I 

 Índice de Capital Principal 

 Patrimônio de Referência 

 Ativos ponderados pelo risco 

 Razão de Alavancagem 

 Índice de Liquidez 

Ao mesmo tempo foi realizado a confrontação desses índices com as demais 

instituições do setor. 

1.3 Estrutura do Trabalho 

Este trabalho foi organizado em cinco capítulos descritos resumidamente a seguir: 

O primeiro abordou a introdução do estudo com informações importantes, como 

tema, problema, objetivos gerais e específicos, justificativa, relevância do tema, universo 

da pesquisa e a metodologia aplicada. 

O segundo capítulo denominado referencial teórico abordou bibliografias 

existentes, pesquisas via internet e definições relacionadas ao estudo de caso. 
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No terceiro capítulo tem-se a caracterização da empresa em questão, que 

apresenta as suas principais características e seus números dentro do mercado 

financeiro.  

O quarto capítulo é a fase de concretização dos resultados teóricos obtidos, 

através da coleta e análise dos dados. Essa concretização acontece mediante da análise 

dos relatórios de gerenciamento de riscos  de 2017 empresa de estudo e  a comparação 

com as demais empresas do mesmo setor, obtendo assim, a resposta para a indagação 

da pesquisa. 

No quinto e último capítulo são apresentadas as conclusões e considerações finais 

referentes a pesquisa realizada, avaliando se os objetivos propostos foram alcançados. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Conceito Geral  

 

O risco é um elemento que existe em todas as atividades da nossa vida, desde 

andar na rua até dormirmos. Nas Instituições Financeiras não é diferente, porém, o 

conceito de risco adquire um sentido muito maior, pois são envolvidas várias partes que 

podem afetar a economia em escala global. Quando se trata de uma intermediação 

financeira entre duas ou mais partes, deve-se haver instrumentos de gestão que 

garantam, ou minimizem o risco da operação. 

No setor financeiro, o risco é classificado como a probabilidade de não conseguir 

o retorno esperado, mediante a um investimento realizado. Segundo o Banco Central do 

Brasil (2008), o risco é definido como a própria variância do retorno. Quanto maior for 

essa variação, maior será o resultado exigido para compensar esse risco.   

No contexto bancário entende-se por risco a probabilidade de perda (Alcarva, 

2011:67), ou seja, o risco pode ser tudo que impacte no valor do capital da instituição, 

podendo ser oriundo de eventos esperados ou não. 

O sistema financeiro, portanto, tem especificas operações que as diferenciam de 

outros setores. É um sistema que intermedia recursos entre investidores e tomadores de 

recursos, colocando-os no centro de um fluxo econômico, e por isso são exigidos 

controles adequados e capacitações gerenciais. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2008) 

Para Crouhy (2001, p.12)  a estruturação e gestão de risco é definida da seguinte 

forma:   

Para que possam medir, precificar e controlar risco de forma abrangente, 

instituições financeiras devem estabelecer políticas apropriadas para toda a 

empresa e desenvolver metodologias relevantes, também em toda empresa, que 

seja, acopladas a uma infraestrutura de gerência de risco para a empresa como 

um todo. Um componente importante da gerência de risco integrada é a medição 

e a gerência de todos os riscos da empresa em termos de unidade de medida e 

estratégia comuns. Os riscos que precisam ser abordados incluem risco de 

mercado de negociação, risco de mercado de gap de tesouraria corporativa, risco 

de liquidez, risco de crédito na carteira de negociação, risco de crédito na carteira 

de atividades bancárias e risco operacional.   

 

Em modo geral, o risco no mercado financeiro pode ser entendido como a 

probabilidade de perda em razão de uma exposição ao mercado. As perdas no mercado 
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financeiro podem decorrer de diversos fatores, principalmente aqueles que se relacionam 

com as variações nos preços de mercado e das taxas de juros. 

Os riscos existentes nunca serão eliminados totalmente, e por isso é necessário 

que sejam adotadas medidas para minimizar os mesmos, de maneira que a instituição 

atinja seus objetivos estabelecidos. Uma eficiente gestão de riscos é essencial para a 

competitividade dos bancos e estabelecimentos de suas estratégias de atuação. 

A gestão de risco tem muita importância pois: 

 Minimiza as perdas Financeiras 

 Imuniza o capital da empresa 

 Identifica a exposição da empresa ao risco e identifica seus aspectos mais frágeis. 

Os riscos financeiros de uma instituição bancária são oriundas de suas diversas 

atividades operacionais, tais como variações das taxas de juros de mercados, créditos 

concedidos, falhas internas e controles, captações e assim por diante. 

Podemos definir assim, os principais riscos das instituições financeiras em quatro 

grandes áreas: 

 Risco de mercado. 

 Risco de crédito.  

 Risco de liquidez.  

 Risco operacional. 

 

2.1.1 Risco de Crédito 

 

O crédito tem grande relevância nas instituições financeiras por terem a 

intermediação financeira como principal atividade. Crédito consiste em colocar recursos 

nas mãos dos clientes, mediante uma promessa de pagamento futuro, da qual se espera 

retorno que compense o risco assumido (SILVA, 2003). 

O risco de crédito então, nas instituições financeiras, é a probabilidade dos 

tomadores de recursos (Pessoas físicas, empresas) não pagarem, ou honrarem com 

suas obrigações. Um exemplo bem prático e simples, seria, uma pessoa buscar um 
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empréstimo diante de um banco, e depois não conseguir pagar o mesmo, e isso é um 

risco que a instituição está sujeita. Segundo Bessis (1998, p.81) risco de crédito é definido 

pela perda no evento de não pagamento do devedor, ou no evento de deterioração da 

qualidade do crédito do devedor. Essa definição ainda acrescenta que se reduzida a 

capacidade de pagamento de um devedor, o risco aumenta. 

Em relação a gestão  do risco de crédito, Silva (2000, p.43) relata sobre a operação 

e seus riscos: 

Crédito, no sentido restrito, consiste na entrega de um bem ou de um valor 

presente mediante a promessa de pagamento em data futura. Enquanto 

promessa de pagamento, há o risco da mesma não ser cumprida. A formalização 

do acordo de crédito por meio de um contrato bem elaborado é uma condição 

fundamental para assegurar ao credor o direito de receber, independente da 

vontade do devedor de pagar. Nesse sentido, o auxílio do departamento jurídico 

é necessário. Entretanto, pouco adianta o credor ter assegurado o direito de 

receber se o devedor não dispuser de recursos para satisfazer o pagamento. 

Essa condição leva à necessidade da decisão de crédito ser precedida de uma 

análise técnica.  

 

Para Bessis (1998), o risco de crédito possui duas partes: A parte qualitativa, que 

diz a respeito da qualidade do crédito oferecido, onde é verificado a probabilidade de 

perda financeira em uma operação, quanto menor a probabilidade, maior a qualidade do 

crédito. E a parte quantitativa, onde é representado o montante total que pode ser perdido 

nas operações de crédito. 

O risco de crédito ainda pode ser subdividido entre os seguintes riscos:  

 Risco de Inadimplência:  

 

É o risco atrelado à perda, pela incapacidade dos tomadores de crédito, de 

pagamento de um empréstimo. Risco do “não recebimento”.  

 Risco de concentração de crédito: 

É o risco associado a não diversificação das operações de crédito. Isso quer dizer 

que, uma instituição que somente realiza empréstimos para empresas de um mesmo 

ramo da economia, tem seu risco aumentado, pois, caso venha a acontecer alguma 

recessão nesse setor (dificuldades de geração de caixa e de pagamentos de dívidas), a 

instituição financeira que concedeu o crédito pode perder a totalidade dos recursos 

emprestados a este setor. 
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  Risco de degradação de crédito: 

É o risco associado à perda degradação das qualidades creditícias do tomador do 

empréstimo, levando a uma diminuição no valor de mercado dos “títulos de crédito”. O 

próprio risco de crédito está diretamente relacionado com o mercado. 

  Risco Soberano: 

É o risco originado, pelo provável não pagamento por parte do tomador que reside 

em país diferente do disponibilizado do crédito, devido a restrições impostas por seu 

próprio país. Um exemplo, são os títulos de dívidas públicas de países politicamente 

instáveis. Segundo Assaf Neto (2011), Ao operar em outros países, uma instituição 

financeira se expõe a esse risco. Um exemplo seria quando um agente apresentar 

condições de resgatar uma dívida externa em moeda forte, porém as autoridades 

monetárias locais podem limitar as transferências de reservas monetárias. O agente 

devedor, fica então dependendo da situação do país, devendo assim seguir orientações 

de autoridades para efetuar pagamentos. Assim, nas operações com países do exterior, 

deve ser avaliado o risco soberano, para a qualidade de uma operação ser satisfatória. 

 Risco de Degradação de Garantias: 

É o risco do credor devido a degradação de garantias oferecidas pelo tomador. No 

ato de um empréstimo, o tomador colocar bens como garantia (Carros, casas, ativos da 

empresa) e posteriormente estes mesmos bens sofrem danos, e assim perdem valor. Se 

houver a necessidade por parte do credor, solicitar estas garantias, o valor final destes 

bens, será menor que no ato da concessão do empréstimo, ocasionando uma perda. 

O Banco Central do Brasil (2008, p.8), de forma geral, define o risco: 

Risco é possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento 

pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos 

termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da 

deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou 

remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de 

recuperação. 

 

A gestão do risco de crédito tem sido uma grande preocupação das instituições 

financeiras e segundo Crouhy, (2004), no setor bancário, o risco de crédito, por nem 

sempre possuir um controle operacional adequado, tem gerado retorno preocupante e 

até mesmo ações judiciais. Por isso medidas como as “garantias” são muito utilizadas. 
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As Garantias Financeiras, conforme define Rose (1993, p. 462), são instrumentos 

amplamente utilizados para aumentar a qualidade de crédito dos tomadores de 

empréstimo, para ajudar a garantir os credores contra o default de suas aplicações e 

também para reduzir o custo de financiamento daqueles que necessitam de empréstimos.  

A Carta de Crédito funciona como uma obrigação contingente. Vale ressaltar que 

esta garantia é amplamente utilizada no mercado internacional para garantir 

principalmente transações de financiamento ao Comércio Exterior. Através da Carta de 

Crédito o seu emissor, em troca de uma comissão, assume o compromisso de garantir o 

crédito de uma determinada parte, ou de algum contrato especifico em nome desta parte, 

com uma terceira parte. 

Conforme Fortuna (1997, p. 228), As Garantias Financeiras, como é possível 

perceber, podem funcionar como poderosos instrumentos para se evitar principalmente 

o risco de crédito. A estratégia no que tange a sua utilização será explorada mais adiante.  

 No Brasil, de acordo com Securato (2002), a classificação de risco de crédito por 

instituições financeiras ganhou força somente após o acordo de Basiléia, a partir da 

Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) 2682, de 21 de dezembro de 1999. 

Securato (2002, p. 183) cita que “a divulgação de ratings que cumprem a função de trazer 

transparência ao mercado, informando aos investidores a que nível de risco ele está 

sujeito, é ainda incipiente”. 

 

2.1.2 Risco de Mercado 

 

O risco de mercado é aplicado somente aos ativos com alto índice de liquidez, que 

são aqueles  que podem ser vendidos ou revendidos no mercado sem perda de valor, e 

está totalmente relacionado a lei da oferta e da procura. Decorre da possibilidade de perdas 

que podem ser ocasionadas por mudanças no comportamento das taxas de juros, do câmbio, 

dos preços das ações e dos preços de commodities. 

A taxa de juros é utilizada o tempo todo dentro de uma instituição financeira, pois 

quando o banco faz a captação do dinheiro no mercado, através das aplicações dos 

clientes, ele deve remunerar esses mesmos clientes, acrescido de uma taxa. E ao quando 

resolve ceder empréstimos, o banco “cobra” essa taxa de juros. Portanto qualquer 
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alteração significativa dessa taxa, é colocado em risco toda movimentação financeira da 

instituição. 

O risco de câmbio pode surgir quando as instituições financeiras fazem 

negociações,   empréstimos, compram títulos, ou endividam-se em moedas estrangeiras.  

Saunders (2000, p. 287) destaca quatro atividades básicas de negociação de 

moedas estrangeiras pelas instituições financeiras:  

Primeiro: a venda e a compra de moedas estrangeiras, permitindo aos clientes 

finalizarem suas transações comerciais internacionais. Segundo: A venda e a 

compra  de moedas estrangeiras, permitindo aos clientes, ou a própria 

organização financeira, assumir posições em investimentos estrangeiros reais e 

financeiros. Terceiro: A venda e a compra de moedas estrangeiras para fins de 

hedging, com a finalidade de contrabalancear a exposição de um cliente, ou da 

própria instituição financeira, numa determinada moeda. Quarto: A venda e a 

compra de moedas estrangeiras para fins especulativos, em decorrência da 

previsão ou expectativa de oscilações futuras de taxas de câmbio. 

 

A principal diferença entre a taxa de juros e taxa de câmbio, é que a taxa de juros 

é controlada internamente dentro do país, pela autoridade monetária. Já a taxa de câmbio 

é influenciada por fatores externos da economia, e não são controladas diretamente, 

pelos países. 

O risco de ações, está relacionado a variação dos preços das ações em 

decorrência do mercado e da situação em que se encontra uma determinada instituição.   

“Os itens expostos ao risco de preços, no sistema financeiro, estão restritos aos 

valores mobiliários, classificados como títulos de renda variável, em face da dependência 

do retorno ao desempenho do emissor, e commodities” . (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2008)  

 

2.1.3 Risco de Liquidez  

 

Conforme FEBRABAN (2004), liquidez é a capacidade de uma instituição honrar 

seus compromissos financeiros no prazo do vencimento, ocasionando pouca ou 

nenhuma perda para ela. O risco de liquidez é resumido pela possibilidade da instituição 

não ser capaz de honrar esses compromissos, ou obtiver grandes perdas relacionadas.  

O conceito de liquidez é de grande importância para todo mercado financeiro, e 

sua gestão é uma das atividades mais importantes de uma instituição financeira. Liquidez 
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segundo Mastella (2005), é entendida como a facilidade que certos recursos são 

transformados em dinheiro, sem perdas significativas de valor; Quanto mais liquido um 

ativo, sua conversão em caixa será exercida com maior facilidade. Uma organização 

financeira, que por ventura, não venha ter disponibilidade de caixa para cumprir suas 

obrigações, deverá providenciar recursos de última hora, que podem não ser tão 

rentáveis como de costume.   

Conforme Assaf Neto (2011), o risco de liquidez está relacionado com a 

disponibilidade imediata de caixa diante de demandas por parte dos depositantes e 

aplicadores de uma instituição financeira.  

Quando as disponibilidades de caixa de um banco são minimizados por não darem 

retornos de juros suficiente, o risco de liquidez aumenta pela possibilidade de retiradas 

imprevistas dos depositantes do banco. Nesses casos, deve a instituição ter a 

capacidade de poder captar recursos adicionais no mercado sempre que essas retiradas 

ocorrerem. 

 

Segundo Alcarva (2011, p.124)  

Um dos aspetos críticos no negócio bancário é precisamente o processo de 

transformar os fundos de curto prazo e colocá-los a médio e a longo prazo. Uma 

adequada gestão de liquidez representa a capacidade de as instituições 

continuarem a financiar a sua atividade creditícia e fazer frente ao vencimento 

das suas responsabilidades. Ou, num sentido mais lato, pode-se afirmar que o 

risco de liquidez é o resultado do desajustamento entre os padrões de maturidade 

dos ativos e dos passivos dos bancos. 

 

Saunders (2000, p. 327) relata , que o risco de liquidez está ligado a duas causas: 

uma aos passivos e outra aos ativos. A primeira, verifica-se sempre que os clientes dos 

“passivos” de uma instituição financeira, como os depositantes, decidem converter seus 

direitos financeiros em liquidez (resgate), a instituição financeira vê-se obrigada a captar 

fundos adicionais ou liquidar ativos para cobrir as retiradas. A segunda fonte de risco está 

no ativo, quando ocorrem empréstimos não programados, a instituição financeira vê-se 

obrigada, a reduzir seus saldos de caixa, liquidar ativos ou captar recursos adicionais. 

Além disso, os ativos possuem risco de liquidez, e na hora de tentar “vende-los” 

rapidamente, pode ocorrer de não conseguir receber o valor de mercado, e acabar 

conseguindo menos que desejável. 
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A falta de liquidez obriga a rápida liquidação de ativos e provoca a queda nos 

preços, desvalorizando ativos iguais ou parecidos presentes também em outras 

instituições. A constatação desse fato pelos depositantes é suficiente para provocar 

saques inadvertidos e gerar a “corrida bancária”, que constitui importante preocupação 

das autoridades monetárias. 

Uma instituição financeira, quando é obrigada a obedecer determinados níveis 

mínimos de liquidez, faz, geralmente, aplicações nos ativos de liquidez a seguir:  

 Operações Overnight: A ação mais conservadora de aplicação de caixa é o 

investimento em operações de Overnight (aplicações por somente um dia), que 

geralmente são feitas no mercado interbancário, ou seja, com outras instituições 

financeiras que estão no mesmo ramo. Esta aplicação é a que proporciona a 

rentabilidade de menor valor para as aplicações de caixa.  

 Depósitos a Termo: É possível realizar aplicações a termo que são um pouco 

menos conservadoras e proporcionam uma maior rentabilidade. São os depósitos 

com uma data específica de vencimento. Nos depósitos a termo os bancos são 

encorajados a comprometer recursos que estão no banco central por um certo 

período. Estas aplicações podem ser feitas pelo prazo de 7 dias até 180 ou 360 

dias.  

 Fundos de Liquidez: Quase todas as instituições financeiras oferecem fundos com 

liquidez  diária, isso quer dizer que, é permitido aos cotistas resgatar seus recursos 

todos os dias. São os famosos fundos de investimentos, onde acontecem grandes 

movimentações, como resgates e aplicações. A aplicação em fundos costuma 

produzir uma rentabilidade, mesmo que não tão significante superior à aplicação 

em overnight. 

 Títulos emitidos: Uma opção para  aumentar a rentabilidade do caixa gerido pela 

tesouraria é a compra de títulos emitidos por empresas ou bancos e que possuem 

alta qualidade de risco e alta liquidez.  

A gestão de liquidez é uma das atividades mais importantes de uma instituição 

financeira, visto que caso ela não tenha disponibilidade de caixa para cumprir suas 
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obrigações, a instituição deverá recorrer a recursos que podem vir com taxas mais altas 

que as normalmente captadas por ele, além do risco de insolvência e falência. 

Para uma instituição gerir seu volume de liquidez, ela deve deter o conhecimento 

do mercado de atuação, da demanda dos clientes e do momento atual da economia. O 

volume de liquidez deve ser compatível com o risco que ela está disposta a tomar. Então 

fica necessário conhecer as variáveis que afetam sua liquidez e manter o volume dentro 

dos padrões estabelecidos. 

De forma resumida, uma organização financeira aumenta sua liquidez mediante 

da captação de depósitos e reduz sua liquidez pelo aumento de sua carteira de crédito. 

Conhecer as causas de maior relevância que afetam os créditos e depósitos, são os 

fatores cruciais para administrar a liquidez. 

Da mesma maneira que um banco empresta e capta recursos a uma pessoa física 

ou jurídica, ele também transicional com outros bancos. Os bancos emitem os 

Certificados de depósitos bancários (CDB) e os Certificados de depósitos interbancários 

(CDI). O acompanhamento dos valores diários no volume de liquidez, do total de 

depósitos, da carteira de crédito e do CDI médio é uma das melhores maneiras de 

garantir a eficiência da gestão do volume de liquidez  da instituição. 

 

2.1.4 Risco Operacional 

 

Os riscos operacionais, presentes nas instituições estão associados a falhas de 

sistemas técnicos, sistemas de informações e controle de operações, em função de 

ausências de processos e controles internos adequados. E também como perdas 

decorrentes de eventos externos, como problemas com infraestrutura, crises sociais, 

catástrofes entre outras. É diretamente atrelado a falhas de gerenciamento e erros 

humanos.  

Bessis (2002, p. 20) define os riscos operacionais da seguinte forma:  

 Riscos operacionais são aqueles originados do funcionamento incorreto de 

sistemas de informação e de sistemas gerenciais, falhas nas regras internas de 

monitoramento de risco e nos procedimentos internos destinados para adotar 

ações corretivas, ou ainda, falhas de obediência a procedimentos internos. De 

acordo com o autor, os riscos operacionais surgem em diferentes níveis, a saber, 

de pessoas, de processos, técnicos e de tecnologia de informação. 
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Os riscos operacionais podem ser divididos em três áreas: 

 Risco Organizacional: É o risco que está relacionado com uma organização 

ineficiente, administração incorreta e sem objetivos. Suscetível a fraudes e fluxos 

de informações internas e externas precárias. 

 Risco de Operações: É o risco associado a problemas de sistemas técnicos 

(lentidão, travamentos entre outros). 

 Risco de Pessoal: É o risco relacionado a funcionários não qualificados, com baixo 

nível de profissionalismo e sem ambição. Erros humanos em várias operações 

como: - Concessão de crédito baseado em documentos falsos ou garantias não 

avaliadas adequadamente; - Abertura de conta corrente com informações falsas; 

- Funcionários que ajudam a promover fraudes; - Contabilização de operações 

sem base documental.  

De forma simplificada, segundo Madura (1998, p. 330), o risco operacional é o 

risco de perdas como resultado de controles e gestão inadequados.  

A atividade de gestão de riscos operacionais tem por objetivo assegurar a 

confiabilidade nos sistemas de informações da instituição, a fim de reduzir as perdas por 

exposição a fatores de risco operacional. Para uma adequada gestão daqueles riscos, as 

instituições financeiras deverão definir metodologias e modelos qualitativos, implementar 

estas metodologias por meio de sistemas informatizados para que seja formada uma 

base histórica de perdas e prejuízos, definir o modelo quantitativo para apuração do 

capital a ser alocado e por fim deverão ser estabelecidos limites para alocação de capital 

para perdas por falhas operacionais (BRITO, 2007). 

Para gerir o risco operacional, é fundamental a diferenciação entre as causas e as 

suas diversas formas de manifestação, caracterizadas como eventos de perda. Os 

eventos de perda são separadas em três níveis, com os seguintes objetivos: 

 agregar e organizar eventos que possuam características semelhantes em 

estrutura lógica;  permitir a captura, análise e monitoramento dos eventos 

via sistemas informatizados; 
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 Facilitar integração com órgãos reguladores e comparabilidade com entre 

os bancos 

Duarte (2005) define os riscos operacionais em quatro estágios 

conforme figura abaixo:   

Figura 1 – Estágios do risco operacional 

 
Fonte: Duarte, (2005 p.187) 

 

 

2.2 Assimetria de Informações e o Mercado Financeiro 

 

Os mercados financeiros atuam como intermediários entre os agentes com 

recursos em excesso e aqueles que apresentam escassez de capital para investimento 

e consumo. A intermediação permite que projetos agregadores de valor sejam 
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executados, e o nivel de consumo seja expandido, elevando o bem-estar dos agentes 

econômicos e contribuindo para uma maior eficiência do mercado financeiro. 

Se a intermediação financeira não for bem executada, ou seja, se a transferência 

de recursos entre agentes não for eficiente, toda a economia se ressente, 

comprometendo seu crescimento e geração de riqueza.  

A existência de assimetria de informações no mercado financeiro afeta o 

funcionamento de todo o sistema, eliminando a eficiência da atividade econômica.  

Segundo Assaf Neto, 2011, (p.133):  

 

A assimetria de informações é um comportamento observado no 
mercado financeiro em que um agente econômico tenha mais informações do 
que os outros. Em outras palavras, a assimetria impede que todos os 
participantes de mercado detenham as mesmas informações. Em toda transação 
financeira existe sempre um problema de assimetria de informações. Um 
mercado é entendido como eficiente quando todas as informações disponíveis 
forem acessíveis e suficientes para todos os agentes. Assimetria informacional 
promove uma precificação incorreta dos bens negociados no mercado. 

 

 

A assimetria de informações é baseada nos diferentes volumes de informações 

possuídos pelos agentes econômicos participantes de uma transação no mercado, 

prejudicando o relacionamento entre as partes. A falta de informações com relação à 

transação e comportamento dos agentes eleva a incerteza da transação financeira 

realizada.  No mercado financeiro é frequente um agente conhecer a qualidade de um 

ativo antes de sua aquisição, assim como os doadores de recursos acompanham o 

comportamento do tomador de crédito.  

No mercado financeiro, a assimetria de informações ocorre quando os 

fornecedores de recursos não podem acessar todas as informações necessárias do 

tomador, e também não dispõe de condições adequadas para acompanhar o uso desses 

recursos. Um investidor no mercado financeiro aplica recursos no presente diante de uma 

expectativa de receber um retorno futuro. Sem as informações necessárias para uma 

adequada avaliação da operação, o aplicador incorre em riscos mais elevados. 

No mercado de crédito, a assimetria informacional promove geralmente o 

encarecimento do dinheiro. Sem condições de identificar a real qualidade do devedor, os 

empréstimos são realizados embutindo uma taxa de juros mais alta de maneira a refletir 

a falta de informações mais precisas. Assim bons pagadores são penalizados pagando 
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encargos financeiro acima do nivel adequado para a operação e os maus pagadores 

acabam obtendo ganhos ao incorrerem em juros menores do que estariam dispostos a 

pagar. 

A assimetria de informações cria dois problemas para o mercado financeiro: 

● Risco moral 

● Seleção adversa 

 

2.2.1 Risco moral 

 

O risco moral se refere a possibilidade de um tomador de recursos, após a 

transação efetuada, alterar sua capacidade revelada de pagamento por mudanças 

inapropriadas em seu comportamento. O risco moral é explicado pela assimetria de 

informações, na qual uma parte sabe de informações desconhecidas pela outra. 

Em uma operação de crédito, por exemplo, o agente financeiro possui geralmente 

mais informações sobre pagamento que a outra parte. No momento da realização da 

operação é de se esperar que os agentes possuam informações similares. O risco moral 

surge depois que o negócio é realizado, pois a instituição doadora de recursos, não tem 

condições de acompanhar exatamente as ações do agente tomador. (SILVA, 2000) 

No caso de uma operação de seguro, o risco moral é identificado quando o 

segurado reduz os cuidados com o bem após ter efetuado a cobertura de seguro. Uma 

exemplificação seria quando uma pessoa que contrata um seguro de carro, deixa de 

acionar o alarme do veículo quando se distancia do mesmo. 

 

2.2.2 Seleção Adversa 

 

Uma consequência danosa da assimetria de informações para o mercado é a 

seleção adversa. Quando as partes de uma transação não chegam a um consenso sobre 

a efetiva qualidade do bem objeto da transação, a seleção adversa promove uma 

depreciação no preço, seja elevando a taxa de desconto do título ou reduzindo o interesse 

no ativo, o que leva uma perda de seu valor de mercado. A seleção adversa faz com que 
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ativos de diferentes qualidades sejam negociados no mercado pelo mesmo preço, 

criando uma influência nas transações. 

Para Assaf Neto, 2011(p.133): 

 

A seleção adversa no mercado financeiro refere-se à dificuldade em se 

distinguirem, previamente a uma operação de crédito, os bons e maus 

pagadores. O problema da seleção adversa é agravado quando a demanda por 

crédito é realizada por agentes de risco mais elevado. 

 

Os efeitos da seleção adversa entre os agentes são minimizados pela sinalização. 

A teoria da sinalização prevê que os agentes passem informações ao mercado, onde as 

empresas conseguem passar importantes informações aos investidores de mercado pela 

divulgação de suas políticas de dividendos e investimentos. Um dos sinais de uma 

empresa tomadora de crédito são suas demonstrações contábeis, que devem confirmar 

sua boa capacidade de pagamento. Por isso é de suma importância que as instituições 

financeiras façam avaliações de seus clientes, tanto pessoas físicas, quanto pessoas 

jurídicas dentro do mercado. 

 

2.3 Compliance e risco de Compliance 

 

Compliance é o ato de cumprir, de estar em conformidade e poder, de forma 

independente, executar e se fazer cumprir as leis, regulamentações, autor regulações, 

normas internas, políticas e procedimentos, visando mitigar os riscos inerentes às 

atividades da Instituição.  

Uma instituição está em Compliance quando tem como objetivo principal o 

cumprimento das leis e decide ainda implantar procedimentos que assegurem o 

atendimento das normas aplicáveis em geral. (ASSAF NETO, 2011). 

Segundo o BIS (Bank for International Settlements), os riscos de compliance são 

representados pelas sanções legais possíveis de serem aplicadas a uma instituição 

financeira diante de alguma falha no cumprimento da aplicação de leis, códigos de 

condutas e regulamentos.  

A necessidade de estar em Compliance é decorrente de uma série de eventos 

como: 
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• Assegurar a conformidade da instituição aos requerimentos e diretrizes 

legais/regulatórios; 

• Mitigar os chamados riscos de Compliance 

• Adotar mecanismos eficientes de controles internos e de melhorias nas 

políticas, processos e sistemas; 

• Gerenciar as atividades dos Riscos Operacional, Mercado, Liquidez e Crédito; 

• Prestar esclarecimentos aos colaboradores em relação aos assuntos 

regulatórios e promover continuamente a cultura de Compliance; 

• Dar suporte às áreas de negócios, nas questões relativas à adequação da 

instituição aos mais elevados padrões; 

•  Efetuar e aplicar a gestão do conflito de interesses, da segregação de 

funções e da movimentação de informações sensíveis, internas e de 

terceiros, na instituição, para prevenir sobre o uso abusivo de informações 

privilegiadas, através da criação de áreas de confidencialidade; 

• Evitar práticas que possam afetar ou prejudicar a imagem do Banco, 

mediante de conduta indevida, decorrente do desconhecimento ou não 

entendimento das regulamentações e leis vigentes; 

• Disseminar junto aos membros da Diretoria, colaboradores e parceiros o 

entendimento das políticas de Ética, idoneidade e de Compliance que 

norteiam as atividades desta Instituição. 

 

2.4 O Acordo da Basiléia 

 

O Acordo de Basiléia teve o início de sua arquitetura quando em 1930 foi criado o 

BIS (Bank for International Settlements), o Banco de Compensações Internacionais. No 

ano de 1975, foi estabelecido o Comitê de Supervisão Bancária da Basiléia (Basel 

Committee on Banking Supervision – BCBS), ligado ao BIS, composto pelos presidentes 

dos bancos centrais do Grupo dos Dez – G-10 –, tendo como objetivo a criação de um 

fórum de discussão para estabelecer as melhores práticas de supervisão bancária, entre 

elas, de requerimento mínimo de capital para as Instituições Financeiras. (CARVALHO; 

SANTOS, 2014)  
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Em 1988, o Comitê de Basiléia divulgou o primeiro Acordo de Capital da Basiléia, 

oficialmente denominado International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards (Convergência Internacional de Capital e Padrões de Capital), com o objetivo 

de criar exigências mínimas de capital para instituições financeiras como forma de fazer 

face ao risco de crédito. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014). 

 

2.5 Basiléia II  

 

Desde a criação do Comitê de Basiléia, em 1974, a regulamentação bancária vem 

apresentando avanços significativos. Assim, em junho de 2004, o Comitê divulgou o Novo 

Acordo de Capital, comumente conhecido por Basiléia II, com os seguintes objetivos:  

 Promover a estabilidade financeira;  

 Fortalecer a estrutura de capital das instituições 

 Favorecer a adoção das melhores práticas de gestão de riscos; e  

 Estimular maior transparência e disciplina de mercado.  

A Basiléia II propõe um enfoque mais flexível para exigência de capital e mais 

abrangente com relação ao fortalecimento da supervisão bancária e ao estímulo para 

maior transparência na divulgação das informações ao mercado. 

De forma detalhada, podemos definir os três pilares da seguinte forma:   

 Pilar I – Capital Regulatório: propõe melhorias e aperfeiçoamentos nas regras para 

mensuração dos riscos, permitindo a utilização de modelos internos (abordagem 

avançada) para apurá-los, além da introdução da exigência de capital para 

cobertura do risco operacional. Visa aumentar a sensibilidade dos requisitos 

mínimos de fundos próprios aos riscos de crédito e cobrir, pela primeira vez, o 

risco operacional. 

 Pilar II – Supervisão: estabelece os princípios de supervisão bancária, os critérios 

para o tratamento dos riscos não cobertos pelo Pilar I e definições e procedimentos 

de gerenciamento por parte da administração. Vem reforçar o processo de 

supervisão quanto à suficiência de montante de capital nos bancos. 
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 Pilar III – Disciplina de Mercado: recomenda aos bancos a divulgação de um 

conjunto mínimo de informações, aumentando a transparência das instituições, de 

modo que o mercado possa realizar uma avaliação melhor fundamentada nos 

riscos incorridos. 

Figura 2: Pilares estabelecidos com o acordo da Basiléia 

 
  Fonte Banco Bradesco (2016)  

Figura 3 - Pilares estabelecidos com o acordo da basiléia 

 
Fonte: Banco do Brasil (2016) 
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2.6 Basiléia III  

 

O Comitê de Basiléia de Supervisão Bancária introduziu uma série de reformas na 

estrutura regulatória que abrange revisões na definição de capital, ampliação de escopo 

dos riscos, introdução de índice de alavancagem e índices de liquidez. Essas reformas 

visam aumentar a qualidade e quantidade do capital das instituições financeiras, 

aprimorando a resiliência do sistema financeiro e reduzindo os riscos para a economia 

decorrentes de eventuais crises bancárias.  

Em de março de 2013, o Bacen emitiu as regras de Basiléia III relacionadas a 

definição de capital e ampliação de escopo dos riscos, que serão implantadas 

gradualmente até 2019. A seguir, apresentamos simulação para o Consolidado 

Econômico-Financeiro, considerando o atendimento pleno das regras, ou seja, 

antecipando todos os impactos previstos ao longo do cronograma de implantação 

conforme Resolução nº 4.192 do CMN na data-base junho de 2013. (BANCO CENTRAL 

DO BRASIL, 2014) 

O acordo de Basiléia III forçou os bancos a aumentarem suas reservas de capital 

para se protegerem de crises. Os bancos terão que triplicar, passando a 7 %, o total de 

suas reservas de proteção contra uma futura crise. 
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Figura 4 – Evolução dos acordos da Basiléia 

 
Fonte: Gestão de Risco e investimentos – USP 2014 

 

2.6.1 Índice da Basiléia  

 

O Índice de Basiléia é um indicador internacional definido pelo Comitê de Basiléia 

de Supervisão Bancária, que recomenda a relação mínima de 8% entre o capital e os 

ativos ponderados pelos riscos. 

A fórmula para o cálculo é: 8% = Capitalização dividido pela soma dos riscos de 

mercado, crédito, Operacional. (BRADESCO, 2014) 

 No Brasil, a relação mínima exigida é de 11%, conforme regulamentação vigente 

(Resolução nº 3.490 do CMN, Circular nº 3.360 e Circular nº 3.477 do Bacen).   
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3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

A pesquisa foi baseada principalmente nas informações disponibilizadas pelo 

Bradesco em seus relatórios divulgados aos acionistas e às partes interessadas. 

 Banco fundado em 1943 e hoje é uma das maiores instituições financeiras da 

América Latina, contando com R$ 897 bilhões de ativos consolidados e 74 milhões de 

clientes, dos quais 26,2 milhões são correntistas que acessam uma das maiores redes 

de atendimento do país, presente em todos os municípios brasileiros.  

 A visão da Organização é ser reconhecida como a melhor e mais eficiente 

instituição financeira do país e pela atuação em prol da inclusão bancária e do 

desenvolvimento sustentável. Para tornar este objetivo possível, é imprescindível o 

efetivo acompanhamento e controle de riscos. 

O Bradesco é um Banco brasileiro, atualmente  considerado um dos maiores e 

mais valiosos marca da América Latina, consistindo em um dos mais lucrativo banco 

privado do Brasil dos últimos anos, sendo um dos maiores bancos privados do Brasil, e 

cresceu principalmente através de fusões e aquisições. 

Os ativos totais do Bradesco totalizaram R$ 1,291 trilhões em 2017, com  R$ 4,7 

bilhões de lucro líquido em 2017; O banco, atualmente é compostos por  16,8 milhões 

de clientes em 5.068 agências espalhadas pelo país. 

Outros dados que podemos destacar da instituição são:  

 Líder privado em Internet Banking, com 7,5 milhões de usuários; 

 1,4 milhões de acionistas; 

 Maior empregador privado do Brasil; 

 Maior empregador de mulheres do Brasil. 

 Maior rede privada de autoatendimento, com 36.148 máquinas Bradesco Dia & 

Noite e acesso a Rede Banco 24 Horas, composta por 20.875 máquinas;  

 53,3 milhões de Cartões de Débito e Crédito Bradesco; 

Principais parcerias e aquisições: 
 
Ao decorrer de sua historio o Banco Bradesco realizou diversas aquisições e parcerias, 
entre elas: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cliente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulheres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_24_Horas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o_de_d%C3%A9bito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%A3o_de_cr%C3%A9dito


36 

 

 Aquisição do Banco BCN 

 Aquisições do Credireal, Baneb, BEA, Banco Boavista e Banco Continental 

 Incorporação com o Banco Cidade e aquisição dos bancos Finasa e Deutsche 

Bank Investimentos 

 Fusão com BBVA no Brasil 

 Aquisição do Grupo Zogbi 

 Parceria com as Casas Bahia 

 Aquisição do Banco Ibi 

 Aquisição do HSBC 

 

3.1 Fundação Bradesco 

Com o objetivo de promover a inclusão e o desenvolvimento social através da 

educação, foi criada em 1956 a Fundação Bradesco, que viria a se tornar um dos mais 

importantes programas sociais do país.  

Amador Aguiar, idealizador do projeto, acreditava na capacitação de jovens para, 

posteriormente, atuarem dentro das agências e dessa forma, construir uma carreira no 

Banco. O projeto que completou 60 anos em 2016, teve a sua primeira escola aberta em 

1962, em Osasco, e contava com 7 professores e 289 alunos. Em 1998, inovou ao lançar 

o primeiro curso de informática para deficientes visuais do Brasil. 

Até 2017, a Fundação contava com 40 escolas próprias, além de projetos 

educacionais em paralelo, como a Escola Virtual, o projeto Educa + Ação, o Programa 

Jovem Aprendiz Técnico.  

Ao longo de 6 décadas, a instituição ofereceu educação a mais de 4 milhões de 

pessoas, levando em consideração os cursos presenciais e à distância. 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Credireal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Baneb
https://pt.wikipedia.org/wiki/BEA
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Boavista
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4 ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Gerenciamento dos Riscos 

O gerenciamento de riscos é essencial para desenvolver a estabilidade das 

instituições financeiras a longo prazo e que a postura de transparência na divulgação de 

informações referentes a esta atividade fortalece as organizações, contribuindo para a 

solidez do sistema financeiro nacional e a sociedade em geral. Como consequência do 

processo de aperfeiçoamento contínuo e melhores práticas no gerenciamento de riscos, 

a Organização Bradesco foi a primeira instituição financeira no país autorizada pelo 

Banco Central do Brasil (Bacen) a utilizar, desde janeiro de 2013, seus modelos internos 

de risco de mercado, que já eram utilizados na sua gestão, para apuração do capital 

regulamentar 

O gerenciamento de riscos da Organização alcança a mais ampla visão, 

permitindo que os riscos inerentes ao Conglomerado Financeiro e demais empresas 

integrantes do Consolidado Econômico-Financeiro sejam devidamente identificados, 

mensurados, mitigados, acompanhados e reportados, visando suportar o 

desenvolvimento de suas atividades. 

A Organização, em frente ao grande leque de produtos e serviços oferecidos aos 

seus clientes em todos os ramos de mercado, está exposta a vários tipos de riscos, sejam 

eles devidos fatores internos ou externos. Portanto, é fundamental a adoção de um 

acompanhamento frequente de todos os riscos de forma a dar segurança e tranquilidade 

a todas as partes interessadas.. 

O processo de gerenciamento permite que os riscos sejam proativamente 

identificados, mensurados, mitigados, acompanhados e reportados, o que se faz 

necessário em face da complexidade dos produtos financeiros e do perfil de atividades 

da Organização, sendo constituído pelas seguintes etapas: 
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Quadro 1 – Etapas do gerenciamento do Risco Bradesco 

 
Fonte: Bradesco (2017) 

A Organização dispõe de um comitê, denominado Comitê de Gestão Integrada de 

Riscos e Alocação de Capital, que tem por atribuição assessorar o Conselho de 

Administração no desempenho de suas atribuições na gestão e controle dos riscos e do 

capital. 
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Figura 5: Divisão do Gerenciamento dos Riscos 

 
Fonte: Bradesco (2017) 

A Organização dispõe de políticas, normas e procedimentos para realizar o 

gerenciamento dos riscos e do capital. Estes instrumentos estabelecem as diretrizes 

básicas de atuação expressas pela Alta Administração em consonância com os padrões 

de integridade e valores éticos da instituição e alcançam todas as atividades da 

Organização e empresas ligadas.  

Nesse contexto, o gerenciamento de riscos e capital é realizado por meio de 

decisões colegiadas, apoiando-se em comitês específicos. Este processo conta com a 

participação de todas as camadas contempladas pelo escopo de Governança 

Corporativa, que compreende desde a Alta Administração até as diversas áreas de 

negócios, operacionais, produtos e serviços. 

4.2  Indicadores Regulamentares de Risco: 

 

São apresentados todos os indicadores de risco, dentro da Organização Bradesco. 
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Tabela 1 – Indicadores de Risco do Banco Bradesco 

 

 
Fonte: Bradesco (2017) 

 

 

4.2.1 Índice da Basiléia e Índices de Capital 

O Índice de Basiléia faz parte do conjunto de indicadores, que são monitorados e 

avaliados no processo de Gerenciamento de Capital, e tem por finalidade, medir a 

suficiência de capital em relação a exposição aos riscos. A tabela acima demonstra a 
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composição do Patrimônio de Referência e dos Ativos Ponderados pelo Risco, conforme 

normas do Bacen. Durante o período, o Bradesco cumpriu todos os requerimentos 

mínimos regulatórios 

O Índice de Basiléia é a relação entre o patrimônio de referência de uma instituição 

financeira e o valor dos ativos ponderados pelo risco (RWA). É conhecido também como 

índice de solvência ou de solvabilidade de uma instituição financeira. 

A atividade de intermediação financeira dos bancos envolve riscos usualmente 

suportados por capital. Quanto maior o índice, maior a sobra de capital próprio ou 

patrimônio para a realização de operações de crédito de maior risco. A recomendação 

internacional é de um patrimônio de referência (PR) mínimo de 8%. No Brasil o índice 

mínimo é de 11%. 

 

Gráfico 1: Comparativo dos Índices de Basiléia das instituições 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Em relação as demais instituições, o Bradesco possui o menor índice da Basiléia, 

isso quer dizer que entre eles,  é o banco que possui os menores recursos de capital 

próprio em frente ao risco enfrentado. Possui a menor solvência. 

O índice de Capital principal é a relação entre o capital principal e o ativo 

ponderado pelo risco. Já o Índice de Nivel 1 é a soma do capital principal com o capital 

complementar em relação ao mesmo ativo ponderado. Em ambos o Bradesco está com 

índice satisfatório. 

17,10%

18,80%

17,65%

19,64%

BANCO BRADESCO 

BANCO ITAU 

CAIXA ECONOMICA

BANCO DO BRASIL

Indice da Basileia



42 

 

Os requerimentos mínimos de capital seguem o conjunto de resoluções e 

circulares divulgadas pelo BACEN que implantam no Brasil os padrões globais de 

requerimento de capital conhecidos como Basiléia III. São expressos na forma de índices 

que relacionam o capital disponível - demonstrado pelo Patrimônio de Referência (PR), 

ou Capital Total, composto pelo Nível I (que compreende o capital principal e o capital 

complementar) e pelo Nível II - e os ativos ponderados pelo risco.  

Os índices de Capital Total, de Capital de Nível I e de Capital Principal são 

apurados na forma consolidada, aplicados às instituições integrantes do Conglomerado 

Prudencial, que abrange não só as instituições financeiras como também as 

administradoras de consórcio, as instituições de pagamento, as sociedades que realizam 

aquisição de operações ou assumam direta ou indiretamente risco de crédito e os fundos 

de investimento nos quais a instituição retenha substancialmente riscos e benefícios. 

Para fins de cálculo desses requerimentos mínimos de capital, apura-se o montante total 

do RWA pela soma das parcelas dos ativos ponderados pelos riscos de crédito, de 

mercado e operacional. 

 

Gráfico 2 - Comparativo dos Índices de Capital 

 

13,10%

16,20%

11,21%
13,80%

BANCO 
BRADESCO 

BANCO ITAU CAIXA 
ECONOMICA

BANCO DO 
BRASIL

Indice de Nivel 1
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Fonte: Elaborado pelo Autor 

 
 

Em relação ao Capital de Nivel I, o Bradesco ocupa a terceira posição entre os 

Bancos analisados, onde é levado em consideração o capital principal (Patrimônio 

Liquido e ajustes) junto com o capital complementar com relação aos ativos ponderados 

pelo risco. O Índice de capital principal já leva consideração somente o patrimônio liquido 

e seus ajustes, e o Bradesco subiu uma posição, ficando em segundo. A diferença entre 

esses dois índices consiste no capital complementar, e o banco que teve a maior queda 

foi o Banco do Brasil, pois o seu capital complementar é o maior disparado entre as 

instituições, onde possui em torno de 23 milhões de Instrumentos Híbridos (Bônus 

Perpétuos), fazendo então que o Bradesco o supere no capital principal.  

É perceptível que em relação a 2016, houve grande variação, onde alguns índices 

melhoraram e outros pioraram 

Os desmembramentos de todos os índices serão apresentados de forma 

minuciosa ao decorrer desse estudo de caso, junto com a comparação com demais 

instituições. 

 

4.2.2 Risco de Liquidez – Indicador de Liquidez (LCR) 

O indicador de liquidez (LCR) visa garantir que a instituição mantenha um nível 

adequado de ativos líquidos para suprir a necessidade de liquidez em um eventual 

cenário de estresse de curto prazo. O LCR corresponde à razão entre o estoque de Ativos 

de Alta Liquidez (HQLA) e o total de saídas líquidas de caixa, calculadas conforme 

cenário de estresse padronizado.  

12,30%

16,20%

11,21% 10,48%
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Figura 6: Método de calculo para índice de liquidez 

 
Fonte: Bradesco, 2017 

 

De acordo com o cronograma de implantação do LCR definido por Basiléia, o nível 

da razão entre o estoque de Ativos de Alta Liquidez e o total de saídas líquidas de caixa 

deve atender ao cronograma abaixo: 

 

Figura 7: % Requerido definido pelo acordo da Basiléia 

 

Fonte: Bradesco, 2017 

O índice de liquidez, portanto mostra a capacidade instantânea da instituição a 

curto prazo de cumprir com suas obrigações.  

 

4.2.3 Ativos de Alta Liquidez (HQLA):  

 

Podem ser considerados HQLA os ativos que se mantêm líquidos nos mercados 

durante períodos de estresse e que atendem requisitos mínimos estabelecidos pelo 

Banco Central do Brasil, como de estar livre de qualquer impedimento ou restrição legal; 

pouca ou nenhuma perda em seu valor de mercado quando convertidos em espécie; 

baixo risco de crédito; apreçamento fácil e certo; sejam transacionados em um mercado 

ativo e significativo, com pequena diferença entre o preço de compra e venda, grande 

volume de negociação e grande número de participantes; entre outros critérios. Tais 

ativos estão sujeitos a fatores de ponderação que podem reduzir o valor considerado, por 

exemplo, conforme a classificação de risco do seu emissor ou a variação histórica de seu 

preço de mercado, dentre outros requisitos.  

São basicamente, os ativos que podem ser fácil e imediatamente monetizados 

(convertidos em dinheiro) com pouca ou nenhuma perda de valor, mesmo em períodos 

de severo estresse idiossincrático ou de mercado. 
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4.2.4 Fluxos de Saídas e de Entradas:  

Os fluxos de saída são resultantes da redução dos depósitos e captações; 

vencimentos de emissões de títulos e valores mobiliários; obrigações contratuais 

previstas para os próximos trinta dias; ajustes e chamadas de margens em operações 

com derivativos; utilização/saque de linhas de crédito e liquidez concedidas pelo Banco; 

e saídas de caixa contingentes.  

Já os fluxos de entrada para os próximos trinta dias correspondem à expectativa 

de recebimentos de empréstimos e financiamentos; de depósitos; de títulos e valores 

mobiliários; e de ajustes e liberação de margens em operações com derivativos. 

No processo de gerenciamento de risco de liquidez são distribuídos diariamente 

relatórios às áreas envolvidas na gestão e no controle, bem como à Alta Administração. 

Faz parte deste processo diversos instrumentos de análises que são utilizados no 

monitoramento da liquidez, tais como: 

 Distribuição diária dos instrumentos de controle da liquidez;  

 Atualização automática intra-day dos relatórios de liquidez para a adequada gestão 

do Departamento de Tesouraria; 

  Elaboração de relatórios com as movimentações passadas e futuras, com base em 

cenários; 

  Verificação diária do cumprimento do nível mínimo de liquidez; 

  Elaboração de relatórios complementares onde são apresentadas as 

concentrações das captações por tipo de produto, prazo e contraparte;  

 Relatórios semanais para a Alta Administração com o comportamento e as 

expectativas referentes à situação da liquidez 
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Tabela 2: Calculo do LCR do Bradesco em 2017 

 
Fonte: Bradesco, 2017 

Portanto podemos concluir que a instituição Bradesco encontra-se em 2017 com 

um índice de liquidez acima do solicitado, onde está com 156,2% e o valor necessário 

para o ano é de 80%. Até 2019, será necessário 100%, e mesmo assim a organização 

suportaria. É perceptível então que a instituição conseguiria cumprir com suas obrigações 

de curto prazo. 

Em relação ao banco Itaú, onde o índice é 190,2%(conforme quadro  abaixo), o 

Bradesco possui um índice de liquidez menor, porem ambos encontram-se em situação 

boa, e conseguem entregar o desejado. 

 

 

 

 



47 

 

Tabela 3: Cálculo do LCR Banco Itaú 

 
Banco Itaú, 2017 

O banco Itaú, possui maior quantidade de ativos de maior liquidez, e isso faz a 

diferença no resultado do LCR, comparado ao Banco Bradesco.  

A situação do Banco do Brasil é bem diferente dos bancos privados, onde possui 

menor quantidade de  ativos de grande liquidez, porém as saídas liquidas de caixa são 

bem menores, fazendo que fique com o maior índice LCR. 
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Tabela 4: Índice LCR do Banco do Brasil 

 
Fonte: Banco do Brasil, 2017 

O LCR do Conglomerado CAIXA registrou o índice médio de 269,0% para as 

observações diárias do 4º Trimestre de 2017, o que evidencia uma situação confortável 

da instituição para suportar o cenário de estresse de liquidez padronizado, proposto pelo 

órgão regulador. É o maior índice dentro das instituições analisadas.  

Tabela 5: Índice LCR da Caixa Econômica Federal 

 
Fonte: Caixa Econômica, 2017 

As duas instituições públicas, possuem os maiores índices de liquidez. Enquanto 

a Caixa possui a maior quantidade de ativos de alta liquidez, o Banco do Brasil possui as 

menores saídas liquidas de caixa, fazendo com que fiquem em situação mais confortável 

que os bancos privados. 
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Gráfico 3: Comparativo dos Índices de liquidez das Instituições 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O Bradesco fica em último lugar, com o menor índice de liquidez, dentro das 

instituições analisadas. 

4.2.5 Ativos Ponderados Pelo Risco (RWA): 

Os ativos da organização, podem ser examinados e ponderados em relação aos 

riscos que estão suscetíveis. Por isso são encontrados os:  

  Ativos ponderados pelo risco de crédito 

 Ativos ponderados pelo risco de Mercado 

 Ativos ponderados pelo risco Operacional 

Tabela 6: Ativos Ponderados Pelo risco de crédito 

 
Fonte: Bradesco, 2017 
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Este quadro nos mostra os ativos ponderados por risco de crédito, divididos por 

fator de ponderação de risco(FPR). O FPR com maior significância, é o de 100%.  

Tabela 7: Ativos ponderados pelo risco de Mercado 

 
Fonte: Bradesco, 2017 

São destacados os fatores de mercado que colocam em risco os ativos. O fator 

principal que podemos destacar é a taxa de juros prefixada em real, que dentro dos riscos 

de mercado, corresponde a aproximadamente 64% (5,7 milhões aproximadamente). 

Tabela 8: Ativos ponderados pelo risco Operacional 

 
Fonte: Bradesco, 2017 

Neste quadro é apresentado os riscos operacionais que afetam os ativos. O risco 

mais significativo em 2017, está relacionado a área comercial, onde representa 45,2% 

dos riscos operacionais. 

Tabela 9: Soma dos Ativos Ponderados total (RWA) 

 
Fonte: Bradesco, 2017 
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A soma dos ativos ponderados pelo risco, corresponde a um total de 611.442 

milhões. Os ativos ponderados pelo risco de crédito correspondem a 90,75% do total, o 

índice com maior significância. Já os riscos de mercado correspondem a 1,45% e os 7,7% 

restantes são dos riscos operacionais. 

Comparado ao Banco do Brasil, onde o Ativo ponderado pelo risco total é de 

689.856.756, o Bradesco possui índices parecidos. O risco de crédito também 

corresponde a maior parte do risco 89,4% e o risco de mercado o menor, 2,5%. Porém 

no Bradesco a significância do ativo ponderado pelo risco de crédito é maior em relação 

ao total e o risco de mercado é menor, comparado ao Banco do Brasil 

Figura 8: Ativos ponderados pelo risco Banco do Brasil 

 
Fonte: Banco do Brasil, 2017 

 

Figura 9 : Ativos ponderados pelo risco Caixa Econômica Federal 

 
Fonte: Caixa Econômica Federal, 2017 
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Figura 10: Ativos ponderados pelo risco do banco Itau 

 
Fonte: Banco Itau, 2017 

 

Gráfico 4: Comparativo dos ativos ponderados pelo risco das Instituições 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O banco Bradesco, ocupa a terceira posição em comparação com as demais 

instituições. O Itaú se encontra na primeira, com o maior número de ativos ponderados 

pelo risco. 
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Gráfico 5: Ativos ponderados por modalidade em relação ao total (%) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Em todas as instituições o risco de crédito é o que possui maior significância 

quanto a ponderação de risco, ficando em torno de 90% . 

4.2.6 Razão de Alavancagem (RA): 

Em atendimento às recomendações do Comitê de Basiléia de Supervisão 

Bancária, em outubro de 2015 entrou em vigor a Razão de Alavancagem (RA), índice 

que atua em conjunto com o Índice de Basiléia na limitação do nível de exposição a risco 

assumido pelas instituições financeiras. Este índice avalia a alavancagem utilizando 

apenas valores contábeis sem nenhuma ponderação de risco.  

A RA é definida como a razão entre o capital Nível I (capital de mais alta qualidade 

mantido pelos bancos) e o total de exposições da instituição. Trata-se de  uma medida 

simples, transparente e não sensível a risco que complementa o requerimento mínimo 

de capital já existente no arcabouço prudencial brasileiro, oferecendo uma salvaguarda 

adicional aos modelos de mensuração de risco existentes. 

Em 30/11/2017 o Conselho Monetário Nacional publicou a Resolução 4.615, que 

definiu o nível mínimo da Razão de Alavancagem em 3%, com vigência a partir de 

01/01/2018. A seguir, é apresentado os comparativos da exposição total com as 
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demonstrações financeiras da Organização, seguido pela demonstração do cálculo da 

RA. 

Tabela 8: Calculo da exposição total e Razão de alavancagem do Bradesco 

 

 
Fonte: Bradesco, 2017 

É apresentada nesse quadro a desmembração da exposição total da organização, 

considerando apenas os valores contábeis.  

 Total das exposições contabilizadas no BP: 73,48% 

 Total das exposições das operações com instrumentos financeiros derivativos: 

2.46% 
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 Total das exposições relativas a operações compromissadas e empréstimos: 13.94% 

 Total das exposições não contabilizadas no BP: 10,10% 

Tabela 9: Patrimonio de Referência (PR) e Razão de alavancagem: 

 
Fonte: Bradesco, 2017 

A razão de alavancagem de 7,5%, portanto está acima do mínimo de 3% exigidos 

pelo conselho monetário nacional. 

O patrimônio liquido é o principal fator para determinar o Nivel I, e 

consequentemente o patrimônio de referência PR. 

Comparado com a Caixa Econômica Federal, o Bradesco possui uma razão de 

alavancagem bem superior.  A caixa possui uma exposição total dos ativos sem 

ponderamento maior e o Nivel I (Capital Principal + capital complementar) menor que o 

do Bradesco, conforme é apresentado no quadro abaixo.  

Tabela 10: Razão de Alavancagem da Caixa Econômica 

 

Fonte: Caixa Econômica Federal, 2017 



56 

 

Isso quer dizer que, a caixa está exposta a um risco maior que o Bradesco, porém 

ainda se encontra acima dos 3% exigidos. 

Gráfico 6: Comparativo da Razão de Alavancagem 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

O Banco Itaú possui o maior índice entre os bancos analisados, seguido pelo 

Banco do Brasil. O Bradesco ocupa a terceira posição e por último a Caixa econômica 

federal. Todos estão acima dos 3% exigidos pelo Banco Central. 

4.2.7 Patrimônio de Referência (PR):  

O PR utilizado para verificar o cumprimento dos limites operacionais impostos pelo 

BACEN consiste no somatório de três itens, denominados:  

  Capital Principal: soma de capital social, reservas e lucros acumulados, menos 

deduções e ajustes prudenciais;  

 Capital Complementar: composto por instrumentos de caráter perpétuo que atendam 

a requisitos de elegibilidade. Somado ao Capital Principal, compõe o Nível I; 

  Nível II: composto por instrumentos de dívida subordinada de vencimento definido 

que atendam a requisitos de elegibilidade. Somado ao Capital Principal e ao Capital 

Complementar, compõe o Capital Total.  
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Tabela 10: Patrimônio de Referência do Banco Itaú 

 
Fonte: Banco Itaú, 2017 

 

Tabela 11: Patrimônio de Referência do Banco do Brasil 

 
Fonte: Banco do Brasil, 2017 
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Tabela 12: Patrimônio de Referência da Caixa Econômica Federal 

 

Fonte: Caixa Econômica Federal, 2017 

 

Gráfico 7: Comparativo do Patrimônio de Referência das Instituições 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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4.2.8 Risco de Crédito: 

Por ser o risco com maior significância dentro da instituição Bradesco, é importante 

analisar de forma detalhada a origem dos mesmos. Os riscos de crédito podem ser 

divididos por: 

 Tipos de exposição 

 Por país 

 Por Região dentro do mercado interno 

 Por Setor de atividade econômica 

 

Tabela 13: Divisão do risco de crédito por exposição, país e região 

 
Fonte: Bradesco, 2017 

Podemos destacar que os riscos de créditos relacionados ao Bradesco, concentra-

se dentro do mercado interno brasileiro (96,3%), e a maior parte concentrada na região 

sudeste (85,5%). A região sul se encontra na segunda posição com 5,8% e a região norte 
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em último lugar com 1,3%. Isso é devido ao número de clientes encontrados nessas 

regiões. 

Tabela 14: Divisão do risco de crédito por setor da atividade econômica 

 
Fonte: Bradesco, 2017 

Relacionado as atividades econômicas, o setor privado é o que possui maior 

concentração do risco, com 59,6%, em comparação com o setor público de 14,5% e as 

demais exposições(26%).  
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Dentro do setor privado, o destaque fica pra Pessoa Jurídica (Empresas) com 

41,2% em relação as pessoas físicas com 18,4%. As empresas do ramo financeiro são 

as de maiores significância dentro do setor privado com quase 19% 

4.2.9 Análise do Resultado 

O presente estudo portanto buscou proporcionar às partes interessadas o acesso 

a informações a respeito do gerenciamento de riscos da Organização, apresentando de 

forma detalhada os índices dos principais riscos aos quais está exposta, permitindo aos 

agentes de mercado, inclusive, avaliarem a adequação do capital.  

Foram realizadas também comparações com as demais instituições do mesmo 

setor, permitindo mostrar como a empresa se encontra no cenário atual.  É perceptível 

que todas as instituições possuem índices próximos, e cumprem as exigências do 

BACEN. 

Dentre as instituições comparadas, o banco Itaú foi o que se apresentou com os 

melhores resultados, ocupando a primeira posição em cinco dos sete índices 

apresentados. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil apareceram na primeira 

posição uma vez cada. A organização Bradesco por sua vez, não apareceu com nenhum 

índice em primeiro lugar, porém ainda sim mostrou uma estabilidade, e sempre esteve 

ocupando a segunda ou terceira posição. Há também uma diferença relacionada quando 

se trata de instituição pública ou privada. 

O Banco Bradesco se enquadrou em todos os índices de acordo com as 

exigências do Banco Central e dos órgãos regulamentadores e apresentou uma 

estratégia de gerenciamento de risco que vem dando certo há muitos anos, por isso 

consegue cumprir com todas suas obrigações. 

Conclui-se então que  o estudo de caso conseguiu executar com êxito o objetivo 

proposto no trabalho. 
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5 CONCLUSÃO 

Embora possa parecer um desafio simples, mitigar os riscos em uma instituição 

financeira é uma atividade complexa, que deve ser integrada ao planejamento estratégico 

e aplicada no dia-a-dia dentro do banco. 

 Todos os tipos de gerenciamento do risco devem ter como objetivo final a 

maximização do resultado econômico, isto é, contribuir para elevar o lucro da instituição.  

Um dos principais motivos que levam a instituição bancária a investir na gestão 

dos riscos é devido à sua atuação em um ambiente estável, no qual existe muita 

volatilidade, e também devido aos órgãos regulamentadores que impõe padrões mínimos 

de identificação, medição e controle. 

O trabalho buscou então analisar, no aspecto quantitativo, os índices 

regulamentadores de risco dos quatros maiores bancos do cenário Brasileiro, realizando 

as suas devidas comparações por meio de gráficos, e por fim observando se os mesmo 

estão dentro dos padrões exigidos pelos órgãos regulamentadores. Foi possível verificar 

também a diferença existente nas estruturas de capital dos Bancos Privados x Bancos 

Públicos. Em relação aos métodos de gerenciamento dos riscos, a instituição Bradesco 

foi o banco escolhido para desenvolvimento do estudo, e posteriormente, seus índices 

obtidos através dessa gestão, foi relacionada com as demais organizações. 

Cabe ressaltar que a instituição financeira deve saber trabalhar com cenários 

futuros, entretanto, devido à incerteza das condições de mercado e outros fatores 

externos, existe apenas a condição de se trabalhar com noções de risco baseadas em 

probabilidades e tendências, e nem sempre será possível avaliar todas as relações de 

causa e efeito. 

Por fim, o estudo do presente trabalho partiu da relação com as minhas atividades 

executadas no meu atual emprego. Por trabalhar em uma instituição financeira, esta 

pesquisa permitiu  expandir meus conhecimentos e coloca-los em prática. É uma 

pesquisa que faz parte de todo o dia-a-dia, pois se estende também nas atividades 

acadêmicas. Foi possível assim identificar todos os  principais riscos de perto, 

observando a grande importância da gestão dos mesmos dentro da instituição Bradesco, 
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e são através dessas análises que a organização sobrevive nesse cenário econômico 

nebuloso e se consagrada como uma das maiores empresas do país.  
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