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RESUMO 
 

Desde a quebra do banco Barings em 1995, o mundo corporativo enfrenta 

uma série de escândalos financeiros, cujos valores sobem de forma exponencial, 

chegando a quase cinco bilhões de euro em 2008 (perda enfrentada pelo banco 

francês Société Générale). Essas perdas estão diretamente relacionadas com 

mesas de tesouraria, onde traders se aproveitaram, dentre outras coisas, de falhas 

de controle para assumirem posições de mercado, muito além do autorizado pelas 

instituições, sofrendo, assim, com oscilações negativas, que resultaram em perdas 

enormes (este tipo de fraude é conhecido no meio financeiro como Rogue Trader 

type of fraud). A justificativa deste trabalho é fazer uma análise detalhada das falhas 

de controle que resultaram nesse tipo de situação, utilizando como base cinco 

importantes casos: Barings, Allied Irish Bank, Enron, National Australian Bank e 

Société Générale. Os resultados obtidos, por meio deste estudo, que devem ser 

utilizados, como ponto de atenção, na prevenção a novos incidentes similares, 

mostram que as causas comuns, em todos os casos, são um ambiente interno 

leniente com controles e valores éticos; inadequada avaliação e entendimento dos 

riscos assumidos; atividades de controles ineficazes, com poucos recursos 

humanos, problemas de sistemas e baixa qualificação profissional; falhas nas 

atividades de informações, comunicações e monitoramento. 

 

Palavras-chave: Governança Corporativa, Fraudes, Rogue, Trader, 

Escândalos Financeiros, Instituições Financeiras.  
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ABSTRACT 
 

Since the failure of Barings Bank in 1995, the corporate world has experienced 

a series of financial scandals, which losses have gone up exponentially and reached 

almost five billion Euros in the Société Générale case. Those losses are generated 

by the dealing desks, where traders take advantage of, amongst other things, a 

broken control framework to take non authorized positions that resulted in severe 

losses due to unfavorable market moves (rogue trader type of fraud). The objective of 

this work is to conduct a case study approach comparing the key deficiencies 

amongst five important losses: Baring Bank, Allied Irish Bank, Enron, National 

Australian Bank and Société Générale. The key finding, which can be very helpful to 

prevent occurrence of new similar cases, brings up the common causes in all cases: 

internal environment lenient with internal controls and ethical standards; inadequate 

measurement and understanding of risks; ineffective systems and controls carried 

out with scarce and unqualified human resources;  failures related to information 

sharing, communication and monitoring.   

 

Key-words: Corporate Governance. Rogue Trader type of frauds. Financial 

Scandals. Financial Institutions.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização 

 
Em função do crescimento exponencial que as grandes corporações e 

instituições financeiras globais alcançaram nas décadas de 1990 e 2000, nota-se 

que o volume de perdas decorrentes de fraudes atingiu um montante surpreendente, 

principalmente, quando se leva em consideração aquelas ocorridas nas mesas de 

tesourarias das instituições financeiras. Uma rápida noção desse aumento pode ser 

obtida quando se compara o valor financeiro de aproximadamente US$ 1.7 bilhões 

(um bilhão e setecentos milhões de dólares) que resultou na queda do tradicional 

Banco Barings1, liquidado em 1995, e com a perda incorrida no banco francês 

Société Générale2, que no início de 2008, publicou como fato relevante ao mercado 

uma perda no montante de aproximadamente € 4.9 bilhões (quatro bilhões e 

novecentos milhões de euros).  

Diante dos riscos legais e de reputação que essas situações trazem, as 

empresas, vítimas dessas perdas, costumam, em sua maioria, assumir uma postura 

defensiva perante o mercado e a opinião pública, de forma geral, tentam, em 

algumas ocasiões, distorcer ou mesmo esconder fatos relevantes, conforme 

instruções de especialistas da esfera jurídica. Esse tipo de comportamento impede 

um entendimento mais concreto dos fatos e, principalmente, das causas que levam a 

essa situação, que alimentam especulações infundadas e, potencialmente, levam 

partes interessadas (imprensa, auditores, profissionais de mercado, acadêmicos, 

reguladores, investidores, etc.) a conclusões equivocadas. O comportamento acima 

mencionado impede que as diversas partes interessadas possam se beneficiar das 

lições a serem aprendidas decorrentes desses eventos relevantes.  

Durante a cerimônia de assinatura do ato Sarbanes-Oxley3 em 2002, tido 

como o principal marco regulatório para resolver a questão de responsabilidade 

corporativa decorrente do escândalo financeiro da Enron4, o então presidente dos 

Estados Unidos George W. Bush declarou “o fim da era de baixos padrões e lucros 

                                           
1 - Banco britânico. 
2 - Banco francês. 
3 - Principal marco regulatório do mercado corporativo norte americano neste milênio. 
4 - Empresa do setor de energia dos Estados Unidos. 
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falsos”5. A perda citada, sofrida pelo Banco Société Génerale, no início de 2008, e a 

crise financeira do sub-prime6 demonstraram que ainda existe um longo caminho a 

ser percorrido por todas as partes interessadas, tais como reguladores, auditores 

externos e internos, membros de conselhos e da alta administração, etc. 

 

1.2. Problemática 
 

Um problema de pesquisa origina-se, dentre outras, de uma 
curiosidade sobre uma questão não resolvida. Neste sentido, a 
pesquisa inicia-se pelo problema e é a busca de solução que orienta 
a lógica da dissertação (MARTINS e THEÓPHILO, 2007, p.22). 

 

 Considerado o impacto negativo que os escândalos financeiros trazem para 

as mais diversas partes da sociedade (funcionários, reguladores, acionistas, 

fornecedores, contribuintes, etc.), pode-se dizer que a maior ênfase de estudo deve 

ser colocada na prevenção desses incidentes. Dessa forma, tenta-se identificar 

mecanismos que auxiliem e coíbam tais atos.  

Adler, 2002, publicou na Academy of Management Executive7 importante 

artigo denominado Corporate scandals: It´s time for reflection in business schools no 

qual traz relevantes pontos de reflexão a serem empregados no meio acadêmico, 

que formarão os novos líderes empresariais. Dentre os pontos abordados, 

destacam-se uma maior preocupação com aspectos sociais, dimensões éticas mais 

aprofundadas, e, principalmente, a relevância com que uma organização deve 

prestar contas, não apenas para acionistas, mas também para os demais 

stakeholders8, tais como órgãos governamentais, funcionários, comunidades, etc. 

Trata-se de um importante debate que pode vir a trazer, a médio prazo, avanços 

concretos para uma cultura de negócios, que não seja limitada apenas aos aspectos 

de lucratividade das organizações.  

O debate acima mencionado ataca uma das raízes do problema que levam 

gestores a adotarem comportamentos éticos questionáveis, entretanto, o cenário 

atual demanda ações adicionais que busquem coibir, ou pelo menos minimizar, a 

probabilidade de que novos eventos ocorram, ou que pelo menos sejam 
                                           
5 - Bazerman. 
6 - Empréstimo concedido a clientes que não têm histórico de crédito favorável. 
7 Periódico publicado pela Academy Management Perspective. 
8 Partes interessadas, tais como membros de conselho, reguladores, acionistas, etc.  
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identificados ainda numa fase inicial, reduzindo, assim, impactos indesejáveis para a 

sociedade.  

Entretanto, um aspecto importante a ser considerado no combate aos 

escândalos financeiros, refere-se ao desenvolvimento dos gatekeepers9, que são os 

profissionais cujas responsabilidades, quando exercidas dentro dos requeridos 

níveis de profissionalismo, atuam na prevenção de más práticas contábeis, 

financeiras e administrativas. Nesse grupo, destacam-se profissionais de áreas 

financeiras, auditorias, gestão de risco, compliance, jurídico, membros de conselhos 

e comitês, etc.  

Portanto, considerando a necessidade de desenvolvimento dos profissionais 

gatekeepers, para uma identificação mais tempestiva de problemas de fraudes no 

mercado financeiro, o problema de pesquisa a ser desenvolvido nesta dissertação 

fica deste modo formulado: Quais as possíveis falhas de controle que resultaram nas 

principais fraudes recentes (1995-2008) em mesas de tesouraria de instituições 

financeiras?  
 
 

1.3. Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise detalhada de grandes perdas 

com fraudes, nas tesourarias de instituições financeiras; identificar as principais 

deficiências de controle encontradas, procurando fazer uma ligação das causas dos 

problemas a partir da metodologia de gestão de risco do COSO, que é o 

anacronismo de Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, um comitê patrocinado por cinco instituições de alta respeitabilidade 

nos Estados Unidos, quando o assunto é contabilidade, finanças, auditoria, controles 

e assuntos relacionados:  

  American Accounting Association; 

  American Institute of Certified Public Accountants; 

  Financial Executives International; 

  Institute of Management Accountants; 

  The Institute of Internal Auditors.  
                                           
9  Literalmente os guardiões da conformidade com os requerimentos regulatórios.  



12 
 

1.4. Justificativa 

 

A questão da ética na sociedade contemporânea está presente em diversos 

setores desta, seja nas relações interpessoais, nos aspectos políticos de cada país, 

bem como no setor econômico e corporativo. Neste último, grandes empresas 

deixaram de ser multinacionais para alcançar uma abrangência global, com 

faturamento na casa de bilhões de dólares, superiores até ao PIB de alguns países, 

e com presença em diversos continentes.  Com o crescimento significativo das 

corporações, veio junto o aumento das fraudes enfrentadas pelas mesmas.  

Como mencionado anteriormente, as consequências dessas perdas 

financeiras podem resultar até na falência de organizações corporativas, além do 

impacto social, que fenômenos como esses, trazem para as principais partes 

diretamente interessadas, tais como altos executivos, funcionários, órgãos 

reguladores, setores econômicos, associações,  etc., bem como a partes 

indiretamente relacionadas (aumento de gastos com serviços públicos de saúde, 

erário público, gasto com socorro, com as organizações e investigações, dentre 

outras). Conforme o relatório Annual Fraud Indicator de 2010, emitido pelo National 

Fraud Authority, órgão criado pelo governo da Inglaterra para combater esse tipo de 

atividade ilícita, o valor de fraudes em 2008, no Reino Unido, alcançou a espantosa 

soma de aproximadamente trinta bilhões de libras esterlinas, equivalente a 

seiscentos e vinte e uma libras esterlinas para cada membro adulto do Reino Unido.  

Uma vez claro que a fraude traz um imenso impacto para a sociedade, uma 

questão crítica a ser explorada é como fazer uma gestão do risco de fraude que 

tenha uma satisfatória relação custo-benefício, para reduzir o volume desse tipo de 

ocorrência,  atenuando, assim, seus impactos negativos, para todos os stakeholders, 

definidos IBGC10  como “indivíduos ou entidades que assumam algum tipo de risco, 

direto ou indireto, em face da sociedade. São elas, além dos acionistas, os 

empregados, clientes, fornecedores, credores, governos, entre outros”.  

Um exemplo bastante relevante de erro em gestão de risco ocorreu em 2002, 

quando a filial norte-americana do banco Allied Irish11 optou por economizar, 

aproximadamente, vinte mil dólares por ano, ao não assinar um terminal da 

                                           
10 Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. 
11 Banco irlandês vítima de fraude causada na filial norte americana de Baltimore. 
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Reuters12, para sua área de Gestão de Risco de Mercado. Para não gerar o gasto 

operacional, a filial optou por ter a própria área de negócios, neste caso a Tesouraria 

do Banco, suprindo essa informação para Risco de Mercado, o que resultou na 

quebra da efetividade do importante controle de segregação de funções. Esta busca, 

por uma economia de aproximadamente vinte mil dólares, resultou em um controle 

de risco de mercado ineficaz e, possibilitou a John Rusnak, trader13, da mesa de 

câmbio na unidade de Baltimore, assumir posições de risco de câmbio não 

autorizadas, que resultaram em perdas financeiras de seiscentos e noventa e um 

milhões de dólares14. 

Em função da relevância deste assunto, a Ernst & Young, uma das maiores 

empresas de auditoria e consultoria do mundo, realiza anualmente, uma pesquisa 

sobre fraudes, com os principais líderes de grandes corporações globais. Essa 

pesquisa, intitulada Driving Ethical Growth: New Markets, New Challenges15, feita 

entre novembro de 2009 e fevereiro de 2010, envolveu mil quatrocentos e nove 

executivos de grandes corporações espalhadas em trinta e seis países. Foram 

contempladas empresas de diversos setores da economia, destacando-se os 

setores financeiros, seguros, manufatureiros, etc. (detalhes adicionais sobre a 

pesquisa encontram-se no Anexo I desta dissertação).  

Essa pesquisa traz interessantes pontos de reflexão, conforme podem-se 

identificar a seguir:  

 

I. A fraude existe, e não acontece somente na concorrência. Das mil 

quatrocentas e noves pessoas entrevistadas, 16% respondeu que suas 

organizações enfrentaram ao menos um problema de fraude significativo nos 

últimos dois anos. Ou seja, a fraude deixou de ser um “problema dos outros” 

para ser um risco real em cada uma das organizações. Comparando com a 

pesquisa anterior, publicada em 2008, houve um aumento de pouco mais de 

20%, uma vez que na pesquisa anterior 13% dos entrevistados afirmaram que 

suas organizações foram vítimas de fraudes. Outra constatação interessante 

é que esse tipo de problema foi mais notado na Europa Oriental e na América 

Latina, ambos com 21%, conforme o quadro abaixo. No lado positivo, ou com 
                                           
12 Prestadora de serviços que fornece as informações de mercado para cálculo do risco assumido.  
13 Profissional de mesas de tesouraria que fazem aplicações de alto valor no mercado financeiro.  
14 Hamilton, S.; Nicklethwait, A. – Greed and Corporate Failure – The Lessons from Recent Disasters   
15 in: 11ª Global Fraud Survey. 
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menor incidência, destacam-se Japão, América do Norte, Extremo Oriente e 

Austrália.  

 
Figura 1. Gráfico relacional de ocorrência de fraudes publicado na pesquisa Driving Ethical Growth: 
New Markets, New Challenges 
 
 

II. Outro aspecto relevante refere-se à percepção que os entrevistados têm do 

conhecimento que os membros dos próprios Conselhos de Administração 

possuem, sobre o risco da fraude e, a necessidade de educá-los nesse 

sentido.  Quando perguntados sobre o quanto concordam ou discordam da 

frase “nosso conselho precisa de um entendimento mais detalhado do 

negócio para ser mais efetivo no combate à fraude, propina ou corrupção”, em 

média 50% das pessoas entrevistadas concordaram com a colocação, o que 

demonstra que decisões relevantes podem ter sido/serem tomadas por 

pessoas que não, necessariamente, estejam devidamente capacitadas para 
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tal. O quadro abaixo mostra uma situação mais preocupante no Extremo 

Oriente, enquanto que na América do Norte há um panorama menos grave.  

 

 

Figura 2. Gráfico que identifica a percepção de conhecimento de fraude por parte dos membros do 
Conselho (publicado na pesquisa Driving Ethical Growth: New Markets, New Challenges). 

 

O fato mais preocupante nesse sentido é que apenas 40% dos CFOs16 

receberam solicitações, por parte do Conselho de Administração, para avaliações do 

risco de fraude. Ao avaliar o tipo de informação que os Conselhos solicitam, não há 

uma consistência coerente entre os mesmos, tampouco quando consideramos os 

aspectos geográficos.  

 

 

                                           
16 Chief Financial Officer. 
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Figura 3. Tipo de solicitação oriunda dos Conselhos (publicado na pesquisa Driving Ethical Growth: 
New Markets, New Challenges). 

 

Conforme descrito acima, algumas observações aplicam-se:  

  Revisões de controles internos referentes à propina e à corrupção foram solicitadas 

para 40% dos entrevistados, houve predominância por parte das Américas do Norte e 

Latina; 

  Conselhos solicitaram avaliações do risco de fraude em 28% das 

Organizações dos CFOs entrevistados, com destaque, novamente, para 

América do Norte; 

  Igual percentual solicitou detalhes de investigações internas, com apenas 17% no 

Extremo Oriente; 

  Whisthle-blower hotline, ou seja, canal direto para denúncias, foi motivo de 

solicitações para apenas 14% dos entrevistados, sendo que apenas na 

América do Norte houve um volume maior do que 30%; 

  Outros 26% não souberam responder se havia recebido alguma solicitação, 

por parte do Conselho de Administração, sobre o risco de fraudes.  

 

Autores como Da Silveira, 2002, e Adler, 2002, concordam que a relevância 

do estudo de governança é hoje incontestável. O primeiro identifica ainda a 

escassez da abordagem do tema no Brasil. 

 
a governança corporativa pode ser considerada uma área de 
estudos madura no exterior, tendo em vista o crescimento 
exponencial do número de estudos sobre o tema nos últimos 
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anos. (...) No Brasil, tanto os trabalhos teóricos sobre o tema 
quanto os trabalhos empíricos com a busca quantitativa pelas 
possíveis relações são ainda escassos e não conclusivos, 
justificando os esforços voltados para uma melhor 
compreensão do tema. (DA SILVEIRA, 2004) 

 

Já o segundo, levanta importantes pontos que deveriam ser contemplados 

nas salas de aula, que formarão os líderes empresariais do futuro, tais como:  

  Realizar a análise criteriosa sobre as causas dos problemas, retirando o foco dos 

problemas éticos individuais e colocando-os em uma perspectiva mais ampla, 

como o sistema legal que é leniente com o chamado crime do colarinho branco; 

  Questionar que a mão invisível do mercado seja o principal catalisador de 

mudanças regulatórias (ou da falta das mesmas); 

  Rever a atual filosofia de formação de gestores, limitada à busca contínua do 

lucro, sem consideração aos demais aspectos relevantes. 

 

Isso demonstra que mudanças no conteúdo acadêmico das universidades 

passaram a ser uma necessidade veemente, necessidade esta, que vem lentamente 

sendo contemplada, como descrita em reportagem da revista Exame, publicada em 

abril de 2011. Especificamente, nessa matéria, são relatadas importantes mudanças 

nos programas de MBA, das principais universidades norte-americanas, como 

seguem:   

  Universidade de Harvard: Redução de estudos de caso antigos para 

aprofundar discussões de casos mais atuais, para, assim, “aumentar o senso 

de responsabilidade” do estudante. 

  Universidade de Wharton: Cartas de referências dos candidatos passaram a 

incluir aspectos éticos dos mesmos. 

  Hass School of Business: Oferecimento de cursos para ex-alunos na busca 

por “reciclar” conhecimentos a cada sete anos.  

  Dessa forma, considerando o aumento da relevância que o assunto fraude 

passou a ter nos últimos anos, inclusive levando-se em conta o aumento 

exponencial dos valores envolvidos, bem como a maior incidência nas 

corporações, o combate a esse tipo de evento passou a ser necessário, nas 

mais diversas frentes, seja com propostas de médio prazo nas universidades, 

como nas ações do cotidiano que demandam atenção imediata. Nesse 

sentido, verifica-se o valor desta dissertação, ao propor uma análise 
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identificando causas comuns nos grandes escândalos financeiros. Este 

material evidencia pontos importantes para a identificação de potenciais 

fraudes antes que as mesmas se materializem ou alcancem valores 

desproporcionais. 

 

  

1.5. Metodologia 

 

Segundo Robert Yin, “como estratégia de pesquisa, utiliza-se o estudo de 

caso em muitas situações, para contribuir com o conhecimento que temos dos 

fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, além de outros 

fenômenos relacionados... Em resumo, o estudo de caso permite uma investigação 

para se preservar as características holísticas e significativas dos conhecimentos da 

vida real – tais como ciclo de vida individuais, processos organizacionais e 

administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a 

maturação de setores econômicos.”  

Lakatos e Marconi (1985 p. 165) colocam que “o levantamento de dados, 

primeiro passo de qualquer pesquisa científica é feito de duas maneiras: (pesquisa 

documental, ou de fontes primárias) e pesquisa bibliográfica (ou de fontes 

secundárias)”. A metodologia de pesquisa adotada para esta dissertação será uma 

análise documental, contemplando as seguintes etapas e fontes:  

 

A. Coleta e análise de informações sobre o tema. As informações 

a serem utilizadas para base de análise serão obtidas em 

livros, relatórios de auditoria, artigos acadêmicos e matérias 

jornalísticas publicadas na imprensa. Na primeira parte do 

trabalho, realizou-se uma revisão bibliográfica a partir de três 

fontes a fim de embasar a discussão teórica. É importante 

ressaltar que em função de sigilo decorrente de ações que 

correm na justiça, há a possibilidade de que em alguns objetos 

de estudo haver maior disponibilidade de informações do que 

em outros;  
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B. Realização de cinco estudos de caso para identificar as 

principais falhas de controles para cada um deles, com 

posterior avaliação, então, nocontexto de gestão de risco da 

metodologia COSO17, e classificação das principais falhas de 

controles e como as mesmas se relacionam-se aos oito 

elementos propostos por tal metodologia;  

 

C. Compilação das informações identificadas, comparando-as 

entre si e obtendo, assim, questões a serem consideradas 

pelos diversos stakeholders das corporações, como pontos de 

atenção a serem melhor analisados, quando da gestão de 

empresas, organizações e entidades sem fins lucrativos.  

 

Como procedimentos de trabalho serão abordadas, de forma conceitual, 

importantes questões que permitem um entendimento mais aprofundado sobre a 

razão pela qual os gestores colocam em risco a continuidade das corporações pelas 

quais são responsáveis e, trazem prejuízos para sua própria reputação, rompendo 

as barreiras da lei. Nesse sentido, a base utilizada será a Teoria da Agência18.  

Subsequentemente ao entendimento da Teoria da Agência, será analisada a 

metodologia Framework COSO – Enterprise Risk Management (ERM), que traz uma 

importante conceituação de estrutura de controles para ser utilizada na gestão 

integrada de riscos corporativos e cujo principal mérito é que possibilitou uma 

padronização de importantes conceitos no meio profissional e acadêmico, tais como 

definições de risco, controles, perspectivas de negócios, aplicabilidade, e demais 

conceitos. Ainda nessa parte do trabalho, será coberto de forma específica o risco 

de mercado, bem como descrição dos produtos financeiros que trazem maior risco 

de mercado.  

No tocante a fraudes, será feito um estudo detalhado para conceituar suas 

diversas tipificações nos grupos: corrupção, apropriação indevida de ativos e 

declarações fraudulentas (fraudulent statements), sejam elas financeiras ou não 

                                           
17 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.  
18 Jensen, M.; Meckling, W. 
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financeiras, além de entendimento sobre o tipo de fraude denominado no mercado 

financeiro como Rogue Trader Type of Fraud19.  

Uma vez finalizada a abordagem teórica sobre esses importantes conceitos, 

será feita uma análise sobre eventos ocorridos nas duas últimas décadas que 

contemplará as seguintes corporações:  

  Banco Barings (1995); 

  Allied Irish Bank (2002); 

  Enron (2002); 

  National Australian Bank (2004); 

  Société Générale (2008). 

Quando da finalização da análise de cada um desses casos, serão listadas as 

principais observações relacionadas aos aspectos de controles, procedimentos e 

gestão sobre cada um desses eventos, o que resultará numa conclusão sobre 

potenciais causas comuns entre os casos e, que possam vir a servir de alerta para 

prevenir situações recorrentes. Importante ressaltar que nessas análises não serão 

contemplados aspectos de demonstrações financeiras e seus respectivos índices 

financeiros, pois o foco deste trabalho é voltado aos aspectos de estrutura de 

controles e processos, que são assuntos que ainda demandam um maior 

conhecimento por parte da comunidade científica, corporativa e regulatória.   

 

 

 

 

. 

  

                                           
19 Tipo de fraude na qual um trader assume posições não autorizadas que resultam em perdas 
financeiras para a instituição. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Como indicado anteriormente, a fundamentação teórica é proposta a partir de 

revisão bibliográfica, pretende abordar três aspectos que embasam a discussão 

sobre as fraudes no mercado financeiro, a seguir:  

2.1. Governança Corporativa e Teoria da Agência; 

2.2. Gestão de Risco COSO; 

2.3. Fraudes; 

Os tópicos acima selecionados buscam possibilitar ao leitor um melhor 

entendimento dos casos a serem analisados na etapa seguinte deste trabalho. A 

importância desse entendimento está fundamentada no fato de que controles 

básicos, às vezes considerados desnecessários ou mesmo  um excesso de 

burocracia, são eficazes na gestão do risco de fraudes, porém, nem sempre são 

assim percebidos pelos diversos stakeholders nas organizações. 

Introduzir a questão da Governança Corporativa e da Teoria da Agência deve 

levar em consideração importante contribuição dada pelos economistas Adolf Berle e 

Gardner Means, em trabalho desenvolvido na década de 1930, intitulado A 

Sociedade Anônima e a Propriedade Privada, no qual os autores demonstraram que 

ocorreu a concentração capitalista nos Estados Unidos, colaborando para o 

desenvolvimento das teorias econômica e jurídica. Na abordagem dos autores, a 

propriedade passou, na era capitalista, a ser dividida entre propriedade de consumo 

e propriedade produtiva, estando a segunda sujeita a uma determinação global e 

política, subdividida em duas categorias: uma administrada de forma a gerar retorno 

sob forma de juros, dividendos e distribuição de lucros, mesmo que não dirigida por 

proprietários ativos, e outra, aqui objeto de interesse, dominada e controlada pelos 

representantes de proprietários passivos, cujas decisões estão sujeitas a interesses 

pessoais, potencialmente conflitantes, com os interesses dos acionistas. Estas, 

denominadas Sociedades Anônimas, consideradas as grandes empresas modernas 

e presentes, em quase todos os setores da economia, estão, tal qual na política, 

sujeitas a um grupo de gestores, que deveria atuar priorizando os interesses dos 

acionistas em detrimentos de desejos pessoais, nem sempre condizentes com 

padrões éticos aceitáveis. De acordo com os autores:  
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Admite-se cada vez mais o fato de que as operações coletivas, e as 
dirigidas principalmente pelas grandes sociedades anônimas... são 
essencialmente contratos políticos. BERLE A.; MEANS G. 

 

Para lidar com este conflito que se estabelece entre as partes, acionistas e 

gestores, utilizam-se a Teoria da Agência, que por sua vez, determina a necessidade 

de um conjunto de regras, diretrizes e obrigações, denominado Governança 

Corporativa.  

 

 

2.1. Governança Corporativa e Teoria da Agência 

A Teoria de Agência, também chamada Teoria do Agente Principal, consiste 

numa das principais teorias de finanças, é considerada a principal abordagem formal 

para a governança corporativa, e foi formalizada em artigo de Jensen e Meckling, de 

1976. Um dos principais autores dedicados a esse assunto, atualmente, é Alexandre 

Di Miceli da Silveira, que indica a Teoria da Agência como seminal na linha de 

pesquisa de governança e, é nesta dissertação, utilizada como bibliografia 

fundamental. O autor define o relacionamento de agência como:  

 
um contrato no qual uma ou mais pessoas - o principal a pessoa - o agente - 
para desempenhar alguma tarefa em seu favor, envolvendo a delegação de 
autoridade para a tomada de decisão pelo agente. Dessa forma, se ambas 
as partes agem tendo em vista a maximização de suas utilidades pessoais, 
a Teoria de Agência afirma que existe uma boa razão para acreditar que o 
agente não agirá sempre no melhor interesse do principal. DA SILVEIRA, 
2002 in: site IBGC  

 
 
Ainda conforme Da Silveira, 
 

a estrutura de propriedade e os conflitos de interesse na alta gestão das 
empresas sempre estiveram no centro das discussões sobre governança 
corporativa. O próprio trabalho de Berle e Menos (1932), considerado por 
muitos o marco inicial do tema, teve como objetivo analisar a composição 
acionária das grandes empresas norte-americanas e descrever como os 
inevitáveis conflitos de interesse decorrentes de estruturas de propriedade 
pulverizadas poderiam influenciar o desempenho e valor das companhias.” 

 

Especificamente, o trabalho de Jensen e Meckling (1976), apresentou três 

contribuições principais:  
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A. A criação de uma teoria de estrutura de propriedade das companhias 
baseado nos inevitáveis conflitos de interesses individuais e com 
predições testáveis empiricamente; 

 
B. Definição de um novo conceito de custos da agência, mostrando sua 

relação com a separação entre propriedade e controle presente nas 
empresas; 

 
C. Elaboração de uma nova definição da firma, apresentando-a como uma 

mera ficção legal que serve como um ponto de ligação (nexo) para um 
conjunto de relações contratuais entre os indivíduos.  

 
 

Sob uma perspectiva mais ampla, de acordo com Da Silveira (2004), o 

trabalho de Jensen e Meckling (1976), contribuiu para a própria definição do termo 

governança corporativa e passou gradativamente a ser vista como um “conjunto de 

mecanismos internos e externos, de incentivo e controle, que visam a minimizar os 

custos decorrentes do problema de agência.” Da Silveira (2004) 

As colocações, acima, feitas pelo autor citado, possibilitam uma boa visão 

sobre como o assunto governança corporativa evoluiu no âmbito acadêmico. Para 

entendimento de uma forma mais detalhada sobre como a Teoria da Agência aborda 

as questões relacionadas a esse conflito de interesses, e seus impactos na estrutura 

de custos operacionais, a figura abaixo, extraída de Da Silveira, demonstra com 

mais detalhes como todos esses elementos estão inter-relacionados:  
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Figura 4. Elementos relacionais da Teoria da Agência in: Da Silveira, 2004, p. 
 

O primeiro elemento relevante na figura acima, e ponto primordial no 

entendimento das questões relacionadas à governança corporativa, é o fato de que, 

por questões óbvias e práticas, na grande maioria, os acionistas (principal) das 

organizações não conseguem pessoalmente se envolver na gestão de seus 

empreendimentos. Dessa forma, os mesmos delegam essas atribuições para um 

grupo de gestores (agentes), que em troca de uma remuneração fixa e variável, 

prestam os serviços de gestão do empreendimento em nome dos acionistas.  

Uma vez estabelecida essa relação entre acionistas (principal) e gestores 

(agentes), cria-se um problema inerente a qualquer delegação de poderes, que é 

como fazer com que os representantes dos acionistas considerem os interesses dos 

acionistas em detrimento dos próprios interesses. Tais situações podem ocorrer nas 

mais diversas formas, como por exemplo, aquisição de obras de artes, utilização 

desnecessária de aeronaves, para locomoção dos executivos, benefícios 

concedidos superiores aos de mercado, aquisições de outras empresas motivadas 

por orgulho pessoal dos tomadores de decisões, manipulação de informações 
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fornecidas aos acionistas na busca por deturpar os fatores a serem considerados 

para aprovação de planos estratégicos, etc.  

Uma vez clara a existência do potencial de conflito de interesses presente nas 

relações entre acionistas e agentes, nos quais decisões podem ser tomadas 

buscando a maximização de riqueza dos acionistas ou a utilidade pessoal dos 

gestores, estabelece-se um processo de governança corporativa, que pode ser 

descrito, de forma simplificada e bastante objetiva, como “conjunto de mecanismos 

de incentivo e controle que visa harmonizar a relação entre acionistas e gestores 

pela redução dos custos de agência numa situação de separação da propriedade e 

controle” Da Silveira, 2004. Portanto, pode-se afirmar que a Governança Corporativa 

é fundamental hoje, para qualquer processo de gestão empresarial e essencial para 

a integridade das empresas ao garantir o desenvolvimento de negócios. De acordo 

com Feigenbaum In; Bertin e Watson (2007):  

 
...uma efetiva Governança Corporativa é um alicerce-chave para gerar 
resultados operacionais essenciais nas atividades que compreendem:  
- Habilitar uma cultura de desempenho superior que abarque toda a 
empresa; 
- Prover e enfatizar uma consistente liderança de valor ao cliente para todos 
os seus produtos e serviços. 

 

Como forma de coibir o risco de uma situação em que esse conflito de 

interesse perdure por muito tempo, o que pode, até, resultar em riscos de 

sobrevivência do empreendimento, são identificados mecanismos externos e 

internos.  

Os principais mecanismos internos as organizações são:  

  Conselho de Administração, que é um órgão normalmente independente da 

gestão da organização, e que tem por principal finalidade representar os 

acionistas. O Conselho de Administração reúne-se com frequência bem maior 

que a assembléia de acionistas. Conforme código de melhores práticas, 

publicado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o conselho 

deve ser eleito pela assembléia de acionistas e tem como principal missão 

proteger o patrimônio do empreendimento, maximizar o retorno do capital 

investido e agregar valor para a Organização. Ainda, conforme o código de 

melhores práticas, as principais competências do Conselho são a aprovação 

de planos estratégicos, definição do principal executivo e aprovação dos seus 
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nomeados, supervisão da gestão e monitoramento dos riscos da organização, 

indicação e substituição dos auditores independentes, dentre outras;  

  Sistema de remuneração, que normalmente estabelece padrões para 

remuneração fixa e variável da organização. A remuneração variável é um 

elemento chave no processo de gestão dos recursos humanos, pois 

contempla como os gestores da organização irão ser remunerados com base 

no resultado financeiro do investimento. Para evitar que gestores coloquem 

em risco a sobrevivência da empresa em longo prazo, em função de 

assunção de riscos exagerados (ou seja, fora do apetite de risco da 

organização), também são definidos outros objetivos para os gestores, como 

por exemplo, publicação de demonstrações financeiras sem ressalvas da 

auditoria independente.  

  Estrutura de posse da propriedade (posse de ações pelos conselheiros e 

administradores). Mais uma vez de acordo com Da Silveira:  

 
a estrutura de propriedade da empresa também pede  comportamento dos 
gestores, reduzindo ou exacerbando potenciais conflitos de interesse. 
Estruturas de propriedade concentradas (com a presença de um forte 
acionista controlador) podem gerar maior monitoramento e cobrança de 
desempenho e cobrança de desempenho dos executivos. Por outro lado, 
podem levar a decisões prejudiciais em relação aos acionistas minoritários. 
Já estruturas de propriedade mais dispersas possuem outros benefícios e 
custos. Por um lado, podem resultar em companhias com administração 
mais profissional e ações mais líquidas. Por outro, podem dar margem a um 
poder excessivo nas mãos dos executivos, gerando sistemas de 
remuneração distorcidos e maior dificuldade para substituição de executivos 
ineficientes.  DA SILVEIRA (2004) 

 
 

Além disso, com relação aos mecanismos externos: 

 
o receio dos executivos de perderem seus empregos em decorrência de 
uma aquisição hostil da companhia é freqüentemente citado na literatura 
mundial como um poderoso mecanismo disciplinador da conduta desses 
agentes. Logo, esperam-se problemas de governança menos graves nas 
empresas mais expostas a esse tipo de operação. Um raciocínio análogo se 
aplica ao grau de competição dos mercados de produtos. Esperam-se 
ineficiências menores nas empresas que enfrentam forte concorrência nos 
seus mercados, já que estas devem ter naturalmente menor margem para 
tomada de decisões destruidores de valor (e que poderiam levá-las em 
última instância à falência). DA SILVEIRA (2004) 
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Sendo a Governança Corporativa uma estrutura que governa, como diz o termo, 

todas as ações de uma corporação utilizando, para isso, mecanismos internos e externos de 

controle, há que se abordar a questão da ética ligada a esse sistema de gestão.  

A ética, abordada historicamente por Aristóteles e caracterizada por uma distribuição 

justa de bens e aplicação correta de valores, encontra eco nas questões gerenciais da 

Governança. A ideia principal fundamenta-se na capacidade da manutenção do 

relacionamento positivo e construtivo entre stakeholders e a organização, gerando a 

percepção de benefícios e valor incorporado à relação tida, então, como confiança. 

Minimiza-se, portanto, o potencial conflito de interesses, ou, no mínimo, estabelece-se a 

transparência na comunicação. Adicionalmente, de acordo com pesquisas identificadas por 

Andersen in: Bertin e Watson (2007), existe um claro vínculo entre a responsabilidade social 

– estabelecida pela aplicação de valores éticos – e a rentabilidade das empresas. O autor 

afirma que:  
 

Atrair outros stakeholders constitui um diferente benefício. Os investidores 
acionistas – principalmente os investidores institucionais, de maior peso -  
estão aplicando cada vez mais normas e critérios éticos para avaliar 
investimentos e ações. Assim, ter um perfil ético favorável pode atrair 
investidores, ao passo que não tê-los pode dissuadi-los. (ANDERSEN, in: 
BERTIN e WATSON, 2007, p. 30) 

 

O contrário disso é a falta de ética, presente em uma série de empresas, e, 

evidente, nas fraudes abordadas neste trabalho. Ainda, em consulta ao autor citado, 

evidencia-se que a aplicação da ética, em épocas de fraudes e escândalos 

financeiros, é valor diferencial para as empresas e conseqüente governança 

corporativa, já que:  

 
Com os escândalos referentes a fraudes, trapaças e outras ofensas 
criminais cometidas por empresas em todas as partes do mundo, a ética 
nos negócios tem gradualmente ganho mais e mais atenção. Para uma 
organização que esteja tentando decidir sobre o perfil de sua estrutura de 
governança corporativa, uma posição ética deveria ser uma opção muito 
valiosa a ser conduzida. Ela traz consigo tantas virtudes e benefícios que 
realmente merece consideração. Quando há uma luta intensa por um estilo 
responsável de governança, a ética nos negócios apresenta todos os 
elementos requerido. (ANDERSEN in: BERTIN e WATSON, 2007, p. 37) 
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2.2. Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura COSO 
 

Para um efetivo processo de gestão de risco, as organizações adotam 

diversas metodologias, controles gerenciais, definições de riscos e controles, dentre 

outras diversas metodologias. Uma situação que ocorria, no final do século passado, 

é que os conceitos, metodologias e terminologias existentes não eram alinhados 

entre si, o que dificultava muito o entendimento entre os diversos stakeholders. Para 

preencher essa lacuna, foi criada uma Estrutura Integrada de Gestão de Riscos 

emitida pelo COSO, que é o anacronismo de Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission. Essa estrutura ganhou o respeito de 

toda a comunidade corporativa internacional e passou a ser adotada em escala 

global. Dado a relevância que a gestão de risco tem no combate as fraudes, 

combinado com a efetividade dessa importante metodologia, a mesma será utilizada 

no decorrer das análises de casos para suportar observações e conclusões. 

O COSO, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, é patrocinado por cinco instituições de alta respeitabilidade, nos 

Estados Unidos, quando o assunto é contabilidade, finanças, auditoria, controles e 

assuntos relacionados:  

  American Accounting Association; 

  American Institute of Certified Public Accountants; 

  Financial Executives International; 

  Institute of Management Accountants; 

  The Institute of Internal Auditors.  

Em 2004, foi publicado o Framework COSO – Enterprise Risk Management 

(ERM), também conhecido como COSO II, que traz uma importante conceituação de 

estrutura de controles para ser utilizada na gestão integrada de riscos corporativos. 

Um dos grandes méritos desse conjunto de orientações é que possibilitou uma 

padronização de importantes termos no meio profissional e acadêmico, tais como 

definições de risco, controles, perspectivas de negócios, aplicabilidade, e demais 

conceitos.  

Dentro deste framework, Gestão de Riscos Corporativos (ERM), é definida como 

segue: 

O gerenciamento de riscos corporativos é o processo conduzido em uma 

organização pelo Conselho de Administração, pela diretoria executiva e pelos 
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demais funcionários, aplicado no estabelecimento de estratégias formuladas para 

identificar, em toda a organização, eventos em potencial, capazes de afetar a 

referida organização, e administrar os riscos para mantê-los compatíveis com o 

apetite de risco e possibilitar garantia razoável de cumprimento dos objetivos da 

entidade. 

A definição a seguir reflete certos conceitos fundamentais. O gerenciamento 

de riscos corporativos é:  

  Um processo contínuo e que flui pela organização; 

  Conduzido pelos profissionais em todos os níveis da organização; 

  Aplicado à definição de estratégias; 

  Aplicado em toda a organização, em todos os níveis e unidades, e inclui a 

formação de uma visão de portfólios de todos os riscos a que ela está 

exposta; 

  Formulado de modo que identifique eventos em potencial, cuja ocorrência 

poderá afetar a organização, e, que administre os riscos de acordo com o seu 

apetite a risco; 

  Capaz de propiciar garantia razoável para a diretoria executiva e para o 

Conselho de Administração de uma organização; 

  Orientado para a realização de objetivos em uma ou mais categorias distintas, 

mas dependentes.   

O Framework COSO adota como padrão de ilustração a figura a seguir:  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama COSO. 
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Após análise do desenho acima, ficam claro as quatro categorias de riscos que 

são utilizados no Framework COSO: 

  Estratégico, que são metas gerais que suportam a missão da 

organização; 

  Operacional, caracterizada pela utilização eficaz e eficiente dos 

recursos; 

  Comunicação, que vem a ser a confiabilidade dos relatórios 

produzidos;  

  Compliance, neste caso, conformidade com regulamentações, 

políticas, leis, etc. 

No lado direito do cubo, está documentado o alcance e aplicabilidade do 

COSO. Conforme mencionado, o mesmo é aplicável para a organização como um 

todo, também para divisões, unidades de negócios e subsidiárias, dentro e fora do 

país.   

 A estrutura de controle, que é a ferramenta adotada para gerenciar o risco 

inerente, é composta por oito importantes elementos:  

I. Ambiente interno, que compreende o tom com que uma organização gerencia 

seus riscos, inclusive o chamado tone at the top, que é a seriedade com a 

qual a alta administração gerencia seus riscos e demais questões de ordem 

ética; 

II. Objetivos estabelecidos para os diversos níveis da organização, que devem 

ser alinhados com a missão da organização e que são sustentados por um 

efetivo processo de gestão de riscos compatível com o apetite de risco; 

III. Identificação de eventos que trazem impactos para a organização (positivo ou 

negativo), que influenciam o cumprimento dos objetivos estabelecidos e 

devem ser identificados e classificados entre riscos e oportunidades; 

IV. Mensuração do risco, que é analisada conforme probabilidade e impacto, 

além de inerentes e residuais; 

V. Resposta ao risco, que pode ser evitado, aceitado, reduzido ou 

compartilhado, conforme apetite de risco da organização; 

VI. Atividades de controle, caracterizadas como políticas e processos existentes, 

para que as respostas aos riscos sejam executadas com eficiência; 
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VII. Informação e comunicação, que devem ser informações relevantes e 

confiáveis, colhidas e comunicadas de forma e prazo que cumpram sua 

responsabilidade; 

VIII. Monitoramento, por meio de atividades gerenciais contínuas ou avaliações 

independentes ou combinação dos dois.  

Os elementos acima listados formam em seu conjunto, uma completa 

estrutura de controles, que tem como importantes pontos o reconhecimento do risco 

(e oportunidade) inerente em qualquer organização, bem como os processos para 

permitir a gestão do risco (resposta da organização aos eventos). Com relação aos 

componentes da estrutura de controle, todos são relevantes e suas falhas podem 

gerar sérios problemas. Entretanto, cabe ressaltar que o fluxo de informações 

confiáveis e os mecanismos de monitoração formam elementos cruciais para uma 

devida ação gerencial.  

No contexto de gestão de risco em Mesas de Operações, o principal tipo de 

risco a ser gerenciado se refere ao risco de mercado, assim definido por Assaf Neto 

(2009):  

 
O risco de mercado está relacionado com o preço que o mercado estipula 
para ativos e passivos negociados pelos intermedários financeiros, ou seja, 
com o comportamento verificado no preço de um bem no dia-a-dia. Este 
risco exprime quanto quanto pode ser ganho ou perdido quando da 
aplicação em contratos e outros ativos diante de mudanças em seus preços 
de negociação. Em outras palavras, o risco de mercado pode ser entendido 
como as chances de perdas de uma instituição financeira decorrentes de 
comportamentos adversos nos índices de inflação, taxas de juros, 
indicadores de bolsa de valores, preços de commodities,etc 

 

Dado o alto impacto que o risco de mercado pode trazer para as mesas de 

tesourarias, foram desenvolvidas diversas métricas de risco, sendo a mais utilizada o 

Value at Risk (VaR), definido por Assaf Neto como “uma medida que evidencia a 

exposição da carteira ao risco de mercado, bem como suas chances de perda.” Esta 

métrica de risco de mercado, que pode ser calculada pela simulação histórica 

(combinação estatística envolvendo a utilização de dados passados) ou pela 

elaboração de modelos, também denominado modelo de variância-covariância.  

Esses riscos de mercado existem em qualquer tipo de produto bancário, seja 

em um título público como em uma operação de compra ou venda no mercado de 

moedas estrangeiras. Entretanto, as instituições financeiras tomam esse tipo de 
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risco, principalmente no mercado de derivativos, que, segundo Assaf Neto (2009), 

possui três principais classes de produtos:  
 

Futuros: no qual as partes obrigam-se a negociar (comprar ou vender) 
determinado ativo em uma data futura a um preço preestabelcido. Eventuais 
variações no preço ajustado em relação a determinado valor de referência 
são cobradas ou pagas pelos compradores e vendedores. Os principais 
produtos negociados a futuro são taxas de juros, commodities, taxas de 
câmbio, ouro, índices, etc. 

  
Opções: o detentor de uma opção tem o direito, adquirido pelo pagamento 
de um prêmio, de comprar ou vender, em uma data futura, determinado 
ativo a um preço pré-acertado. Esse direito é exercido caso as condições 
econômicas sejam atraentes para o titular da opção; em caso contrário, o 
direito não é exercido, perdendo o prêmio pago. 

 
Swaps: são contratos que prevêem a troca de obrigações de pagamentos 
periódicos, indexados a determinado índice por outras com diferente índice 
de reajuste. 

 

Ao trazer as breves descrições mencionadas nos itens de I a VIII para o 

contexto de ambiente de mesas de tesouraria, encontram-se os seguintes aspectos: 
 

COSO COSO Aplicado à Tesouraria 
Ambiente interno, que compreende o tom com 
que uma organização gerencia seus riscos, 
inclusive o chamado tone at the top, que é a 
seriedade com a qual a alta administração 
gerencia seus riscos e demais questões de ordem 
ética. 

  Política de Risco de Mercado; 
  Tone at the top, inclusive postura a ser 

adotada junto aos traders quando da 
quebra de limites autorizados   

   Código de ética a ser seguido com 
disciplina; 

   Adoção de rigorosos padrões de 
controles. 

Objetivos estabelecidos para os diversos níveis 
da organização, que devem ser alinhados com a 
missão da organização e que são sustentados 
por um efetivo processo de gestão de riscos 
compatível com o apetite de risco. 

  Política de Risco de Mercado, incluindo 
estrutura de limites e alçadas. 

  Definição de estratégia de crescimento do 
negócio. 

  Definição de metas de receitas. 
  Definição de stop loss limit”. 

Identificação de eventos que trazem impactos 
para a organização (positivo ou negativo), que 
influenciam o cumprimento dos objetivos 
estabelecidos e devem ser identificados e 
classificados entre riscos e oportunidades. 
 

  Elementos a serem considerados na 
definição da estratégia (segmentação, 
novos mercados, etc.); 

  Análise de cenários econômicos, 
segmentos da economia, alianças 
estratégicas, fortalecimento de relação 
com corretoras, etc. 

  Investimentos em novos sistemas, criação 
de produtos mais complexos, etc.  

Mensuração do risco, que são analisados 
conforme probabilidade e impacto, além de 
inerentes e residuais. 

  Métricas de Risco de Mercado e Gestão 
do Risco Operacional e de Crédito; 

  Critérios para alocação de capital; 
Resposta ao risco, que podem ser evitado, 
aceitado, reduzido ou compartilhado, conforme 
apetite de risco da organização. 
 

  Determinação de assunção de risco; 
  Estratégias de hedge; 
  Stress testing ; 
 Backtesting; 
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 Planos de contingência. 
Atividades de controle, caracterizados como 
políticas e processos existentes para que as 
respostas aos riscos sejam executadas com 
eficiência. 
 

  Código de conduta, Política de 
Investimentos Pessoais, manuais de 
procedimentos, etc. 

  Estrutura de controles nas diversas áreas 
de suporte: Operações, Finanças, Risco 
de Mercado, Compliance, etc. 

  Recursos Humanos em quantidade 
suficiente e devidamente capacitados.  

  Estrutura de sistemas. 
Informação e comunicação, que devem ser 
informações relevantes e confiáveis, colhidas e 
comunicadas de forma e prazo que cumpram sua 
responsabilidade. 

  Relatórios de Risco de Mercado e demais 
índices financeiros em tempo hábil; 

  Terminais com informações de mercado; 
  Alinhamento de estratégia de negócios e 

performance; 
  Ambiente de mercado e regulatório. 

Monitoramento, por meio de atividades gerenciais 
contínuas ou avaliações independentes ou 
combinação dos dois. 

  Auto avaliação de controles; 
  Auditoria Externa e Interna; 
  Monitoração de Compliance; 
  Relatórios gerenciais; 
  Key performance indicators; 
  Key risk indicators. 

 

 

 
 

 

Figura 6. Elementos do COSO, trazidos pelo autor, para o contexto de Mesas de Tesouraria. 

 

Por fim, cabe salientar que a gestão de risco não é um processo em série, 

pelo qual um componente afeta apenas o próximo item, mas, sim, um processo 

multi-direcional e interativo, onde os componentes estão diretamente relacionados 

entre si, trazendo impacto uns aos outros, quando não executados de forma efetiva.   

 

 
2.3. Fraudes 

Na introdução desta dissertação, o assunto fraude foi abordado com o 

objetivo de prover uma visão da relevância que este vem ganhando no mundo 

contemporâneo. Para tanto, foi utilizada uma pesquisa realizada pela Ernst & Young, 

entre novembro de 2009 e fevereiro de 2010, que identificou os seguintes aspectos 

relacionados a fraudes:  

  Abordagem quantitativa de experiências recentes com fraudes; 

  Treinamento para a alta gestão sobre o risco de fraudes; 

  Solicitações do Conselho de Administração referentes a fraudes; 
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A abordagem acima foi utilizada para, efetivamente, prover uma visão da 

dimensão e relevância referente a esse assunto, bem como o mesmo pode ser 

tratado no âmbito estratégico. Posto agora, o desafio de entender a fraude 

propriamente dita, além de aspectos diretamente relacionados a esta, será utilizado 

o Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, emitido pela ACFE – 

Association of Certified Fraud Examiners, que é a mais relevante organização anti-

fraude do mundo, contando atualmente com mais de cinqüenta mil membros 

espalhados por mais de cento e quarenta países. Essa associação foi fundada em 

1988, e, atualmente, fornece treinamento sobre esse assunto, além de ferramentas 

de desenvolvimento para profissionais orientados ao combate à fraude, como por 

exemplos, publicação de estudos específicos, networking, certificação profissional, 

etc.  

A ACFE publicou seu primeiro relatório em 1996, e desde então, esse estudo 

foi publicado em 2002, 2004, 2006, 2008 e 2010. O diferencial do relatório publicado 

em 2010 é que, oposto às versões anteriores, o estudo saiu da fronteira dos Estados 

Unidos e ganhou alcance global.  

Joseph Wells, fundador da ACFE e professor da University of Texas, define 

fraude como:  

 
(...) toda forma de engenhosidade humana a que um indivíduo utiliza para 
obter vantagem em relação a outro ao fazer insinuações falsas ou a 
suprirmir a verdade. Isso inclui a supresa, o engano, a esperteza ou 
dissimulação e qualquer forma injusta por meio da qual alguém é enganado.  

 

No relatório Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse, a ACFE 

fornece uma boa visão dos tipos de fraudes, como foco no ambiente corporativo, 

que possibilita um melhor entendimento das variedades possíveis:  
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Figura 6. Os três grandes grupos de fraude (fonte Report to the Nations on Occupational Fraud and 
Abuse, emitido pela ACFE – Association of Certified Fraud Examiners).   

 

Após análise da imagem apresentada, pode-se comentar cada um dos 

grandes grupos identificados: 
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I – Corrupção 

 

Sem dúvida, é o grupo que possui um maior expectro de atividades fraudulentas 

e comumente, visto também em ambientes externos às corporações. Destacam-se:  

  Conflito de interesses; 

  Suborno; 

  Gratificações ilegais; 

  Extorsão econômica. 

 

II – Apropriação indevida de ativos 

  Valores financeiros, incluindo desembolsos fraudulentos; 

  Valores não financeiros. 

 

III – Declarações fraudulentas, tanto financeiras (como por exemplo balanço 

patrimonial) como não financeiras (credenciais profissionais,  documentos com fatos 

distorcidos, pesquisa de campo com informações falsificadas, etc.). 

Com relação à fraude contábil, pode-se definir:  
 
 

as fraudes contra as empresas são os atos ilícitos voluntários praticados por 
um ou mais indivíduos, em conluio ou não com terceiras partes, com o 
objetivo de obter vantagens, pela falsa representação da realidade das 
transações econômicas – financeiras contabilizadas. 

 

Diretamente relacionado a esse tipo de fraude, temos o rogue trader type of 

fraud, que é o tipo de fraude que melhor caracteriza os eventos ocorridos nas 

organizações objeto de estudos nesta dissertação. Trata-se de um assunto muito 

inovador, que não tem sido objeto de estudo acadêmico específico no âmbito 

nacional e internacional e, que contempla as seguintes características:  

  Trata-se de funcionário bem posicionado na estrutura organizacional de uma 

mesa de tesouraria de instituição financeira responsável por assumir posições 

de investimentos autorizadas no mercado financeiro, em nome da instituição 

para a qual trabalha. No mercado financeiro essa atividade é denominada, 

inclusive no Brasil, como trading, razão pela qual o funcionário que a faz é 

trader; 
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3. PESQUISA 

 
3.1.  Banco Barings 

 Como base para a análise documentada abaixo, foram utilizadas as seguintes 

fontes: 

  Relatório do principal órgão regulador da Inglaterra The Bank of England 

Report in the Collapse of Barings Bank; 

  Livro Greed and Corporate Failure – The Lessons from Recent Disasters, 

escrito por Stewart Hamilton e Alicia Micklethwait, respectivamente, professor 

de Contabilidade e Finanças da IMD Lausanne e aluna do MBA da IMD;  

  Livro The Rogue Trader, escrito pelo próprio Nick Leeson, trader, que 

assumiu as posições não autorizadas no mercado futuro de Cingapura.  

 
A - Descrição Geral 
  

Em fevereiro de 1995, o mundo foi surpreendido com quebra do banco 

Barings, uma das instituições financeiras mais respeitadas da Inglaterra, que 

inclusive era a instituição escolhida pela Rainha da Inglaterra para suas atividades 

bancárias. Essa quebra ocorreu por um problema de solvência, uma vez que o 

banco não tinha condição financeira de honrar seus compromissos financeiros junto 

a SIMEX, à época, Singapore International Monetary Exchange, que era a bolsa de 

mercado futuros de Cingapura (em dezembro de 1999, a mesma uniu-se a Stock 

Exchange of Singapore, para formar a atual Singapore Exchange – SGX). Esses 

compromissos financeiros se referiam às chamadas de margem decorrentes de 

posições não autorizadas, que Nick Leeson, responsável pelas atividades de Front 

Office e Back Office da Barings Futures Singapore (BFS), havia tomado no mercado 

de futuros de Cingapura.  

  Nick Leeson começou a trabalhar no Banco Barings em 1989, aos vinte e 

dois anos de idade, no Back Office de Derivativos. Filho de um profissional 

autônomo, Leeson estudou em uma escola pública e provou ser bom no seu 

trabalho como apagador de incêndio, o que fez com que recebesse dois desafios 

internacionais: Hong Kong e Jakarta. Em 1992, Leeson concorreu para uma posição 
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em Cingapura, para onde foi expatriado, para ser o responsável pelo Front Office e 

Back Office, das atividades de Derivativos no mercado asiático. Rapidamente, 

Leeson conseguiu uma licença para operar no mercado da SIMEX em Cingapura, 

embora não tenha reportado para a mesma que em Londres, similar autorização lhe 

fora negada, por ter omitido uma acusação em corte contra ele, por débito pessoal.  

Sendo Responsável por toda uma operação de Derivativos, na qual ele era 

proibido de operar com posições proprietárias, ou seja, podia operar apenas para os 

clientes do banco, Nick Leeson valeu-se de uma situação, na qual tinha amplos 

poderes para gerenciar o Front Office e o Back Office, para criar posições próprias, 

manipular informações gerenciais e os controles locais e da Matriz, esconder perdas 

operacionais e de mercado, além de falsificar documentos solicitados pela auditoria 

externa. Essa situação, segundo o próprio Leeson, é justificada como segue: “O que 

eu queria (...) é o sucesso. Sucesso foi o que me levou a fazer isto”. Neste caso, 

“isto”, é uma situação que levou um dos mais tradicionais bancos do mundo à 

bancarrota, com perdas que alcançaram, à época, a inacreditável soma de US$ 1.7 

bilhões (um bilhão e setecentos milhões de dólares).  

Quando da análise do caso em questão, o regulador da Inglaterra, Bank of 

England, menciona na conclusão de seu relatório The Bank of England Report in the 

Collapse of Barings Bank duas perguntas relevantes: Como as perdas ocorreram e 

por que essa posição não autorizada não foi identificada antes? O próprio relatório 

responde a essas duas questões com três conclusões:  

  As perdas são decorrentes de posições não autorizadas oriundos de 

atividades de trading em Cingapura; 

  Essa situação não foi identificada antes devido a uma série de problemas de 

controles e indefinição sobre a responsabilidade de gestão a respeito das 

atividades de Cingapura; 

  A posição não autorizada tampouco foi identificada por auditores externos, 

supervisores e reguladores locais. 

 

B – Falhas de controles identificadas 
 
  Após análise das informações existentes sobre esse caso, diversos 

problemas de estrutura, tone at the top, conflito de interesses e falhas de controles, 

são facilmente identificados. A seguir, uma análise detalhada. 
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I – Estrutura matricial 
  Nick Leeson tinha uma dupla linha de reporte, atualmente caracterizada pela 

chamada estrutura matricial. Inicialmente, Leeson reportava operacionalmente, para 

Simon Jones e James Bax, ambos diretores da subsidiaria de Cingapura. Entretanto, 

James Bax entendia que Leeson reportava para Londres, para o responsável pelo 

produto Derivativos. A mesma confusão existia com a parte relacionada ao Back 

Office, do qual Leeson também era responsável e, nesse sentido, ele reportava para 

Tony Gamby, responsável por Settlements (Liquidações Financeiras), além de 

Brenda Granger, também responsável por Settlements, mas de outra empresa do 

grupo. Em função das diversas linhas de reporte, acima descritas, ninguém assumiu 

total controle sobre as atividades de Cingapura. 

 

II – Tone at the top 

Era também uma percepção generalizada de que essa unidade de negócio 

não precisava de atenção detalhada, pois a mesma gerava lucro bem acima do 

esperado, além de ser o principal player do mercado local, e, por existir a sensação 

de que alguém estava olhando essa unidade com o devido cuidado. De fato, o que 

houve foi uma pressão cada vez maior para que essa unidade aumentasse ainda 

mais seus lucros, pois havia a necessidade de garantir o bônus do “pessoal de 

Londres”.   

 

III – Falta de segregação de funções 
Conforme demonstrado acima, houve um problema estrutural grave, piorado 

pela ausência de segregação de funções, uma vez que Leeson era o responsável 

pelo gerenciamento da Mesa de Operações (Front Office), bem como por uma das 

áreas responsável por monitorá-lo: Back Office.  

 
IV – Recursos humanos insuficientes 
  Nick Leeson foi instruído por seu gestor regional a contratar jovens 

ambiciosos, com salários baixos e, conseqüentemente, inexperientes. Para piorar a 

situação, não foi dada uma condição adequada para o treinamento desses 

funcionários, o que fez com que estes passassem a incorrer em erros operacionais, 

além de confiarem apenas em Leeson, para resolver todo e qualquer problema 
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relacionado ao negócio. Em momento algum, houve verificação por parte de 

Recursos Humanos ou superiores referente à capacitação técnica da equipe 

contratada. O fato de Leeson ter tido seu registro para trader negado na Inglaterra, 

em função da omissão de problemas de débitos pessoais, também deveria ter sido 

melhor levado em consideração, quando da decisão de dar a oportunidade a Leeson 

por tamanha responsabilidade. 

 

V – Conta Erro 88888 
  É prática normal nas corretoras a existência de uma conta contábil 

denominada Conta Erro, para registro de erros operacionais. Entretanto, no caso 

analisado, foi criada pelo Back Office a conta 88888, para esse fim, porém, esta era 

monitorada apenas pelo próprio Nick Leeson, e, rapidamente, nessa conta, passou-

se a registrar perdas operacionais e perdas decorrentes de operações próprias não 

autorizadas. Em momento algum, essa conta foi revisada pelos diversos gestores de 

Nick Leeson.  

 
VI – Controles financeiros 

Um dos principais problemas identificado pelo Bank Of England refere-se aos 

controles financeiros inadequados, que não permitiam um adequado monitoramento 

do fluxo de caixa do negócio. As principais falhas apontadas são:  

  Solicitações de funding constavam nos balancetes semanais preparados pela 

matriz e, as somas enviadas para Cingapura eram o principal montante, 

entretanto, a alta administração falhou em tentar entender a fundo o propósito 

dessa elevada soma; 

  Leeson alegava junto à matriz que essas solicitações eram para pagamento 

de margem para posições de clientes, o que era proibido pela SIMEX. Em 

momento algum, foi considerado junto a esses “financiamentos” questões 

como risco de crédito, além de custo para o Barings e remuneração desse 

dinheiro; 

  Não havia um claro processo de reconciliação de valores depositados como 

margem de garantia. A Auditoria Interna chegou a incluir essa recomendação 

em um draft de auditoria, mas não fica claro, com base na documentação 

disponível, o desfecho dessa discussão específica;  
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  Não houve uma avaliação detalhada sobre a alta lucratividade dessa 

operação, tida em Londres, como risk free, por ser apenas com posições de 

clientes, jamais proprietárias. O relatório emitido pelo Bank of England aponta 

o chairman do Banco, Peter Baring, como o principal culpado por essa falha;  

  A auditoria externa em Cingapura, a então Coopers & Lybrand, começou a 

avaliar em maior profundidade uma diferença de aproximadamente cem 

milhões de dólares no balanço. Leeson, então, falsificou uma carta da 

corretora SLK afirmando que tinha esse valor a ser pago para o Barings. Este 

demora em fornecer esse “documento”  que deveria ter sido alvo de 

investigação mais detalhada por parte dos diversos stakeholders, uma vez 

que esse valor teria saído erroneamente do balanço do banco, no final de 

dezembro, e retornado no começo de fevereiro. Duas versões conflitantes 

chegaram a Londres sobre esse assunto (operação de opções de balcão não 

autorizadas e “erro operacional”), e, nenhuma das duas hipóteses foi 

devidamente investigada. Esse fato fica ainda mais grave porque a alta 

administração do Barings solicitou a C& Londres que não fizesse menção 

desse assunto no relatório, para evitar problemas com os reguladores locais. 

  Alguns relatórios enviados aos reguladores estavam incompletos, porque não 

continham informações referentes aos grandes pagamentos feitos pela 

subsidiária em Cingapura.  

 
VII – Falta de gestão e monitoração efetiva de limites 

O mandato de Leeson não permitia operações proprietárias, apenas para 

clientes. Porém, quando este percebeu que ninguém monitorava a conta 88888, 

passou a operar de forma não autorizada, para aumentar as receitas e eventuais 

perdas (ou chamadas de margem) passaram a ser escondidas na conta 888888. Em 

função da confusa situação de controle, mencionada acima, essa situação passou 

despercebida por Londres e pelos gestores regionais. Como agravante, em algumas 

ocasiões, Leeson solicitava fundos para Londres, e, recebia os mesmos, 

imediatamente, sem questionamentos, pois essa operação era considerada a 

solução para alcançar os lucros necessários para os bônus anuais. Adicionalmente, 

não existia controle sobre as posições de risco de mercado tomadas por essa 

Unidade de Negócios.  Outro controle relevante, que não existia nesse ambiente, é o 

Stop Loss, que é um delimitador de perdas que um operador, ou uma mesa de 
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negócios, pode ter em um determinado dia. Em sendo esse limite alcançado, deve 

haver uma intervenção da alta gestão para decidir que ação deve ser tomada 

(fechamento de posição ou espera da movimentação do mercado).  

 

VIII - Ignorando sinais externos 
Muitas vezes organizações não conseguem entender o que está acontecendo 

com elas, porque não conseguem, sequer, atentar para os sinais externos, que 

geram para o mercado. No caso do Barings, essa situação ocorre claramente, 

quando Simon Jones, Diretor Regional, recebe uma carta do regulador local (SIMEX) 

questionando o Banco por ter utilizado dinheiro próprio para financiar a chamada de 

margem dos clientes. De fato, o que estava ocorrendo era que as posições eram 

próprias e não dos clientes, mas se o gestor tivesse feito uma investigação 

detalhada sobre o assunto, teria descoberto a situação existente. Ao invés de agir 

com a diligência necessária, como por exemplo, solicitando uma investigação por 

área independente e capacitada, o diretor pediu ao próprio Nick Leeson que 

preparasse uma resposta para a SIMEX. Novamente, percebe-se que ninguém 

queria interferir, ou entender, o que estava sendo feito por Nick Leeson. 

Adicionalmente, em 27 de janeiro de 1995, o Bank of International Settlements 

enviou fax ao Barings Londres questionando a habilidade de pagamento de 

margens, mas, embora tivesse havido uma repercussão na alta administração em 

Londres, não foi feita uma análise com a diligência necessária.  

 

IX – Auditoria Interna 
O principal problema existente na operação em Cingapura, a falta de 

segregação de funções, foi devidamente reportado pela Auditoria Interna. 

Entretanto, houve uma falha generalizada da alta administração, e, também, da 

própria Auditoria Interna, para monitorar e garantir que os diversos problemas 

reportados fossem devidamente corrigidos pelas áreas de negócios. Adicionalmente, 

os reguladores do Bank of England não conseguiram identificar se o relatório da 

Auditoria Interna foi compartilhado com a auditoria externa em Cingapura. Em 23 de 

fevereiro de 1995, dois dias antes do colapso do Barings, Coopers & Lybrand, 

Cingapura informou C&L Londres que não havia nada no business que tivesse 

ocorrido desde 31 de dezembro de 1994, que pudesse impactar de forma relevante 

as demonstrações financeiras (testes de eventos subsequentes). 
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X – Comprometimento exagerado por parte do trader 

Com medo de descobrir que suas atividades erradas fossem descobertas, 

Nick Leeson raramente saia de férias. Um exemplo extremo ocorreu quando, em 

uma viagem a negócios para Londres, pediu que ficasse no escritório à noite para 

poder operar no mercado de Cingapura. O comprometimento exagerado é 

característica dos fraudadores em ambientes corporativos, pois os mesmos não se 

ausentam do escritório para que possam controlar o risco de serem descobertos.  
 

C – Compilação das falhas na estrutura COSO 
 
 As falhas acima descritas estão inseridas na estrutura de elementos de 

controle da metodologia COSO como segue:  

 

Elementos de Controle COSO Existente no caso? Presente em quais itens? 
Ambiente Interno Sim I – Estrutura matricial 

II – Tone at the top 
III – Falta de segregação de funções 
IV – Recursos humanos insuficientes 
V – Conta erro 88888 
VI – Controles financeiros 
VII – Falta de gestão e monitoração efetiva 
de limites 
VIII – Ignorando sinais externos 
IX – Auditoria Interna 
X – Comprometimento exagerado por parte 
do trader 

Fixação de Objetivos Sim II – Tone at the top 
VII - Falta de gestão e monitoração efetiva 
de limites 

Identificação de Eventos Sim VI – Controles Financeiros 
VII - Falta de gestão e monitoração efetiva 
de limites 

Avaliação de Riscos Sim VI – Controles Financeiros 
VII - Falta de gestão e monitoração efetiva 
de limites 
VIII – Ignorando sinais externos 

Resposta ao Risco Sim VII - Falta de gestão e monitoração efetiva 
de limites 

Atividades de Controles Sim I – Estrutura matricial 
III – Falta de segregação de funções 
IV – Recursos humanos insuficientes 
V – Conta erro 88888 
VI – Controles financeiros 
VII – Falta de gestão e monitoração efetiva 
de limites 
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X – Comprometimento exagerado por parte 
do trader 

Informações e Comunicações Sim VIII – Ignorando sinais externos 
Monitoramento Sim V – Conta erro 88888 

VI – Controles financeiros 
VII – Falta de gestão e monitoração efetiva 
de limites 
VIII – Ignorando sinais externos 
IX – Auditoria Interna 

  

D – Considerações adicionais 
 

Com base na compilação das falhas realizadas no item C acima, pode-se notar:  

  As falhas estão presentes nas oito categorias de controle COSO; 

  Principais categorias são Ambiente Interno, Avaliação de Riscos, Atividades 

de Controles e Monitoramento.  

 

 
3.2. Allied Irish Bank 

 
Como base, para análise documentada a seguir, foram utilizadas as seguintes 

fontes: 

  Relatório emitido pela Promontory Financial Group e pelo escritório de 

advogados Wachell, Lipton, Rosen & Katz em 21 de março de 2002, 

endereçado para Borad of Directors of Allied Irish Banks P.L.C, Allfirst 

Financial INC., and Allfirst Bank;   

  Livro “Greed and Corporate Failure – The Lessons from Recent Disasters”, 

escrito por Stewart Hamilton e Alicia Micklethwait, respectivamente, professor 

de Contabilidade e Finanças da IMD Lausanne e aluna do MBA da IMD.  

 
A – Descrição Geral 
 

Em fevereiro de 2002, sete anos após o colapso do banco Barings, o Allied 

Irish Bank (AIB) anunciou que a filial de Baltimore, nos Estados Unidos, sofrera 

perdas de US$ 691 milhões (seiscentos e noventa e um milhões de dólares) 

decorrentes de operações de trading não autorizadas.  John Rusnak, trader de 

câmbio contratado em 1993 e promovido para o cargo de Managing Director em 
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2001, foi o responsável por essas perdas, por meio de operações de câmbio com a 

moeda japonesa Yen. Nesse cenário, importantes aspectos contribuíram para o 

evento:  

  A responsabilidade pelas atividades de Tesouraria na filial Allfirst bank estava 

sob o comando de um irlandês, David Cronin, que fora enviado de Dublin para 

ter um controle amplo sobre o negócio, incluindo atividades de Front Office e 

Back Office. Por ser um estranho à gestão local, David não fora bem recebido 

pelos demais membros, e, em várias circunstâncias, sequer convidado para 

participar de comitês locais;  

  O AIB tinha reconhecidamente, um forte apetite por operações de trading 

envolvendo posições proprietária, logo colocando o próprio capital em risco no 

mercado financeiro; 

  John Rusnak exercia um forte controle sobre o Back Office, não por meio de 

uma linha de reporte, mas sim, por agressividade no relacionamento e por 

constantes ameaças que fazia a quem não seguisse suas instruções; 

  A remuneração de Rusnak era baseada nos resultados financeiros e este já 

ganhava 30% do lucro líquido gerado pelas atividades de trading, que fosse 

acima de cinco vezes o seu salário. A remuneração de Rusnak foi como 

segue (em US$):  
 

Ano Salário Anual Bônus Remuneração Total 

1997 102.000 0 102.000 

1998 104.000 128.102 232.102 

1999 104.000 122.441 226.441 

2000 108.000 78.000 186.000 

2001 112.000 220.456 (a) 112.000 
 

(a) Rusnak receberia seu bônus em 8 de fevereiro de 2002, quatro dias após a 

descoberta das erdas. O bônus não foi pago.  

 

  As posições não autorizadas eram mascaradas por operações de opções de 

câmbio com contrapartes no mercado Japonês, que expiravam em um dia. 

Rusnak conseguiu convencer o Back Office que esse tipo de operação não 

precisava ser controlado e que as operações tampouco precisavam de 
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confirmações externas a serem obtidas junto aos clientes localizados na Ásia 

(o que era conveniente para Back Office, pois assim não precisariam trabalhar 

durante a noite).   Em certas ocasiões, Rusnak chegou também a falsificar 

confirmações fornecidas pelas corretoras; 
 

  Para cálculo das métricas de risco dos livros de Rusnak, uma funcionária do 

Middle Office usava como base uma planilha em Excel preparada pelo próprio 

trader, ao invés de obter as informações de fontes independentes, como, por 

exemplo, os sistemas operacionais do banco. Nessas planilhas, Rusnak 

colocava informações fictícias que reduziam significativamente o risco 

assumido. Análises posteriores, conduzidas durante a investigação, 

apontaram que Rusnak usou desse artifício em cinquenta e dois dias de um 

total de cinqüenta e oito analisados;  
 

  Deficiências no sistema de controles internos: 
o Embora fosse política do AIB de que todas as operações fossem 

confirmadas com a contraparte, Rusnak convenceu o Back Office que 

esse controle básico, adotado amplamente pela indústria, não fosse 

feito para clientes localizados na Ásia;  
o Controles gerenciais realizados com informações de câmbio que eram 

fornecidas pelo próprio trader, o que permitia a Rusnak manipular os 

controles sobre suas posições. A Auditoria Interna identificou esse 

problema em 1998 e, reportou, de forma não muito assertiva, e, dois 

anos depois, em nova auditoria realizada, foi afirmado que as fontes 

utilizadas para elaboração de controles gerenciais não eram obtidas de 

fontes independentes. Essa preocupação também foi levantada pelo 

OCC, órgão regulador norte americano, anos antes. Quando 

questionada por que essas informações não poderiam ser obtidas pelo 

Back Office, a analista de risco respondeu que o banco não arcaria 

com os custos de ter um terminal de Reuters para a área;  
o Áreas de suporte não continham um número razoável de funcionários, 

e, muitos dos quadros eram bastante inexperientes, trabalhando sem a 

devida supervisão e sem treinamento adequado. As áreas apontadas 

nessa situação eram Gestão de Risco (Mercado e Crédito) e Auditoria 
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Interna. Em certas ocasiões, quando da quebra de limites por parte de 

Rusnak, esses eventos eram reportados nos relatórios de controles, 

como “erro do trader” e nenhuma revisão detalhada era feita sobre 

esses incidentes. Em um caso específico, em que houve uma quebra 

de limite de crédito com contraparte no excesso de oitenta e seis 

milhões de dólares, Middle Office e Risco de Crédito não realizaram 

análises adicionais porque em ambas as áreas havia o entendimento 

que a responsabilidade por tal revisão seria da outra área;  
o Em momento algum era feita uma reconciliação entre o relatório de 

P&L (Profit & Loss) dos livros do trader contra as posições contábeis;  
o Rusnak fora questionado sobre o procedimento de estabelecer prime 

brokerage account, que permitia a liquidação das operações pelo valor 

líquido, ao invés de ser feita operação por operação, o que gera uma 

maior transparência das operações realizadas. Confrontado em uma 

reunião com diversos executivos sobre essa prática, Rusnak alegou 

que o problema ocorre porque a área de Back Office não estava 

preparada para lidar com o alto volume de operações sofisticadas que 

ele fazia.  
o Em março de 2000, AIB fora questionado pelo Citibank se a filial de 

Baltimore poderia honrar com uma grande soma que seria transferida 

no mês subseqüente. Ao invés de indagar diretamente o tesoureiro do 

Allfirst, foi solicitado que um analista da área de Risco de Mercado 

fizesse uma abordagem “discreta” sobre a situação. A explicação 

recebida foi que o valor líquido a ser transferido seria bem menor e que 

estava dentro do parâmetro da operação.  
 

B – Falhas de controles identificadas 
 

I – Estrutura das atividades de trading do Allfirst inadequada 
 

Importantes deficiências estruturais permitiram esse incidente: 

  Tamanho muito pequeno, apenas dois traders, tornava difícil justificar 

investimentos em gestão de risco para melhor controlar esta mesa. 

Adicionalmente, houve mudança de foco de atendimento a clientes para 
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posição proprietária, que é um nicho do mercado extremamente competitivo e 

sofisticado; 

  Rusnak fazia suas atividades de trading, sozinho, ao invés de estar inserido 

em uma equipe maior. Atividade de controle sobre grupos é mais efetiva do 

que quando feita sobre traders que operam individualmente;  

  Agressiva estrutura de remuneração variável baseada apenas em metas 

financeiras. 

 

II – Alta gestão em Baltimore e Dublin não tinha o devido foco nas atividades 
de Rusnak 

Havia quatro razões para que as atividades de Rasnak não recebessem o 

devido foco:  

  Baixos limites de risco e meta de receita variando entre um e dois milhões de 

dólares; 

  As atividades de trading não eram parte do core business do banco; 

  O responsável por supervisionar essas atividades era de confiança da alta 

gestão, portanto, não era dado o devido foco em controles, em função da 

confiança existente;  

  As informações que deveriam alertar sobre os altos riscos assumidos eram 

manipuladas e estavam sempre dentro dos índices preestabelecidos. 

 

III – Supervisão inadequada pelo gestor de Rusnak 
O gestor de Rusnak, Ray, tinha uma forte experiência em atividades de 

trading, mas gastava maior parte de seu tempo supervisionando as atividades de 

trading de juros. Adicionalmente, o mesmo reportou, para diversos gestores 

diferentes em dez anos, muitos dos quais não possuíam um forte conhecimento de 

trading. Adicionalmente, Ray também tinha uma personalidade muito forte e sempre 

apoiava Rusnak quando ocorriam questionamentos por parte de outras funções de 

controles (Finanças, Back Office, Auditoria, etc.), além de, sempre que possível, não 

permitir acesso às informações de trading da Tesouraria.  
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IV – Relatórios de risco inadequados 

Com relação ao monitoramento de gestão de risco, havia as seguintes 

deficiências: 

  O ALCO (Assets & Liabilities Committee), comitê responsável pela gestão de 

riscos de mercado, não tinha conhecimento de todos os sinais de alerta, 

entretanto, falhou ao reagir sobre os poucos sinais que chegavam a esse 

fórum; 

  Postura passiva, apenas decidindo sobre o que era colocado na pauta, ao 

invés de solicitar análises ou investigações mais aprofundadas sobre temas 

específicos; 

  Confiança excessiva era colocada em apenas uma métrica de gestão de 

risco, tendo sido desconsiderada outras importantes métricas. 

 

V – Políticas e procedimentos deficientes 
Embora as políticas e procedimentos fossem revisados anualmente, não era 

comum fazer uma comparação com as melhores práticas recomendadas pelos 

reguladores e existentes no mercado, tampouco havia um envolvimento das áreas 

de negócios na revisão destes e o envolvimento das áreas de risco era esporádico.  

 
VI – Ignorando questionamentos externos 

 A instituição ignorou importantes questionamentos feitos pelo órgão regulador 

norte- americano Office of the Contropller of the Currency (OCC), dentre os quais:  

  Limites excedidos; 

  Nível inadequado de detalhamento de informações fornecidas ao ALCO; 

  Ausência de revisão de preços fora do mercado; 

  Linhas de reporte de áreas de controles (Back Office, Risco, etc) serem 

afuniladas no responsável pelo Front Office. 

 

VII – Back Office incapacitado 
 A área de Back Office não era devidamente capacitada, pois, seus 

funcionários não tinham experiência adequada sobre essas atividades e tampouco 

recebiam treinamento específico. Adicionalmente, havia falta de diligência na 
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execução das atividades, pois, os controles não eram executados conforme 

requerido por políticas e havia uma certa propensão a mudar as práticas existentes, 

sempre para uma direção menos disciplinadora. As seguintes deficiências foram 

identificadas:  

  A confirmação de operações com contrapartes era inadequada; 

  Falta de independência na valorização de carteiras; 

  Inadequada revisão dos relatórios diários; 

  Acesso remoto aos sistemas do banco não era monitorado; 

  Falta de reconciliação e pagamento das notas de corretagem (essa atividade 

era feita por Rusnak); 

  Ausência de validação dos detalhes referentes às contrapartes; 

  Exacerbada influência dos traders sobre os funcionários de Back Office; 

  Ausência de função de Finanças independente do negócio; 

  Compartilhamento de senha entre os funcionários era prática comum.    

 

VIII – Falhas no Middle Office 
A função de Middle Office tem atuação-chave na gestão do risco de mercado 

de tesourarias, pois auxilia a organização no entendimento e monitoração dos riscos 

assumidos. No Allfirst importantes deficiências foram identificadas:  

  Informações referentes ao limite de perda de resultado não eram 

reconciliadas com os controles contábeis; 

  Não havia um claro entendimento dos riscos assumidos nas estratégias de 

trading de Rusnak e tampouco eram preparados relatórios adequados para 

uma efetiva monitoração destes; 

  O conjunto de relatórios preparados não foi desenvolvido de forma 

independente, mas sim, sob forte influência de Rusnak, inclusive com 

utilização de informações preparadas pelo próprio trader; 

  Ausência de reconciliação mensal entre os relatórios de resultados da 

tesouraria com os  de resultados das atividades de Rusnak; 

  Supervisão inadequada sobre as atividades do analista de risco que produzia 

os relatórios de monitoração; 

  O trader exercia atividades-chave referentes ao controle de crédito e as 

quebras de limites não eram objeto de investigação. 
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IX – Revisões de avaliação de riscos inadequadas 
As revisões trimestrais conduzidas pelo Grupo de Risco não documentavam, 

de forma adequada, as deficiências identificadas e, tampouco faziam testes 

adequados para se assegurar que os controles implantados operavam de forma 

efetiva. Com relação aos trabalhos conduzidos pela Auditoria Interna, os papéis de 

trabalho demonstram que não havia um entendimento claro dos riscos existentes e 

controles-chave não foram testados ou foram testados de forma incompleta.  

 

X – Comprometimento exagerado por parte do trader 
Os reguladores norte-americanos determinam que as instituições financeiras 

obriguem seus traders a ficarem pelo menos duas semanas sem executar atividades 

de trading, para que eventuais práticas fraudulentas sejam descobertas nesse 

período. Rusnak gozava esse período de férias, mas continuava com suas 

atividades de trading, de forma remota, na sua residência. Adicionalmente, o trader 

costumava negociar à noite e nos finais de semana. As atividades de trading feitas 

remotamente, não eram devidamente monitoradas.  

 

C – Compilação das falhas na estrutura COSO 
 
  

Elementos de Controle COSO Existente no caso? Presente em quais itens? 
Ambiente Interno Sim I – Estrutura das atividades de proprietary 

trading inadequadas 
II – Alta gestão sem o devido foco em 
proprietary trading 
III – Supervisão inadequada pelo gestor do 
trader 
IV – Relatórios de risco inadequados 
VI – Ignorando questionamentos externos 
VII – Back Office incapacitado 
VIII – Falhas no Middle Office 
IX – Revisões de avaliação de riscos 
inadequadas 
X – Comprometimento exagerado por parte 
do trader 

Fixação de Objetivos Não  
Identificação de Eventos Não  
Avaliação de Riscos Sim II – Alta gestão sem o devido foco em 

proprietary trading 
IV – Relatórios de risco inadequados 
VI – Ignorando questionamentos externos 
VIII – Falhas no Middle Office 
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IX – Revisões de avaliação de riscos 
inadequadas 

Resposta ao Risco Não  
Atividades de Controles Sim VI – Ignorando questionamentos externos 

VII – Back Office incapacitado 
VIII – Falhas no Middle Office 
X – Comprometimento exagerado por parte 
do trader 

Informações e Comunicações Sim V – Políticas e procedimentos deficientes  
VI – Ignorando questionamentos externos 

Monitoramento Sim IV – Relatórios de risco inadequados 
V – Políticas e procedimentos deficientes  
VI – Ignorando questionamentos externos 
VII – Back Office incapacitado 
VIII – Falhas no Middle Office 
IX – Revisões de avaliação de riscos 
inadequadas 
X – Comprometimento exagerado por parte 
do trader 

  

 

D – Considerações adicionais 
 

Com base na compilação das falhas realizada, no item C acima, podem-se notar:  

  As falhas estão presentes em cinco das oito categorias de controle COSO:  

o Ambiente interno; 

o Avaliação de riscos; 

o Atividades de controles; 

o Informações e comunicações; 

o Monitoramento. 

  Assim, como no caso anteriormente analisado, Banco Barings, as principais 

categorias com problemas são Ambiente Interno, Avaliação de Riscos, 

Atividades de Controles e Monitoramento.  

 
3.3. Enron 

As informações utilizadas para essa análise de caso foram obtidas no livro 

Greed and Corporate Failure – The Lessons from Recent Disasters, escrito por 

Stewart Hamilton e Alicia Micklethwait, respectivamente, professor de Contabilidade 

e Finanças da IMD Lausanne e aluna do MBA da IMD. Adicionalmente, foram 

utilizadas matérias publicadas no jornal Chicago Tribune, em três de setembro de 

2002.  
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A – Descrição 
 

O escândalo financeiro da Enron foi o então maior da história e, principal 

catalisador da revisão do marco regulatório corporativo nos Estados Unidos, que 

resultou a criação da lei Sarbanes – Oxley, assim denominada para referenciar os 

dois senadores dos partidos, Republicano e Democrata, Sarbanes e Oxley, que 

criaram essa importante lei. A empresa nasceu decorrente da desregulamentação do 

setor de energia nos Estados Unidos, por meio de fusão e aquisição de uma série de 

empresas do setor energético, o que não a caracteriza como uma instituição 

financeira de fato, mas, rapidamente esta abriu novas linhas de negócios e entrou (e 

ajudou a criar), com muita agressividade, no mercado de derivativos, tendo formado 

uma das mesas de tesouraria mais arrojadas e criativas do planeta, com 

aproximadamente mil e duzentos livros de trading. De fato, a empresa Enron 

aumentou sua complexidade de forma significativa, terminando com mais de três mil 

empresas associadas, consolidando ou não, em seu balanço, dentre as quais mais 

de quatrocentas sediadas em Cayman. Esse rápido crescimento aumentou, de 

forma desproporcional, o preço das ações da Enron, que foi objeto de um 

crescimento vertiginoso, incentivado pelo CEO Kenneth Lay, que estimulava os 

funcionários da empresa a investirem suas economias nas ações da empresa, 

enquanto este, juntamente com outros executivos com acesso a informações 

privilegiadas, desfaziam-se de suas posições.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Elementos de COSO para contexto de mesas de tesouraria 
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Como reflexo da cultura nascida dentro da organização, havia uma 

mentalidade de ambição exacerbada, que levou seu quadro de funcionários a 

sempre pensar nos resultados financeiros, independentemente de como os mesmos 

eram gerados. Uma conhecida expressão na empresa era Friday Night Specials, que 

vinha a ser negócios feitos de última hora, para fazer com que a empresa tivesse 

resultados financeiros dentro do esperado, para cada trimestre. Essa cultura é muito 

bem expressada por um ex-funcionário que publicou na intranet de seu MBA o 

seguinte depoimento:  

 
“Okay, agora que está acabado, eu posso compartilhar um pouco do que 
estava acontecendo – pelo menos onde eu trabalhava. Imagine que você 
prepara uma planilha com um modelo de negócio, faz algumas simulações, 
considera todos as possíveis variáveis, e assegura que ainda assim 
consegue um grande lucro a valor presente. Aí você “vende” esta ideia para 
uma empresa do grupo Enron que não consolida suas informações 
financeiras no balanço, e obtém um financiamento para este projeto dando 
em garantia ações da Enron (atenção, empresas que não consolidem nas 
demonstrações financeiras da Enron). Aí é só registrar o ativo (ou lucro) 
adiantado 
 
Ok, now that it´s bust, I can tell you a little bit of what was going one – at 
least where I was. Imagine that you make a spreadsheet model of a 
business plan (in this case it was taking over the world. You discount it with 
Montercalo simulations (more like Atlantic city, really), sensitize it to all 
possible shocks, but still make sure you obtain a huge NPV. Then you “sell” 
this idea to a company that Enron does not consolidate and which finances 
the purchase with debt guaranteed by Enron´s liquid stock (remember no 
consolidation). You book all the NPV (or profit) upfront”.   

 

Após leitura do depoimento acima, fica claro a cultura da empresa de criar 

lucro de imediato nos balanços consolidados da Enron, independente de o projeto 

ser lucrativo ou não, deixando que os aportes financeiros iniciais para os projetos, 

ficassem escondidos, no balanço de empresas que não consolidavam nas 

demonstrações financeiras.  

Outro importante fato, relacionado a esse episódio, refere-se à postura de 

uma das maiores empresas de auditoria externa do mundo, a Artur Andersen. Essa 

empresa, que tinha na Enron um de seus principais clientes, recebia 

aproximadamente um milhão de dólares por semana, em honorários por serviços 

prestados em auditoria externa e  interna, que também foram terceirizados em 1994, 

para a Andersen.  Essa relação passou a trazer um conflito de interesse ainda maior 

na medida em que a Enron contratava diversos funcionários da Artur Andersen para 

compor seus quadros. Dessa forma, os auditores externos, que tinham bom 
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relacionamento com seus ex-colegas, atualmente trabalhando na Enron, passavam 

a almejar oportunidades de trabalho na Enron, aniquilando, assim, qualquer tipo de 

independência que poderia existir entre a empresa contratante dos serviços de 

auditoria externa (Enron) e seu auditor externo (Artur Andersen). Essa total falta de 

independência e transparência nunca será devidamente analisada porque, ciente de 

seus riscos legais, a empresa optou por destruir seus papéis de trabalho, 

comprometendo sua continuidade.  

 

B – Falhas de controles identificadas 
 

I – Decisões estratégicas erradas 
A estratégia adotada consistia de investir pesado no negócio principal 

(geração de energia e transmissão) nos Estados Unidos e fora, além de desenvolver 

o negócio de trading de energia elétrica. Essas iniciativas demandavam uma alta 

injeção de capital com retorno previsto em longo prazo e, eventos inesperados 

dificultaram o financiamento, como por exemplo a recusa do Banco Mundial em 

financiar um enorme projeto na Índia e a desvalorização das moedas nos países 

latino americanos, o que passou a ser uma dificuldade adicional ao alto custo pago 

pela Enron, para comprar empresas na região.  

Com relação ao desenvolvimento do negócio de trading, o mesmo começou 

lucrativo, mas quando houve um aumento da competição, as margens (e 

lucratividade) começaram a cair. Adicionalmente, a Enron passou a negociar outros 

ativos, como água e celulose, e por não haver liquidez nesse mercado, a empresa 

passou a sofrer perdas constantes com esses ativos.  

 

II – Ambição e o sistema Star 
O Friday Night Specials levou a uma situação em que a empresa se 

preocupasse apenas com os resultados do trimestre, o que era também 

impulsionado pelo agressivo sistema de avaliação de desempenho denominado Star 

System. Nesse sistema, os funcionários recebiam suas remunerações variáveis com 

base na receita gerada, e não no dinheiro gerado. Funcionários que falhassem em 

entregar suas metas era sumariamente desligados da corporação, por meio do 

sistema de avaliação de desempenho. 
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III – Gestão de risco inadequada 
Havia problemas de gestão de risco no nível mais alto da organização, bem 

como na gestão intermediária.  

Dois dos principais executivos, Jeff Skilling e Rebecca Mark, ambos 

estudantes do MBA de Harvard, disputavam a sucessão do CEO Kenneth Lay. 

Nesse sentido, lutavam por alocação de (escasso) capital para seus projetos, e, 

Kenneth Lay deixava que o CFO Fastow intermediasse o conflito entre os dois. 

Entretanto, Fastow sequer tinha sua credencial profissional para atuar como CFO e 

seus padrões éticos eram aquém do desejado, pois fora o principal responsável pela 

criação das subsidiárias (SPV) criadas para gerar receita fictícia e esconder os 

prejuízos das operações estruturadas. Fastow, e alguns de seus funcionários, foram 

acusados de ao criar estas SPVs ficarem ricos subtraindo dinheiro que pertencia a 

Enron.  

Por fim, a execução dos projetos especiais, que geravam a receita necessária 

para alcançar as metas do trimestre, era aprovada praticamente sem revisão dos 

critérios empregados nos modelos. Em pelo menos uma ocasião, o modelo era tão 

arrojado que ao ser recusado pela gestão foi encaminhado diretamente para a 

Arthur Andersen (e aprovado).      

 

IV – Comitê de Auditoria Ineficaz 
O Comitê de Auditoria era liderado por Robert Jaedicke, que era tido como 

uma referência e assumiu cargo de destaque na conceituada Stanford Business 

School. O comitê se reunia de quatro a cinco vezes por ano, conforme determinação 

dos reguladores. Entretanto, o tempo reservado para as reuniões, nunca mais de 

duas horas, não permitia discussões mais aprofundadas sobre os temas complexos 

da Enron. Exemplificando, a agenda de uma única reunião cobriu os seguintes 

tópicos:  

  Relatório Enrons´s GAAP compliance and internal controls, reservas 

financeiras e transações com partes relacionadas, além das demonstrações 

financeiras; 

  Revisão do Audit Committee Charter; 

  Plano de Auditoria Anual da Auditoria Interna; 

  Revisão da política de comunicação com analistas; 



59 
 

  Avaliação do impacto da nova regulamentação denominada Fair Disclosure. 

 

 

V – Conselho ineficaz 
O relatório publicado pela comissão de investigação do senado acusou o 

Conselho de ser ineficaz quando da execução de suas atividades. As principais 

razões são listadas a seguir:  

  O Conselho sabia e autorizou práticas contábeis inadequadas, 

desconsiderando alguns alertas emitidos pela Artur Andersen em janeiro de 

1999; 

  Foi permitida uma excessiva remuneração baseada em geração de receitas; 

  Não houve aderência ao código de ética e conduta da organização ao permitir 

que Fastow operasse com as empresas subsidiárias e SPVs; 

  Falha ao não questionar como a Enron conseguiu aumentar suas receitas em 

1999 de quarenta bilhões de dólares para cem bilhões de dólares em 2000. 

 
VI - Auditoria Externa 

 O escândalo da Enron resultou na dissolução da Artur Andersen, até então, 

uma das maiores e respeitadas empresas de auditoria e consultoria do mundo, a 

Arthur Andersen. Não é correto apontar a empresa como a causadora do colapso, 

mas com certeza contribuiu de forma significativa para tal situação, razão pela qual 

teve que pagar sessenta milhões de dólares em forma de acordo judicial. A seguir, 

importantes observações decorrentes da investigação conduzida pelo comitê do 

senado norte-americano: 

  No ano de 2000, a Enron pagou cinqüenta e um milhões de dólares em 

honorários (sendo vinte e cinco por serviços de auditoria e vinte e seis por 

consultoria);  

  Enron sinalizava constantemente que tinha na Artur Andersen uma fonte de 

recursos humanos em finanças e contabilidade para compor seus quadros 

internos. Qual o nível de independência que um assistente de auditoria terá 

ao fazer suas avaliações e emitir opiniões sobre as práticas adotadas, por um 

potencial futuro empregador, com agressiva política de remuneração?; 
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  As atividades de auditoria interna foram terceirizadas para a Artur Andersen, o 

que causa um conflito de interesse relevante; 

  Enron era classificada internamente, na Artur Andersen como um cliente “alto 

risco”, além de ser considerada como um cliente difícil e exigente, tendo 

inclusive solicitado o afastamento de um dos sócios que prestava serviços 

para a Enron;  

  As principais acusações contra essa empresa são negligência profissional em 

julgamentos e falha de escalar preocupações internas para o Comitê de 

Auditoria da Enron, além de obstrução da justiça por ter destruído seus papéis 

de trabalho.  

 
 
C – Compilação das falhas na estrutura COSO 
 

 Elementos de Controle 
COSO 

Existente no caso? Presente em quais itens? 

Ambiente Interno Sim II – Ambição e o sistema Star 
III – Gestão de risco inadequada 
IV – Comitê de Auditoria Ineficaz 
V – Conselho ineficaz 
VI – Auditoria Externa 

Fixação de Objetivos Sim I – Decisões estratégicas erradas 
Identificação de Eventos Sim I – Decisões estratégicas erradas 
Avaliação de Riscos Sim III – Gestão de risco inadequada 
Resposta ao Risco Sim III – Gestão de risco inadequada 
Atividades de Controles Sim IV – Comitê de Auditoria Ineficaz 
Informações e Comunicações Sim VI – Auditoria Externa 
Monitoramento Sim II – Ambição e o sistema Star 

IV – Comitê de Auditoria Ineficaz 
VI - Auditoria Externa 

  

  

D – Considerações adicionais 
 

 Com base na compilação das falhas realizadas no item C, acima, pode-se 

notar:  

  As falhas estão presentes nas oito categorias de controle COSO;  

  Principais categorias são Ambiente Interno e Monitoramento.  
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3.4. National Australian Bank 

  Como base para a análise documentada abaixo, foram utilizadas as seguintes 

fontes: 

  Resposta ao Mercado emitida pelo Group Corporate Affairs do National 

Australian Bank (“National´s response to foreign currency options trading 

losses), emitida em 12 de março de 2004; 

  Relatório emitido pela PriceWaterhouseCoopers, em 12 de março de 2004 

(Investigation into foreign Exchange losses at the National Australian Bank); 

  Relatório financeiro anual de 2010.  

 
A - Descrição Geral 
 O National Australian Bank (NAB) é um dos maiores bancos da Austrália, com 

aproximadamente quarenta mil funcionários, mais de mil e oitocentas agências e 

com forte atuação na região da Oceania, Reino Unido e Estados Unidos. O banco 

tem aproximadamente quatrocentos e sessenta mil acionistas e seus resultados 

financeiros alcançados, no ano fiscal de 2010 (30/09/2010), apresentam um sólido 

desempenho financeiro, com US$ 664 bilhões (seiscentos e sessenta e quatro 

bilhões de dólares) de ativos e lucro líquido de US$ 4 bilhões (quatro bilhões de 

dólares). Esses resultados são frutos de uma gestão implantada no comando do 

NAB, que foi iniciado no primeiro semestre de 2004, decorrente de uma perda 

financeira na mesa de opções de câmbio no montante de US$ 266 milhões 

(duzentos e sessenta e seis milhões de dólares).  

  O relatório aponta, em seu sumário executivo, os seguintes pontos-chave:  

  O banco veio a mercado anunciar em 27 de janeiro de 2004 que enfrentou 

perdas decorrentes de posições não autorizadas pela instituição. O valor total 

apurado é de duzentos e sessenta e seis milhões de dólares; 

  As perdas aumentaram de forma significativa entre setembro de 2003 e 

janeiro de 2004; 

  Quatro traders da Mesa de Opções de Câmbio se utilizaram de buracos e 

falhas nos sistemas e processos para esconder perdas e proteger bônus; 

  As atividades desenvolvidas pelos quatro traders acima mencionados são 

contrárias à estratégia da organização; 
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  As perdas com opções de câmbio foram reportadas para a alta administração 

por diversos funcionários mais juniores, em treze de janeiro de 2004; 

  Falta de uma cultura de Compliance adequada na área de Divisão de 

Mercados, resultando em uma tendência de não haver discussões francas 

sobre problemas e tampouco sem transparência sobre condutas 

inadequadas; 

  Warning Signals, internos à organização e por parte dos reguladores e de 

outros participantes de mercado, não foram devidamente considerados para 

ações corretivas. 

 Adicionalmente, o sumário executivo traz quatro importantes comentários, que 

estão resumidos como segue:  

  O Conselho assume responsabilidade pelos problemas ocorridos, 

principalmente nos aspectos relacionados à cultura organizacional e à 

reputação da Organização, bem como por qualquer perda sofrida pelos 

acionistas. Nesse sentido, Charles Allen e Frank Cicutto, Chairman e CEO 

respectivamente, renunciaram aos seus mandatos no primeiro trimestre de 

2004, em função dos fatos ocorridos; 

  Os quatro traders foram demitidos, bem como o supervisor destes. 

Adicionalmente, a conduta de diversos funcionários que falharam em suas 

funções de controle e também menciona que os seguintes funcionários 

deixariam a organização: Executive General Manager of Corporate & 

Institutional Banking, Head of Markets Division e o General Manager of Risk 

Management;   

  Menção positiva à atitude de funcionários que seguiram a política de 

Whistleblowers, além de anunciar a implantação de uma nova cultura 

organizacional, que fortaleça o diálogo aberto e iniba a arrogância e tendência 

a esconder notícias ruins. Essa mudança cultural será contemplada em 

processos-chave, tais como recrutamento e avaliação de desempenho.     
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B – Falhas de controles identificadas 
 

De forma geral, houve falhas graves em supervisão, gestão de risco, 

operacional e por parte do Conselho e demais comitês.  

 

I – Supervisão inadequada 
 As atividades de supervisão não eram adequadas, pois focavam apenas na 

lucratividade do negócio, sem considerar outras métricas importantes, além de 

serem lenientes com a falta de disciplina por parte dos traders:  

  Diversas quebras de limites eram reportadas rotineiramente, sem que 

houvesse a reversão das posições não autorizadas e tampouco com 

investigações adicionais sobre as ocorrências dos mesmos; 

  Novos produtos eram negociados sem que fossem devidamente aprovados 

por todos os stakeholders;  

  Embora as avaliações de desempenho dos traders tivessem menção a 

constantes quebras de limites, nada de concreto foi feito para coibir essa 

prática. 

 

II – Gestão de risco ineficaz 
O relatório utilizado para medir o risco de mercado era tido pelo banco, como 

não confiável, por isso, passou a ser incluído em uma das últimas páginas do 

relatório gerencial a ser distribuído nos comitês mais importantes do banco. Essa 

situação, que perdurou por mais de três anos, foi um consenso obtido, ou causado, 

pela reatividade dos traders quando questionados sobre o excesso de quebra de 

limites. A melhora do sistema para monitoração do risco de mercado começou a ser 

feita apenas no final de 2003, em função de limitação orçamentária. Tal situação 

criou uma cultura em que os excessos eram automaticamente aprovados, sem 

questionamentos ou investigações. 

 

III – Ignorando sinais externos e internos 
Em março de 2002, outro banco australiano chamou um membro do MR&PC, 

Market Risk and Prudential Control, para conversar sobre as altas posições tomadas 

pelo National Australian Bank (NAB). Ao invés de conduzir investigações internas, a 

resposta por parte do membro do MR&PC foi que se esse tipo de rumor vazasse 



64 
 

para o mercado australiano, o NAB não faria mais negócios com esse banco. Em 

momento algum,esse evento foi dividido com o CEO ou o Conselho de 

Administração. 

Em outubro de 2003, a mesa de Opções vendeu duas operações de opções, 

que estavam gerando um ganho de aproximadamente trezentos e vinte e dois 

milhões de dólares, o que suscitou questionamentos por parte do Back Office e o 

assunto foi escalado para o comitê MR&PC, que corretamente questionou o porquê 

dessas operações. A resposta dada pela própria mesa é que essas operações foram 

feitas para captar recursos para a continuidade do negócio e, que eram mais baratas 

do que solicitar este funding pelo sistema interno do banco. Tal explicação deveria 

ter motivado importantes questionamentos adicionais. 

 

IV – Falta de controles financeiros efetivos 
 A área de Middle Office não conduzia controles básicos e análises, dentre os 

quais destacam-se: 

  Operações canceladas ou alteradas nos dias próximos ao final de mês; 

  Operações com preços fora de mercado, prêmio ou perda alta no primeiro dia, 

prêmio diferido; 

  Variação no resultado financeiro, volumes e com clientes ou entre mesas; 

  Corroboração das condições de mercado quando da análise de receitas, 

entendimento do tamanho, natureza e risco da carteira; 

  Validação independente da valorização das carteiras no final de mês. 

 

V – Falhas no Back Office 
 Duas importantes falhas no Back Office contribuíram de forma significativa 

para o incidente no National Australian Bank: 

  A validação do resultado financeiro era realizada com base em um relatório 

diferente do utilizado, para executar o controle de totalidade do 

processamento das operações. Dessa forma, os traders podiam colocar 

operações fictícias na base de cálculo do P&L e depois excluí-las sem deixar 

trilha de auditoria. Esse procedimento não era identificado porque Back Office 

utilizava outro relatório para controle de totalidade das operações;     
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  Durante discussão entre traders e funcionários mais juniores do Back Office, 

ficou acertado, entre ambas as partes, que operações internas (utilizadas 

para transferir riscos entre as diversas mesas ou carteiras) não seriam 

checadas pelo Back Office. Essa situação foi comunicada por email, para 

todos os traders e para o pessoal mais júnior do Back Office, sem que a alta 

gestão tivesse conhecimento dessa ausência de controle. Essa situação 

permitia que os traders pudessem livremente esconder suas perdas, por meio 

de operações internas, que maquiavam as posições reais.  

 

VI – Atuação ineficaz do Conselho 
O Conselho de Administração falhou ao não questionar algumas mudanças 

importantes, que foram feitas no relatório mensal de risco, principalmente com 

relação ao fato de algumas métricas terem sido removidas do início do relatório, para 

o final, em função da métrica não ser confiável, segundo opinião amplamente 

difundida pelos traders. Adicionalmente, a Auditoria Interna levantou pontos muito 

importantes sobre as falhas de controles na mesa de operações, entretanto, não deu 

a devida indicação de risco para esses pontos, razão pela qual não foram escalados 

para o Comitê de Auditoria e para o Conselho de Administração.  

 

VII – Cultura da organização 
A cultura da organização, ou tone at the top, no National Australian Bank, era 

a de executar os controles com foco no processo, ao invés de se obter um correto 

entendimento dos riscos em questão, ou seja, era um controle pro forma, sem 

discussão aberta sobre as características e riscos envolvidos nas operações. Outro 

importante aspecto era a prática de transferir a responsabilidade, ao invés de 

assumi-la. Exemplo claro desse comportamento refere-se à postura da área de 

Gestão de Risco, que comunicava a linha de negócios sobre as quebras de limites, 

mas não escalava esse assunto para esferas superiores. Por fim, era de 

conhecimento generalizado na organização que os traders tinham um 

comportamento muito arrogante e agressivo quando questionados de suas 

operações, quebras de limites, etc.  
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C – Compilação das falhas na estrutura COSO 
 
 As falhas acima descritas estão inseridas na estrutura de elementos de 

controle da metodologia COSO como segue: 
 

Elementos de Controle COSO Existente no caso? Presente em quais itens? 
Ambiente Interno Sim I – Supervisão inadequada 

II – Gestão de risco ineficaz 
III – Ignorando sinais externos e externos 
VI – Atuação ineficaz do Conselho 
VII – Cultura da organização 

Fixação de Objetivos Não  
Identificação de Eventos Não  
Avaliação de Riscos Sim II – Gestão de risco ineficaz  

VII – Cultura da organização 
Resposta ao Risco Sim VII – Cultura da organização 
Atividades de Controles Sim IV – Falta de controles financeiros efetivos 

V – Falhas no Back Office 
Informações e Comunicações Sim III - Ignorando sinais externos e internos 

V – Falhas no Back Office 
VI – Atuação ineficaz do Conselho 

Monitoramento Sim II – Gestão de risco ineficaz 
VI – Atuação ineficaz do Conselho 

  

 

D – Considerações adicionais 
 Com base na compilação das falhas realizadas no item C acima, pode-se 

notar:  

  As falhas não estão presentes apenas nas categorias Fixação de Objetivos e 

Identificação de Eventos;  

  Principais categorias são Ambiente Interno, Avaliação de Riscos, Atividades 

de Controles e Monitoramento (notadamente a falha da Auditoria Interna, em 

escalar importantes pontos de auditoria, identificados antes da descoberta 

das posições não autorizadas).  

 
3.5. Société Génerale (Soc Gen) 

 Com base para a análise documentada abaixo, foram utilizadas as seguintes 

fontes: 
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  Comunicado emitido pelo Soc Gen em 27 de janeiro de 2008 comunicando ao 

mercado os resultados preliminares de uma investigação conduzida pelo 

próprio Soc Gen, sobre as perdas; 

  Relatório emitido pela PriceWaterhouseCoopers em 23 de maio de 2008, 

denominado “Summary of PwC diagnostic review and analysis of the action 

plan”. 

 
A – Descrição Geral  

Jerôme Kerviel, o trader que operava na Mesa Delta One, considerada de 

baixo risco no Société Générale, em função da simplicidade de suas operações 

(arbitragem de ações a vista e futuros), é proveniente de uma família de origem 

simples, estudou em universidades consideradas como de segunda linha, e, iniciou 

sua carreira em áreas de suporte dentro do Banco em 2001, notadamente o 

chamado Middle Office, que é responsável por monitoração de riscos de mercado, 

apuração de lucros e conformidade com políticas e procedimentos. Em 2005, Kerviel 

foi promovido e indicado para assumir uma posição de trader na Mesa Delta One.  

 O total de perdas acumuladas pelo banco alcançou a incrível soma de quatro 

bilhões e novecentos milhões de euros e, são decorrentes de operações não 

autorizadas que foram, no decorrer do tempo, escondidas por operações fictícias, 

que anulavam o impacto nos relatórios que monitoravam os riscos de mercado. 

Conforme investigações conduzidas, esse procedimento foi iniciado no começo de 

2005, mantido de forma marginal em 2006, ganhou vulto em 2007 e no início de 

2008 foi descoberto, por meio de investigação iniciada por um dos superiores de 

Kerviel, após uma operação despertar suspeita, em função de seu alto valor. Após 

investigação inicial, foi identificada uma posição não autorizada que, ao ser desfeita 

no mercado, gerou as perdas acima mencionadas.  

 

B – Falhas de controle identificadas 
 

Ao analisar as informações disponíveis sobre o assunto, são identificadas 

falhas de controle graves, que possibilitaram a perpetuação dessa situação por 

alguns anos, quando nesse tipo de negócio, qualquer falha de controle deve ser 

imediatamente remediada, pois o volume financeiro é muito alto.  
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I – Tone at the top 

Nas matérias publicadas pela imprensa sobre esse escândalo financeiro, 

Kerviel argumenta que seus gestores sabiam das posições assumidas pelo próprio e 

demandavam que ele continuasse com essa prática para que a rentabilidade da 

Delta One estivesse acima das metas. Essa informação não é mencionada nos dois 

recursos utilizados para a pesquisa, porém, vem sendo adotada pelo trader e sua 

advogada na defesa deste. Cabe à justiça decidir, mas dada a relevância dessa 

informação, esta é considerada neste trabalho. De qualquer forma, independente da 

veracidade dessa informação, o fato de esse esquema ter passado despercebido 

pela alta administração do Banco, por quase três anos, denota uma falta de atenção 

e foco de controle nas atividades realizadas por esse profissional.  

 

II – Quebra do controle de Segregação de funções 
Por ter trabalhado cinco anos no Middle Office, Kerviel conhecia muito bem as 

rotinas de controle adotadas nessa área, bem como as deficiências de sistemas e 

falhas operacionais. Dessa forma, por meio desses fracos procedimentos adotados 

pela área, conseguiu esconder suas posições não autorizadas. Como exemplo, 

foram feitas operações fictícias com contrapartes listadas como “pendente” e 

operações cujos produtos têm confirmação somente no final da operação (que eram 

revertidas pelo trader antes da liquidação e conseqüentemente da confirmação).  

Outro aspecto relevante que ajudou a aumentar o risco de ausência de 

segregação de funções é que as senhas utilizadas por Kerviel, durante seus cinco 

anos de trabalho no Middle Office, nunca foram canceladas, o que lhe permitiu 

acesso indevido a sistemas utilizados para controlar as atividades pelas quais ele 

era responsável.    

  

III – Falhas de monitoração operacional e de limites 
 Conforme relatório endereçado ao Primeiro Ministro da França, a situação 

passou despercebida, em função da necessidade de implantar importantes controles 

de limites por trader, tais como: 

  Posição por volume de operações, ao invés do risco assumido (net entre 

ativos e passivos); 
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  Monitoramento do fluxo de caixa (incluindo chamada de margens, alocação 

de capital, resultados); 

  Análise cuidadosa de operações canceladas e modificadas pelos traders;  

  Confirmação de todas as operações com contrapartes. 

 Outro importante elemento reportado é que as unidades de controle 

(Finanças, Back Office, Risco, Compliance, etc.) vinham atuando de forma 

fragmentada, sem uma postura tempestiva quando da identificação de problemas 

isolados que, em seu conjunto, trazem um grande risco para a organização.  

 

IV - Ignorando sinais externos 
Em novembro de 2007, o Banco Société Générale foi formalmente 

questionado pela EUREX, que é uma das maiores bolsas de derivativos do mundo, 

questionando o mesmo pelo alto volume negociado pela Mesa Delta One. Com base 

nas informações existentes, não fica claro se houve negligência por parte da gestão 

ao responder esses questionamentos, mas de qualquer forma, o fato de essa 

situação ter ainda se perdurado por mais de dois meses, demonstra que não foi 

dado o devido cuidado.   

 
IV – Comprometimento exagerado com o trabalho 

Outra importante revelação, trazida pela cobertura desse escândalo 

financeiro, é que Jerome Kerviel era avesso a férias. No decorrer de 2007, ausentou-

se de suas atividades por apenas quatro dias úteis.  

 
C – Compilação das falhas na estrutura COSO 
 As falhas acima descritas estão inseridas na estrutura de elementos de 

controle da metodologia COSO como segue:  
 

Elementos de Controle COSO Existente no caso? Presente em quais itens? 
Ambiente Interno Sim I – Tone at the top 

II – Quebra do controle de segregação de 
funções 
III – Falhas de monitoração operacional e 
de controle  
IV – Ignorando sinais externos 
V – Comprometimento exagerado por 
parte do trader 

Fixação de Objetivos Não  
Identificação de Eventos Não  



70 
 

Avaliação de Riscos Sim III – Falhas de monitoração operacional e 
de controle 
IV – Ignorando sinais externos 

Resposta ao Risco Não  
Atividades de Controles Sim II – Quebra do controle de segregação de 

funções 
III – Falhas de monitoração operacional e 
de controle 

Informações e Comunicações Sim III – Falhas de monitoração operacional e 
de controle 

Monitoramento Sim III – Falhas de monitoração operacional e 
de controle 

  

 

D – Considerações adicionais 
 
 Com base na compilação das falhas realizadas no item C acima, pode-se 

notar:  

  As falhas não estão presentes apenas nas categorias Fixação de Objetivos, 

Identificação de Eventos e Resposta ao Risco. 

  Principais categorias com problemas de controle são Ambiente Interno, 

Avaliação de Riscos, Atividades de Controles, Informações e Comunicações e 

Monitoramento. 
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4. CONCLUSÃO 

 
 Ao analisar os dados acima obtidos, os mesmos foram compilados de forma a 

se proceder com uma comparação entre os casos estudados. Os resultados estão 

compilados na Figura 10 – Quantidade de Menções de Falhas, por Estudo de Caso, 

que demonstra quantas menções de falhas, da estrutura COSO, ocorreram em cada 

caso analisado.   

 

Elementos COSO Barings AIB Enron NAB Soc Gen 
Ambiente Interno 10 9 5 5 5 
Fixação de Objetivos 2 - 1 - - 
Identificação de Eventos 2 - 1 - - 
Avaliação de Riscos 3 5 1 2 2 
Resposta ao Risco 1 - 1 1 - 
Atividades de Controles 7 4 1 2 2 
Informações e Comunicação 1 2 1 3 1 
Monitoração 5 7 1 2 1 
 

Essa análise permite as seguintes considerações:  

 

I. Nos estudos de casos Barings e Enron, foram identificados problemas, em 

todas as oito fases do processo de gestão de risco COSO. Nesse sentido, 

isso é decorrente da quebra de paradigma que o caso Barings significou no 

mercado financeiro global, que fez com que órgãos reguladores e mesmos as 

instituições financeiras, por iniciativa própria, começassem a desenvolver 

metodologias de gestão de risco de mercado, notadamente a utilização da 

métrica de risco VAR. Com relação ao caso Enron, que foi considerado o 

maior colapso tido quando da ocorrência do mesmo, a ocorrência de 

problemas em todas as etapas de gestão de risco COSO demonstra que 

quanto maior a incidência de problemas nas diversas etapas da gestão de 

risco, maior a probabilidade de um colapso financeiro na organização. 

II. Em todos os casos analisados, houve problemas no primeiro, e mais 

importante, elemento da gestão de risco COSO, o Ambiente Interno. Nesse 

sentido, as principais falhas podem ser assim resumidas:  
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a. Falha do conselho ao estabelecer uma estrutura efetiva de gestão de 

risco;  

b. Criação de uma cultura de risco permissiva, leniente com quebras de 

limites, excesso de delegação, sistema de controles inadequado e com 

padrões éticos duvidosos; 

c. Adoção de critérios agressivos de remuneração variável com foco 

apenas no retorno financeiro do exercício, sem levar em consideração 

a sustentabilidade da organização na curva do tempo.   

III. Assim como no Ambiente Interno, problemas com Avaliação de Riscos 

também ocorreram em todos os casos. Nesse sentido, essa é uma 

decorrência dos problemas existentes no Ambiente Interno, que resultam em 

uma falha generalizada de entendimento dos riscos assumidos pelas 

organizações, notadamente posições não autorizadas. 

IV. Os problemas relacionados às Atividades de Controle, também presentes em 

todos os casos analisados, demonstram uma ampla gama de problemas, 

merecendo destaque:  

a. O controle básico de segregação de funções (de forma direta, como no 

Barings, ou indiretamente, como no Soc Gen); 

b. Controles financeiros detalhados, que garantam a totalidade das 

operações realizadas a serem contempladas nos relatórios gerenciais, 

bem como as valorizações dos ativos por preços obtidos, de forma 

independente da área de negócio, e controle das posições por trader, de 

forma mais específica, considerando não apenas o líquido do risco 

assumido, mas também a posição bruta (quantidade de operações); 

c. Confirmação de operações com contrapartes demonstrou ser um dos 

controles mais efetivos, que levaram traders  a falsificar confirmações, 

após insistentes pedidos do Back Office, como ocorreu, notadamente, no 

Barings, Allfirst, e Société Génerale. 

V. Os aspectos de Informação e Comunicação também estavam presentes em 

todos os casos analisados. Nesse sentido, vale destacar:  

d. Problemas de comunicação com matriz; 

e. Falta de atenção aos sinais externos, notadamente questionamentos 

stakeholders (reguladores, contrapartes, bolsa). 
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VI. Aspectos de Monitoração também falharam em todos os casos, seja por falha 

de escalar algum assunto para instâncias superiores (comitês, conselho), 

como por atividades específicas de auditoria interna e / ou externa.  

As observações acima destacadas, que ocorreram entre 1995 e 2008, 

continuam, em boa parte, presentes nos problemas atuais de colapsos financeiros. 

Tal conclusão fica notória quando da análise do documento emitido pela 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), intitulado 

Corporate Governance and the Financial Crisis – Conclusions and emerging good 

practices to enhance implementation of the Principles, publicado para o público em 

geral, em vinte e quatro de fevereiro de dois mil e dez. Esse documento, que é tido 

como uma resposta da OECD sobre os problemas de governança corporativa, que 

resultaram na crise econômica de 2008, reporta posições contundentes sobre 

problemas a serem resolvidos para uma efetiva implantação de sólidos princípios de 

governança corporativa. 

 

Processo de Remuneração 

 Acordos de remuneração variável e incentivos são desenvolvidos e propostos 

pela própria alta administração, que por ter papel-chave nesse processo, possui 

condição e habilidade de colocar métricas, que podem ser facilmente atingíveis ou 

não, diretamente alinhadas com os interesses dos acionistas. Nesse sentido, 

deficiências adicionais são a alta complexidade das fórmulas e métricas, bem como 

a falta de transparência, além de incentivo a uma excessiva tomada de risco acima 

do apetite de risco existente.  

 Por fim, práticas adicionais recomendadas são que um membro não executivo 

do Conselho tenha uma atuação bastante ativa nesse processo, bem como que as 

metas e valores a serem pagos sejam formalmente aprovados pelo Conselho de 

Administração.  

 

Governança da Gestão de Risco 

 A gestão de risco deve ser aprimorada, pois, ainda, a mesma não é feita de 

forma integrada, que permita uma única visão de risco para a corporação como um 

todo. Adicionalmente, gestores de risco têm sido mantidos isolados do processo de 

gestão e consequentemente não são considerados como essenciais na implantação 

da estratégia da corporação. Adicionalmente, muitas vezes, o Conselho de 
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Administração ignora os riscos assumidos pela empresa. Outros comentários 

importantes seguem:  

  Riscos não devem ser eliminados, mas, sim, gerenciados com um devido 

entendimento, efetiva gestão e corretamente comunicados; 

  O Conselho deve revisar e prover orientações sobre o alinhamento da 

estratégia da corporação, com o apetite de risco e a estrutura interna de 

gestão de risco; 

  A questão de gestão de risco deve ser relevante dentro da organização, 

sendo o Chief Risk Officer independente da área de negócios, reportando 

para o Conselho de Administração e suportado por práticas de governança 

corporativa efetiva; 

  Deve haver uma maior transparência e divulgação das informações referentes 

à gestão de risco para o mercado, tomando-se o cuidado de não revelar as 

estratégias de trading.   

 

Práticas do Conselho de Administração 

 O Conselho de Administração, órgão chave e decisório na integração entre 

acionistas e membros da alta administração da empresa, pode ser ineficaz, em 

função da presença de membros que não sejam independentes e / ou com 

conhecimentos técnicos adequados. Outro fator que prejudica um adequado 

desempenho do Conselho é quando o Chief Executive Officer (CEO) da organização 

acumula a responsabilidade por presidir o Conselho ou tem uma ascendência muito 

forte sobre os demais membros. Como forma de aprimorar a efetividade dos 

Conselhos de Administração, a OECD recomenda:  

  Membros do Conselho devem ser nomeados pelos acionistas; 

  O posto de Presidente do Conselho de Administração não deve ser ocupado 

pelo Chief Executive Officer; 

  As obrigações e potenciais passivos devem ser claramente e formalmente 

definidos, bem como aceitos pelos membros do Conselho; 

  Deve haver membros independentes no Conselho, entretanto, a 

independência de forma isolada não deve ser suficiente, para qualificar um 

membro, uma vez que é necessário existir independência e conhecimentos 

mínimos;  
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  É necessário haver um mapeamento da composição dos conhecimentos que 

o Conselho deve ter de forma coletiva. Nesse conjunto de conhecimentos, 

deve, necessariamente, ter elementos como governança e gestão de riscos;  

  Quando da avaliação da independência dos membros do Conselho, deve ser 

também considerado o tempo de serviço que o membro prestou para o 

presidente do Conselho e para o CEO.  

Direitos dos Acionistas 

 Apesar de em alguns países existirem leis que, de certa forma, cerceiem os 

acionistas a exercer uma ativa busca de seus direitos, a OECD relaciona, como 

importante ponto a ser aprimorado na prática de governança, o pleno exercício dos 

acionistas nesse processo. Especificamente: 

  Os interesses dos acionistas e dos gestores de uma determinada organização 

vinham sendo bem alinhados, o que não se provou sustentável em épocas de 

crise e pessimismo generalizado no mercado;  

  Acionistas têm tido a tendência de agirem de forma reativa ao invés de pró-

ativa e raramente demandam o Conselho de forma consistente, a ser um 

diferencial com forte valor agregado para a organização;  

  Em algumas situações, os acionistas passaram a ter uma visão de curto 

prazo por resultado, assim como os gestores da organização; 

  A participação dos investidores institucionais tem aumentado de forma 

significativa, entretanto, a forma como estes votam tem trazido importantes 

conflitos de interesses;  

   Existe a necessidade de haver uma maior participação dos acionistas quando 

da votação destes nas assembléias de acionistas. Nesse sentido, 

reguladores, agentes custodiantes e organizações de forma geral devem 

procurar maneiras de flexibilizar o mecanismo de votação, adotando formas 

mais ágeis como o voto eletrônico; 

  Investidores institucionais atuando como agentes fiduciários devem ser 

obrigados a publicar os registros de seus votos nas assembléias, para que 

haja uma transparência maior perante seus clientes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Com base nos estudos de caso realizados, fica evidente que três importantes 

elementos, da estrutura de gestão de risco da metodologia COSO, têm importância 

destacada: 

  Ambiente Interno; 

  Avaliação de Risco; 

  Atividades de Controles; 

  Monitoração.  

Esses elementos, quando simultaneamente deficientes, apresentam um alto de 

risco de problemas de governança corporativa, tanto no aspecto de probabilidade de 

ocorrência, quanto no impacto que pode derivar dessa situação, seja no âmbito 

financeiro (insolvência, perdas e queda do valor de mercado), como no aspecto legal 

e de reputação, podendo inclusive acarretar na continuidade da mesma.  

Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se um estudo de caso sobre a 

instituição financeira Lehman Brothers, quarto maior banco de investimentos dos 

Estados Unidos em 2008, quando teve um problema sério de liquidez e entrou com 

pedido de concordata. Essa instituição, fundada há 158 anos, foi vítima do risco de 

crédito e de mercado, que contagiou a economia global, piorada pela situação de um 

fraco ambiente interno, na qual seu CEO Richard Fuld, dono de uma personalidade 

muito forte e, conhecido por operar de forma desconectada de seus pares, em Wall 

Street, acabou ficando isolado pelo regulador norte- americano e seus pares, tendo 

sido negado um apoio financeiro que poderia salvar essa instituição da bancarrota. 

O objetivo desta proposta de estudo é analisar se as medidas trazidas pelo novo 

impacto regulatório no mercado financeiro, Basel III, poderiam ter evitado o colapso 

dessa instituição financeira.  

 Outra caso a ser estudado é a instituição financeira holandesa ABN AMRO 

Bank. Trata-se de uma das mais respeitadas instituições financeiras da Europa, que 

apresentava um crescimento sustentável e, notabilizou-se, por trazer ao contexto da 

indústria de serviços financeiros importante conceito de responsabilidade social. 

Essa instituição comunicou aos mercados em fevereiro de 2007 que iria fazer uma 

aliança estratégica com o Banco Barclays, sediado na Inglaterra. Após uma série de 

conflitos judiciais, inclusive com ameaças físicas contra seu CEO, na assembleia de 
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acionistas, teve seu destino completamente alterado, pois foi adquirida por um 

consórcio montado às pressas por três grandes bancos (Santander, Royal Bank of 

Scotland e Fortis), que depois a fatiou e, excluindo o Santander, acabou solicitando 

ajuda financeira dos governos em função de problemas de liquidez.     

 Por fim, trazendo esse tipo de estudo para o contexto brasileiro, um caso a 

ser analisado é o do Banco Panamericano, ainda em julgamento, e, portanto, mais 

difícil de ser analisado, pois, várias informações são ainda mantidas em segredo 

pela justiça, mas podem permitir uma análise dentro do contexto regulatório do 

Brasil, seja pela perspectiva da legislação do Banco Central do Brasil, como pela 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM).  
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