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 "risco" 

também tem o significado de 

       "oportunidade" 
 

 

(DAMODARAN, 2009) 



 

 

 

RESUMO 

 

 

A Gestão de Riscos, tema base deste trabalho, é um processo em evolução e a cada dia é mais 

utilizado, tendo papel fundamental como meio de minimizar perdas e aprimorar o 

desempenho das empresas. No Setor Financeiro a Gestão de Riscos tem a função de contribuir 

com a consolidação e com a rentabilidade das instituições. Em uma instituição financeira a 

Gestão de Riscos é realizada em várias instâncias e com a utilização de várias ferramentas, 

nas agências uma ferramenta comumente utilizada é a Análise de Crédito dos Clientes - ANC. 

Assim o objetivo geral deste trabalho é analisar a Gestão de Riscos no Banco América com 

enfoque para a Análise de Crédito. Nesta perspectiva foi realizada revisão de bibliografia e 

foram entrevistados funcionários do Banco América – Agência Guarapuava. Através da 

análise do resultado das entrevistas e com base nas referências bibliográficas verifica-se que a 

gestão de risco é um processo imprescindível para o sistema financeiro, sendo que no Banco 

América as ações envolvem todas as instâncias da instituição. Também se verifica que os 

bancos estão expostos a uma grande variedade de riscos em constante evolução, sendo o risco 

de crédito um dos principais, pois, está relacionado diretamente aos negócios das instituições 

financeiras. Quanto à análise sobre o uso do sistema análise de crédito, percebe-se que a 

ferramenta é amplamente utilizada pelos funcionários, é confiável e seu resultado é 

extremamente dependente da qualidade das informações dos cadastros dos clientes; e ainda 

como sugestões para seu aprimoramento estão às capacitações continuadas dos funcionários, a 

incorporação de informações qualitativas e aprimoramento do processo de cadastro dos 

clientes. 

 

 

Palavras chave: Gestão de Riscos, Análise de Crédito, ANC, Risco de Crédito 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A busca pela consolidação do sistema financeiro e da rentabilidade do setor é uma 

meta que faz parte do dia a dia da gestão das instituições financeiras.  A gestão de riscos 

integra este processo e garante parte expressiva da rentabilidade das instituições financeiras, 

por isto desperta crescente atenção e sua importância é destacada como meio de minimizar 

perdas e aprimorar o desempenho institucional. 

Muitos bancos em âmbito nacional e internacional utilizam a Gestão Global de Risco, 

outros também usam métodos de monitoramento e percepção de riscos em suas agências. Em 

uma instituição financeira a gestão de riscos é realizada em várias instâncias e com a 

utilização de várias ferramentas. Nas agências uma ferramenta muito utilizada é a Análise de 

Crédito dos Clientes. 

O objetivo deste trabalho é analisar a Gestão de Riscos no Banco América com 

enfoque para a Análise de Crédito, sugerir ainda melhorias no uso da ferramenta que 

consequentemente ampliem a segurança nas decisões dos funcionários e minimizem os riscos 

nas operações financeiras. 

A primeira seção deste trabalho é uma introdução ao tema em estudo, sendo realizado 

um apanhado sobre o assunto e ainda a descrição do problema de pesquisa, justificativa e seus 

objetivos. Na segunda seção está o quadro teórico onde são abordados os temas base do 

trabalho, com referenciação em diferentes autores que foram consultados para a realização do 

trabalho. Na sequência está a metodologia de pesquisa, com ênfase para o método utilizado, 

instrumentos de coleta de dados, aplicação de instrumentos de pesquisa. Para finalizar são 

descritos e discutidos os resultados de pesquisa, a conclusão do trabalho e citadas todas as 

bibliografias consultadas. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

As ferramentas de avaliação de riscos em geral representam a forma básica de gestão 

de risco utilizada nas agências bancárias, porém rapidamente podem enfrentar dificuldades na 

prevenção contra riscos cada vez mais diversos e em evolução. 
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Com base nesta perspectiva que os riscos são a cada dia mais diversos e por 

consequência mais difíceis de serem controlados e minimizados é que a Análise de Crédito 

precisa constantemente ser analisada e aprimorada. Nesse contexto, surge a questão de 

pesquisa deste trabalho: Qual a percepção dos funcionários da agência sobre o uso do 

aplicativo Análise de Crédito e quais as variáveis e processos importantes na Gestão de 

Riscos? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

Analisar a Gestão de Riscos no Banco América com enfoque para a Análise de 

Crédito. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

 

- Descrever os tipos de riscos 

- Descrever e analisar o risco de crédito 

- Analisar o uso do Aplicativo para Análise de Crédito 

- Sugerir melhorias no uso do Aplicativo para Análise de Crédito 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A Gestão de Riscos é um processo em evolução e vem a cada dia sendo mais utilizado 

principalmente pelas instituições financeiras, além disso é uma questão fundamental para 

garantir segurança ao sistema e contribuir efetivamente para a geração de lucros. É um tema 
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relevante e que apresenta contínua discussão. Por esta razão a Gestão de Riscos nas 

Instituições Financeiras é o tema geral escolhido para este estudo. 

 O foco do trabalho, porém, será a avaliação e discussão sobre a Análise de Crédito e o 

uso de aplicativo que é uma ferramenta básica utilizada pelos funcionários das Agências 

Bancárias, sendo sua qualidade e a sua correta aplicação fundamentais para o sucesso da 

concessão de crédito e para a geração de lucro. 

Como todo processo, precisa evoluir, pois, as perspectivas dos riscos também estão 

sempre em evolução e precisam de ferramentas aprimoradas para serem monitorados e 

controlados. Uma das formas de realizar o aprimoramento das ferramentas de gestão de risco, 

no caso, a Análise de Crédito é a opinião dos usuários, ou seja, os funcionários que utilizam a 

ferramenta podem contribuir na análise, avaliação e sugestão de melhorias para o aplicativo. 

Nesse contexto, este trabalho apresenta um estudo de caso sobre o uso do aplicativo 

Análise de Crédito e quais as variáveis e processos importantes na Gestão de Riscos no Banco 

América, realizando uma análise bibliográfica e estabelecendo sugestões de aprimoramento 

desta ferramenta com base na percepção dos funcionários da Agência Guarapuava. 
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2 QUADRO TEÓRICO 

 

 

2.1 IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS 

 

     

Para Trapp e Corrar (2005) a Gestão de Risco é fundamental para a sustentabilidade de 

qualquer empresa, ressaltando que o resultado adverso de apenas uma operação financeira 

pode comprometer a rentabilidade de uma Instituição Financeira. Os autores destacam ainda 

que a tendência "é promover o desenvolvimento e uso de mecanismos para a gestão dos riscos 

operacionais tanto para a sobrevivência da instituição como, para atender determinações de 

órgãos de supervisão". 

 

 

2.1.1 Histórico 

 

 

Devido às diversas mudanças econômicas Bruni et al. (1998) afirmam que a gestão de 

riscos tem maior relevância a cada dia e relatam que vários estudos procuravam aprimorar 

essa gestão, alguns destes estudos abrangem a elaboração de modelos para prevenir falências, 

porém, ficaram ultrapassados pois, não acompanharam as evoluções do setor. 

Lamb (2011) cita que Knight em 1921 diferenciou risco e incerteza destacando que: 

  

"situação de risco é aquela que se dispõe de informações que podem ser utilizadas 

para calcular o grau de probabilidade de evento semelhante ocorrer futuramente; já a 

situação de incerteza não dispomos de informações capazes de subsidiar mensuração 

do grau de probabilidade de perdas, as informações e dados são subjetivos. " 
(LAMB, 2011, p. 2) 

 

 

Em uma idéia, que tem relação com o ditado popular que "não se pode colocar todos 

os ovos na mesma cesta", em 1952, Harry Markowitz, demonstrou como estruturar uma 

carteira de investimentos ótima, diversificando sua composição para atingir uma boa relação 

risco versus retorno. (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO DO BRASIL, 2011) 

Segundo Bruni et al. (1998) o risco passou a ser estudado academicamente a partir do 

final da década de 60, os autores destacam ainda que "num dos trabalhos pioneiros sobre risco 



15 

 

 

 

de crédito, Altman (1968) argumentava que o desenvolvimento de um novo modelo preditivo 

era necessário em função do crescimento das falências". 

A Universidade Corporativa do Banco do Brasil (2011, p. 15) destaca que: 

 

no final da década de 1970 e início de 1980, o substancial aumento das falências de 

instituições bancárias motivou o estudo de uma característica bastante peculiar ao 

balanço patrimonial dos participantes dessa indústria: a existência de ativos de longo 

prazo financiados por passivos de curto prazo. Essa diferença de prazos expunha as 

instituições ao risco de elevação de taxas de juros. (UNIVERSIDADE 

CORPORATIVA DO BANCO DO BRASIL, 2011, p. 15) 
 

 

Na década de 1990, segundo a Universidade Corporativa do Banco do Brasil (2011, p. 

15) várias crises financeiras realçaram os impactos das perdas sobre os agentes econômicos 

em diversos países. Foi nesse período que ocorreram as crises do México e da Argentina em 

1995, da Ásia em 1997, da Rússia em 1998, e do Brasil em 1999.  

 

 

2.1.2 Os diferentes tipos de risco  

 

 

Segundo a Universidade Corporativa do Banco do Brasil (2011, p. 15) "o risco 

apresenta-se sob diferentes formas e pode materializar-se em perdas efetivas de grande monta 

e de difícil recuperação". Destaca ainda que "a administração de riscos deve ser encarada 

como uma atividade essencial a qualquer empreendimento, independente de sua natureza. 

Risco sempre existirá, simplesmente porque o futuro é incerto".  

Existem diversos tipos de risco, que servem para diferentes finalidades, porém 

segundo a classificação do Comitê da Basiléia de Supervisão Bancária, os principais riscos 

com relação ao sistema bancário são: risco operacional, risco País, risco de mercado, risco de 

taxa de juros, risco de liquidez, risco legal, risco reputacional e ainda o risco de crédito 

(ALVES & CHEROBIN, 2004) 

Segundo Pereira (2006) é sabido que: 

todos os agentes econômicos, incluindo as organizações empresarias, estão 

submetidas a diversos tipos de riscos. Esses riscos podem ser endógenos, ou 

seja, os que são gerados pela própria atividade, ou exógenos, que são 

provocados por atividades externas ou pelo azar. Assim denomina-se analise 

de riscos o estudo de eventos que têm efeito sobre a atividade da empresa. 

(PEREIRA, 2006, p. 105) 
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O estudo do risco é um tema importante e frequente em gestão financeira, Alves e 

Cherobim (2006, p. 1) comentam que aumentou o interesse em saber sobre gestão de risco e 

em pesquisar os tipos de risco, destacam assim que, “na literatura há estudos sobre tipos 

específicos de risco, como risco de mercado e o risco de crédito, porém o risco operacional 

desperta crescente atenção de bancos”. 

Na Gestão de Riscos destacam-se sete tipos de riscos: risco de mercado, risco de 

liquidez, risco de crédito, risco operacional, risco legal, risco de conjuntura e risco de 

imagem. (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO BANCO DO BRASIL, 2011) 

Com base nestas literaturas citadas descreve-se a seguir os principais tipos de risco: 

 Risco operacional: é o risco de possibilidade de perdas devido à ocorrência de 

erros e falhas de pessoas, bem como originado por problemas em processos e 

sistemas da instituição.  

 Risco País: é o risco de ocorrerem perdas devido às condições do país de origem 

do tomador do crédito, estas condições podem ser econômicas, sociais e políticas e 

influenciar a situação do tomador e o pagamento de empréstimos. 

 Risco de mercado: é o risco inerente as perdas que podem ocorrer por mudanças 

próprias do setor financeiro, tais como alterações nas taxas de câmbio, cotação de 

ações e ainda nos preços de commodities.  

 Risco de Taxa de Juros: este tipo de risco esta relacionado a influência que a 

alteração nas taxas de juros pode exercer junto a instituição financeira ou a 

determinada operação. 

 Risco de Liquidez: o risco de liquidez pode estar associado à possibilidade de 

ocorrência de perdas devido à insuficiência de recursos para realizar determinada 

operação, ou estar associada à possibilidade de insuficiência de recursos para o 

pagamento de compromissos e financiamentos. 

 Risco Legal: é o tipo de risco que pode afetar a instituição financeira devido a 

perdas que podem ocorrer por pagamento de multas impostas por órgãos de 

controle e ainda por pagamento de decisões judiciais ou administrativas as quais a 

instituição foi condenada. 

 Risco Reputacional ou de Imagem: a credibilidade e confiança junto ao mercado, 

acionistas, clientes e credores é fundamental para o bom desempenho da 

instituição financeira, qualquer questão que prejudique a reputação e ou imagem 

da instituição pode proporcionar grandes prejuízos. 



17 

 

 

 

 Risco de conjuntura: o risco de conjuntura, como o próprio nome diz são riscos 

que podem causar perdas devido a mudanças conjunturais que ocorram no Brasil 

ou em outros países, estas mudanças podem ser nas áreas políticas, sociais e 

econômicas. 

 Risco de Crédito: o risco de crédito está relacionado à possibilidade de ocorrerem 

perdas devido ao não cumprimento por parte do tomador de crédito de obrigações 

financeiras contratadas. O risco de crédito por ser um dos objetos deste trabalho, será 

ainda abordado a seguir.  

 

 

2.1.3 A importância de uma governança adequada 

 

  

A gestão de riscos deve ter um grande destaque nas instituições financeiras, pois tendo 

consciência de todos os tipos de riscos existentes e que estão sujeitos os bancos é preciso 

estabelecer processos para evitá-los ou minimizá-los, assim a implantação de uma governança 

adequada é fundamental.  

O executivo financeiro realiza diversas atividades importantes, porém, merece 

destaque a ação de conceder e obter crédito. Esta ação se mal realizada poderá trazer a 

instituição conseqüências adversas no futuro.  Para Securato e Famá (1997) isto faz com que a 

concessão de crédito deva ser realizada cuidadosamente e analisada de forma detalhada para 

efetivamente minimizar os riscos. 

Pereira (2006) destaca que: 

 

por sua vez , a administração de risco é a aplicação de estratégias para evitar ou 

reduzir os custos gerados pelos riscos. A análise e a administração de riscos 

incluem, portanto: a pesquisa e identificação das fontes de risco; a estimação de sua 

probabilidade e a avaliação dos seus efeitos; o planejamento de estratégias e 

procedimentos de controle de riscos; e, a aplicação otimizada dessas estratégias 

diante da incerteza. (PEREIRA, 2006, p. 105) 

 

O Banco América conta com uma governança que em primeiro lugar agrupa os riscos 

em duas classes: os riscos estratégicos e os riscos não estratégicos. Sendo que os riscos 

estratégicos são os que fazem parte do negócio do banco e são analisados na perspectiva do 

risco versus benefício, por isso não devem simplesmente ser evitados. Os riscos não 



18 

 

 

 

estratégicos são aqueles que não têm relação direta com risco versus benefício, devem assim 

ser evitados ou minimizados. 

 

 

Riscos estratégicos Riscos não estratégicos 

- Risco de crédito 

 

- Aquisição de bancos 

 

- Novos produtos 

- Perdas com fraudes 

 

- Risco de concentração na carteira de crédito 

 

Quadro 1. Exemplo de classificação de riscos, como estratégicos e não estratégicos. 

Fonte: Universidade Coorporativa do Banco do Brasil (2011) 

 

 

A gestão de todos os riscos no Banco América é realizada ainda com o envolvimento 

de estruturas organizadas em comitês e subcomitês, que articulam todo o processo na 

instituição. O Comitê de Riscos Global, que é composto pelo Presidente e pelos Vices 

Presidentes das áreas, realiza a gestão estratégica definindo políticas e diretrizes com relação 

ao risco.  Existem ainda três subcomitês, são eles: Subcomitê de Risco de Mercado e de 

Liquidez, Subcomitê de Risco de Crédito e Subcomitê de Risco Operacional, estas estruturas 

tem a função de monitorar com periodicidade mensal os diversos tipos de riscos e propor 

medidas para que fiquem nos limites estabelecidos. (UNIVERSIDADE CORPORATIVA DO 

BANCO DO BRASIL, 2011) 

 

 

2.2 RISCO DE CRÉDITO 

 

 

 A abrangência e diversidade de riscos que uma instituição pode enfrentar são muito 

expressivas, contudo entre os tipos de riscos merece destaque o risco de crédito. Este tipo de 

risco está na classe de riscos estratégicos e tem relação direta com os negócios das instituições 

financeiras. Assim é fundamental realizar o acompanhamento do risco de crédito para efetuar 

a gestão correta de um empréstimo ou financiamento nas instituições. 
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2.2.1 Conceituação 

 

 

O risco de crédito está relacionado diretamente ao negócio das instituições financeiras, 

que é a operação de crédito. Quando uma operação de empréstimo é realizada existe a 

possibilidade do tomador do crédito não efetuar o pagamento do empréstimo, assim a 

instituição corre o risco de ter perdas relativas a esta inadimplência. 

Godoi et al. (2008, p. 350) define o risco de crédito como “o risco ao qual a instituição 

credora está exposta caso alguma de suas contrapartes venha a falhar no cumprimento de suas 

obrigações contratuais de crédito”. 

Para Brito et al. (2009) o risco de crédito: 

 

está associado à possibilidade do credor incorrer em perdas caso as obrigações 

assumidas por um tomador não sejam liquidadas nas condições pactuadas. O risco 

de crédito pode ser determinado pelas perdas geradas pela ocorrência de um evento 

de default com o tomador ou pela deterioração da sua qualidade de crédito. (BRITO, 

2009, p. 30) 

 

 

 É imprescindível para as instituições financeiras identificar e medir o risco de crédito 

para,  segundo Steimback (2006), precificar um empréstimo ou financiamento de maneira 

eficaz e também estimar os limites de crédito para cada correntista. 

 

 

2.2.2 Tipos de risco de crédito 

 

 

O risco de crédito é bastante abrangente e pode ocorrer através de diferentes formas, 

conforme pode ser verificado na figura 1 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigura 1. Modalidades que o risco de crédito pode se apresentar. 

Fonte: Fonte: Universidade Corporativa do Banco do Brasil (2011) 

RISCO DE 
 CRÉDITO 

RISCO DE CONTRAPARTE 

RISCO DE DESEMBOLSO 

RISCO DE INTERMEDIADORA 

RISCO DO CLIENTE 

RISCO DA OPERAÇÃO 

RISCO DE CARTEIRA 
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Entre estas modalidades de risco de crédito destaca-se segundo a Universidade 

Corporativa do Banco do Brasil (2011): risco de contraparte que é o risco de uma contraparte 

(indivíduo ou empresa) não cumprir suas obrigações em um contrato com o Banco; risco de 

cliente que diz respeito ao risco inerente as condições do tomador do crédito; risco da 

operação que tem relação com as condições e objeto do negócio; e risco da carteira onde a 

análise de risco é realizada não para um indivíduo isoladamente, mas sim considerando no 

conjunto da carteira. 

 

 

2.2.3 Gestão de risco de crédito 

 

 

 O Banco América para gerenciar o risco de crédito "utiliza vários instrumentos, como 

as políticas de crédito e de risco de crédito, indicadores de desempenho, indicadores para o 

processo de orçamento de risco de crédito, análise de risco e retorno da carteira de crédito, 

relatórios gerenciais e sinopses". 

As políticas de crédito e risco de crédito definem regras para o processo de crédito; os 

indicadores são índices utilizados para o acompanhamento e supervisão, tem destaque o 

índice de qualidade da carteira, os índices de atraso e o índice de provisão; o processo de 

orçamento do risco de crédito faz parte do orçamento anual do Banco e também para a 

determinação de metas utilizadas no índice de qualidade da carteira; e a análise de risco e 

retorno tem como objetivo a avaliação desta relação ao longo do tempo. 

 

 

2.2.4 Mitigação de risco de crédito  

 

 

A garantia do retorno dos investimentos e ou de empréstimos é segundo Dantas e 

Desouza (2008) fruto de uma eficiente alocação de recursos pelas empresas, destacam ainda 

que nesta questão um componente que deve estar sempre presente é a análise do risco. 

Kimura (2002) em seu trabalho sobre ferramentas de análise de riscos conclui que: 
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uma premissa fundamental do modelo é que a gestão de riscos pode gerar 

valor à empresa, principalmente no sentido de propiciar uma diminuição nos 

custos de falência e dos conflitos de interesse, tendo em vista que os 

resultados gerados possibilitam a avaliação do grau de exposição da empresa 

e o controle do nível de risco assumido. (KIMURA, 2002, p. 13) 

 

 Conforme a Universidade Coorporativa Banco do Brasil (2011) na mitigação de risco 

de crédito deve ser considerada a relação risco versus retorno, ou seja, deve-se trabalhar na 

perspectiva de diminuir o risco ou de aumentar o retorno. Assim o fundamental é efetuar as 

operações de crédito, mas ao mesmo tempo estruturar garantias e preços para aumentar a 

receita e cobrir os riscos esperados. Destaca ainda que no setor financeiro foram 

desenvolvidos processos para mitigar o risco de crédito e cita a securitização de carteiras, que 

basicamente é a venda de uma carteira de crédito de uma instituição para outra e derivativos 

de crédito que são como seguros para uma operação. 

 

 

2.3 REGULAÇÃO BANCÁRIA 

 

 

A regulação bancária é fundamental para o funcionamento eficaz do sistema 

financeiro, neste sentido são realizadas ações de autorização, regulamentação e supervisão, 

instituídas e aplicadas por atos do poder legislativo e do poder executivo. Em cada país 

existem órgãos específicos para realizar cada função. A regulação bancária é composta por 

um grupo de atividades e processos destinados a garantir segurança e estabilidade ao sistema 

financeiro. 

Segundo Lamb (2011) com o objetivo de estruturar a integração entre os bancos 

centrais dos países e outras agências, com vistas a conseguir uma maior estabilidade 

institucional e financeira no setor foi constituído em 1975, o Comitê de Supervisão Bancária 

da Basiléia ligado ao Bank for International Settlements – BIS. 

Trapp e Corrar (2005) relatam que em 1988, o Comitê da Basiléia publicou o Acordo 

de Basiléia I , destacando que: 

 

 o "Primeiro Acordo de Capital da Basiléia" com o objetivo de fortalecer a saúde e 

estabilidade do sistema bancário internacional. Referido documento definiu o capital 

mínimo para suportar os riscos de crédito existentes nas operações, sendo que, 

posteriormente, o comitê incorporou o risco de mercado nos requisitos para a 

definição do capital mínimo. (TRAPP e CORRAR, 2005, p. 25)  
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 Em 2004, foi estabelecido um novo acordo conhecido como Acordo de Basiléia II, 

tendo como objetivo aprimorar ações que possibilitem aos bancos internacionais o 

enfrentamento aos riscos que estão sujeitos. (LAMB, 2011) 

 O Acordo de Basiléia II está baseado em três pilares conforme a figura 2 a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Os três pilares do Acorde de Basiléia II. 

Fonte: Universidade Corporativa Banco do Brasil, 2011. 

 

 

2.4 GERENCIAMENTO DO CRÉDITO 

 

 

 Sobre gerenciamento de crédito serão abordados aspectos sobre procedimentos e 

atividades realizadas nas agências bancárias, com destaque para o cadastro dos clientes, a 

análise de crédito e sistema análise de crédito – ANC. 

 

 

2.4.1 Cadastro 

 

 

Segundo Furtado e Müller (1999, p. 8) "para que as instituições financeiras possam 

realizar, com o menor risco possível, sua atividade primeira – emprestar recursos – elas 

necessitam conhecer os seus clientes". 

Com relação ao cadastro Arbex (1999, p. 31) cita que "toda a relação comercial 

necessita de um mútuo conhecimento entre as partes", para isso é fundamental para a 

instituição bancária a organização de fichas cadastrais, que possuem como objetivo obter e 

Abordagem de 
mensuração de Risco: 

Crédito 

Mercado 

Operacional 

Avaliação de como os 
bancos estão 
adequando as 

necessidades de 
capital frente aos riscos 
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Pilar I 
Exigência Mínima  

de Capital 

Pilar II 
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registrar informações para servirem de base para a análise da situação de cada cliente e serem 

usadas para a gestão do crédito; e ainda atender determinações do Bacen, que proíbe que 

bancos e outras instituições concedam crédito para clientes com ficha cadastral desatualizada. 

Para Securato e Famá (1997) "uma operação de empréstimo de uma empresa nasce do 

contato entre o executivo de conta do banco com o representante da empresa, em geral seu 

diretor ou gerente financeiro".  Este contato tem como finalidade a obtenção de informações 

sobre a empresa, no sentido de averiguar as suas necessidades, o uso dos recursos e a 

capacidade da empresa em fazer os pagamentos do crédito, após esta fase de obtenção de 

informações o executivo da conta encaminha o processo para a operação de análise de crédito.  

Na realização do cadastro tem relevância à consulta aos órgãos internos e externos de 

proteção ao crédito, assim tem destaque a Serasa (Centralização de Serviços dos Bancos S/A), 

o SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), banco de dados internos da instituição e sistema de 

informações inadimplentes (banco de dados referentes a outras operações). (ARBEX, 1999, p. 

35) 

 

 

2.4.2 Análise de crédito 

 

 

Segundo Lamb (2011 p. 52) "fazer análise de crédito trata de fazer estimativas para o 

futuro". Destaca ainda que tem como objetivo analisar e antever a disponibilidade de um 

tomador de crédito em quitar suas dívidas conforme o contratado. Para tanto a análise deve 

contemplar: a informação qualitativa em detrimento a informação quantitativa; o 

levantamento de fundamentos de longo prazo da empresa; avaliação do risco; e o fluxo de 

caixa do tomador de crédito. 

Comentando sobre as vantagens no uso de ferramentas na gestão de risco Steiner et al. 

(2007) destacam: 

 

algumas das vantagens obtidas através do correto uso de ferramentas para a tomada 

de decisão quanto à concessão de crédito são, dentre outras: envolvimento de um 

menor número de pessoas na análise de crédito, liberando-as para outras atividades; 

agilidade no processamento das solicitações de crédito; menor subjetividade no 

decorrer do procedimento da tomada de decisão; maior acurácia dos resultados, ou 

seja, menor percentual de erros. 
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A Gestão de Risco nas instituições do sistema financeiro vem evoluindo nos últimos 

anos, segundo Brito et al. (2009) isso pode ser verificado pela adoção de ferramentas mais 

eficazes para embasar as decisões gerenciais, fazendo com que métodos tradicionais, baseados 

em critérios julgamentais dos funcionários percam espaço.  

De Paulo et al. (2007) destacam que: 

  
O processo de auto-gestão pode ser implantado através de dois métodos básicos: o 
mapeamento de processos (process mapping) e a aplicação de questionários (check 

lists) de controles internos (BCBS, 2003). O uso desses métodos tem produzido bons 

resultados no que se refere à identificação dos riscos que afetam as atividades 

empresariais, à avaliação dos níveis de exposição e à definição de planos de 

melhoria que conduzam a empresa a um ambiente de controle adequado. Por outro 

lado, tais métodos se mostram limitados quando se trata de detectar situações em 

que os controles implementados estejam aquém do necessário ou configurem um 

dispêndio excessivo em controles para aqueles riscos que não representam um 

potencial de perda relevante. (DE PAULO et al, 2007, p. 50) 

 

Steiner et al. (2007) em seu artigo que teve como objetivo apresentar ferramentas para 

a análise de crédito em instituições bancárias, utilizadas na identificação de clientes que 

poderão ser adimplentes ou inadimplentes, concluíram: 

 

Do ponto de vista do usuário (gerente bancário, analista de crédito), sempre existe a 

vantagem em se utilizar esta ferramenta, porque a mesma mostra seus resultados 

(regras de classificação) em uma forma fácil de compreender, detalhando quais 

informações (atributos) das empresas analisadas foram mais relevantes para as suas 
classificações com acurácia satisfatória. (STEINER et al., 2007, p. 407) 

 

 Concluíram ainda Steiner et al. (2007) que: 

 

Desta forma, o gerente bancário pode checar se os resultados obtidos por esta 

técnica “conferem” (ou não) com a sua experiência e utilizá-la na análise de novas 

propostas de crédito com uma margem de segurança satisfatória como um apoio 

adicional as suas tomadas de decisões. Obviamente, é possível utilizar esta técnica a 

outros tipos de problemas como, por exemplo, no diagnóstico médico; na engenharia 

de avaliações; na avaliação de seguros; na análise de processos judiciais e na 

avaliação da qualidade de materiais. (STEINER et al., 2007, p. 407)  

 

 

2.4.3 Sistema análise de crédito - ANC 

 

 

Descrevendo os destaques da sua pesquisa, Pereira (2006, p. 122) relata que "percebe-

se que as instituições, apesar de ainda terem uma concentração forte na utilização de 
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ferramentas qualitativas, estão buscando cada vez mais a utilização de ferramentas 

quantitativas na gestão de risco....". 

No Banco América a gestão de risco de crédito é realizada com a utilização de 

informações, documentos, ferramentas e recursos que servem para embasar as decisões na 

análise de crédito. Nas agências a analise de crédito é realizada com o apoio de uma 

ferramenta informatizada, ou seja, um aplicativo institucional.  

Este aplicativo institucional, denominado de sistema Análise de Crédito - ANC utiliza 

as informações da base cadastral de cada cliente e de forma automática executa a análise de 

crédito. Os resultados da ANC estabelecem limites de crédito, freqüência esperada de 

inadimplência – FEI e ainda estabelecem o portfólio de negócios para o cliente. 

O Banco do Brasil, através da Instrução Normativa Corporativa IN 16-1 (2011, p. 1), 

define: 

a) Limite de crédito "é a exposição máxima ao risco de crédito que o Conglomerado 

admite assumir com o cliente, independente do prazo e finalidade do crédito, observada a 

Política de Crédito e Risco de Crédito." 

b) Frequência Esperada de Inadimplência – FEI "é a metodologia de análise de 

clientes que indica a probabilidade de um cliente tornar-se inadimplente em pelo menos uma 

operação de crédito no prazo de um ano a contar da data de análise". Esta metodologia define 

nove níveis de risco, que estão de acordo com as práticas de mercado e com a regulação 

bancária de Basiléia, os níveis são: AAA, AA, A, B+, B, C+, C, D e E. 

c) Portfólio de negócios "é o conjunto de operações direcionadas para determinado 

cliente, agrupadas em função de suas características e das garantias a elas vinculadas". 

Além da classificação realizada pela metodologia FEI, através do sistema ANC 

também é realizada a classificação da análise de risco sendo atribuídos cinco níveis de risco, 

sendo: risco A – mínimo; risco B – aceitável; risco C – médio; risco D – considerável; e risco 

E – alto. (BANCO DO BRASIL, 2011). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Nesta etapa do trabalho estão descritos os procedimentos metodológicos utilizados 

com destaque para o método de pesquisa com a informação do método usado, o instrumento 

de coleta de dados com a apresentação do questionário de pesquisa e ainda a aplicação de 

instrumento de pesquisa com as informações de como foi realizada a pesquisa junto a 

população amostral. 

 

 

3.1 MÉTODO UTILIZADO 

 

 

 O método de pesquisa utilizado no presente trabalho é o Survey, pois este método de 

pesquisa prevê a coleta de informações sobre características ou opiniões. No caso o trabalho 

foi realizado com base em revisões bibliográficas sobre o tema, mas foi aplicado um 

questionário junto aos funcionários do Banco América – Agência Guarapuava para assim 

obter informações provenientes da percepção dos funcionários sobre o tema. 

 

 

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

 Para obter informações e dados referentes à opinião dos funcionários do Banco 

América – Agência Guarapuava foi elaborado um questionário com perguntas fechadas e 

abertas caracterizando assim uma pesquisa semi estruturada.  

 A seguir no Quadro 2 podem ser verificadas as perguntas do questionário, sendo a 

primeira parte composta de seis perguntas fechadas onde o funcionário atribui valor de 1 a 5, 

sendo 1 a menor e 5 a maior avaliação, nesta parte da pesquisa a intenção é saber qual o grau 

de importância e como está a Análise de Crédito da Agência. 

 A segunda parte do questionário é composta de três perguntas abertas que tem o 

objetivo de conhecer o que é importante para que a Análise de Crédito seja eficaz, quais as 

principais dificuldades e também obter sugestões de melhoria. 
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Quadro 2. Questionário de pesquisa 

 

Quadro 2 - Questionário de pesquisa 

Fonte: Elaborado pela própria autora para este trabalho. 

 

 

 
Avalie o uso da Análise de Crédito 

Atribuindo os valores de 1 a 5, sendo 1 a menor e 5 a maior avaliação 

Item avaliado Avaliação (marcar X) 

1 2 3 4 5 

1) Importância da Análise de Crédito para 
a Gestão de Risco na Agência 

     

2) O uso da Análise de Crédito 
descentraliza as decisões na Agência 

     

3) Sua habilidade e conhecimento no uso 
deste aplicativo 

     

4) Sua confiança no resultado do aplicativo   
 

   

5) O aplicativo da Análise de Crédito é fácil 
de ser utilizado 

     

6) Como é a freqüência de uso do 
aplicativo 

  
 

   

 

 
     Responda: 

 

     1) Em sua opinião o que é mais importante para que a Análise de Crédito seja uma ferramenta      

     eficaz na Gestão de Risco na Agência? 

      ___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

 

      2) Quais os principais problemas e dificuldades no uso do Aplicativo de Análise de Crédito? 

      ___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

 

      3) Quais as suas sugestões para a melhoria do aplicativo e para o aprimoramento do seu   

      uso? 

      ___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 

 



28 

 

 

 

3.3 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

    

 O questionário de pesquisa foi enviado para o Banco América - Agência Guarapuava, 

através de mensagem eletrônica e foi disponibilizado através da Gerência para todos os 

funcionários. Ao Gerente foram prestados esclarecimentos quanto à finalidade, ainda sobre as 

perguntas e sobre os procedimentos para realização da pesquisa.  

Os questionários foram distribuídos para todos os funcionários que atuam com análise 

de crédito e utilizam o sistema ANC. A resposta ao questionário foi voluntária, sendo ainda 

garantido o anonimato, ou seja, os questionários não foram identificados com nomes de 

funcionários, para assim a facilitar a participação e obter respostas mais fidedignas possíveis. 

Foram respondidos no total 26 questionários, que representam 60 % dos funcionários da 

Agência que trabalham com o sistema ANC. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

As análises e discussões deste trabalho têm como base as referências bibliográficas e 

os resultados da avaliação do uso do Aplicativo Análise de Crédito, obtidos através da 

aplicação do questionário de pesquisa.  

Os resultados da pesquisa são apresentados em dois segmentos: o primeiro composto 

de informações das perguntas com respostas fechadas e no segundo compreendendo respostas 

para as perguntas abertas. Na tabela 1 a seguir, estão os resultados da percepção dos 

funcionários do Banco América – Agência Guarapuava com relação às perguntas com 

respostas fechadas que avaliam aspectos ligados ao uso do aplicativo e sua importância. 

 

 
Tabela 1- Resultados da avaliação do uso do Aplicativo Análise de Crédito no Banco América – Agência 

de Guarapuava , pesquisa estruturada realizada junto aos funcionários em setembro de 2011. 

 

Item avaliado Avaliação 

 Valor atribuído sendo 1 menor e 5 maior 

(% das respostas por item) 

1 2 3 4 5 

1) Importância da Análise de Crédito para a 

Gestão de Risco na Agência 
0,00 0,00 0,00 15,40  84,60 

2) O uso da Análise de Crédito descentraliza as 
decisões na Agência 

3,85 7,70 19,25 42,35 26,95 

3) Sua habilidade e conhecimento no uso deste 

aplicativo 
0,00 0,00 7,70 80,85 11,55 

4) Sua confiança no resultado do aplicativo 0,00 0,00 30,80 53,90 15,40 

5) O aplicativo da Análise de Crédito é fácil de ser 

utilizado 
0,00 3,85 30,80 42,35 23,10 

6) Como é a freqüência de uso do aplicativo         

             
0,00 7,70 11,55 26,95 53,90 

 

Fonte: Pesquisa realizada junto aos funcionários do Banco América – Agência Guarapuava, setembro 2011. 

 

 

A todos os itens avaliados foram atribuídos valores de 1 a 5, sendo 1 menor e 5 maior. 

Todos os itens avaliados tiveram uma avaliação positiva, ou seja, obtiveram porcentagem 

expressiva das respostas com valor 4 e 5, demonstrando assim que: 

Quanto à importância da análise de crédito para a gestão de risco verifica-se que a 

grande maioria 84,60% atribuiu valor 5 a esta pergunta, avaliando assim a análise de crédito 

como fundamental para o processo de gestão de risco na agência e uma ferramenta 

imprescindível para apoio na execução do seu trabalho. 
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No aspecto de descentralização das decisões na Agência verifica-se que o uso da 

análise de crédito obteve a maioria das opiniões no valor 4 com 42,35% das respostas e 

26,95% no valor 5, obtendo ainda a soma de 30,80% das opiniões nos demais valores, 

ressalta-se assim que o uso desta ferramenta contribui com a descentralização porém esta não 

é uma percepção consolidada entre todos os funcionários que responderam a pesquisa. 

A percepção dos funcionários quanto a sua habilidade e conhecimento no uso do 

aplicativo foi considerada muito boa por 80,85% dos funcionários que atribuíram valor 4 e 

11,55% valor 5. Apenas 7,70% dos funcionários atribuíram valor 3, assim percebe-se que na 

percepção dos funcionários sua função no uso do aplicativo está sendo realizada com boa 

qualidade, porém existe ainda um espaço para a evolução de suas habilidades e 

conhecimentos. 

Com a relação à confiança no resultado do aplicativo a maioria, ou seja, 69,30% dos 

funcionários confiam no resultado, atribuíram valor 4 e 5, sendo respectivamente 53,90% e 

15,40%. Porém 30,80% dos funcionários atribuíram valor 3, demonstrando insegurança em 

relação ao resultado do aplicativo. Assim pela percepção dos funcionários verifica-se que 

existe confiança nos resultados da ferramenta, porém expressiva parcela dos funcionários 

demonstra insegurança. Destaca-se que a confiança dos funcionários nos resultados de um 

processo é fundamental para que haja comprometimento, uso intensivo e a contribuição para a 

eficácia do sistema. 

Quando o aplicativo foi avaliado com relação à facilidade de ser utilizado verificou-se 

uma distribuição nas respostas sendo que 3,85% atribuíram valor 2, 30,80% valor 3, 42,35% 

valor 4 e 23,10% valor 5. Analisando assim estes resultados verifica-se que 34,65% (soma das 

avaliações no valor 2 e 3) dos funcionários avaliaram que o aplicativo é relativamente difícil 

de ser utilizado, sendo ainda que para 65,45% (soma do valor 4 e 5) avaliam o aplicativo 

como sendo fácil de ser utilizado. Assim podem-se fazer duas análises distintas uma que 

porcentagem expressiva dos funcionários necessita aprimorar sua interação com o sistema, 

outra que o aplicativo pode necessitar aprimoramento para facilitar sua utilização. 

O item avaliado com relação à freqüência de uso do aplicativo demonstra que a 

ferramenta é muito utilizada na agência, pois 80,85% das respostas dos funcionários foram 

nos valores 4 e 5.  

Com base nas respostas dos funcionários resumidamente fica perceptível que o 

aplicativo – ANC é muito importante para a Gestão de Risco na Agência, a habilidade e 

conhecimento dos funcionários são suficientes para o uso do aplicativo, a confiança no 
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resultado do aplicativo é consistente e o aplicativo para Análise de Crédito é uma ferramenta 

frequentemente utilizada pelos funcionários. Existe ainda um espaço para aprimoramento do 

sistema e para a evolução das habilidades dos funcionários. 

Com relação à pesquisa com perguntas abertas foram obtidas as seguintes respostas 

principais para as perguntas a seguir: 

1) Em sua opinião o que é mais importante para que a Análise de Crédito seja uma 

ferramenta eficaz na Gestão de Risco na Agência?  

Nesta pergunta a maioria das respostas estão relacionadas à qualidade das informações 

postadas no aplicativo, ou seja, as informações cadastrais dos clientes precisam ser precisas, 

fidedignas e serem atualizadas. 

2) Quais os principais problemas e dificuldades no uso do Aplicativo de Análise de 

Crédito? 

Com relação a esta pergunta os funcionários em sua maioria descrevem que um dos 

principais problemas do uso do aplicativo é que ele não permite uma participação efetiva da 

gerência ou comitê da agência para colocar informações e analisar situações específicas, ou 

seja, o aplicativo utiliza informações padronizadas e faz uma análise matemática sem permitir 

uma influência de outras informações sobre os clientes. 

3) Quais as suas sugestões para a melhoria do aplicativo e para o aprimoramento do 

seu uso? 

 A maioria das respostas a esta questão estão relacionadas ao problema descrito na 

pergunta anterior, ou seja, as sugestões para melhoria do aplicativo e para o aprimoramento 

do seu uso sugerem a flexibilização do sistema, permitindo que o gerente e ou comitê de 

agência participe efetivamente dos resultados com a utilização de seus conhecimentos quanto 

aos clientes e quanto aos interesses negociais. Também tem destaque a realização de 

melhorias para agilizar o sistema, a qualificação do processo de elaboração do cadastro dos 

clientes e o aprimoramento da formação dos funcionários. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Na gestão de riscos é fundamental ter conhecimento sobre os processos institucionais, 

regulamentação bancária, tipos de riscos, tendo também  consciência da importância do risco 

de crédito e análise de crédito. 

A gestão de riscos é um processo imprescindível para a consolidação e garantia de 

rendimentos para o sistema financeiro. No Banco América este gerenciamento envolve ações 

desde a direção que define as estratégias e parâmetros globais até os funcionários das agências 

que operacionalizam os sistemas e fazem o atendimento aos clientes. 

 São diversos os tipos de riscos que os bancos estão expostos. Além de serem diversos, 

os riscos estão em constante processo de mudança. Assim, impõem às instituições a realização 

de avaliações e acompanhamentos dos processos, critérios e ferramentas que utilizam no 

gerenciamento dos riscos.  

 Todos os riscos são importantes, seus impactos para as instituições podem ser maiores 

ou menores, mas todos merecem atenção. Contudo, o risco de crédito tem haver diretamente 

com o negócio dos bancos, ou seja, com a concessão de crédito e por isso merece total 

atenção de todas as estruturas e funcionários da instituição. Assim é importante destacar que o 

risco de crédito é inerente a questão financeira, não deve impedir simplesmente a realização 

do crédito, mas sim ser encarado como parte do negócio. 

Também é imprescindível aprimorar o uso das ferramentas utilizadas nas agências e 

nesta questão tem destaque a percepção e opinião dos funcionários, que são os usuários 

diretos dos sistemas. As sugestões dos funcionários contribuem assim, com a análise e 

aperfeiçoamento das ferramentas e com a eficácia dos processos. Com a análise das 

percepções dos funcionários do Banco América – Agência Guarapuava, conclui-se e sugere-

se: 

 A utilização do sistema Analise de Crédito – ANC é uma ferramenta muito utilizada, 

confiável e que auxilia efetivamente na análise de crédito na Agência. Também ficou evidente 

que o resultado da ANC depende muito da qualidade das informações cadastrais de cada 

cliente. 

Para o aprimoramento do uso do sistema ANC é importante intensificar um processo 

continuado de capacitação dos funcionários; ampliar a incorporação de informações e análises 
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qualitativas ao sistema ANC; e ainda aprimorar o processo de cadastro de clientes, com o 

objetivo de obter informações mais fidedignas possíveis sobre os clientes. 

Pela relevância do tema e devido a todas as suas variáveis e condicionantes, são 

necessárias outras pesquisas e trabalhos que contribuam para ampliar a perspectiva do risco 

como uma oportunidade para as instituições financeiras. 
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