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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo geral analisar se as organizações financeiras interagiram e 

influenciaram significativamente as instituições regulatórias produzindo mudanças ou ajustes 

nas condições do ambiente bancário razão do compartilhamento de conhecimento e 

informações sobre a regulação e supervisão prudencial internacional, o Acordo de Basiléia. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, justificada pela complexidade do fenômeno e os 

múltiplos aspectos envolvidos os quais dificilmente seriam capturados por abordagens 

quantitativas. O método utilizado é o estudo de caso único, com entrevistas em profundidade 

e análise de conteúdo para coleta e tratamento das informações. A lente teórica é a co-

evolução institucional, por ser uma teoria com perspectiva dinâmica ao considerar que no 

processo interativo entre organizações, instituições e o ambiente, os agentes se adaptam de 

maneiras distintas e independentes  frente às novas condições. Mudanças na regulação podem 

ser associadas às manobras estratégicas das organizações financeiras na busca por evolução 

do ambiente, seja inovando instrumentos e influenciando os demais participantes ou 

articulando ações de cooperação. Neste sentido, analisa-se como a regulação internacional 

influenciou as organizações locais e como estas, no processo de interação com o regulador, 

acabaram por influenciar mudanças no ambiente bancário. Observou-se que a evolução nas 

esferas de regulação e supervisão (medidas prudenciais preventivas)  ocorreu diante de 

cenários adversos da economia global, onde organizações anteciparam mudanças regulatórias 

que lhes permitissem margem de manobra  e maior conservadorismo diante de cenários de 

crises externa. Os exemplos de melhores práticas de gestão, governança e  de instrumentos de 

precificação  mais dinâmicos vindos do mercado internacional geraram mudanças estratégicas 

no campo organizacional,  de adaptação das organizações ao contexto do ambiente e 

das escolhas de mudanças estratégicas que resultaram em forte e influente 

interação, individual e deliberada ou resposta coletiva às ameaças e oportunidades 

percebidas,  com outras organizações do mercado e com o regulador através de cooperação 

técnica e troca de conhecimento,  influenciando  práticas estratégicas de interesse de 

organizações líderes e seus stakeholders. 

 

Palavras-Chave: Estratégia; Gestão Internacional; Basiléia; Co-evolução; Regulação 

Bancária
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O sistema financeiro foi marcado por dois movimentos, durante a década de 90 devido 

à flexibilização das restrições existente quanto à instalação de filiais e sucursais de 

organizações financeiras estrangeiras: (i) expansão das atividades de organizações financeiras 

com atuação internacional, através da ampliação da base de clientes e diversificando das 

atividades nos mercados locais e, (ii) aumento da presença estrangeira nos sistemas 

financeiros de países em desenvolvimento substituindo operações de crédito tradicionais por 

operações relacionadas ao mercado de capitais (FREITAS, 2011, p. 8).  

Diversos organismos multilaterais como a Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a 

Organização Mundial do Comércio (OMC) incentivaram a internacionalização por 

acreditarem que a presença de organizações financeiras estrangeiras favorecia a modernização 

dos sistemas financeiros domésticos, através da transferência de tecnologias, estímulo à 

concorrência e ganhos de eficiência, principalmente em países com forte presença de bancos 

estatais. Os bancos estrangeiros introduziram novas práticas e novos instrumentos financeiros 

(derivativos de balcão, produtos estruturados, etc.) com foco no curto prazo, que nem sempre 

eram entendidos pelas contrapartes além de envolverem riscos elevados, visando conquistar 

maior participação de mercado (FREITAS, 2011, p. 8-9). 

As organizações financeiras têm a capacidade de monetizar a economia em razão do 

duplo papel que desempenham como: (i) criadores de moeda, concedendo crédito e, (ii) 

intermediadores financeiros fazendo a ponte entre o mercado financeiro e o setor produtivo. 

Também possuem funções específicas na transmissão de políticas monetárias. Devido ao 

papel que as instituições financeiras desempenham, elas estão submetidas, como qualquer 

outra empresa, à lógica da concorrência (competindo entre si) e de valorização do capital para 

obtenção de poder de mercado ou maiores lucros, estando sob pressão contínua por inovação 

(FREITAS, 2010; SAUNDERS, 2000). 

Segundo Freitas (2011, p. 9) as organizações financeiras utilizam diversas estratégias 

de expansão, visando à diversificação de suas atividades no exterior, adaptando-se ao quadro 

regulatório e legal do país anfitrião. O modo de entrada difere em razão da familiaridade com 

o mercado local, podendo eleger entre a instalação de uma sucursal ou uma subsidiária local 

com controle integral (greenfield investment) ou ainda, a aquisição de participação acionária 

em uma instituição nacional (fusão e aquisição). Já organizações estrangeiras instaladas 
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preferem o crescimento gradual, via crescimento orgânico da rede de agências, expansão da 

base de negócios, absorção dos concorrentes ou instalação de escritório de representação.  

Conforme Corazza e Oliveira (2007, p. 5-24) a busca por novas fontes de receitas ou 

formas de financiamento das organizações financeiras viabilizaram o processo de 

internacionalização e maior capitalização do ambiente bancário. As mudanças estruturais 

implicaram em novas formas de financiamento da atividade, trocando-se receitas 

inflacionárias por spreads, tarifas e serviços. Estas transformações foram seguidas por 

adesões às diretrizes da regulação bancária internacional, oriundas do Acordo de Basiléia, 

proposta por países do G10 no BCBS (Basel Committee on Banking Supervision). 

As diretrizes do Acordo de Basiléia buscam a solidez e resiliência do sistema 

financeiro, corrigindo falhas de regulação e práticas de supervisão. O Acordo de Basiléia 

propõe um conjunto de recomendações para fortalecimento da gestão de riscos, governança 

das organizações financeiras, diversificação de ativos, e requerimento de capital mínimo 

exigido, para que estas organizações possam absorver choques em períodos de crise e reduzir 

o risco de contágio sobre a economia real (BACEN, 2013; BIS, 2013; SAUNDERS, 2000). 

As diretrizes estabelecidas pelo Acordo são igualitárias, fornecendo um padrão 

regulamentar único, com condições similares de competitividade para evitar possíveis 

arbitragens entre países com diferentes regras.  

As diretrizes do Acordo ampliaram o conceito financeiro para um enfoque estratégico, 

onde o principal desafio da regulação prudencial é o de assegurar condições adequadas ao 

funcionamento das organizações financeiras, de forma a garantir a estabilidade do sistema 

bancário (doméstico e internacional) prevenindo práticas perigosas de assumir riscos 

excessivos impulsionados pela lógica concorrencial, protegendo os depositantes do risco de 

falência (FREITAS, 2010; SAUNDERS, 2000). 

Para Freitas (2010, p. 243) os bancos centrais, que supostamente possuem 

independência ou autonomia política, podem ser instituições dominadas por aqueles que 

deveriam regular, os próprios bancos e, a existência de reguladores sob influência e controle 

do lobby bancário explicaria, em parte, os bancos não serem supervisionados com rigor, 

exceto quando crises já eclodiram e é demasiado tarde". 

Tais colocações evidenciaram, a importância de limitar a atuação das organizações 

bancárias por meio da regulação e supervisão bancária prudencial  rígida, além de se investir 

em um sólido sistema de governança de riscos e estrutura de capital que mitiguem outras 

crises semelhantes no mercado global. 
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Segundo Freitas (2010, p. 240) ''os bancos sempre buscam escapar dos limites fixados 

pelos reguladores, sobretudo se estes impedem de aproveitar e aumentar as oportunidades de 

lucro. O sucesso em livrar-se dos limites regulatórios vai estar condicionado pelo ambiente 

institucional e jurídico no qual atuam.'' 

 Analisando o lado do ambiente institucional e da estratégia organizacional, o Acordo 

provoca mudanças. De um lado, o ambiente necessita se adaptar ao contexto internacional e 

do outro, as organizações buscam o conhecimento, o desenvolvimento de novas técnicas de 

análises e o gerenciamento de risco de suas exposições, conforme resumido na Figura 1, em 

uma trajetória dependente de causalidade que resulta na sua adaptação e mudança de contexto 

organizacional, estratégico e do ambiente em que atuam. 

 

Figura 1 - Ações estratégicas implementadas no setor financeiro durante as crises: 

 

Fonte: Relatório de Inflação do BACEN/ Demonstrações Financeiras de instituições financeiras com operações 

internacionais, elaboração e síntese realizada pela autora 

 

Como pode ser observado na figura acima, a partir do final de 2007, a economia 

mundial foi marcada por um período de instabilidade financeira, onde muitas organizações 

financeiras passaram por dificuldades em razão da falta de liquidez dos mercados e 

depreciação dos ativos, emergindo dúvidas quanto ao grau de solvência e a capacidade de 

realizarem novas operações.  

Durante as últimas crises internacionais muitas delas, em dificuldades pela falta de 

liquidez dos mercados e depreciação dos ativos, não conseguiram acessar os mercados de 
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capitais e seu financiamento, em condições adversas, significou a redução da disponibilidade 

de crédito, com aumento de taxas de operações. Os desdobramentos posteriores e a percepção 

de riscos de outros países afetaram as condições econômicas e de mercado resultando na crise 

do subprime, que causou efeito cascata na economia mundial.  Adicionalmente, as crises 

demonstraram as deficiências de gestão de riscos, a fragilidade das relações interbancárias 

entre grupos financeiros de importância sistêmica, como por exemplo: a escassez ou má 

qualidade do capital, insuficiência de reservas de liquidez, reservas de capital cujo cálculo não 

refletia a degradação da qualidade creditícia das operações e deficiências operacionais 

(BACEN, 1999-2012). 

Espinola (2013) identifica três correntes que explicam as crises, a saber: as geradas por 

choques nos fundamentos da economia na linha de Mitchell (1941); as de natureza 

especulativa dissociadas de fundamentos, na linha de Kindleberger e Aliber (2005) ou 

Krugman (2009); e uma linha mais recente baseada na própria complexidade dos mercados 

financeiros, caracterizada por sucessivos períodos de crises com impacto adverso no cenário 

econômico global na linha de Caballero e Simsek (2012). 

As organizações financeiras diante dos cenários de crises empreenderam mudanças 

estratégicas que compreenderam a criação de políticas e limites de risco, modelos de 

precificação de operações, cancelamento de  linhas de financiamento externo, aumento das  

taxas de juros e diminuição dos prazos das operações bem como, algumas, buscaram 

oportunidades de crescerem com fusões e aquisições. Se observa que as condições do 

ambiente refletiram nas ações organizacionais que, com o tempo passaram a influenciar as 

ações estratégicas de outras organizações do mercado de maneira dinâmica, como orientações 

para melhores práticas, porém sujeita a interpretação individualizada. 

As ações estratégicas das organizações em períodos de crise permitem verificar que o 

cenário econômico adverso propciou espaço para inovação e mudança de paradgmas, onde as 

organizações se anteciparam às demandas regulatórias, que eram padronizadas e não sensíveis 

a riscos das exposições, buscando no mercado internacional exemplos de melhores práticas de 

gestão, governança e instrumentos de precificação mais dinâmicos, sensíveis ao risco, que 

lhes permitissem poder de manobra e maior conservadorismo durante cenários de crises 

externa. Tal fato, permitiu o aproventamento  de oportunidades estratégicas que dependiam de 

competências organizacionais, estilo de gestão e avanço tecnológico cada vez mais 

sofisticados e, o aprendizado antecipado permitiu que algumas insitituições buscassem liderar 

o processo de mudança da regulação nacional, seja influenciando o comportamento de seus 

concorrentes, influenciando o regulador ou sendo influenciado por ele. 
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 O exercício da influência recíproca, através da cooperação técnica e troca de 

conhecimento caracteriza aspectos da co-evolução institucional do ambiente, impactando na 

adaptação estratégica das organizações e no estabelecimento de  regras igualitárias no que se 

refere a implantação do Acordo de Basiléia no Brasil, conforme figura 2. 

 

Figura 2 - Mapa Causal 

 

Fonte: Adaptado de SILVA, 2009, p. 15 e RODRIGUES & CHILD, 2003, p. 2139 

 

 

1.1 Objetivos 

 

 

Este estudo tem como objetivo geral analisar se a organização financeira interagiu e 

influenciou a instituição regulatória produzindo mudanças ou ajustes nas condições do 

ambiente bancário, coletando percepções dos entrevistados e dados secundários públicos.  

A partir do objetivo geral, o estudo propõe como objetivos específicos: 
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a) Analisar se houve um processo de  co-evolução do ambiente bancário e se, em 

razão do compartilhamento de conhecimento e informações sobre a regulação 

prudencial internacional, o Acordo de Basiléia gerou mudança no ambiente 

nacional;  

b) Analisar se no processo de interação, instituição e organização sofreram 

influências mútuas que impactassem na evolução ou adaptação do ambiente 

bancário.  

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, justificada pela complexidade do fenômeno e os 

múltiplos aspectos envolvidos os quais dificilmente seriam capturados por abordagens 

quantitativas. 

 

 

1.2 Justificativas 

 

 

As mudanças institucionais em países emergentes apresentam oportunidades de 

integrar duas questões: (i) institucionais: relacionadas às pressões que estão sujeitas as 

organizações por atuarem em novos ambientes e, (ii) perspectivas de mudanças estratégicas: 

relacionadas ao modo de atuação no novo ambiente, sem conhecimento prévio das regras do 

jogo 
1
 (PENG, 2003, p. 277-283). 

Para Peng (2003. p. 277) durante a fase de transição dos processos de implantação de 

mudanças, as organizações não se comportam como agentes atuantes, no grau em que seus 

consultores internacionais gostariam em razão da falta de compreensão e dimensionamento 

das questões, podendo algumas organizações exibiram comportamentos confusos por serem 

incapazes de lidarem com rápidas mudanças. 

O Acordo de Basiléia propõe diretrizes de mudanças institucionais complexas no 

ambiente regulatório, utilizando-se de um princípio simples, o de que deve haver um sistema 

financeiro sólido enfrentar situações de crises, com um padrão regulamentar único que 

                                                
1 Peng et al dicute o institucionalismo norteado por North (1990), que conceitua instituições como sendo as 

“regras do jogo” que norteiam a interação entre organizações e Scott (1995) que conceitua as instituições 

como estruturas regulatórias, normativas e cognitivas que que dão estabilidade ao ambiente em que atuam. 
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garanta condições similares de competitividade entre as organizações, evitando arbitragem 

entre países com diferentes regras (BACEN, 2011). 

O Acordo busca preencher lacunas existentes no ambiente regulatório e de supervisão, 

dada a existência de um trade-off entre uma maior segurança sistêmica em períodos de crise, e 

a diminuição do custo de aprendizado entre as instituições para fins de competitividade.  

A importância sistêmica de determinada organização, está relacionada à capacidade de 

provocar interrupções nos pagamentos ou de transmitir choques adversos ao sistema 

financeiro (BIS (2001). 

Kaufman (1994, p. 123-124) define risco sistêmico como “a probabilidade de ocorrer 

perdas acumuladas devido a um evento que dá início a uma série de prejuízos sucessivos ao 

longo de uma cadeia de instituições ou mercados que compõem um sistema”. Isto ocorre 

devido à conexão existente entre as organizações financeiras através do mercado interbancário 

e do sistema de pagamentos. 

As mudanças que estão ocorrendo no ambiente financeiro em razão da adoção das 

diretrizes do Acordo de Basiléia pressupõem a implantação de instrumentos de gestão de 

riscos inovadores, sendo a interação entre organizações financeiras e regulador para 

interpretação técnica correta destes instrumentos. As propostas do Acordo possuem duas 

dimensões claramente definidas (BIS, 2012, p. 2-6): 

 

a) Macro prudencial: prevenir riscos sistêmicos que podem acumular-se, em 

conjunto, no setor bancário ao longo do tempo; 

b) Micro prudencial: para aumentar a capacidade de reação das instituições em 

períodos de crise. 

 

O ambiente macro prudencial e os aspectos econômicos, não fazem parte desta 

pesquisa. Esta está centrada no ambiente micro prudencial, ou seja, nos aspectos de regulação 

e supervisão prudencial. Foi possível observar que, em ambientes incertos ou na presença de 

vazios institucionais, a questão prudencial pode produzir mudanças nas organizações e, nesta 

pesquisa, como a regulação internacional de Basiléia, oriunda em período de crise econômica, 

influenciou o desenvolvimento das organizações e a co-evolução do ambiente bancário 

através da interação entre organizações e o regulador.  

Os vazios institucionais, ou seja, ambiente com normas institucionais frágeis 

dificultando a interação eficiente dos agentes, são fontes de custos elevados na precificação 

das operações, de desafios operacionais complexos moldados pela história do país, pelos 
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sistemas políticos, sociais e pela cultura. Possuem diferentes formatos e tem um papel 

determinante na formação do capital, produto e do mercado de trabalho. A ausência ou a não 

confiabilidade nas fontes de informações mercadológicas, os ambientes legislativos incertos e 

os sistemas judiciais ineficientes são causas principais das falhas de mercado. Contudo os 

vazios institucionais não são somente impeditivos. Eles também são oportunidades palpáveis 

para empresas empreendedoras estrangeiras ou nacionais criarem negócios com base no 

preenchimento desses vazios (KHANNA, 2010, p. 6). 

Meyer e Rowan (1977, p. 340) afirmam que muitas organizações surgem a partir da 

incorporação de práticas e procedimentos institucionalizados na sociedade, aumentando sua 

legitimidade e sua sobrevivência, independente da eficácia imediata das práticas adquiridas e 

procedimentos. 

Cantwell et al (2010, p. 567-568), afirmam que o crescimento econômico 
2
 é cada vez 

mais depende do desenvolvimento e sofisticação das instituições, necessários para lidar com a 

dinâmica das incertezas do ambiente, razão pela qual as organizações co-evoluem, 

empreendendo ações e adaptando-se ao ambiente competitivo na linha de Baum & Singh, 

(1994); Lewin & Volberda, (1999); Volberda & Lewin, (2003). Sob a lente da co-evolução 

institucional, as organizações financeiras têm passado por mudanças dinâmicas, e neste 

processo, reavaliam suas estratégias em resposta às alterações da regulação prudencial do 

setor financeiro. 

Conforme Freitas (2010, p. 243) ''é sempre possível que os bancos centrais, que 

supostamente possuem independência ou autonomia política, sejam em realidade instituições 

dominados por aqueles que deveriam controlar, isto é, os próprios bancos. A existência de 

autoridades monetárias ou instituições de regulamentação sob influência e controle 

do lobby bancário explicaria, pelo menos em parte, o fato de que os bancos não são 

examinados com rigor, exceto quando é demasiadamente tarde frente às crises que então já 

eclodiram. '' 

A perspectiva de co-evolução institucional chama a atenção para como as empresas e 

os ambientes podem evoluir juntos, e como, através de suas relações podem afetar um ao 

outro ao se adaptarem às mudanças em seus ambientes, sendo capazes inclusive de influenciar 

                                                
2
 Estudos empíricos evidenciam que o setor financeiro contribui com  o crescimento econômico ao alocar 

recursos de forma eficiente, sendo também apontado como fonte potencializadora de crises econômicas, em 

linha com Mavrotas e Son (2006); Keeley e Furlong (1990); Eichengreen e Artuta (2000); Gai, Kapadia e Millard 

(2008). 
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as organizações externas, de modo a criar melhores condições para a concretização dos seus 

objetivos estratégicos (CHILD at al, 2013; VOLBERDA & LEWIN, 2003).  

 

1.3 Método adotado 

 

 

Esta pesquisa ocorreu em duas etapas: (i) revisão da literatura sobre a visão baseada 

em instituições, perspectiva da co-evolução institucional, projetos estratégicos complexos, 

regulação internacional de Basiléia e, (ii) estudo de caso único, com realização de entrevista 

em profundidade e análise sistêmica do conteúdo, complementados por levantamentos de 

dados secundários. 

A visão baseada em institucional e a perspectiva da co-evolução institucional foram 

utilizadas para contextualização do estudo de caso, com foco nas escolhas estratégicas que 

resultaram da dinâmica de interação entre as instituições e as organizações, sendo um reflexo 

do grau de formalidade que regula o desenvolvimento dos negócios no Brasil. As instituições 

podem moldar a competição setorial, bem como os recursos e as capacidades (PENG at al, 

2008, p. 923). 

Para a definição dos do caso a ser estudado, buscou-se uma organização financeira 

com comprometimento com o mercado internacional, e com impacto sistêmico relevante no 

sistema bancário brasileiro. Uma definição possível seria baseada em Freitas (2011, p. 12), 

onde a autora classifica na categoria internacional a instituição que ''atua simultaneamente na 

intermediação financeira transfronteiriça e na intermediação financeira local em suas 

dependências externas nos países anfitriões''. Diversas instituições financeiras internacionais, 

e possivelmente mais de uma instituição financeira brasileira, tendem a se enquadrar neste 

critério. Entretanto, a escolha da instituição pode ser realizada entre estas instituições, mas 

considerando aquela que, em cada ambiente (Brasil ou mundo) possui maior exposição. 

No caso dos bancos brasileiros, partindo desta definição, o conglomerado Itaú-

Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil, atenderiam em razão da forte atuação em mercados 

domésticos e presença nos principais centros financeiros internacionais. Segundo Geleilate e 

Forte (2012) estes bancos brasileiros iniciaram suas operações no exterior buscando ampliar 

sua base de ativos, adotando estratégias diferenciadas para seus processos de 

internacionalização, porém o que possui maior número de subsidiárias no exterior é o 

conglomerado Itaú-Unibanco, e também é o que mostra grau mais elevado de 
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comprometimento com o mercado internacional (TUROLLA, 2012; GELEILATE E FORTE, 

2012).  

Adicionalmente, o banco possui o maior índice de cobertura de capital de 16,9% em 

dezembro de 2014, acima da exigência regulatória (11%). Foi pioneiro na publicação de 

análise de publicações sobre gestão de riscos de suas operações (desde 1999) onde já 

consideravam muitas das diretrizes do Acordo de Basiléia.  

Por estes motivos, e devido à vivência prática que a pesquisadora teve na execução 

deste projeto no conglomerado, esta pesquisa, pretende-se analisar o conglomerado Itaú-

Unibanco.  Detalhes adicionais sobre a seleção dos casos estão descritas no item 2.3.2 - Etapa 

2: Seleção do Caso. 

 

 

1.4 Estrutura do estudo 

 

 

Este trabalho foi estruturado em cinco capítulos: 1 Introdução; 2 Abordagem 

metodológica referentes ao desenvolvimento do estudo de caso e os procedimentos de coleta 

de dados; 3 Fundamentação teórica contemplando teoria da visão baseada em instituições, 

perspectiva da co-evolução institucional, projetos estratégicos complexos e regulação 

internacional de Basiléia; 4 Análise do estudo de caso e resultados da pesquisa; 5 

Considerações finais, com as limitações do estudo e recomendações de novas pesquisas na 

área. A Figura 3 apresenta a sequência lógica do estudo. 
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Figura 3 - Sequência lógica do estudo 

 

 

Fonte: adaptado de ROCHA, 2007, p.11 
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2 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Este capítulo descreve o percurso metodológico adotado e o procedimento de pesquisa 

empírica, visando a reprodutibilidade do estudo, através de estudo de caso único, com a 

seleção do conglomerado Itau-Unibanco S/A, primeiro no ranking das 50 maiores instituições 

financeiros nacionais privados, por número de ativos e por lucro líquido. Detalhes sobre a 

seleção se encontram no item 2.3.2. 

 O objetivo desta investigação foi analisar a perspectiva de co-evolução institucional, 

resultante da interação entre regulador e instituição financeira produzindo mudanças ou 

ajustes nas condições do ambiente bancário, em razão do compartilhamento de conhecimento 

e informações para melhorias da regulamentação prudencial nacional. 

Para cumprir este objetivo, foi utilizada a metodologia qualitativa, buscando analisar o 

fenômeno de maneira acadêmica no âmbito de estratégias organizacionais resgatando a 

experiência da pesquisadora adquirida junto ao setor financeiro ao longo dos últimos anos.  

Foi realizada entrevista em profundidade, com análise de conteúdo através do software 

Atlas.ti , cujas características estão descritas no item 4.2.1. 

Este estudo parte da visão baseada em instituições, e perspectiva de co-evolução 

institucional, pois visa oferecer novas perspectivas para as pesquisas de gestão internacional 

para o setor financeiro.  

Creswell (2007, p.24-26) define quatro posições de conhecimento: pós-positivismo, 

construtivismo, reivindicatória/ participatória e pragmatismo. Este estudo utilizará a 

abordagem construtivista, pois o entendimento do fenômeno é necessário “entender o máximo 

possível as diferentes visões gerando significados variados e múltiplos, levando o pesquisador 

a buscar uma complexidade de visões, em vez de estreitar significado em poucas categorias 

ou ideias. O objetivo da pesquisa, então, fundamenta-se nas visões que os entrevistados têm 

da situação que está sendo pesquisada. As questões tomam-se amplas e gerais, de forma que 

os entrevistados possam construir o significado de uma situação.” 

 Para Creswell (2007, p.35) a pesquisa qualitativa faz alegações de conhecimento com 

base em perspectivas construtivistas, ou seja, significados múltiplos das experiências 

individuais, sociais e históricas. Também considera alegações de conhecimento orientadas 

para a mudança. 

Para Denzin e Lincoln (2006, 17-37) a pesquisa qualitativa consiste em um conjunto 

de práticas metodológicas que asseguram melhor compreensão do fenômeno, sobre os 
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processos e os significados que não são examinados ou medidos experimentalmente, sendo 

infinitamente criativa e interpretativa. 

Assim, este estudo utiliza a abordagem qualitativa, por empregar diversas técnicas de 

investigação para compreensão em profundidade do fenômeno, o que dificilmente seria 

possível utilizando uma abordagem quantitativa. 

As informações provenientes das fontes investigadas possuem vantagens e limitações 

e, para garantir a validade dos dados, buscou-se a triangulação das fontes de informações. As 

vantagens e desvantagens encontram-se descritas na tabela1 abaixo: 

 

Tabela 1 - Vantagens e limitações das diferentes fontes de informação 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

2.1 Método de Pesquisa 

 

 

O método de pesquisa que será utilizado é o estudo de caso único, do conglomerado 

Itaú-Unibanco analisando, sob a perspectiva da co-evolução institucional, se a organização 

interagiu e influenciou significativamente as instituições regulatórias produzindo mudanças 

ou ajustes nas condições do ambiente bancário. 
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Para Yin (2001, p. 32-41), o estudo de caso “é uma investigação empírica de um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto de vida real, sendo que os limites entre o 

fenômeno e o contexto não está claramente definido, permitindo entender um fenômeno em 

profundidade utilizando múltiplas fontes de evidência e proposições teóricas para orientar a 

coleta e análise dos dados.” 

Ainda segundo Yin (2010, p. 51) o método do estudo de caso têm sido utilizado em 

processos de implementação e mudanças organizacionais para estudar-se um evento ou 

entidade. 

De acordo com Eisenhardt (1989, p.534-537), o estudo de caso é "uma estratégia de 

pesquisa que se concentra na compreensão das dinâmicas presentes dentro de uma única 

configuração [...] e o pesquisador seleciona sua população, e escolhe os seus casos para 

mostrar "situações extremas e tipos polares em que o processo de interesse é transparente 

observável e mais [...] provável de replicar ou estender a teoria emergente”. 

Para Eisenhardt (1989, p. 538-539) a compreensão lógica ou relacionamentos teórios 

se dá por meio dos dados qualitativos ou podem emergir  de  informações quantitativas, 

contribuindo para a validade interna. 

Neste caso, com o objetivo de entender um fenômeno complexo, o método foi 

utilizado para resgatar questões relevantes do ambiente bancário não abordadas com 

frequência no ambiente acadêmico.  

 

 

2.2 Corpus da Pesquisa: Construção do Estudo de Caso 

 

 

Neste estudo de caso serão consideradas as oito etapas sugeridas por Eisenhardt 

(1989, p. 532), conforme tabela 2. 
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Tabela 2 - Etapas de um Estudo de Caso 

 

Fonte: Adaptado de EISENHARDT, 1989, p.533 

 

 

2.2.1 Etapa 1: Definições Iniciais 

 

 

Foi realizada a revisão da literatura relacionada ao fenômeno do estudo, visando 

formular as questões essenciais quanto ao desenvolvimento das organizações na sua interação 

com o ambiente, exercendo ou sendo influenciada por organizações ou instituições. Foram 

utilizadas documentações públicas, relatórios gerenciais internos e externos dirigidos a 

organismos multilaterais ou reguladores, visando garantir múltiplas fontes de informações e 

organizados para permitir o encadeamento de evidências sobre o fenômeno de pesquisa. 

Foi realizada a combinação de entrevistas em profundidade e análise de conteúdo 

através do software Atlas.ti. Dessa forma,  categorias e subcategorias foram definidas a partir 

do referencial teórico, com a intenção de organizar e condensar os dados coletados. 
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2.2.2 Etapa 2: Seleção do Caso 

 

 

Ao se realizar um estudo de caso, busca-se entender o fenômeno em profundidade, 

cujo aprendizado baseia-se na possibilidade de replicação literal e exige conhecimento 

anterior dos resultados e como estes resultados foram obtidos, sendo as conclusões mais 

poderosas quando provenientes em caso único (MACNEALY, 1997; STAKE, 1995; YIN, 

2010). 

Para a definição do caso a ser estudado, buscou-se uma organização financeira com 

comprometimento com o mercado internacional, e com impacto sistêmico relevante no 

sistema bancário brasileiro. Uma definição possível seria baseada em FREITAS (2011, p. 12), 

onde a autora classifica na categoria internacional a instituição que ''atua simultaneamente na 

intermediação financeira transfronteiriça e na intermediação financeira local em suas 

dependências externas nos países anfitriões''. Diversas instituições financeiras internacionais, 

e possivelmente mais de uma instituição financeira brasileira, tendem a se enquadrar neste 

critério. Entretanto, a escolha da instituição pode ser realizada entre estas instituições, mas 

considerando aquela que, em cada ambiente (Brasil ou mundo) possui maior exposição. 

No caso dos bancos brasileiros, partindo desta definição, o conglomerado Itaú-

Unibanco, Bradesco e Banco do Brasil, atenderiam em razão da forte atuação em mercados 

domésticos e presença nos principais centros financeiros internacionais. Segundo Geleilate e 

Forte (2012) estes bancos brasileiros iniciaram suas operações no exterior buscando ampliar 

sua base de ativos, adotando estratégias diferenciadas para seus processos de 

internacionalização, porém o que possui maior número de subsidiárias no exterior é o 

conglomerado Itaú-Unibanco, e também é o que mostra grau mais elevado de 

comprometimento com o mercado internacional (TUROLLA, 2012; GELEILATE E FORTE, 

2012). 

O conglomerado Itaú-Unibanco possui o maior índice de cobertura de capital de 

16,9% em dezembro de 2014, acima da exigência regulatória (11%). Foi pioneiro na 

publicação de análise de publicações sobre gestão de riscos de suas operações (desde 1999) 

onde já consideravam muitas das diretrizes do Acordo de Basiléia.  

Note-se que os bancos apresentam uma sequência de internacionalização similar à de 

empresas em geral, com comprometimento crescente (QUIAN E DELIOS, 2008) sendo que o 

comprometimento na forma de uma rede de subsidiárias oferece vantagens importantes para 

os bancos globais, como o aproveitamento de diferenciais de taxas de juros entre mercados 
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como diferencial de competitividade (QUIAN E DELIOS, 2008, p. 235). Assim, as 

instituições mais internacionalizadas tipicamente percorrem um processo de entrada 

sequencial; neste trabalho, entretanto, a relevância maior é dada ao estágio avançado nesse 

processo, em que os bancos mais internacionalizados tendem a ter maior presença, 

especialmente na forma de subsidiárias, nos países de destino. Adicionalmente, esses bancos 

tendem a funcionar como líderes na transferência do conhecimento e na influência de regras 

regulatórias estrangeiras (como as do Federal Reserve) ou globais, como as de Basiléia 

(CARNEY E GEDAJLOVIC, 2002). 

Por estes motivos, nesta pesquisa, pretende-se analisar o conglomerado Itaú-

Unibanco como instituição nacional de exposição global. 

 

 

2.2.3 Etapa 3: Desenho dos Instrumentos 

 

 

Yin (2001, p. 107) apresenta uma visão geral das fontes de evidência utilizadas na 

fase de coleta de dados, comparando seus pontos fortes e fracos, conforme apresentado na 

Tabela 3: 

 

Tabela 3 - Fontes de evidência na fase de coleta de dados 

 

Fonte: Adaptado de YIN, 2001, p.107 

 

Neste estudo, as técnicas de coletas de dados empregadas envolveram três fontes de 

informações: 
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1. Documentação: utilização de relatórios externos, independentes, bem como 

estudos empíricos das entidades reguladores nacionais e internacionais, e de 

organismos econômicos ou de regulação; 

2. Registro de Arquivos: utilização de relatórios submetidos aos reguladores 

nacionais, bolsas de valores e ao mercado, bem informações divulgadas em 

jornais e revistas especializadas; 

3. Entrevistas: realização de entrevistas em profundidade, pela própria 

pesquisadora, seguindo um roteiro pré-estabelecido cujos dados serão 

registrados. A tabela 4 discrimina os perfis dos entrevistados. 

 

Tabela 4 -  Relação de entrevistados do conglomerado Itaú-Unibanco 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

O roteiro foi formulado a partir da revisão da literatura, conforme tabela 5. 

 

  

 

 

 

Forma de contato Função Tempo na Função Duração da 
Entrevista

Entrevista Gravada
E1 - Gerente de Riscos em 

Banco Estrangeiro 
13 anos 1 hora

Entrevista Gravada
E2 - Diretor de Riscos e 

Compliance de Banco 

Médio Privado 

22 anos 3 horas

Entrevista Gravada
E3 - de Compliance, 

Crontroles Internos e riscos 

de Banco Médio Privado 

14 anos 2 horas

Entrevista Gravada E4 - Superintendente de 

Riscos de Banco Médio
19 anos 3 horas 

Entrevista Gravada
E5 - Superintendente 

Validação de Modelos  em 

Banco Nacional Privado

9 anos 1 hora 

Entrevista Escrita

E6 – Diretor de Crédito em 

Banco Médio Privado para 

empresas de Médio e 

pequeno porte

20 anos 2 horas
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2.2.4 Etapa 4: Trabalho de Campo 

 

 

Conforme Yin (2010, p. 155-189) a análise das evidências é um dos aspectos mais 

difíceis, pois existem poucas fórmulas fixas ou receitas prontas para orientação do 

pesquisador e, deve mostrar um embasamento nas evidências não importando qual a estratégia 

ou técnica específica de análise. Deve abordar o aspecto mais significativo do estudo de caso. 

Nesta pesquisa, foram analisados os relatórios e informações públicas das 

instituições, disponíveis no site do conglomerado Itaú-Unibanco e no site do regulador, 

visando consolidar as informações sobre o fenômeno de análise, que sugere a possibilidade 

das instituições financeiras interagiram e influenciaram significativamente as instituições 

regulatórias produzindo mudanças ou ajustes nas condições do ambiente bancário (co-

evolução) no Brasil. 

Foram realizadas entrevistas com funcionários e ex-funcionários, em posições de 

líderes de projeto e de nível executivo, com o objetivo de avaliar os ambientes macro e micro 

advindos da revisão da literatura sobre co-evolução institucional e teoria institucional. Estas 

entrevistas foram transcritas e analisadas segundo a técnica de análise de conteúdo. 

Segundo Bardin (1997, p. 4; 31; 117-118) a análise de conteúdo está sujeita a 

interpretação ou inferências do pesquisador, ao se utilizar de um conjunto de técnicas para 

analisar a comunicação através da construção de categorias de análises. A comparação de 

textos submetidos a um mesmo conjunto de categorias permite a interpretação dos resultados 

de maneira relativa, pois os elementos analisados são classificados por diferenciação e depois 

reagrupados segundo categorias previamente definidas, agrupando a parte comum dos 

elementos. 

Procedeu-se a análise transversal das entrevistas, ou seja, foi realizado um recorte 

das afirmações sobre o elemento de análise e associação às categorias de análises, resultado 

da revisão da literatura. 

A Tabela 5 apresenta resultado preliminar da revisão da literatura, categorias/ 

subcategorias e resume às dimensões principais que emergiram da revisão buscando 

identificar as oportunidades institucionais e co-evolução decorrentes da implementação de um 

projeto complexo, global, chamado Acordo de Basiléia, por em uma grande instituição 

privada brasileira.  
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Tabela 5 - Quadro teórico de referência 

Nível de 
Análise 

Revisão da 
Literatura 

Categorias de 
Análise 

Sub-Categorias de Análise Autores 
Técnica de 

Análise 

MACRO 
Co-Evolução 
Institucional 

Processo de 
globalização 

 Demanda regulamentar 

 Novas metodologias de gestão 
de riscos 

 Avanço tecnológico 

Peng at al (2008) 

Garud at al (2007) 

Child at al (2013) 

Análise de 
Conteúdo 

MICRO 

Visão 
Baseada em 
instituições 

Mudanças 
tecnológicas, 
Legislação e 

Forças do 
Mercado 

 Grau de formalidade do 
ambiente e estratégia como 
''background'' 

 Estrutura de governança 

 Mudança cultura 

Peng at al (2008) 

Garud at al (2007) 

Child at al (2013) 

Análise de 
Conteúdo 

Dinâmica de 
interação entre 
instituições e 
organizações 

 Trajetórias dependentes para 
moldar o ambiente 

 Monitoramento 
organizacional e inovação 

 Implantação de melhores 
práticas internacionais 

Peng at al (2008) 

TOLBERT, 2006 
apud DIMAGIO, 

1999;  BARBALHO, 
2014 

 

Análise de 
Conteúdo 

Co-Evolução 
Institucional 

Evolução 
conjunta das 

organizações e 
ambiente 

 Busca de legitimidade 
 Competição entre grupos 

 Exercício de influência 

Child at al (2013) 
Volberda & Lewin 

(2003) 

Análise de 
Conteúdo 

Influência das 
organizações 

sobre as 
instituições 

 Mudança estratégica e 
impacto nas organizações 

 Modelo de negócio do setor 

 Resposta coletiva ou individual 
a ameaças e oportunidades 
percebidas 

Carney e 
Gedajlovic (2002 

Child at al (2013) 
Volberda & Lewin 

(2003) 

Análise de 
Conteúdo 

Projeto 
Estratégico 
Complexo 

Gestão de 
projetos 

estratégicos 
complexos para 

criação de 
vantagem 

competitiva 

Projetos e empreendedorismo 
estratégico funcionam como 

motor do crescimento 
econômico, introdução de novas 

tecnologias para aproveitar as 
oportunidades dentro do 

contexto atual de transformação, 
rompendo com as regras e 

práticas existentes associadas 
com a lógica institucional 

dominante 

Marques Junior 
(2009) 

Julio & Piscopo 
(2013) 

Kuratko & 
Audretsch (2009) 

Kuratko, Morris & 
Covin (2011) 

 

Análise de 
Conteúdo 

 

 
     

Conclusão: Existem oportunidades geradas pelo grau de formalidade do ambiente, da dinâmica interação das 

organizações (com ambiente, concorrente e instituições) ao liderar projetos estratégicos complexos que lhe 

garantam vantagem competitiva  

 
Fonte: elaborado pela autora 

 
Foram contatados funcionários e ex-funcionários do conglomerado Itaú-Unibanco, 

para participarem da entrevista originada com base nas questões iniciais definidas na Etapa 1, 

apresentadas no item 2.2.1.  A tabela 6 complementa as informações da tabela 5, apresentando 

as questões utilizadas nas entrevistas.  
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Tabela 6 - Questões para entrevistas 

Categorias de 
Análise 

Sub-Categorias de Análise Questões da Entrevistas 

Processo de 
globalização 

 Demanda regulamentar 

 Novas metodologias de 
gestão de riscos 

 Avanço tecnológico 

1) Os conceitos que envolvem a implantação de Basiléia estão 
institucionalizados em todos os níveis, ou seja, faz parte da 
cultura organizacional como estratégia competitiva dos 
negócios? 

Mudanças 
tecnológicas, 

Legislação e Forças 
do Mercado 

 Grau de formalidade do 
ambiente e estratégia 
como ''background'' 

 Estrutura de governança 
 Mudança cultura 

2) Existem mecanismos estruturados para comunicar à estrutura 
interna qual a estratégia do Banco para implantação dos 
requisitos do acordo? 

3) Existem mecanismos estruturados para comunicar ao 
regulador qual a estratégia do Banco para implantação dos 
requisitos do acordo? 

4) Como as mudanças promovidas impactam o custo do 
negócio? 

5) Como as mudanças promovidas melhoram a competitividade 
da instituição por oferecerem vantagens que não estarão 
acessíveis aos concorrentes que não fizerem investimento? 

Dinâmica de 
interação entre 
instituições e 
organizações 

 Trajetórias dependentes 
para moldar o ambiente 

 Monitoramento 
organizacional e inovação 

 Implantação de melhores 
práticas internacionais 

6) Quais negociações ou colaborações são compartilhadas entre 
Banco e o regulador? 

7) Quais as mudanças na regulação afetaram a estratégia do 
Banco? Elas podem ou foram negociadas com o regulador? 

8) Quais os estímulos ao Banco provenientes da inovação da 
regulamentação, em termos de sistemas, liderança de know 
how, metodologias, processos, estrutura organizacional, etc? 

9) Quais as mudanças na regulação que mais afetaram a 
estratégia do Banco? 

Evolução conjunta 
das organizações e 

ambiente 

 Busca de legitimidade 

 Competição entre grupos 
 Exercício de influência 

10) As ações e inovações, e o aprendizado diário do Banco, 
influenciam o regulador de alguma maneira? 

11) As mudanças geraram algum tipo de liderança ou 
reconhecimento para o Banco? 

12) Existe alguma mudança que tem mais impacto sobre a sua 
própria carreira (empregabilidade) que sobre a instituição? 
Ou, ao contrário, alguma mudança que afeta a instituição, 
mas não tem impacto sobre sua carreira profissional? 

13) A mudança da regulamentação traz maior competitividade 
(de conhecimento ou de negócio) entre as instituições 
financeiras? 

Influência das 
organizações sobre 

as instituições 

 Mudança estratégica e 
impacto nas organizações 

 Modelo de negócio do 
setor 

14) A adoção da regulamentação gerou mudança interna e 
externa da agenda da instituição e no relacionamento com o 
regulador? 

15) As ações influenciaram o ambiente institucional e as ações 
organizacionais das instituições?  

16) Ocorreram interações entre as instituições financeiras para 
influenciar significativamente o regulador para promover 
produzindo mudanças ou ajustes na regulação? 

17) A instituição exerceu ou exerce algum papel de liderança na 
discussão do tema junto ao regulador? 

18) Há alguma instituição no mercado que se destaque por 
exercer algum papel de liderança na discussão do tema junto 
ao regulador? Considera que essa instituição tem suas 
sugestões mais valorizadas aos olhos do regulador, em função 
de sua reputação na área? 

19) A oferta de sugestões ao regulador tem maior peso quando 
parte de um profissional reputado, ou quando parte de uma 
instituição reputada? 

20) A liderança exercida pela instituição acabou por influenciar 
alguma mudança no comportamento do 
mercado/concorrentes ou do regulador? 

Fonte: elaborado pela autora 
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O roteiro foi composto de questões abertas, direcionadas ao cumprimento do objetivo 

deste estudo.  

 

 

2.2.5 Etapa 5: Análise dos Dados 

 

 

A análise dos dados é o coração da construção dos estudos de caso, sendo uma etapa 

difícil e em parte pouco explorada por pesquisadores durante o processo, com poucas 

discussões criando um abismo entre os dados e as conclusões provenientes destes 

(EISENHARDT, 1989, p.539). 

As entrevistas em profundidade, compreendendo técnicas de tratamento por meio de 

análises de conteúdo foram a base da análise de dados, realizada em 4 estágios: coleta de 

dados, criação de um banco de dados, consolidação das informações e conclusão do estudo de 

caso. 

 

 

2.2.6 Etapa 6: Formulação de pressupostos 

 

 

As informações oriundas dos dados secundários e entrevistas foram confrontadas 

com a teoria, visando identificar, corroborar ou confrontar os conceitos relatados nas 

entrevistas para a formulação dos pressupostos base da conclusão. 

 

  

2.2.7 Etapa 7: Comparação com a teoria 

 

 

A validade do estudo reside no fato de que, um país pode ter uma mescla de 

organizações financeiras locais e internacionais em diferentes níveis de maturidade quanto à 

sofisticação de seus sistemas de controle e mensuração, para adaptar-se Basiléia. Também 

tem sua utilidade justificada por gerar conhecimento sobre a realidade prática para emprego 

por outras organizações financeiras ou, utilização por estudantes acadêmicos ou ainda 
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profissionais das áreas relacionadas, na medida em que a literatura é predominantemente 

estrangeira e dispersa.  

 

2.2.8 Etapa 8: Fechamento 

 

 

A verificação das questões e análises resultados conflitantes para descobrir as razões 

subjacentes foi determinada em razão do tempo disponível, na linha proposta por Ensenhardt 

sobre análise dos resultados conflitantes como uma oportunidade para construção de teoria 

(EISENHARDT, 1989, p. 544). 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As organizações apresentam uma diversidade de formas organizacionais agindo 

diferentemente às oportunidades criadas pela rede de atividades no seu ambiente competitivo 

e ao empreender ativamente, coletivamente ou individualmente, acabam por mudar a estrutura 

da rede existente provocando mudanças institucionais em razão de sua influência significativa 

fornecendo conhecimento, produtos e serviços para comercialização e/ou distribuição 

propiciando a criação de valor, em linha com Dunning (2006), cada vez mais influenciado por 

desenvolvimento tecnológico, aprendizagem e inovação (CANTWELL et al, 2010, p. 569-

570). 

Os processos de mudança institucional são abertos e imprevisíveis o que permite a co-

evolução das organizações e das instituições (CANTWELL et al, 2010, p. 570).  

Além disso, estudos sobre as características institucionais de empresa ou sistemas de 

inovação tendem a concentrar-se em padrões coletivos de mudanças entre as empresas 

envolvidas num determinado sistema, e não sobre as iniciativas específicas que podem surgir. 

Cantwell et al (2010, p. 567-568), afirmam que o crescimento econômico é cada vez 

mais depende do desenvolvimento e sofisticação das instituições, necessários para lidar com a 

dinâmica das incertezas do ambiente, razão pela qual as organizações co-evoluem, 

empreendendo ações e adaptando-se ao ambiente competitivo na linha de BAUM & SINGH 

(1994); LEWIN & VOLBERDA, (1999); VOLBERDA & LEWIN, (2003). 

Feita esta consideração, a revisão teórica foi organizada da seguinte forma: 

 A primeira parte do referencial teórico traz revisão da Visão Baseada em 

Instituição em razão da sua importância para a conscientização de que as 

organizações necessitam de um alto poder adaptativo no atual ambiente 

globalizado, reforçando a importância de estar sempre atualizado com as 

informações macroeconômicas e externas à sua realidade organizacional, a fim 

de optar pela melhor decisão estratégica; 

 A segunda parte aborda a perspectiva da co-evolução institucional, onde 

processos de mudanças estratégicas são seguidos por adaptações das 

organizações em relação ao ambiente além de tratar o processo de interação 

entre organizações e instituições em busca de influências ou cooperação; 

 A terceira parte aborda a condução da implantação das diretrizes de Basiléia 

como um projeto estratégico complexo de amplitude internacional; 
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 A quarta parte traz os principais aspectos das da regulação internacional de 

Basiléia e seus principais aspectos tendo em vista as ações empreendidas pelas 

organizações financeiras para promoverem inovações e novas práticas de 

gestão de riscos. 

 

 

3.1 VISÃO BASEADA EM INSTITUIÇÕES 

 

 

Em 1993, Douglass North e Robert Fogel obtiveram conjuntamente o prêmio Nobel de 

Economia ao demonstrarem que a evolução histórica de longo prazo da sociedade está 

condicionada à evolução do ambiente institucional. A partir de então, se tornaram  referência 

para pesquisas voltadas aos arranjos e dinâmicas institucionais na evolução do ambiente com 

o livro Institutions, Institutional Change and Economic Performance em 1990 que, aliados a 

pesquisadores como Williamson, Coase, Demsetz, Alchian dentre outros originaram 

conhecimento no campo do novo institucionalismo econômico (GALA, 2003, p. 89-90) 

Para North, o desenvolvimento econômico sustentável de longo prazo está associado 

às regras e arranjos institucionais, provenientes da interação econômica e social, que 

estimulem a evolução do ambiente, o acumulo de capital físico e humano, eficiência produtiva 

de maneira racional, onde a motivação dos agentes e as dimensões das instituições, conforme 

tabela 7, podem levar ao crescimento estagnação ou declínio diante de ambientes incertos e 

informações assimétricas (GALA, 2003, p. 93-95; NORTH, 1991, p. 97; NORTH, 1990, p. 

17-19). 

Ambiente político e instituições são partes de um sistema institucional eficaz e 

soluções organizacionais eficientes dentro de um ambiente competitivo, em linha com 

(WILLIAMSON, 1975; 1985 apud NORTH, 1991, p. 98) explicando o desempenho variado 

na presença instituições políticas que induzem ao aumento de produtividade (NORTH, 2008, 

p. 98).  
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Tabela 7 - Dimensão das instituições 

 

 

Fonte: Adaptado de: Peng et al, 2008, p. 920; Machado-da-Silva e Gonçalves, 1998; p. 222 

 

Para North, as dificuldades de atuação das organizações em ambientes incertos são 

mitigadas a partir da atuação das instituições como facilitadora da evolução institucional, 

produzindo, mudanças organizacionais e inovações que reduzem custos. Define então 

instituição como sendo  agentes que estabelecem regras ou normas para facilitar a interação 

construtiva entre organizações entre si ou com o ambiente. Já as organizações compreendem 

os agentes unidos por um objetivo comum, cujos esforços estão na busca de melhor 

performance ao interagir com instituições e ambiente (GALA, 2003, p. 100-101; NOTH, 

1991, p. 105; NORTH, 1990, p. 3-5). 

 

“Instituições são as regras do jogo de uma sociedade ou, mais formalmente, as 

restrições criadas pelas sociedades para moldar as interações humanasEm 

conseqüência, elas estruturam os incentivos nas relações humanas, sejam elas 

políticas, sociais ou econômicas. […] Conceitualmente,  o que deve ser claramente 

diferenciado são as regras dos jogadores. O objetivo das regras é definir a forma 

como o jogo é jogado […] organizações são constituídas por grupos de indivíduos 

unidos por  objetivos comuns.”  (NORTH, 1990, p. 3-5). 

 

 Com a definição do grau de formalidade das instituições, ou matriz institucional, em 

formal (leis, constituições e regulamentos formalizados pelo governo ou agente com poder de 

coerção) e informal (normas, convenções ou regras de comportamento que reflitam o senso 

comum do ambiente), North conclui que a partir do entendimento político e grupos de 

interesse, se pode entender a dinâmica das regras formais e informais do ambiente, 
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argumentando que imperfeição no ambiente político gera um ambiente institucional 

ineficiente com custos de transação altos e dificuldades de adaptação das organizações 

(GALA, 2003, p. 98-99; NORTH, 1991, 98-101; NORTH, 1990, p. 36-46). 

Em termos gerais, o grau de formalidade das instituições, formal e informal define a 

dinâmica de estímulo políticos, econômicos e sociais dos agentes envolvidos (instituição, 

organização e ambiente) operacionalizando a teoria da visão com base em instituições para 

criar mudanças, alterações ou adaptações das regras do ambiente sendo os mecanismos 

isomórficos (princípios fundamentais de controle sobre formas e práticas organizacionais do 

ambiente) ampliados pelos pilares apresentados por SCOTT (1995; 2001), ao criar três pilares 

de sustentação das instituições: o regulatório, o normativo e o cognitivo (GALA, 2003, p. 

102-103; NORTH, 1990, p. 86-94; ROHENKOHL, 2006, p. 28; SCOTT, 1995, p. 33-35), 

definidos como: 

 

 Regulatório: centrado nos processos sociais através de estabelecimento de regras 

comportamentais com monitoramento, recompensa ou punição para influenciar 

direções comportamentamentais; 

 Normativo: através da construção de padrões além de introdução de regras, 

prescrições e obrigações para fins de comparação e avaliação; 

 Cognitivo: estabelecer rotina e regularidade do comportamento social através de 

simbologias, crenças para interpretação do ambiente.  

 

 Os pilares de sustentação, posteriormente foram ampliados por Scott em 2001 

incorporando os mecanismos isomórficos (princípios fundamentais de controle sobre formas e 

práticas organizacionais) como diretriz para avaliar pressões ao ambiente o conforme 

apresentado na tabela 7 (PENG at al, 2008, p. 920-923; MACHADO-DA-SILVA e 

GONÇALVES, 1998; p. 222; CANTWELL at al, 2010, p. 570; TOLBERT, 2006 apud 

DIMAGIO, 1999; BARBALHO, 2014): 

 

1. Coercitivo: caracterizado por pressões de organizações ou instituições que 

detenham liderança sobre outras, influenciando aspectos de comportamento, 

estrutura e estratégias 

2. Normativo: advindo da profissionalização coletiva para definir condições do 

ambiente em que operam 
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3. Mimético: envolve imitação de padrões e/ou formas de um modelo reconhecido 

com vistas a diminuir incertezas sobre a implantação do novo e desconhecido, 

apoiando práticas legítimas 

 

Para Peng at al (2008, p. 920-924), a Visão Baseada em Instituições é uma 

combinação da Visão Baseada na Indústria com a Visão Baseada em Recursos, o que resulta 

em uma combinação importante para endereçar questões relevantes no escopo de ''Negócios 

Internacionais'' ao focar nas escolhas estratégicas, resultado da dinâmica de interação entre as 

instituições e organizações, como reflexo do grau de formalidade que regulam o 

desenvolvimento de negócios e como estes pode moldar a competição, os recursos e as 

capacidades das organizações. Ao formularem estratégias para criarem vantagens 

competitivas, as organizações definem situações e sucesso e fracasso organizacional, o 

justificou a origem da formulação do tripé estratégico, conforme figura 4. 

 

 

Figura 4 - Tripé estratégico: três principais perspectivas 

 

Fonte: Adaptado de Peng at al, 2008 p.923 

 

Ainda segundo os autores, discutir a visão baseada em instituições ganha importância 

pela proximidade do campo dos negócios internacionais e estratégia, pois assumem que as 

organizações possuem um ''background'' competitivo e barreiras de entrada significativas, 

sendo pouco estudadas academicamente. O autor defende a ideia de que a visão baseada em 

instituições pode trazer benefícios práticos ajudando economias emergentes a aumentarem 

competitividade, especificamente quando passam a atuar no exterior e necessitam 

informações adicionais sobre as regras do jogo do novo mercado (PENG at al, 2008, p. 920). 
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Conforme Garud at al (2007, p. 960-961), as pesquisas sobre instituições focam na 

continuidade, e no entendimento da importância das mudanças como processo empreendedor 

de soluções organizacionais, possibilidades de criar alternativas ou a capacidade para 

contextualizar hábitos passados e projetos futuros dentro do contexto atual de transformação, 

rompendo com as regras e práticas existentes associadas com a lógica institucional dominante. 

Outro aspecto que ressalta a teoria da visão baseada em instituições é a mudança que 

está ocorrendo no ambiente financeiro em razão da implantação da regulação internacional de 

Basiléia e, por consequência, internamente nas organiza. As multinacionais estão mudando 

suas estruturas para redes abertas e flexíveis, com subsidiárias que criam e compartilham 

conhecimento nos contextos locais e globais (CANTWELL at al, 2010). 

O Banco do Brasil em relatório ao mercado no ano de 2007 manifestou o esforço do 

Banco Central do Brasil que ''em 2005, foi criou o Comitê Gestor composto por integrantes 

do BACEN, FEBRABAN e associações representativas dos bancos, cujo objetivo é o de 

conduzir discussões relativas à Basiléia e definir aspectos para sua implantação. Como 

resultado dessa dinâmica, o BACEN submeteu as minutas de resoluções e circulares para 

audiência pública, detalhando aspectos da implementação no tocante aos três riscos.”  

O mercado financeiro, talvez por ser altamente regulado, exibe diferenças 

institucionais entre países emergentes e desenvolvidos (KHANNA, 2010, p. 280-284), onde 

muitas ações são implantadas antecipadamente, alterando o cenário competitivo das 

organizações já estabelecidas, aproveitando oportunidades e falhas de mercado em busca de 

estruturas eficientes ou até influenciando o regular na divulgação da regulamentação, o que 

pode refletir o aprendizado antecipado das instituições financeiras e o aprendizado trazido do 

exterior, no caso específico do Brasil. 

 

 

3.2 PERSPECTIVA DA CO-EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

O termo co-evolução surge da perspectiva evolucionista schumpeteriana de que as 

organizações estão em constante evolução e se adaptam num processo de interação, 

racionalidade e influência mútua, entre si ou com o ambiente, diante de pressões internas ou 

externas em busca de padrões repetitivos de atividades que permitam seu funcionamento 

regular e igualitário. Pesquisadores evolucionistas defendem que os padrões estabelecidos no 
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ambiente geram uma reconfiguração das dinâmicas de mudanças nas organizações ao 

estimularem o aprendizado e adaptação às novas situações onde algumas assumem um 

protagonismo tornando-se pioneiras e outras se tornam imitadoras e, segundo a estratégia que 

adotem, acabam por definir sua sobrevivência no ambiente competitivo (GOHR, 2005, p. 62-

63; TURNER, 2012, p. 93). 

Esta perspectiva teve origem nos conceitos da biologia sobre a capacidade dos seres 

humanos evoluírem através do aprendizado, minimizando impactos ambientais que possam 

aparecer.  Esta ideia foi assumida pelas teorias organizacionais para descrever um processo de 

mudança estratégica resultado da interação articulada das organizações e ambiente para se 

desenvolverem influenciado ativamente organizações, instituições e ambiente (LEWIN & 

VOLBERDA, 1999, p. 519-534; BALDWIN, 1967 apud CHILD at al, 2013, p. 36). 

A aplicação desta perspectiva nos estudos organizacionais teve origem com as 

pesquisas de Lewin et al (1999) onde observaram que a co-evolução ocorre através da ação 

conjunta da adaptação individual das organizações, dinâmica competitiva e ambiente 

institucional, assumindo que as organizações e o ambiente co-evoluem de maneira distinta e 

independente em busca de mudanças que nem sempre são unilaterais (LEWIN & 

VOLBERDA, 1999, p. 536; CHILD at al, 2013, p. 190). 

Além disso, considera que as organizações e os ambientes podem evoluir juntos, 

devido à exposição a fatores políticos e institucionais significantes de mudanças no ambiente 

que afetem as relações e influenciam as organizações externas e internas, conforme figura 5, 

criando melhores condições para a concretização dos objetivos organizacionais e estratégicos, 

integrando ambiente macro, meso e micro organizacional, (LEWIN & VOLBERDA, 1999, p. 

537; CHILD at al, 2013, p. 36-40; VOLBERDA & LEWIN, 2003, p. 2111–2136).  
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Figura 5 - Processo Co-evolutivo 

 

Fonte: Adaptado de: LEWIN & VOLBERDA, 1999, p. 537; CHILD at al, 2013, p. 191 

 

A figura 5 esquematiza o processo co-evolutivo segundo pesquisa de Lewin et al 

(1999) identificando os componentes relevantes do ambiente, a saber: (i) macro (nível país), 

meso (nível setor) e micro (nível da organização), para avaliar questões de mudanças do 

ambiente e sua influência nos aspectos organizacionais.  O nível macro e meso retratam o 

ambiente em que as organizações estão inseridas e fatores internos ou externos do ambiente, 

independente de controle institucional, podem gerar imperfeições e dificultar a estabilidade e 

viabilidade operacional. O nível micro sofre influência do ambiente institucional e do nível 

macro através das regras coercitivas ou regulações estabelecidas (práticas isomórficas) que 

podem afetar a sobrevivência das organizações também sendo estimuladas por mudanças, 
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desenvolvimentos internos, interações e intenções estratégicas (CHILD at al, 2013, p. 190-

195; RODRIGUES, 2003, p. 2141). 

Observa-se que na dinâmica co-evolutiva, o desempenho das organizações retro 

alimenta o processo, produzindo adaptações e mudanças resultado da interação entre os 

agentes (CHILD at al, 2013, p. 6). 

O conceito de co-evolução sugere a integração de múltiplas lentes de análise e 

perspectivas teóricas, considerando conjuntamente questões no âmbito da adaptação 

individual das organizações, da dinâmica competitiva e do ambiente institucional, dado que as 

organizações possuem capacidade de interagir com seus ambientes preventivamente, ao invés 

de serem obrigadas a reagirem a eventos externos ou tendências do mercado. Há uma 

interação dinâmica de forças entre o ambiente e organizações com capacidade de liderança no 

ambiente, de forma a promover intencionalmente mudanças para moldar os aspectos do 

ambiente, implicando em uma interdependência (CHILD at al, 2013, p. 9; LEWIN & 

VOLBERDA, 1999, p. 536). 

Há o reconhecimento de que as empresas e seus ambientes são interdependentes, e que 

interagem conjuntamente no tempo, propiciando mudanças no comportamento dos 

concorrentes, pois estes não podem ser passivos e ignorarem as novas condições de ambiente, 

assumindo novos posicionamentos estratégicos (CHILD at al, 2013, p. 24, 37-38). 

Segundo Gohr (2005, p. 91) a perspectiva co-evolutiva possui propriedades que 

permitem olhar para as organizações sob diversos ângulos: 

 

1. Multinível: mudanças co-evolutivas ocorrem em múltiplos níveis dentro e fora 

das organizações; 

2.  Causalidades Multidirecionais: as organizações em seu processo de interação 

mútua entre si e com o ambiente, co-evoluem;  

3. Não Linearidade: mudanças em variáveis podem desencadear processos de 

mudanças em outras variáveis; 

4. Feedback Positivo: interação mútua entre os agentes, organizações e ambiente 

5.  Trajetória Dependente: historicamente trajetórias de mudanças e adaptações 

de estratégias são influenciadas por aspectos institucionais. 

 

Para Carney e Gedajlovic (2002, p. 5-6), as organizações podem ter capacidade de 

interagir e influenciar significativamente as instituições produzindo mudanças ou ajustes nas 

condições do ambiente, através de três formas: (i) Implantando ou adaptando modelos e 



38 

 

 

práticas internas ao novo contexto do ambiente (influencia endógena); (ii) adotar novas 

formas organizacionais, mais próximas ao de organizações já estabelecidas; (iii) inovar as 

práticas organizacionais, implantando-as antecipadamente, alterando o cenário competitivo 

das empresas já estabelecidas. 

Cantwell at al (2010, p. 577) afirmam que na co-evolução institucional o objetivo das 

organizações não é simplesmente se ajustar ao ambiente, mas sim de mudar as instituições 

locais, sejam elas formais ou informais, podendo, inclusive, alinhar-se com as empresas 

nacionais em lobby junto ao governo para a proteção econômica num esforço de auto-regular 

aspectos específicos do comportamento empresarial e influenciar padrões. Na mesma linha, 

Carney e Gedajlovic (2002, p. 1) abordam a questão do ambiente interno das organizações, e 

afirma que normas organizacionais e institucionais podem mudar radicalmente e estas 

mudanças podem não estarem nas agendas das organizações. Os autores propõem um modelo 

co-evolutivo baseado na idéia de influências mútuas e recíprocas entre o ambiente 

institucional e as ações organizacionais. 

Para Carney e Gedajlovic (2002, p. 5-6), as organizações podem ter capacidade de 

interagir e influenciar significativamente as instituições produzindo mudanças ou ajustes nas 

condições do ambiente, através de três formas: 

 

1. Implantando ou adaptando modelos e práticas internas ao novo contexto do 

ambiente (influencia endógena); 

2. Adotar novas formas organizacionais, mais próximas ao de organizações já 

estabelecidas; 

3. Inovar as práticas organizacionais, implantando-as antecipadamente, alterando o 

cenário competitivo das empresas já estabelecidas 

 

Carney e Gedajlovic (2002, p. 1) atribuem um maior papel para os atores 

organizacionais prestando mais atenção em como suas ações modelam as instituições que 

existem fora das organizações. Segundo os autores, as organizações podem produzir 

estratégias organizadas para benefício coletivo, melhoria do sistema e melhor performance 

econômica. 

Para os autores, neste estágio as organizações são interdependentes, estão no mesmo 

ambiente e são capazes de influenciar uma às outras. O conceito de co-evolução neste caso 

estende-se à comunidade organizacional, composta por instituições, órgãos reguladores e 

organizações (CARNEY e GEDAJLOVIC, 2002, p. 6; CANTWELL et al, 2010, p.568). 
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Neste contexto de comunidade, as organizações passam a organizar seus participantes 

para atuarem ativamente na troca de idéias, recursos e compromissos em favor do 

desenvolvimento coletivo, porém empregando estratégias intencionais em busca do auto-

desenvolvimento dos seus próprios interesses e objetivos. Há o exercício da influência, 

individual e deliberada, ou resposta coletiva às ameaças e oportunidades percebidas 

(CARNEY e GEDAJLOVIC, 2002, p. 6-7). 

Ainda segundo estes autores, o ambiente interno das organizações pode ser afetado por 

fatores endógenos e exógenos, pois as organizações e o ambiente são, em parte, dependentes 

de padrões históricos o que pode afetar sua forma e a capacidade de adaptar-se a mudanças 

ambientais. Estas dependências dos padrões refletem suas práticas de negócios e necessidade 

de explorar as oportunidades na ausência de muitos elementos de uma infraestrutura básica de 

negócios nos mercados em que passam a atuar, influenciando o desenvolvimento de 

capacidades específicas (CARNEY e GEDAJLOVIC, 2002, p. 7-18). 

Para Carney e Gedajlovic (2002, p. 21) estratégias organizacionais e ambientes 

institucionais co-evoluem traçando trajetórias dependentes. Neste contexto de dependências, 

as empresas refletem as condições institucionais em que surgiram, podendo também moldar o 

ambiente de forma direta (por meio de suas estratégias, recursos) e indiretamente com o 

desenvolvimento da infraestrutura passiva e outras estruturas institucionais para apoiar as suas 

necessidades influenciando e recriando seu contexto institucional. 

Segundo Khanna (2010, p. 3-29), ultrapassar as burocracias governamentais pode ser 

uma tarefa espinhosa. O ideal seria que cada economia proporcionasse um conjunto de 

instituições para facilitar o funcionamento do mercado. Esses vazios institucionais são uma 

das principais fontes de custos elevados nas transações e desafios operacionais e seu 

desenvolvimento é um processo complexo e longo moldado pela história do país, pelos 

sistemas políticos, sociais e pela cultura. Demonstrar a intervenção do governo e reduzir as 

barreiras ao comércio e investimento internacional pode desencadear a criação, mas não 

geram, de imediato, mercados eficientes. 

Os vazios institucionais apresentam-se em diferentes formatos e tem um papel 

determinante na formação do capital, produto e do mercado de trabalho. A ausência ou a não 

confiabilidade das fontes de informações do mercado, os ambientes legislativos incertos e os 

sistemas judiciais ineficientes são três causas principais das falhas de mercado. Contudo os 

vazios institucionais não são somente impeditivos. Eles também são oportunidades palpáveis 

para empresas empreendedoras estrangeiras ou nacionais criarem negócios com base no 

preenchimento desses vazios (KHANNA, 2010, p. 6). 
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É importante ressaltar que o uso desta teoria contribui para esta pesquisa, pois os 

agentes econômicos envolvidos (regulador bancário e instituições financeiras), de uma forma 

geral possuem aspectos institucionais e posturas sobre a realidade interna e externa criando 

normas, regras, procedimentos e valores em busca de reconhecimento, legitimidade ou 

preenchimento dos vazios institucionais. 

As estratégias organizacionais e ambientes institucionais co-evoluem traçando 

trajetórias dependentes. Neste contexto de dependências, as empresas refletem as condições 

institucionais em que surgiram, podendo também moldar o ambiente de forma direta (por 

meio de suas estratégias, recursos) e indiretamente com o desenvolvimento da infra-estrutura 

passiva e outras estruturas institucionais para apoiar as suas necessidades influenciando e 

recriando seu contexto institucional (CARNEY e GEDAJLOVIC, 2002, p. 21). 

 

 

3.3 PROJETOS ESTRATÉGICOS COMPLEXOS 

 

 

Projetos criam vantagens competitivas e fazem parte da gestão estratégica das 

empresas em busca de inovação e eficiência, requerendo adoção de práticas internas que 

podem levá-las ao sucesso ou fracasso quando da implantação (MARQUES JUNIOR, 2009, 

p. 2). 

A complexidade do projeto é definida como resultado da relação de diferentes 

elementos que devem ser geridos, e que atendam a características ou dimensões específicas 

em razão da severidade com que podem impactar o ciclo de vida do projeto, devido a sua 

influência, ambiguidade e interconexão com temas ligados a complexidade estrutural, 

novidade ou inovação, ritmo de implementação e tecnologia (REMINGTON & POLLACK 

2007, p. 1-12; NETO at al, 2014, p. 2-3).   

Projetos também podem ser caracterizados como complexos em razão de suas 

características específicas como raridade, multidisciplinaridade, complexidade tecnológica 

e/ou administrativas, objetivos dos stakeholders, alto valor de investimento ou incertezas na 

definição do escopo e cronogramas.  Também exige competências pessoais, de liderança e 

políticas para interação junto às estruturas, onde a capacidade dos interlocutores para fazer 

especificações influencia diretamente no desenvolvimento tecnologia (NETO at al, 2014, p. 3; 

CARARO, 2014, p. 16). 
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No decorrer das entrevistas, a questão de implementagação de  um projecto estratégico 

e complexo, como o caso do Acordo de Basiléia,  surgiu com recorrência em razão da 

multidisciplinaridade, complexidade e impacto dos requisitos nas áreas de negócios, sistemas 

tecnológicos e modelos de precificação. As equipes internas de gestão de conhecimento para 

implantação das diretrizes do Acordo de Basiléia eram obrigadas a lidar com indefinições 

estratégicas no dia a dia e, tinham de desenvolver competências de gestão e políticas para 

conseguir comprometimento das áreas para execução do plano estratégico da Alta 

Administração. Outro aspecto bastante mencionado nas entrevistas foi a questão do alto custo 

observância dos processos implementados, sem definição clara de cronograma por parte do 

regulador bancário, mas com benefícios percebidos na gestão consolidada dos negócios ainda 

que, não percebidos pelas áreas operacionais. 

 

 

3.4 REGULAÇÃO INTERNACIONAL DE BASILÉIA  

  

 

3.4.1 Regulação e supervisão bancária 

 

 

A regulação bancária no campo da campo da estabilidade financeira tem buscado 

medidas prudenciais preventivas, independentemente do grau de desenvolvimento dos países, 

que garantam as condições de solvências dos bancos diante de eventos de crise. 

Segundo informações do Banco Central Europeu (BCE), a discussão sobre 

estabilidade financeira ganhou maior força em razão das organizações operarem em dois ou 

mais continentes e, devido ao possível contágio em situações de crise, surge a necessidade de 

identificar os riscos e vulnerabilidades de suas exposições. As organizações financeiras 

acabam exercendo o papel de primeira linha de defesa durante eventos de crises, pois 

possuem a responsabilidade de avaliarem o risco de suas exposições e possuírem reservas 

suficientes que garantam a solvência do sistema financeiro. Já a supervisão prudencial, 

constitui a segunda linha de defesa ao assegurar que as organizações cumpram a regulação 

estabelecida para prevenir e atenuar crises financeiras (BCE, 2016). 

No exercício de suas atividades, as organizações financeiras combinam gestão dos 

meios de pagamento e a gestão do capital de empréstimos, em um sistema institucional 
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articulado centralizado e organizado em torno do regulador, podendo modificar a condição de 

liquidez da economia e estabilidade financeira agindo como criadores de moeda além de 

intermediários financeiros (FREITAS, 2010, 236-237). 

Se a regulação bancária for imprecisa quanto à gestão dos ativos e passivos dos 

bancos, em sua aplicação e entendimento, a concorrência pode ameaçar a estabilidade do 

sistema e o banco central, no uso de seu poder discricionário necessita disciplinar as regras 

prudenciais para limitar situações de pró-ciclicalidade no setor, criando incentivos para que os 

bancos busquem melhores práticas internacionais, constituição de reservas de capital e liquidez 

para períodos de crise (FREITAS, 2010, 245-247; TOMBINI, 2012, p. 2-4). 

O período de crise propiciou reflexões, dos reguladores internacionais, sobre modelos 

que minimizassem a instabilidade financeira e pró-ciclicalidade da intermediação financeira 

sobre a economia e a conclusão foi a o de reforçar questões de supervisão e regulação 

prudencial, tornando-as mais neutra em relação ao ciclo e mais rígida em relação à gestão dos 

riscos incorridos (TOMBINI, 2012, p. 5; MEIRELLES, 2009, p. 5-6). 

A questão da instabilidade financeira, períodos de expansão e retração da economia 

tratada na academia por Minsky em linha com a corrente pós-Keynesiana, incorpora 

discussões sobre a relevância das estruturas financeiras no processo produtivo e construção de 

estratégias em ambientes incertos em busca de um ordenamento do mercado para prevenir 

crises sistêmicas e sua propagação e contágio para os bancos. (NETO, 2001, P. 4-5; Minsky, 

1986, p.2-24, 314-316). 

 Porém, esta pesquisa não se centra no aspecto econômico da teoria, mas em como 

ambientes incertos podem produzir mudanças organizações, neste caso, como a regulação 

internacional de Basiléia, oriunda em período de crise econômica, influenciou o 

desenvolvimento das organizações e a co-evolução do ambiente bancário através da interação 

entre organizações e o regulador, no que se refere aos aspectos de regulação e supervisão 

bancária. 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

3.4.2 Escopo das competências do regulador nacional – BACEN (Banco Central do 

Brasil) 

 

 

Conforme informações divulgadas no site do BACEN, o escopo das competências no 

Brasil impõe a coordenação entre as políticas monetária, cambial, regulatória e de supervisão, 

conforme demonstrado na figura 6. 

 

Figura 6 - Escopo das competências do regulador nacional 

 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir da apresentação: BACEN (b) - Evolução da regulação no sistema 

financeiro brasileiro, 2013. 

 

 

Segundo informações divulgadas pelo BACEN, a evolução da supervisão e regulação 

bancária teve início com o processo de estabilização econômica iniciado na década de 1990 e 

no controle inflacionário, abrindo caminho para a reestruturação do sistema financeiro e mais 

recentemente, para aprimoramento da regulação bancária prudencial, com a adoção de 

diretrizes do Acordo de Basiléia cujas diretrizes estão voltadas a melhoria da capacidade dos 

participantes do sistema financeiro global em absorverem choques advindos de situações de 

crises econômicas e financeiras (BACEN b, 2013, p. 3-9). 

As informações divulgadas pelo BACEN retratam que em avaliação recente do FMI 

(Fundo Monetário Internacional) e do Banco Mundial, concluíram que “o sistema financeiro 
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brasileiro é estável e com baixos níveis de risco sistêmico e de reservas de liquidez 

consideráveis” (BACEN b, 2013, p. 37), conforme figura 7. 

 

Figura 7 - Capitalização dos bancos brasileiros pós implantação das diretrizes de Basiléia 

 

 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir da apresentação: BACEN (b) - Evolução da regulação no sistema 

financeiro brasileiro, 2013. 

 

 

Durante o período pós Plano Real, o BACEN procurou conectar questões de regulação 

financeira, estabilidade financeira e estabilidade econômica, em razão da oscilação de 

cenários econômicos, demandando inovações e complexas soluções regulatórias com atenção 

ao dinamismo da economia global e às melhores práticas internacionais (BACEN b, 2013, p. 

37), conforme demonstrado na figura 8. 
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Figura 8 - Marcos evolutivos da regulação nacional 

 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir da apresentação: BACEN (b) - Evolução da regulação no sistema 

financeiro brasileiro, 2013. 
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Marcos de 

evolução da 

regulação

1995: PROER (Programa de 

Estímulo à Reestruturação e 

ao Fortalecimento do SFN) 

Permitiu a reorganização de 

instituições financeiras 
incapazes de se adaptar à 

estabilidade monetária, para 

permanecerem no mercado ou 

terem seu controle transferido, 

em prol dos depositantes e 
poupadores 

PROES (Programa de 

Incentivo à Redução da 

Participação do Setor Público 

Estadual na Atividade 

Bancária) 
Permitiu que bancos 

controlados por unidades 

autônomas da federação fossem 

privatizados, liquidados, 

incorporados, transformados em 
agências de fomento ou 

saneados sem transferência de 

controle acionário.

1995/1996: FGC (Fundo 

Garantidor de Créditos) 

Criou o seguro de depósitos 

mantido com recursos das 

próprias instituições financeiras

1995/1997: novos 

instrumentos prudenciais 

(MP 1.182/95 → Lei 9.447/97) 

(i) Capitalização dos bancos 

(aporte de recursos); (ii) 
transferência de controle; e (iii) 

reorganização societária, com 

possibilidade ainda, em meio a 

regimes especiais, de (iv) 

transferência de bens, direitos e 
obrigações para outra sociedade 

e (v) constituição ou 

reorganização de sociedade para 

continuar a atividade bancária

1997: CRC (Central de Risco de 
Crédito) 
Centralizou dados sobre 
operações de crédito, 
permitindo ao BC monitorar 
risco de crédito e os bancos 
conhecer o montante de 
débitos de clientes no SFN 

1998: aprimoramento da 

disciplina de controles 

internos e gerenciamento de 

risco daos bancos  (Resolução 

CMN 2.554/98) 

1999: Regime de Metas de 
Inflação e câmbio flutuante 
Consolidaram o ambiente de 
estabilidade macroeconômica 

2000: Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

Aprimorou a disciplina das 

finanças estatais como 

terceiro pilar da política 
macroeconômica, junto ao 

Regime de Metas e ao 

câmbio flutuante 

1994/2001: implementação das recomendações de Basileia I 

Promoveu adequação entre o patrimônio e o grau de risco das 

operações bancárias, relacionando o nível de capital com o volume 

dos ativos 

2001/2002: reestruturação 

do SPB (Sistema de 

Pagamentos Brasileiro) 

Possibilitou a liquidação de 

transferências interbancárias 
em tempo real, em caráter 

irrevogável e incondicional, 

incorporando os core 

principles do CPSS 

(Committe on Payment and
Settlement Systems) 

2003: Emenda 

Constitucional 40 

Flexibilizou o formato 

previsto na Constituição 

Federal para a regulação 
legal do SFN, permitindo 

sua veiculação em diversas 

leis 

2004: novos instrumentos 

de securitização do crédito 

bancário e imobiliário 

(Lei 10.931) e relativo ao 

agronegócio (Lei 11.076) 
Favoreceu o 

fortalecimento do crédito 

2005: CCS (Cadastro de 

Clientes do SFN) 

Centralizou informações 

sobre os relacionamentos 

bancários mantidos com  
bancos, dotando o regulador 

de importante instrumento 

de supervisão para subsidiar 

suas atividades na área de 

prevenção e combate a 
ilícitos financeiros 

2005: nova lei de falências 

(Lei 11.101) 

Proveu maior estímulo ao 

crédito, em comparação 

com a legislação anterior, 
pelo aprimoramento da 

proteção ao créditos dos 

bancos contra empresas sob 

regime falimentar, em linha 

com recomendações da 
UNCITRAL (United

Nations Commission on

International TradeLaw) 

2008: SCR (Sistema de Informações de Créditos) 

substitui CRC 

O sistema passa a abranger informações sobre todas as 

operações de crédito superiores a meros R$ 1.000,00 reais 

(cerca de US$ 450), favorecendo fortemente a inclusão 
financeira 

2011: reforma do estatuto do FGC 

Seguro de depósitos passa a contar com o 

respaldo de normas expressas que orientam 

sua atuação no sentido de contribuir 

amplamente para manutenção da estabilidade 
do SFN e prevenção de crise bancária 

sistêmica 

2011: reforma do estatuto do FGC 

Seguro de depósitos passa a contar com o 

respaldo de normas expressas que orientam 

sua atuação no sentido de contribuir 

amplamente para manutenção da estabilidade 
do SFN e prevenção de crise bancária 

sistêmica 

2006-atualidade:  publicação de regulações normatizando as diretrizes do Acordo de Basiléia, no que se 

refere a estruturas de governança, cálculo de índice de solvência, risco de crédito, risco de mercado , risco 

de liquidez e risco operacional, buscando convergência das normas prudenciais com padrões 

internacionais 
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Conforme pode ser observado na figura acima, houve necessidade de inovação e 

adaptação da base regulatória do sistema financeiro brasileiro à realidade econômica global, 

buscando, pelo lado da supervisão e regulação bancária, uma convergência com padrões 

internacionais na adoção de controles e procedimentos visando à qualidade da liquidez dos 

bancos através de requerimentos mínimos de capital e controle do grau de risco das 

exposições nos períodos de crises observados. 

 

 

3.4.3 As diretrizes da regulação internacional de Basiléia  

 

 

O Acordo de Basiléia é a agregação de um conjunto de recomendações, criada pelos 

países do G10 através do BIS (Bank for International Settlements), para tratar a questão do 

controle do capital das organizações financeiras, sendo oriundo da preocupação com a 

regulação financeira internacional, tornou-se relevante e objeto de amplas discussões devido 

às crises financeiras globais, a correlação entre ativos financeiros e possibilidade de contágio 

entre as economias, reforçando necessidade de sua implementação. 

 

“O Comitê de Basiléia de Supervisão Bancáriaproporciona um fórum de 

cooperação regular sobre questões de supervisão bancária. Seu objetivo é melhorar 

o entendimento das principais questões de supervisão e melhorar a qualidade da 

supervisão bancária em todo o mundo. Destina-se a fazê-lo por meio da troca de 

informações sobre questões de supervisão nacionais, abordagens e técnicas, tendo 

em vista a promoção do entendimento comum. Às vezes, o Comitê usa esse 

entendimento comum para desenvolver diretrizes e normas de supervisão em áreas 

onde são considerados desejáveis. Neste sentido, o Comitê é conhecido por suas 

normas internacionais de adequação de capital; os Princípios Fundamentais de 

Supervisão Bancária Efectiva; e da Concordata sobre supervisão bancária 

transfronteiriça (site BIS, 2012). 

Basiléia é um conjunto integral de reformas elaborada pelo Comitê de supervisão 
Bancária de Basiléia para fortalecer a regulação, supervisão e gestão de riscos do 

setor bancário (site BIS, 2012). 

 

Conforme Dionne (2013, p. 5), o acordo de Basiléia propõe regras rigorosas para 

funcionamento das organizações financeiras através da melhor gestão dos riscos e operações. 

Ainda segundo o autor, o acordo, a versão do acordo de 2004 endereça o tratamento dos 

riscos de crédito e operacional e, posteriormente, em junho de 2006, sofreu uma modificação 

no tratamento do Risco de Mercado e a inclusão de tópico específico para avaliação do Risco 

de Crédito da Contraparte.  

http://www.bis.org/
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Em junho de 2011, publicou-se uma versão revisada que passou a incluir o tratamento 

do risco de liquidez e ficou conhecido como Basiléia III (DIONNE, 2013, p. 7), para fins 

desta pesquisa utilizamos o termo Acordo de Basiléia, sem especificar os versionamentos das 

diretrizes dado que tratam de especificidades de implementação e não fazem parte do escopo 

de estudo desta pesquisa, que trata do aspecto de influência do Acordo sobre a regulação 

brasileira. 

Segundo Masood (2012, p. 295), o Acordo de Basiléia apresenta técnicas variadas e 

complexas e sua implementação depende dos recursos financeiros de reguladores mundiais 

em razão das discrepâncias existentes na adoção das diferentes abordagens propostas pelo 

Acordo nos diferentes países de atuação. 

A implantação de Basiléia, pelo regulador de cada país, requer o cumprimento de um 

cronograma que leva em consideração os custos, benefícios, aspectos políticos, econômicos, 

regulatórios e de supervisão. Em muitos países requer adicionalmente, mudanças legais o que 

introduz uma complexidade maior, principalmente para as organizações financeiras 

internacionalmente ativas. As diferenças regulatórias geram adaptações nos sistemas 

tecnológicos internos, necessitando-se maiores investimentos deixando seus parâmetros 

flexíveis a ajustes. 

Adicionalmente, a adoção de normas contábeis internacionalmente aceitas pode levar 

a mudanças nas regras de avaliação dos ativos e consequentes impactos na definição das 

perdas, variável de análise importante nas diretrizes do Acordo de Basiléia, pois as 

expectativas de inadimplência das operações sob estas regras, em alguns aspectos, diferem-se 

das recomendações do Acordo. 

Desta forma, um país pode ter uma mescla de organizações financeiras locais e 

internacionais com diferentes níveis de maturidade e sofisticação dos sistemas de controle e 

mensuração, além do emprego diferente de abordagens para determinação do requerimento de 

capital regulatório. Este aspecto, analisado isoladamente ou em grupo, pode influenciar no 

custo de captação das organizações bancárias.  
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3.4.4 Os pilares e os tipos de abordagens 

 

 

As diretrizes do Acordo de Basiléia possuem três pilares de sustentação: (i) capital 

mínimo; (ii) processo de supervisão e (iii) disciplina de mercado que individualmente, 

oferecem várias alternativas de avaliação de capital cujo uso é definido em função das 

estratégias, tamanho, complexidade das operações e perfil de riscos que as organizações 

financeiras desejam incorrer (BANCO DE ESPAÑA, 2006, p. 18), conforme figura 9:  

 

Figura 9 - Os Pilares de Basiléia III e instrumentos necessários à gestão de riscos 

 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir do relatório BANCO DE ESPAÑA, 2006 

 

 

O Pilar 1 é à base de aplicação das diretrizes do Acordo e suporte para que sejam 

aplicadas as diretrizes relacionadas aos requisitos dos pilares 2 e 3. Neste pilar, o BCBS 

propõe abordagens de análises “padronizadas” onde a complexidade e necessidade de 

informações são menores (porém o capital alocado às operações são maiores) e, abordagens 

“avançadas”, ou conhecidas também como abordagens internas, por utilizarem do 

conhecimento das organizações no estabelecimento de metodologias internas e estatísticas 

cujo emprego diminui a necessidade de capital alocado às operações. Salienta-se que nas 

abordagens avançadas, ou de modelos internos, as organizações bancárias devem possuir 

sistemas sólidos, eficazes e amplos de suas exposições (principalmente no que se refere à base 
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de dados e sistemas contábeis integrados) além de metodologias estatísticas que permitam a 

análise sob as diversas óticas de observação dos riscos das exposições: riscos de: Crédito, 

Mercado e Operacional, conforme figura 10. 

 

Figura 10 - Abordagens de análises propostas por Basiléia 

 

 

Fonte: Adaptado pela autora a partir do relatório BANCO DO BRASIL, 2007 e do relatório BANCO DE 

ESPAÑA, 2006 
 

 

A abordagem padronizada/ padrão, possui baixa sensibilidade à avaliação de riscos e 

sua metodologia é determinada pelos reguladores e todas as organizações bancárias têm de 

aplicar os mesmos ponderadores de risco, independentemente de sua carteira, tamanho, 

complexidade ou da eficiência de sua gestão de riscos e governança. Esta metodologia não 

“precifica” a em seus parâmetros a boa governança e maturidade das organizações em seus 

processos de gestão. 

As abordagens com base em modelos internos estabelecem que as organizações 

financeiras devam “ter” e provar “que tem” processos íntegros, governança, sistemas, 

metodologias estatísticas, controles e processos documentados quantificar o risco de suas 

exposições, de forma a qualificar-se perante o regulador para fazer uso. 

Para que o regulador autorize seu uso regulatório às organizações necessitam cumprir 

requisitos qualitativos e quantitativos definidos pelo Acordo de Basiléia, agrupados em cinco 

grandes categorias, conforme figura 3 acima, onde será avaliada (BANCO DE ESPAÑA, 

2006, p. 18-19): 



50 

 

 

 Metodologias: programas estatísticos de análise da qualidade das operações e 

distribuição de perdas em um horizonte temporal; 

 Integração à gestão: utilização dos requerimentos na tomada de decisão 

(estratégicas ou no dia a dia do negócio). Políticas e procedimentos internos de 

conhecimento e prática de todos os funcionários; 

 Dados e sistemas tecnológicos e tratamento de informações: fatores críticos, 

pois se uma metodologia estatística for aplicada em dados errôneos, geram 

resultados errôneos e as decisões, provavelmente serão equivocadas. Este item 

requer planejamento e envolve elevado número de recursos, áreas, 

investimento financeiro e adaptação dos sistemas; 

 Controle: necessários em razão da complexidade e quantidade de informações 

envolvidas proveniente de diferentes fontes, zelando-se pela qualidade e 

integridade das informações utilizadas no processo;  

 Documentação: documentação adequada dos diferentes elementos e processos 

que formam parte ou que se relacionam entre si com os modelos estatísticos 

permitindo a terceiros, entender e avaliar os aspectos relevantes e emitir um 

parecer de forma independente daqueles que construíram, desenvolveram ou 

utilizaram. 

 

O Pilar 2 busca a incorporação de conceitos implícitos no cálculo do cálculo de capital 

no dia a dia das organizações financeiras, eliminando-se os gaps existentes entre as diretrizes 

do Acordo de Basiléia e os adotados pelos Bancos, assim, está centrado no aspecto da 

supervisão por parte do regulador em relação em relação ao processo de adequação adotado 

pelas organizações financeiras. 

Por sua vez, o Pilar 3 busca um “melhor nível” de divulgação e transparência das 

informações divulgadas pelas organizações financeiras ao mercado e investidores, 

estabelecendo um conjunto mínimo de informações que devem ser compartilhadas, de 

maneira igualitária, pelas organizações. Trata-se da utilização da força regulatória para 

alcançar solidez, segurança e transparência do sistema financeiro. Neste aspecto, acaba 

gerando uma oportunidade de negócio organizações financeiras locais e internacionais, com 

ações negociadas em bolsa, na medida em que estes são avaliados pelo mercado segundo sua 

governança e transparência na divulgação de suas informações. Há uma seleção natural, por 
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parte dos investidores e um ganho de aprendizagem por parte das organizações advindas de 

demandas do mercado internacional. 

 

 

3.5 INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RISCOS 

 

 

Conforme Dionne (2013, p. 8-9), o objetivo do gerenciamento de riscos é gerar um 

conjunto de referências que permitam avaliar riscos e incertezas nos processos e 

desenvolvimento de estratégias das organizações sendo que, quando analisado de forma 

agregada, permite a avaliação, controle, monitoramento e aplicação de ações corretivas. 

Ainda segundo o autor, a função do gerenciamento de risco é maximizar o valor das 

organizações via redução dos custos associados aos diferentes tipos de riscos sugerindo uma 

boa estrutura de capital para sobrevivência das organizações como um elemento adicional da 

governança corporativa (DIONNE, 2013, p. 18). 

 

 

3.5.1 A análise do Risco de Crédito 

 

 

O risco de crédito é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas 

ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras 

nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na 

classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens 

concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. Compreende, entre outros (BACEN, 

2009): 

 O risco de crédito da contraparte: entendido como a possibilidade de não 

cumprimento, por determinada contraparte, de obrigações relativas à 

liquidação de operações que envolvam a negociação de ativos financeiros, 

incluindo aquelas relativas à liquidação de instrumentos financeiros 

derivativos; 



52 

 

 

 O risco país: entendido como a possibilidade de perdas associadas ao não 

cumprimento de obrigações financeiras nos termos pactuados por tomador ou 

contraparte localizada fora do País, em decorrência de ações realizadas pelo 

governo do país onde se localiza o tomador ou contraparte, e o risco de 

transferência entendida como a possibilidade de ocorrência de entraves na 

conversão cambial dos valores recebidos; 

 A possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar avais, fianças, 

coobrigações, compromissos de crédito ou outras operações de natureza 

semelhante; 

 A possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações 

financeiras nos termos pactuados por parte intermediadora ou proveniente de 

operações de crédito. 

 

A abordagem de modelos internos aplicadas ao crédito utiliza diversos parâmetros de 

informações, tais como possibilidades de perdas e cenário econômico, obtidos durante o ciclo 

do processo decisório de concessão de crédito, conforme figura 11. 

 

Figura 11 - Parâmetros de riscos envolvidos na análise do risco de crédito 

 

 

Fonte: Adaptado pela autora á partir do documento do BIS, 2006. 

 

Os parâmetros de perdas, presentes nas abordagens avançadas ou de modelo interno, 

são estimados pelas organizações financeiras através da observação da evolução 
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comportamental de suas exposições no tempo e na presença de ciclos econômicos. Assim, as 

organizações devem constituir sistemas tecnológicos e de informação que capturem 

informações de: (i) inadimplemento de clientes associado ao seu perfil de risco, mitigados 

pela constituição de garantias durante o processo de concessão (PD – Probability of Default); 

(ii) maturidade efetiva das exposições até o vencimento das operações em função do fluxo de 

caixa das organizações ou por determinação do regulador (M – Effective Maturity); (iii) 

montante da exposição na data de inadimplência das operações em razão da degradação da 

capacidade de honrar compromissos (EAD – Exposure at Default); (iv) o valor da perda dada 

a inadimplência, ou seja, média preditiva do que não será recuperado quando um cliente 

inadimplir considerando-se também estimativas do quanto é possível recuperar em razão das 

garantias (LGD – Loss Given Default).  

As diretrizes também estabelecem a análise destes parâmetros através da constituição 

de cenários históricos e hipotéticos, inclusive de stress, com o objetivo de verificar a 

adequação das estimativas dos fatores e ajustar a estratégia de alocação de capital referente às 

exposições em risco, quer seja nas operações de concessão de crédito a clientes, quer seja nas 

operações sujeitas a risco de mercado (trading) onde deve ser estimado o risco da contraparte 

dessas operações. Também pressupõem o cálculo e estabelecimento de limites operacionais 

para transferência de recursos a credores no exterior (risco país) dentro de princípios de 

melhores práticas de governança e gestão de riscos. 

A obtenção destas informações e a formação das bases históricas necessárias para 

análise destes parâmetros requerem estruturas de sistemas integradas capazes de reunirem 

aspectos comportamentais, qualitativos e quantitativos, normalmente disponíveis em bases 

das áreas de negócios, cujo desafio prático é torná-las íntegras e confiáveis através de 

processos de reconciliação com os sistemas contábeis e informações de controle fornecidas ao 

regulador, garantindo-se a integridade de todo o sistema de gestão de capital implantado, 

conforme figura 12. 
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Figura 12 - Integração de informações em repositório de dados unificado 

 

 

Fonte: Adaptado pela autora á partir do documento do BIS, 2006 

 

 

3.5.2 A análise do Risco Operacional 

 

 

Este risco é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, 

deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos externos. 

Inclui também, inclui o risco legal associado associados à inadequação ou deficiência em 

contratos firmados pelas organizações financeiras, bem como a sanções em razão de 

descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das 

atividades desenvolvidas. Entre os eventos de riscos operacionais, de maneira bastante ampla, 

podem ser (BACEN, 2006): 

 Fraudes internas 

 Fraudes externas 

 Demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho 

 Práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços 

 Danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição 

 Eventos aqueles que acarretem a interrupção das atividades da instituição 

 Falhas em sistemas de tecnologia da informação 
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 Falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades na 

instituição 

 

O cálculo de capital requerido para risco operacional é a novidade do Acordo Basiléia 

dado que este risco sempre foi analisado sob o ponto de vista qualitativo, através de áreas de 

controle interno ou similares.  

Os aspectos qualitativos buscam a eficiência dos processos e políticas internas de 

análise do risco operacional e envolvem: 

 Identificação, avaliação, monitoramento, controle mitigação do risco 

operacional 

 Documentação e armazenamento de informações referentes às perdas 

associadas ao risco operacional 

 Elaboração, com periodicidade mínima anual, de relatórios que permitam a 

identificação e correção tempestiva das deficiências de controle e de 

gerenciamento do risco operacional 

 Realização, com periodicidade mínima anual, de testes de avaliação dos 

sistemas de controle de riscos operacionais implementados 

 Elaboração e disseminação da política de gerenciamento de risco operacional 

ao pessoal da instituição, em seus diversos níveis, estabelecendo papéis e 

responsabilidades, bem como as dos prestadores de serviços terceirizados 

 Existência de plano de contingência contendo as estratégias a serem adotadas 

para assegurar condições de continuidade das atividades e para limitar graves 

perdas decorrentes de risco operacional 

 Implementação, manutenção e divulgação de processo estruturado de 

comunicação e informação 

 

Já, os aspectos quantitativos, estão relacionados à modelagem das informações de 

perdas observadas internamente que, associadas às informações de perdas “externas” dentro 

do ambiente do sistema financeiro global, permitem a estimação história e projeções de 

cenários de perdas futuros. 

As metodologias desenvolvidas e disponíveis no mercado foram resumidas pelo 

Societe Generale, conforme apresentado na figura 13. 
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Figura 13 - Ferramentas de análise do risco operacional 

 

Fonte: Tradução livre pela autora da figura publicada no relatório do SOCIETE GENERALE, 2010, p. 74 

 

Observa-se, que para atendimento das diretrizes do Acorro de Basiléia, foi necessário 

inovar nos procedimentos de coleta de informações e instrumentos para capturar dados, tanto 

no ambiente interno, quanto no ambiente externo, com o objetivo de criar um processo de 

governança e cultura de riscos orientados ao mapeamento e coleta de perdas.  Esta adaptação 

da cultura interna é realizada através do desenvolvimento de ferramentas que possuem 

características qualitativas (controle e processos) e quantitativas (criação de indicadores, 

modelos de perdas operacionais e análise de cenários), sendo as práticas disponíveis no 

mercado, resumidas pelo Societe Generale (2010, p.74), como sendo: 

 

 Controle Permanente: busca o comprometimento das áreas no follow-up diário 

das atividades, documentação dos processos, controles das atividades e 

procedimentos avaliados como de “alto risco” bem como, a comunicação das 

deficiências e planos de ações estabelecidos para correção mitigando os riscos 

e aumentando a eficiência dos processos de controles e monitoramento 
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 CSA (Control Self Assessment): metodologia de auto-avaliação de riscos e 

controles que permite, durante sua execução pelas áreas, a avaliação os riscos 

inerentes de acordo com as categorias (eventos regulamentares definidos) e 

subcategorias de riscos operacionais (eventos definidos por melhores práticas 

de mercado), a eficiência dos controles realizados para mitigação dos riscos 

para no final avaliar-se o risco residual estabelecer-se planos de ações, 

corretivos; 

 KRIs (Key Risk Indicators): criação de indicadores para processos 

considerados críticos ou de alto risco, podendo estender-se conforme a 

necessidade identificada pelo negócio ou estratégia. Estes indicadores visam 

subsidiar a alta administração na gestão estratégica em atividades ou processos 

que requerem maior atenção e planos de ações corretivos. 

 

 Coleta de perdas operacionais: captura de eventos de perdas, a partir de 

determinado nível de materialidade definido pela organização financeira, 

através das metodologias acima citas. O histórico do comportamento destes 

eventos de perdas internas permite a estimativa de perdas futuras e do capital 

regulatório; 

 Análise de cenários: utilizado para estimar o risco potencial de perdas em área 

e processos críticos; 

 PCN e GC (Plano de Continuidade de Negócio e Gestão de Crise): 

procedimentos internos de mitigação de riscos de perdas operacionais e 

interrupções no sistema em situações contingentes ou em respostas às situações 

de crise. 

 

Ainda que a atividade de captura de perdas pareça ser simples, na prática é uma tarefa 

de extrema dificuldade, pois envolve definições conceituais tais como: a distinção dos eventos 

e seu tratamento em outros riscos, tratamento de eventos múltiplos, entendimento dos eventos 

e sua correta classificação em categorias e subcategorias de riscos, mudança cultural entre 

outros que transformam a implantação em um grande desafio. 

Os modelos de medição para mensuração deste tipo de risco não estão completamente 

desenvolvidos face da inexperiência e complexidade em se determinar e capturar os eventos 
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de perdas operacionais, uma vez que qualquer área da organização está exposta a ocorrência 

deste. 

 

 

3.5.3 A análise do risco de mercado e liquidez 

 

 

O risco de mercado é definido ''como a possibilidade de ocorrência de perdas 

resultantes da flutuação nos valores de mercado das posições detidas por um Banco. Inclui 

nesta definição os inclui os riscos das operações sujeitas à variação cambial, dos preços de 

mercadorias (commodities), das taxas de juros e dos preços de ações'' (BACEN, 2007). 

Por sua vez, o risco de liquidez ''a possibilidade de ocorrência de desequilíbrios entre 

ativos negociáveis e passivos exigíveis - descasamentos entre pagamentos e recebimentos, 

que possam afetar a capacidade de pagamento da instituição, levando-se em consideração as 

diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações'' (BACEN, 2000). 

As diretrizes de Basiléia, para gestão de ambos os riscos (Mercado e Liquidez), 

respaldam-se nas experiências vividas durante as recentes crises financeiras mundiais. O 

avanço dos mercados financeiros e de capitais, além do início da negociação de produtos de 

derivativos avançados, exigiu atenção significativa por parte do BCBS e reguladores sobre 

estas operações (BANCO DE ESPAÑA, 2006).  

Resultado natural foi contemplar-se nas diretrizes do Acordo de Basiléia tópicos que 

ampliassem a análise de sistemas de medições, metodologias de estimativas do VaR, 

tolerância ao risco de liquidez, planos de contingências de liquidez, avaliação da liquidez das 

linhas de negócios e operações disponíveis, gestão intradia, divulgação pública de 

informações e testes de stress. 

Neste contexto, a definição de risco de liquidez adquiriu uma definição ampla e 

complexa. Passou a ser definido como ''a possibilidade do Banco não ser capaz de honrar 

eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as 

decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em 

perdas significativas''. Também considera a possibilidade do Banco não conseguir negociar a 

preço de mercado uma posição, devido seu tamanho elevado em relação ao volume 

normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade do mercado (BACEN, 

2011).  
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As abordagens de Basiléia sugeriram a avaliação de ambos os riscos e suas 

metodologias, para fins regulamentares, em 5 tópicos, conforme figura 14: 

 

Figura 14 - Ferramentas de análise do risco operacional 

 

Fonte: Elaboração e Síntese efetuadas pela autora a partir dos documentos do BANCO DE ESPAÑA, 2006, P. 

79-83 e BACEN, 2011. 

 

Trata-se de complexas metodologias e processos de análises que buscam a melhorar a 

capacidade do sistema bancário para absorção pressões decorrentes de crises financeiras e 

redução do risco de das economias. Conforme observado na figura acima, são necessárias 

implementação de metodologias e estrutura de governança para estabelecimento de 

estratégias, limites operacionais e planos de contingência operacional para fazer frente a 

períodos de crise para honrar operações com o objetivo de manter a continuidade dos 

negócios da organização. Para tanto, são necessários processos que identifiquem, avaliem e 

monitorem as variáveis de risco de liquidez das organizações financeiras. 
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4 ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO E RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

4.1 Breve histórico e estrutura atual do Conglomerado Itaú-Unibanco 

 

 

Dados públicos divulgados no site trazem um breve histórico  e informações do 

desenvolvimento que,   para fins desta pesquisa, consolidamos com o propósito de descrever a 

evolução do conglomerado. 

O grupo foi  fundado em 09/03/1943 com o nome de Banco Federal de Crédito S/A, 

de propriedade da família Egydio de Souza Aranha.  A primeira diretoria foi composta pelo 

advogado e empresáro  advogado Alfredo Egydio de Souza Aranha, tio de Olavo Egydio 

Setubal, Aloysio Ramalho Foz e José Osório de Oliveira Azevedo (ITAU-UNIBANCO, 

2008). 

A primeira agência foi fundada em  2/01/1945 e ao  final do primeiro ano  o banco 

possuia, além da sede,  duas outras agências e  22 funcionários. No final da década de 40, o 

Banco Central de Crédito possuía 11 agências. A década de 60 e 70  foram marcados por 

diversas incorporações, fusões e aquisições, proporcionando expansão da base de clientes. A 

primeira aquisição foi a do Banco Paulista de Comércio (1961), a fusão com os bancos União 

de Crédito e  Itaú América, passando em 1973  a utilizar o  nome de Banco Itaú S/A (ITAU-

UNIBANCO, 2008). 

Com o processo de privatização de bancos estatais, iniciado na década de  1990, o 

Banco passou a realizar negociações estratégicas, utilizando-se de  aquisições,  fusões,  joint-

ventures e parcerias com e empresas privadas do setor bancário, de seguros  e correlatas como 

forma de  expansão  de suas atividades. Passou  passando  a comprar  bancos estrangeiros, 

reforçando sua atuação no MERCOSUL e  atuando em nichos específicos do mercado (ITAU-

UNIBANCO, 2013). 

Em 03/11/2008,  celebraram um acordo para unir as operações com o Unibanco, 

fundado pela família Moreira Sales em 1924, sendo o banco privado mais antigo do Brasil. Os 

grupos realizaram  uma reestruturação societária passando a chamar-se conglomerado  Itaú 

Unibanco (ITAU-UNIBANCO, 2012).  

A figura 15 apresenta a evolução histórica dos negócios estratégicos a que nos 

referimos: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Incorpora%C3%A7%C3%A3o_(direito)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fus%C3%A3o_(direito)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oferta_p%C3%BAblica_de_aquisi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguros
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nicho
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Figura 15 - Expansão com base em negócios estratégicos (fusões, aquisições, joint-ventures e parcerias) 

 

 Fonte: BANCO ITAÚ, 2014, p. 29. 

 

Busca consolidar sua posição no mercado local e aumentar de forma agressiva através 

de negócios estratégicos desde 1995, buscando aquisições, fusões e incorporações que 

atendiam a definição estratégica dos negócios consolidando-se em períodos de crises 

financeiras aproveitando oportunidades que se apresentaram internacionais (ITAU-

UNIBANCO, 2013, p. F-20). 

O Itaú Unibanco possui posição de liderança no Brasil, sendo o maior banco privado 

nacional, com presença internacional nos maiores centros financeiro, buscando prover a oferta 

de crédito para expansão de empresas brasileiras no exterior e ser reconhecido como Banco 

especialista em América Latina, cujas operações ao final do 4T2014 representavam 5% dos 

ativos. (ITAU-UNIBANCO, 2014). 

Ocupa a 23ª posição no ranking internacional dos maiores Bancos em valor de 

mercado. Atribui como pontos fortes de sua estrutura de governança coorporativa, ao controle 

familiar (atualmente dividido entre as famílias família Egydio de Souza Aranha e Moreira 

Sales) como forma de assegurar a visão de sustentabilidade de longo prazo do grupo, uma 

base de acionistas pulverizada, e gestão com foco no negócio, conforme sintetizado na figura 

16 (ITAU-UNIBANCO, 2014). 

 

Evolução com base em negócios estratégicos
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Figura 16 - Destaques do conglomerado Itaú Unibanco 

 

 

Fonte: BANCO ITAÚ, 2014, p. 20-30. Sintetização realizada pela autora. 

 

O conglomerado busca tem buscado avanços na estratégia de internacionalização de 

suas operações através de fusões, aquisições, escritórios de representação e parcerias,  

especialmente para América Latina que em volume representa 5% do total de ativos do 

conlomerado. Busca sua consolidação como uma organização financeiras de presença global, 

sendo líder em produtos e segmentos  específicos para apoiar clientes internacionais  (ITAU-

UNIBANCO, 2013, p. A-84). 

Tem por objetivo ser um conglomerado líder em performance sustentável, com forte 

posição de liderança e participação de mercado que atingiu 13,5% do total de empréstimos em 

aberto do setor em Dezembro de 2013, ocupando a terceira posição como maior Banco de 

Varejo no Brasil, sendo seus principais concorrentes: a Caixa Econômica Federal, o Banco do 

Brasil, o Banco Bradesco e Banco Santander Brasil (ITAU-UNIBANCO, 2013, p. A-58). 

Como estratégia, o conglomerado se impõe princípios rígidos de  aproveitar os ganhos 

de escala, lucratividade e maximização da eficiência para criar valor econômico tendo como 

lente, o modelo de precificação baseado em riscos , visando a sutentabilidade do 

conglomerado no longo prazo. Para tanto, fez o replanejamento da sua estrutura de 
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governança, buscando uma transição  através da centralização das áreas de administrativas e 

das áreas de negócios, adaptando sua estrutura organizacional ao padrão da regulação local e 

diretrizes internacionais de governança conforme demonstrado na figura 17  (ITAU-

UNIBANCO, 2013; ITAU-UNIBANCO, 2014). 

 

Figura 17 - Transição da estrutura de Gestão 

 

 

 

Fonte: BANCO ITAÚ.  Apresentação institucional 4T14, 2014, p. 26. 

 

 

4.2 Análise dos Resultados 

 

 

Foram aplicadas seis entrevistas, no período de 27/01/2015 a 15/02/2015 a 

funcionários e ex-funcionários da instituição financeira. Estas foram gravadas e os nomes 

mantidos sob confidencialidade, conforme a autorização e requerimento expresso dos 

entrevistados. 

As entrevistas foram transcritas e submetidas a um processo de análise de dados pelo 

software Atlas TI, em razão da facilidade para análise de pesquisas de cunho qualitativo, 

percorrendo-se um estágio de preparação e posterior análise qualitativa das informações. Este 

percurso foi detalhado no Anexo 1. 

Transição da Estrutura de Gestão
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4.2.1 As características do software Atlas.ti: 

 

 

O software é uma ferramenta tecnológica que auxilia pesquisadores na gestão e análise 

de dados qualitativos, se utilizando de dados estruturados ou semiestruturados, permitindo 

interpretações relevantes e obtenção de respostas/achados através da categorização dos dados 

em função da questão de pesquisa. Permite fazer comparações e correlações com o objetivo 

de encontrar fenômenos mais complexos não detectáveis na literatura podendo conduzir a 

confirmação, negação ou construção de novas hipóteses. 

Também permite gerenciar diferentes tipos de documentos, possibilitando a 

triangulação de dados, cujo conceito principal baseia-se na criação de unidades 

hermenêuticas, que correspondem a projetos de análises. O software apresenta grande 

versatilidade de análises que variam em torno dos  objetos. Existem basicamente, três fases 

que devem ser observadas para utilização do software que estão relacionadas  a:  (i) 

preparação de dados; (ii) análise codificação e relacionamento e (iii) resultados. 

Abaixo, na figura 18,  uma sintetização destas fases e descrição dos objetos utilizados 

no processo de análise do software. 

 

Figura 18 - Fases e objetos utilizados no processo de análise do Atlas.ti 

 

Fonte: ATLAS.ti  -  Taller de Introducción al Atlas.ti,  2013 
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Importante ressaltar que a versão free trial do software, possui restrições  quanto a 

quantidade de documentos primários a serem inseridos  e citações para categorização que 

estão limitadas a 100 citações. 

Para fins desta pesquisa, como alternativa a esta limitação,  foi criada duas unidades  

hermenêuticas, cujo impacto a príncípio é a ausência de diálogo entre ambas , mas que para 

fins desta pesquisa não impactam nos resultados de análise pois  foi realizada a integração dos 

dados para representação holística do fenômeno à partir da integração dos dados individuais 

dos projetos. Assim, o desenho semântico, que representa as interações existentes, foi 

mantido. 

 

 

4.2.2 Coleta e transcrição das entrevistas: 

 

 

Para cada entrevistado foi atribuído um algarismo, por ordem de realização das 

entrevistas, designados como E1, E2 e assim sucessivamente, até um total de 6 (seis) 

entrevistados, preservando-se a identificação nominal dos mesmos conforme solicitado. 

 Da versão transcrita editada, o conteúdo foi fragmentado e reorganizado em 

categorias, segmentando as falas em unidades de significação, necessárias á compreensão, 

interpretação e análise, com o objetivo  de formular hipóteses explicativas do fenômeno da 

pesquisa. 

Os textos foram então vinculados a um código e famílias que representam as 

categorias e subcategorias de análise identificadas considerando o referencial teórico e o 

conhecimento prévio da pesquisadora do campo empírico. Algumas categorias emergiram no 

momento da análise, através da recorrência de assuntos no discurso dos entrevistados.  

Após esta primeira fase de categorização no software, procedeu-se a construção das 

redes de relacionamentos, que representam as possíveis relações entre os códigos e o fim 

principal da  utilização da ferramenta  em razão da criação dos modelos e estruturas teóricas. 

As redes permitem reunir os elementos que apoiam a questão de pesquisa, os argumentos e as 

conclusões sobre a realidade estudada. As redes fodes foram estabelecidas à partir da 

vinculação entre os códigos. 
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4.2.3 Mapa Conceitual: 

 

 

A partir das entrevistas, as redes conceituais foram construídas dando origem ao mapa 

conceitual, cujo objetivo  é a representação gráfica  das relações observadas e a teoria., 

construindo uma imagem visual de representação dos conceitos, conforme figura 19. 



 

 

 

Figura 19 - Fases e objetos utilizados no processo de análise do Atlas.ti 

 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Projetos e empreendedorismo estratégico funcionam  como motor do crescimento econômico, introdução de novas tecnologias para aproveitar as oportunidades dentro do contexto atual de transformação, rompendo com as regras e 

práticas existentes associadas com a lógica institucional dominante



68 

 

 

4.2.4 Interpretação analítica das entrevistas: 

  

Tabela 8 - Interpretação das entrevistas 

Nível de 

Análise 

Categorias de 

Análise 
Resultado da interpretação das citações codificadas, por subcategorias 

MACRO 
Processo de 

globalização 

 Demanda Regulamentar Internacional: 

As diretrizes de mudanças propostas por Basiléia refletem melhorias de gestão de riscos estratégicos das organizações, 

melhores práticas de gestão organizacional, melhores controles, inovação de sistemas tecnológicos. As diretrizes visam à 

solvência do mercado financeiro local e internacional e por este motivo estão sendo implementadas pelos reguladores como 
uma demanda do regulamentar.  A demanda visa colocar os bancos internacionalmente ativos em patamar de igualdade de 

exigências do mercado internacional, assim, organizações locais com vistas ao mercado externo não podem deixar de ter esses 

instrumentos sugeridos pelas diretrizes de Basiléia. Trata-se de macro-diretrizes, com poder discricionário por parte do 

regulador, e sua implementação local depende da forma como este regulador vai conduzir o processo localmente.  No Brasil, 

Foi feito um esforço enorme para que os conceitos de Basiléia fossem conhecidos pelas organizações financeiras 

representativas do mercado ou, em razão do impacto significativo que gerariam internamente, pois é um projeto que ele afeta a 

organização em diferentes aspectos... primeiro pela magnitude do projeto e depois porque sistematiza as melhores práticas de 

gestão de riscos estratégicos, exigindo maior disciplina, eficácia e eficiência, a essência da melhoria competitiva. 
 

 Novas metodologias de gestão de riscos: 

Evolução dos processos e conceitos de gestão de riscos aproximando-se do padrão internacional. Conhecimento específico 

centrado em áreas estratégicas e alta administração sendo as áreas de negócios e demais operacionais envolvidos por demanda. 
Nova metodologia trouxe novas visões e métricas de precificação do risco do negócio e necessidade de entender a formação do 

capital econômico em busca de oportunidades estratégicas dadas a escassez e custo do capital. Propiciou uma melhor 

governança corporativa e reorganização de processos internos gerando melhorias de controle e sistemas de informações, 

essenciais para a otimização do uso do capital, necessidades de captações no exterior e melhor gestão do negócio. 
 

 Avanço Tecnológico: 

Movimento estratégico dos bancos em busca de sistemas de informações e melhores práticas internacionais necessárias a 

expansão do negócio.  O projeto devido a sua magnitude e relevância do impacto financeiro e organizacional requer alto 

investimento em tecnologia, processos e controles para fazer uso do benefício da alocação do capital e para precificação das 

operações com critérios mais sensíveis aos riscos. Gera um custo de observância e investimento elevado, em razão das 

mudanças em estruturas de modelagem, validação, sistemas, pessoas e estruturas de governança requeridas. A princípio, 

podendo gerar um caos tecnológico, e perdas de investimento impactando o resultado das áreas de negócios as quais não 

possuem conhecimento amplo do aspecto estratégico do projeto e o benefício para a organização como um todo. Houve 

necessidade de tropicalização dos conceitos, para operacionalmente fazerem sentido ao mercado brasileiro. 
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Nível de 

Análise 

Categorias de 

Análise 
Resultado da interpretação das citações codificadas, por subcategorias 

MICRO 

Mudanças 

tecnológicas, 

Legislação e 

Forças do 

Mercado 

 Grau de formalidade do ambiente e estratégia como “background”: 

Consenso de que as diretrizes do acordo estão assimiladas pelas áreas administrativas, e com baixa penetração nas áreas de 

negócios como estratégia orientadora para as operações. Os Bancos foram proativos e inovadores em busca da implantação das 

diretrizes do Acordo, buscando adaptarem-se às melhores práticas internacionais, adquirindo um conhecimento prévio ao do 

regulador.   As diretrizes já sinalizavam a pressão que viria em relação à automatização de processos, sistemas e tropicalização 

de conceitos dados a particularidade no mercado brasileiro. Sinalizava também, que os custos elevados, devendo as 
organizações valorarem os benefícios qualitativos trazidos à gestão estratégica dos negócios e as questões quantitativas 

relacionadas ao custo do investimento. O projeto foi conduzido de uma maneira estruturada e institucional, com existência de 

núcleo técnico para entendimento, discussões com o regulador, avaliação de impactos e disseminação do conhecimento junto ao 

mercado (via FEBRABAN e consultas pontuais a Bancos) e institucionalmente com a Alta Administração e áreas. A liderança 

técnica do tema, na comissão da FEBRABAN, foi exercida no princípio pelo conglomerado Itaú Unibanco em razão do 

envolvimento e conhecimento internacional. Existia uma proximidade grande o suficiente com o regulador para que os assuntos 

pudessem ser discutidos.  

Como ponto crítico da implantação, foi mencionado complexidade em gerir um projeto estratégico de amplitude global com 

impacto em todos os segmentos da instituição, com forte viés técnico e de negócios. Outra dificuldade mencionada foi a 

necessidade de áreas de conhecimento e PMO dedicados para avaliação dos custos e benefícios advindos dos impactos 

regulatórios e estratégicos para a gestão do dia a dia do negócio, pois a muita facilidade em perder-se o foco no que é relevante.  

Como ganhos observados são listados: (i) a melhoria dos processos e controles que suportam a gestão da Alta Administração, 

(ii) integração e qualidade das informações sistêmicas e (iii) modelos mais sensíveis aos fatores de riscos das operações para 

serem utilizado nas precificações das taxas, o que traz uma vantagem competitiva. O projeto era considerado estratégico em 

razão da demanda internacional e busca por melhores taxas de captações de funding no mercado externo. A adoção das práticas, 

a princípio, foi considerada uma certificação das melhores práticas internacionais, ainda não reguladas no mercado local. A 

interação com o regulador propiciou o avanço da regulação para ser aplicada de forma igualitária, sem criar assimetrias de 

mercado em razão de interpretações individuais.  A interação propiciou ao conglomerado, um aprendizado prévio permitindo 

fazer análises de cenários e avaliar o impacto das possíveis distorções e adoções da regulamentação brasileira, e, diante disto, 

traçar estratégias a priori para que não inviabilizasse negócios e produtos.  Existia sinergia entre a necessidade internacional de 

adaptação das normas e oportunidades locais geradas pela melhoria da regulação local, principalmente no que se refere à 

modelagem para concessão das operações. O que exigiu interlocução constante com o regulador, de forma aberta, para alcançar 

melhorias significativas na precificação de operações e captação de recursos externos, o que pode distanciar um banco de outro. 
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Nível de 

Análise 

Categorias de 

Análise 
Resultado da interpretação das citações codificadas, por subcategorias 

MICRO 

Mudanças 

tecnológicas, 

Legislação e 

Forças do 
Mercado 

 

(continuação) 

 Estrutura de governança: 

Forte transformação das estruturas de governança existentes para adequação ás diretrizes do acordo. As estruturas passaram a 

conter uma pauta relacionada à gestão de riscos e acompanhamento do projeto dentro do conglomerado para avaliar o impacto 

das ações e envolvimento das áreas. Estas transformações foram pauta de discussões com o BACEN na visita de rotina ou em 

encontros direcionados, para uma abordagem técnica do assunto risco, o qual levou a uma série de reflexões internas e busca de 

informações que não existiam que passaram a ser importantes não só por conta das diretrizes, mas também por aspectos da 
gestão do conglomerado. 

 

 Mudança cultural: 

A eficácia da implantação depende de pessoas e, por mais que os benefícios estratégicos fossem passados, era necessária uma 

mudança cultural em relação à qualidade dos controles, confiabilidade e integridade das informações parte da cultura baseada 

em gestão de riscos e, não havia o comprometimento de todos.  As diretrizes de mudanças propostas por Basiléia refletem 

melhorias de gestão, em segundo melhores práticas e em terceiro é uma demanda do regulador que tem ido às instituições e 

cobrado melhorias de controle, perdas, eficiência, como se está medindo e o impacto para os bancos que querem participar do 

mercado. Estes têm um mínimo  que se devem cumprir ter acesso ao mercado externo. A concorrência das agendas das áreas 

com a agenda do projeto era objeto de reunião com a Alta Administração para definição para garantir patrocínio, 

comprometimento e disseminação cultural. Projetos deste porte possuem impactos relevantes em estruturas de tecnologia em 
função da necessidade bases históricas, aperfeiçoamento dos modelos, construção de processos, reforço de equipes e o custo do 

investimento e observância são altos.  A mudança cultural vem das equipes convencerem-se que os requisitos são benéficos 

para a estratégia de negócio, buscando-se uma convergência dos objetivos estratégicos internos com as diretrizes propostas por 

Basiléia. 
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 Trajetórias dependentes para moldar o ambiente 

A FEBRABAN possui uma estrutura de comissões e grupos de discussões com participantes do Banco Central e representantes 

dos Bancos, ABBI e ABBC para troca de aprendizado e informações sobre as diretrizes de Basiléia. Existe uma colaboração a 

pedido do próprio regulador às organizações bancárias para entendimento dos conceitos e escrita da norma, obviamente, 

prevalecendo o poder de decisão do regulador, mas geralmente ele tem sido sensíveis e flexíveis às colocações das organizações 

bancárias quando verificam a procedência das argumentações, inclusive, fazendo defesa do poder discricionário em fóruns 
internacionais em razão dos impactos relevantes de algumas diretrizes que não fazem sentido da forma que estão descritas, para 

o mercado brasileiro. Outros impactos, como critérios de cálculo da alocação de capital e o cálculo de cada parcela, também são 

objetos de discussões conjuntas, por afetarem diretamente o negócio e, se aplicado critérios distintos pelas instituições podem 

levar a assimetrias na definição do que é ou não uma instituição solvente.  Estes critérios são uma inovação e não eram de uso 

frequente dos bancos, de forma que existem discussões técnicas e discussões práticas sobre operações e produtos em concreto, 

num esforço cooperativo entre organizações e instituição reguladora. As diretrizes de Basiléia giram em torno de tecnologia, 

modelagem e governança provocando uma reorganização interna, cujas bases de conceitos e aprendizado foram trazidas do 

exterior a priori pelos bancos através de treinamento de funcionários e/ou consultorias contratadas para transferência de 

conhecimento, como um acelerador de questões práticas que não estavam na norma e que não era de conhecimento do mercado 

brasileiro. O know how a princípio foi internacional, principalmente da Espanha em razão da posição técnica do regulador. 

Bancos nacionais com o desejo de tornarem-se internacionais, em razão do esgotamento das oportunidades de aquisições ou 
crescimento vegetativo dos ativos, para serem competitivos no mercado externo necessitam evoluir rapidamente na aplicação 

das diretrizes de Basiléia.  Uma métrica utilizada para medir esta necessidade era sempre a comparação do custo operacional x o 

resultado de bancos estrangeiros e sempre os bancos nacionais eram ineficientes. A aplicação das diretrizes do Acordo sinalizou 

que o mercado interno era dependente de processos não padronizados, destacou a fragilidade dos processos manuais, inchaço da 

estrutura organizacional e a assimetria de precificação de operações. A estratégia de implantar as diretrizes, como requisito de 

melhores práticas, veio antever os riscos e constituiu-se em uma vantagem ao final, pois a cada simulação interna realizada, o 

conglomerado aprendia um pouco mais. 

 A aquisição de outro banco de grande porte, com culturas diferentes, sistemas diferentes, processos diferentes e sem ter tudo 

muito sólido internamente geral grande dificuldade interna. Players do projeto que já era complexo, por si, foram trocados, o 

stress e problemas foram maiores evoluindo para repactuação de agendas e se o Banco naquele momento precificasse todos os 

riscos conforme as diretrizes estritas do acordo pediam, talvez mudasse sua condição de solvência. Existiam impactos 

estratégicos a serem considerados, e tornou-se muito complexo o a comunicação e condução, pois nem todos estavam no mesmo 
nível de entendimento dos conceitos e aplicação das diretrizes. Conceitos simples que na regulação não eram claras, permitiram 

interpretações diversas dependendo do fórum e interlocutores.  Este processo também foi de grande aprendizado,  
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levando os bancos a exercer mais fortemente sua influência junto ao regulador para tenta mostrar a multiplicidade de visões que 

necessitavam de uniformização e respostas igualitárias. O conglomerado Itaú-Unibanco, sem dúvidas, liderou muitas discussões, 

grandes Bancos têm papel importante neste tipo de questionamento e importância no mercado brasileiro para fazer a evolução 

do sistema, não tem como não ser diferente, pois e eles são privilegiados pelo aprendizado acelerado e são mais escutados, não 

por privilégio da instituição, mas pelo sua relevância e tamanho. Instituições menores têm de se provar muito mais que as 

maiores para o regulador, ou seja, a relação é diferente e muito disto é explicado por eles não conseguirem fazer investimentos 
nos mesmos montantes. Iniciativas nas áreas internas que poderiam ser chamadas para cumprir determinado requisito da 

regulação, o trabalho foi de forte reorganização e mudança da estrutura. Para os pequenos, é diferente, significa criar e construir 

e os grandes servem de modelo e o regulador exerce seu papel doutrinador. 

Os instrumentos já implantados permitem ver qual estratégia de negócio utilizar, como afeta a organização e construir uma 

argumentação para dialogar com o regulador e dizer o que faz ou não faz sentido.  Em geral, o conglomerado busca particular, 

mas utiliza-se também da estrutura da FEBRABAN colocando os pontos buscando inovar, dar respostas e alimentar de 

informações o regulador em um processo de retro-alimentação bastante positiva.   

Houve liderança dos bancos neste processo, tanto interno quanto externo. Do lado interno, a barganha e a habilidade de se 

relacionar e dizer que para as áreas que teriam um custo maior, mas o Banco no geral se beneficiaria com a implantação das 

diretrizes foi, pois se criou uma liderança na gestão de um grande projeto, fazer acontecer, fazer as barganhas políticas 

necessárias e desenvolve outras competências. 

Essas lideranças estavam preparadas para discussões com o regulador, para influenciar e levar questões que poderiam impactar 

individualmente ou coletivamente afetar os bancos, caso fossem reguladas como estavam no acordo e algumas considerações 

foram acatadas outras na, porém foram discutidas sempre com o regulador de forma cooperativa. 

 

 Monitoramento organizacional e inovação 

Existem questões estratégicas, como o patrimônio de referência, que demandou esforço no entendimento e os impactos 

poderiam ter sido ruins se não compensado os critérios com o regulador. Além das necessidades sistêmicas, poderia aumentar 

capital e o custo poderia não compensar o retorno, inviabilizando operações. A demanda sistêmica requer investimento elevado, 

dada a antiguidade e quantidade, o que torna complexo e exigir muito mais recursos do que se imagina a princípio. Os bancos 

tiveram de inovar para implantar controlando custos e ponderar até onde compensava e qual o ganho para a gestão.  Estas 

questões foram discutidas com o regulador e houve alguns que ele aceitou e outros não. O que foi possível discutir enquanto 

minuta da regulação, foi discutido de forma intensa e proveitosa.  Tiveram pontos que requereram discussões profundas como a 
questão da certificação de Bases de Dados, por. não se conseguir ter um intervalo de data, ou bases que não tinham 

versionamento e estas situações não eram aceitas pelo regulador, mas eram importantes para as organizações.  
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Definiu-se uma estratégia de dois passos: 1) modelos com bases não certificadas ou parcialmente certificadas e 2) paralelamente 

se construía um ambiente para que as bases fossem certificadas e conforme fossem adquirindo esta certificação migrassem para 

o ambiente e a partir daí, os modelos eram desenvolvidos considerando as bases certificadas, foi uma solução consensada que 

atendia a ambos. As organizações do mercado tiveram de se organizar tiveram de se organizar... Criar uma estrutura de gestão 

mais e a cada evolução ou passo dado, sempre existia algo que era necessária uma interlocução com o regulador, fosse 

formalmente via FEBRABAN, individualmente nas organizações ou em fóruns internacionais em que ambos estavam presentes, 

em conversas de bastidores interessantes sobre a evolução.  Nestes fóruns externos, durante as apresentações, havia aberturas e 

canais para discussão de conceitos, tinha um tanto de acadêmico e um tanto que envolvia a compreensão das operações do dia a 

dia. O cronograma interno variava em razão do regulador, e o estrategicamente mostrou os pontos evoluídos internamente ou e 

publicava esta evolução nos balanços para legitimar a interpretação do conglomerado. Basiléia foi uma grande incubadora onde 

todas as dúvidas foram conversadas e tratadas com o regulador de forma conjunta, pelo mercado, ou individual pelas 

instituições.  Os bancos exerceram liderança por possuíam um conhecimento maior a princípio, por terem trazido este 
conhecimento público resultado da observação do mercado externo, mas durante o processo de interação com o regulador, esta 

distância de conhecimento diminuiu. 
 

 Implantação das melhores práticas internacionais 

Existem diretrizes de Basiléia que não podem sem aplicadas sem uma tropicalização em razão das particularidades do mercado 
financeiro brasileiro, como por exemplo, a alocação de capital para risco operacional, cálculo do patrimônio de referência e 

tratamento de operações com prazos curtos, a exemplo das operações de overwrite. São questões que complexas que envolvem a 

prática do negócio e conceitos, mas que o regulador está sensível e preocupado. Questão importante a ser observada, é o 

montante de investimento se for somente para melhorias qualitativas de processos e controles. Por este motivo a necessidade de 

melhorar modelos de precificação. As definições afetam o negócio e a estratégia está muito associada com a regulação.  

A maneira cooperativa com que o regulador e a indústria, via FEBRABAN, ou as instituições individualmente, discute os 

entendimentos e soluções, propiciam a troca de conhecimento. O comitê Gestor de Basiléia, criada com representantes de 

normas do BACEN, pelos responsáveis de cargos de fiscalização do BACEN, diretoria da FEBRABAN e representantes do 

mercado financeiro facilitou o entendimento igualitário e uma construção conjunta da regulação. Há pontos que o Banco Central 

não abriu mão, mas foi um processo de aprendizado mútuo.  

As diretrizes possuem componente de gestão estratégica essenciais à Alta Administração, com análises que vão além da 
superficialidade do SOX, evoluindo para análises mais abrangentes do negócio como um todo. Significa uma evolução clara de 

evolução da governança, processos e tecnologia. 
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As pressões sobre o cronograma interno variam em razão do cronograma do estabelecido pelo regulador e são gerenciadas 

conforme o tamanho do impacto que geram as mudanças na estratégia. Gerenciar bancos no Brasil é muito mais complexo do 

que em outros países, o sistema financeiro brasileiro é competitivo e ser um banco líder é duplamente difícil, pela necessidade 

de ter de inovar com constância e servir como um exemplo de transformação exigindo um contínuo esforço de aprendizado e 

know how de consultorias externas internacionais que possuem conhecimento prático junto a bancos no exterior, como estímulo 

de melhora contínua... 

Evolução 
conjunta das 

organizações e 
ambiente 

 

 Busca de Legitimidade: 

Mudança de postura do regulados ao buscar a troca de conhecimento quanto às melhores práticas adquirida por organizações 

internacionalmente ativas, por oferecerem discussões técnicas e contribuições, em alto nível, para as inovações propostas pelo 

Acordo. A atuação no exterior propicia um aprendizado prévio que unido a realidade prática, caracteriza uma liderança 

situacional em relação aos conceitos envolvidos, que aos poucos foi se nivelando, frente às incertezas geradas pela implantação 

de um projeto estratégico complexo e global gerando uma mudança de patamar de conhecimento técnico de gerir riscos, 

essência da melhora competitiva. 

 

 

 Competição entre grupos 

Minimamente o regulador está observando como cada banco trabalha e o que pratica de melhor e, de forma indutiva, deve 

considerar o que é bom para recomendar a outros. Tal postura pode ser boa ou ruim, dependendo da forma com que é passado, 
mas existe o entendimento de que é melhor para se evitar assimetrias. No tocante a aspectos técnicos, no início havia 

diferenciação entre as organizações, atualmente todos já sabem o que deve ser feito. A questão agora é mais estratégica, do 

ponto de vista que a alocação de capital leva a diferentes posicionamentos por parte dos bancos em razão da sua estrutura e do 

seu custo, o que constitui uma vantagem no final.  

 

O grau de maturidade do mercado financeiro hoje é muito bom e é um conceito global. Hoje existe um canal aberto para 

apresentar ao regulador os quão estes normativos estão alinhados à gestão de riscos estratégicos das organizações, com certa 

transparência para dizer qual o colchão de proteção estas implantações trouxeram. Existe um canal aberto de debates que foi 

construído neste período, onde tanto a instituição aprendeu como o regulador quanto o regulador aprendeu com as instituições. 

Foram apresentamos casos concretos do que é ou não aplicável e este diálogo enriqueceu ambas as partes. A diferenciação na 

capacidade de precificar, de modelar é que poderá distanciar uma instituição de outra, e fazem parte do negócio competitivo 

dos bancos.  
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 Exercício de influência 

As Comissões criadas para discussões permitem uma reflexão do que cada banco um está fazendo de melhor internamente. São 

discussões técnicas setoriais e é fácil pelas discussões verificar quem está fazendo alguma coisa em razão das colocações e 

contribuições.  

 Há envolvimento em busca de conhecimento e há apresentação de conhecimento buscando influenciar outros em um conceito e 

o regulado reconhece isso.  A interação entre as organizações e o regulador permeou todas as normas, e todos os riscos. Buscou-

se a liderança coletiva dos temas via FEBRABAN, como entidade de classe, mas individualmente bancos que possuíam equipes 

dedicadas para este projeto e que detinham conhecimento acabavam por conduzir os temas de discussões de maneira que o 

regulador passou a ter uma visão um pouco mais prática e real do que acontece no dia a dia dos negócios.  

 Esta interação foi intencional e proposta pelo setor, pois o conhecimento do regulador sobre os aspectos do dia a dia eram 

importantes para se adaptar e prescrever a regulamentação.  Ocorreram discussões conceituais importantes, lideradas 

situacionalmente por organizações que detinham reconhecidos níveis de conhecimento e domínio sobre o assunto ou tema, e isto 
influenciava na escolha dos coordenadores dos grupos de trabalho da FEBRABAN. 

O fato do conglomerado Itaú-Unibanco ter discutido o assunto muito mais cedo que o mercado, desde 2002, e participar estas 

percepções com o regulador desde então, reflete o pioneirismo para abrir a discussão e isto certamente influenciou. Os bancos 

acabam fazendo este papel de tentar mostrar ao regulador esta multiplicidade de visões que necessitam de uniformização e 

necessidade de respostas igualitárias. O conglomerado Itaú-Unibanco sem dúvida puxou muitas discussões e de fato tentou 

influenciar o regulador quando observava que alguns requisitos de Basiléia eram inadequados ao contexto nacional. Foi a 

postura estratégica adotada por ser uma organização de porte e líder no mercado interno, para priorizar questões que deviam ser 

topicalizadas. 

As diretrizes de Basiléia têm um aspecto estratégico forte, e existem  follow ups prementes e vínculos com o regulador, mais 

estreitos para transpor desafios conceituais e práticos e o diálogo enriquecem ambas as pontas por serem as discussões técnicas 

em alto nível e, concentram pessoas de alto desempenho profissional o que acaba sim por influenciar de maneira positiva o 

regulador em questões que poderiam impactar individualmente ou coletivamente os bancos caso fossem reguladas como 
estavam no acordo. 
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 Mudança estratégica e impacto nas organizações 

Os impactos variam de banco para. O ambiente forçou ao conhecimento de uma série de conceitos para a gestão, na forma de 

lidar com os diferentes componentes de risco, como também na própria constituição das reservas de uma maneira mais 

prescritiva para ter-se um sistema mais sólido na medida em que o projeto e implementação passaram a ser prioridade para a 

organização, na menor das hipóteses houve mudanças na prioridade de implementação de projetos internos, fossem de 
tecnologia, de prioridades de sistemas. O participante das Comissões da FEBRABAN era muito forte, pesado, coeso durante 

esse processo de implantação e responsável por conduzir os pontos que o setor achava importante junto ao regulador, o que 

trouxe um benefício, na média, para o mercado. Sem dúvida, observam-se nichos e estratégias interessantes e no mercado e se 

copia tudo rapidamente.  Há um lobby positivo para que o regulador evolua e por outro lado, há um conservadorismo por parte 

do regulador em alguns temas propostos por iniciativa das organizações. Hoje, em razão do avanço alcançado, se pode dizer 

qual a estratégia de negócio utilizar, como afeta, construir a argumentação e voltar pro regulador e dizer o que faz ou não faz 

sentido.  

O custo de observância interno deste projeto é elevado e a questão é se o benefício compensa este custo e complexidade que se 

está incorrendo. 

 

 Modelo de negócio do setor 

O Banco Central tem definir prazos e Bancos, dado ao apetite em candidatar ou não, avaliar se o cenário é favorável para virar a 

chave para modelos avançados. Este é um cenário. Outro cenário é se o Banco Central pressionar o calendário, ou ele cobra 

datas efetivas das instituições ou ele começa a mexer no cálculo padronizado para estimular os maiores a adotar cálculos de 

capital diferenciados e acabar por penalizar as instituições de menor porte o que pode inviabilizar algumas instituições de 

mercado. O Banco central está em uma encruzilhada, pois tem de dar uma resposta internacional quanto à aderência do Brasil as 

diretrizes do acordo.  O setor está com processos e melhores práticas instaladas, se não o ideal, estão s muito bem preparados e 
os bancos pequenos em sua maioria vão ficar no modelo padrão. O problema é que gera distorções no mercado, pois se a 

necessidade de capital dos grandes diminui, a dos pequenos aumenta e a dúvida é como o Banco Central vai demandar um limite 

para segurança do sistema. Há nichos e estratégias interessantes e o mercado copia a movimentação, como em qualquer sistema 

vivo e as ações adotadas têm seus reflexos que geram ajustes e evolução em relação à questão de produtos, organização do setor 

financeiro.  
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 Resposta coletiva ou individual a ameaças e oportunidades percebidas 

Internamente Basiléia era prioritária e a percepção e gerava conflitos que demandavam negociações para acomodar as 

necessidades e urgência das áreas administrativas e áreas de negócios. Estes conflitos geravam a necessidade de tratarem-se as 

especificidades e reforçar a interlocução com o regulador. 

O mercado competitivo do setor bancário faz com que se observe o que os concorrentes estão fazendo, no sentido de não querer 

ficar atrás, principalmente para bancos que querem ser líderes. Ser líder é fundamental tendo em vista que você é influenciado 
pelo comportamento dos outros e você influencia o comportamento dos outros em querer ter a liderança. Isso força as 

organizações a buscarem as melhores práticas de gestão, melhores sistemas, ambiente de controle em melhor nível, para 

influenciar ou ser influenciado em um processo de competição sadia que há no mercado.  

 

 

MICRO 

Gestão de 
projetos 

estratégicos 
complexos para 

criação de 
vantagem 

competitiva 

 

Projeto estratégico melhorias de gestão e visibilidade internacional da instituição que, por sua amplitude, foi considerado complexo 

por afetar diversas áreas da organização O projeto foi dividido em micro-projetos estratégicos sob uma organização central para 

gestão do conhecimento e garantia de condução institucional. A complexidade das questões técnicas envolvendo a inovação de 

processos e de gestão dos riscos acabava por garantir posição de liderança ao Banco que detinha mais conhecimento e 

reconhecimento, inclusive por parte do regulador, garantindo também visibilidade aos profissionais que detinham estas 

competências técnicas. 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 



 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As diretrizes do Acordo de Basiléia têm por objetivo fortalecer a regulação e , 

supervisão internacional bancária internacional, estabelecendo  práticas igualitária com vista a 

estabilidade do setistema financeiro global. O BIS, enquanto comitê signatário das diretrizes, 

busca criar um macro ambiente com estruturas permanentes e flexíves para diálogo entre 

reguladores, principalmente pós-eventos de crises internacionais, onde foi observado que as 

organizações bancárias necessitavam de melhores processos para gerir riscos estratégicos 

inerentes à atividade de negócio, além do  reforço na estrutura de capital sub-avaliado em 

razão de precificações incorretas do risco de suas operações.   

Este macro ambiente,  onde os reguladores discutem os resultados da implantação das 

diretrizes em suas jurísdições, não foi objeto desta pesquisa a qual centrou-se  no ambiente 

micro,  ou seja, nas relações entre o regulador,  organização financeira e   ambiente  que, se  

incertos, podem produzir mudanças organizações. Esta pesquisa teve por objetivo, analisar a 

co-evolução do ambiente na interação entre instituição (regulador local) e as organização 

(instituição financeira) durante a implantação da regulação internacional de Basiléia no Brasil. 

A regulação internacional de Basiléia, oriunda em período de crise econômica, 

influenciou o desenvolvimento das organizações e a co-evolução do ambiente bancário 

através da interação entre organização financeira e o regulador local, no que se refere aos 

aspectos de regulação e supervisão bancária. 

A aplicação destas diretrizes internacional do Acordo de Basiléia, de amplitude global 

e  de alta complexidade em razão da incerteza quanto a aplicação dos requisitos técnicos, 

pelos países requereram mudanças em processos, estruturas e sistemas tecnológicos. 

Neste sentido, de interação,  podemos observar que do lado do regulador,  a evolução 

proveniente das esferas  da supervisão (medidas prudenciais preventivas) e na esfera da 

regulação bancária ocorreu diante de cenários adversos da economia global, em momentos de 

crise. Buscou-se a coordenação de aspectos da política monetária e fiscal com uma base 

regulatória e de supervisão. Esta convergência, buscou atender, em primeira instância,  

questões relacionadas à  estabilidade financeira e, em segunda instância,  uma convergência 

aos padrões internacionais para sistema financeiro sólido.  

 Do lado da instituição financeira, o cenário econômico adverso abriu espaço para 

inovação  e mudança de paradgmas, onde as organizações se anteciparam às demandas 

regulatórias, que eram padronizadas e não sensíveis a riscos das exposições, buscando no 
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mercado internacional exemplos de melhores práticas de gestão, governança  e  de 

instrumentos de precificação  mais dinâmicos,  sensíveis ao risco,  que lhes permitissem 

margem de manobra  e maior conservadorismo diante de cenários de crises externa.Tal fato, 

permitiu o aproveitamento de oportunidades estratégicas que dependiam de competências 

organizacionais, estilo de gestão e avanço tecnológico cada vez mais sofisticados. 

A questão da incerteza em períodos de instabilidade financeira,  em linha com a 

corrente pós-keynesiana e de Minsky do capitalismo moderno, faz com que organizações 

tomem decisões na esfera micro desenvolvidas em contextos macro incertos,  em busca de 

valorização ou manutenção de seu capital. Estas decisões podem gerar mudanças estratégicas 

no campo organizacional,  de adaptação  das organizações ao contexto do ambiente. 

O estudo de caso único do conglomerado Itaú-Unibanco permitu analisar  as escolhas  

de mudanças estratégicas no decorrer do aprendizado e implantação das diretrizes do Acordo 

de Basiléia,  que resultaram em forte e influente interação com outras organizações do 

mercado e com o regulador. 

Observou-se que no processo de interação, organização financeira e instituição 

reguladora co-evoluiram de forma   recíproca beneficiando-se da  nova regulação de capital e 

evolução do ambiente bancárico com normas prudenciais igualitárias.  

Analisando o ambiente institucional e a estratégia organizacional, o Acordo provocou 

mudanças. De um lado, o ambiente necessitava se adaptar ao contexto internacional e do 

outro, as organizações buscavam o conhecimento, o desenvolvimento de novas técnicas de 

análises para gerir o risco de suas exposições, em uma trajetória dependente de causalidade 

que resultou na sua adaptação e mudança de contexto organizacional, estratégico e do 

ambiente em que atuam. 

Os aspectos institucionais exerceram impacto nas ações das organizações, 

principalmente durante os períodos de crise econômica, em que as organizações buscam 

estratégias inovadoras alinhadas ao mercado internacional e de melhores práticas, em razão da 

falta de normativos prudenciais nos mercados em que atuam,  permitindo o aproventamento  

de oportunidades estratégicas que dependam de competências organizacionais, estilo de 

gestão e avanço tecnológico sofisticados. O aprendizado antecipado, acaba sendo um fator 

estratégico importante, pois permite liderança intelectual  de organizações que buscam ser 

líderes no processo de mudança da regulação prudencial, seja influenciando o comportamento 

de seus concorrentes, influenciando o regulador ou sendo influenciado por ele.  

O exercício da influência recíproca, através da cooperção técnica e troca de 

conhecimento caracteriza aspectos da co-evolução institucional do ambiente, impactando na 
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adaptação estratégica das organizações e no estabelecimento de  regras igualitárias no que se 

refere a implantação do Acordo de Basiléia no Brasil, como uma regulação prudencial. 

A análise das entrevistas permitiu verificar que questões estratégicas sejam 

gerenciadas no processo de mudança organizacional que podem gerar impactos severos no 

campo organizacional no ambiente estratégico do setor financeiro. Estas questões estão 

relacionadas ao funcionamento específico de determinadas operações do setor bancário 

brasileiro, não tratados pela regulação internacional, elevado custo de observância durante a 

fase de implantação do projeto e  a própria gestão de um projeto de dimenção global, bastante 

complexo em relação aos requisitos técnicos,  tecnológicos e estruturais envolvolvidos. 

Sob a lente da co-evolução institucional, as organizações financeiras têm passado por 

mudanças dinâmicas, e neste processo, reavaliam suas estratégias em resposta às alterações da 

regulação prudencial do setor financeiro. 

Observou-se  que, sob a lente da perspectiva co-evolutiva de interação institucional,  o 

setor bancário foi influenciado pelas práticas estratégicas relacionadas à questões de 

mudanaças do ambiente  que eram de interesse de organizações líderes e seus stakeholders e a 

transparência dada nasno processo de interação com o ambiente macro e micro, contribuiram 

para a legitimidade das práticas. 

O exercício da influência recíproca, através da cooperação técnica e troca de 

conhecimento caracteriza aspectos da co-evolução institucional do ambiente, impactando na 

adaptação estratégica das organizações e no estabelecimento de  regras igualitárias no que se 

refere a implantação do Acordo de Basiléia no Brasil. 

Observa-se que na dinâmica co-evolutiva, o desempenho das organizações retro 

alimenta o processo, produzindo adaptações e mudanças resultadas da interação entre os 

agentes, havendo o exercício da influência, individual e deliberada, ou resposta coletiva às 

ameaças e oportunidades percebidas 

Verifica-se que existem oportunidades geradas pelo grau de formalidade do ambiente, 

da dinâmica interação das organizações (com ambiente, concorrente e instituições) ao liderar 

projetos estratégicos complexos que lhe garantam vantagem competitiva. 

No contexto nacional,  evidenciou a presença dos mecanismos isomórficos, de pressão 

a mudanças do ambiente institucional, destacando-se  o entendimento dos padrões  e 

metodologias do Acordo de Basiléia, mudanças da estrutura de governança das instituições, 

implantação de melhores práticas de gestão de riscos e  transparência na publicação de 

relatórios corporativos legitimadas através da interação entre regulador e organizações 
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criando  regras igualitárias para co-evolução da regulamentação e supervisão  prudencial 

nacional. 

Como sugestão de estudos futuros, sugerimos o exame das questões macro-

prudenciais e as diferenças de implementações das diretrizes do Acordo, considerando 

aspectos particulades do sistema financeiro de cada país, o que não foi abordado nesta 

pesquisa. 

Outro tema relevante a ser explorado, é a questão da transferência do conhecimento 

sobre o assunto, comprovadamente detido no exterior, em particular na Espanha onde o 

regulador dedicou tempo junto às organizações financeiras para entendimento prático e 

normatização detalhada de estruturas de governanças e metodologias de avaliação de riscos 

das exposições, sendo consideradas um referencial de mercado. A fonte de conhecimento 

local, contou com consultorias internacionais o que possivelmente tem um papel na 

disseminação do conhecimento especializado. 
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