Estrutura de Gerenciamento de Riscos
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A Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.557/2017, determina que as
instituições financeiras devam implementar estrutura de gerenciamento contínuo e integrado
de riscos e de capital. Essa estrutura deve ser compatível com o modelo de negócio, com a
natureza das operações e com a complexidade dos produtos, dos serviços, das atividades e dos
processos da instituição.
O BANDES entende o gerenciamento de riscos e o gerenciamento de capital como pilares
fundamentais da estabilidade e da sustentabilidade da instituição. Dessa forma, os executivos
e colaboradores do banco atuam, constantemente, no sentido de implementar e aperfeiçoar
os sistemas de gestão de riscos e estruturas de controles internos que contribuam para o
alcance dos objetivos de longo prazo com maior segurança, confiabilidade e dentro das
normas estabelecidas. Os objetivos estratégicos do Bandes se alinham com sua missão, visão e
valores fundamentais. Para o alcance desses objetivos, o Bandes define os níveis aceitáveis de
riscos que deseja incorrer e mantém controles efetivos para sua identificação, mensuração,
mitigação, monitoramento e comunicação, além de gerenciá-los por meio de processos
específicos que enfatizam a integridade, a efetividade, a prudência, a responsabilidade pública
e a aderência aos requisitos legais aplicáveis.
Para os diversos tipos de riscos, sendo estes mensuráveis ou não, o Bandes estabelece políticas
e abordagens de monitoramento e reporte, conforme definido na sua Declaração de Apetite a
Riscos (RAS) e estabelece, também, o Diretor-Presidente como responsável pelo
gerenciamento de riscos (CRO).

Risco Operacional
POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL
1.1

ESTRUTURA PARA GESTÃO DO RISCO OPERACIONAL

A estrutura de gestão do risco operacional do Bandes é composta pelo Conselho de
Administração (CONAD), Diretoria Executiva (DIREX), Gerência de Riscos, Controles Internos e
Compliance (GERCI), e Auditoria Interna (AUDIT).
As informações a respeito das políticas e procedimentos referentes ao risco operacional e
controles internos deverão ser disseminadas pelo Bandes a todos os colaboradores,
considerando o nível hierárquico e a relevância das mesmas para as unidades organizacionais.
Os componentes da estrutura de gestão do risco operacional devem estar permanentemente
capacitados a identificar, avaliar, controlar, monitorar e mitigar os riscos operacionais da
instituição.
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O gerenciamento do risco operacional do Bandes contempla as seguintes etapas: Identificação
dos riscos operacionais, Avaliação dos riscos operacionais, Tratamento dos riscos operacionais
e Monitoramento dos riscos operacionais.
1.2

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Para fins desta política, ficam definidas a seguir as atribuições das unidades e colaboradores,
sem prejuízo das demais, descritas no normativo IO-SEGOV-005-01 - Atribuições e
responsabilidades.
1.2.1
•

DE TODOS OS COLABORADORES:
conhecer, manter-se atualizado e estar em conformidade com as normas,
procedimentos e demais regulamentos internos e externos inerentes às atividades
desenvolvidas;

•

executar corretamente os controles inerentes às suas atividades;

•

comunicar prontamente ao gestor de sua unidade, as eventuais deficiências dos
controles executados;

•

gerar e transmitir prontamente ao gestor de sua unidade, informações que explicitem
situações de exposição aos riscos operacionais, bem como as perdas decorrentes
destes riscos.

1.2.2
•

DA GERÊNCIA DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE
apoiar as unidades organizacionais no que diz respeito à identificação, avaliação,
monitoramento, controle e mitigação dos riscos operacionais, orientando-as quanto à
adoção das boas práticas de gestão de riscos e controles internos;

•

avaliar e atuar proativamente nas situações que exponham o Bandes a riscos
operacionais;

•

coordenar o processo de autoavaliação dos riscos operacionais e controles internos;

•

realizar o acompanhamento dos planos de ação para saneamento das deficiências de
controles identificadas;

•

manter arquivadas as informações sobre os riscos operacionais identificados e as
medidas adotadas, disponibilizando-as às partes interessadas sempre que necessário;
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•

avaliar e propor à Diretoria Executiva (DIREX) e ao Conselho de Administração
(CONAD), com periodicidade mínima anual, a revisão da política e estrutura de risco
operacional;

•

elaborar e disponibilizar na intranet o dicionário de riscos operacionais do Bandes;

•

recomendar à Diretoria Executiva (DIREX) as ações necessárias à mitigação dos riscos
operacionais identificados, bem como a sua priorização;

•

monitorar a implementação das medidas descritas nos planos de ação para
saneamento das deficiências.

1.2.3
•

DA AUDITORIA INTERNA:
proceder a verificação da aderência dos processos executados pelas áreas aos
normativos internos e externos;

•

recomendar a adoção de medidas preventivas ou de saneamento das deficiências
identificadas nos trabalhos de auditoria;

•

proceder periodicamente a certificação da implementação das medidas saneadoras
das deficiências de controle, conforme planos de ação elaborados pelas áreas;

•

realizar, periodicamente, a avaliação dos sistemas de controles de riscos operacionais
implementados.

1.2.4

DOS GESTORES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS:

•

garantir a plena execução dos controles internos de sua unidade organizacional;

•

monitorar a efetividade dos controles internos dos processos executados em sua
unidade organizacional;

•

gerar e transmitir prontamente à Gerência de Riscos, Controles Internos e Compliance
(GERCI), informações que explicitem situações de exposição aos riscos operacionais;

•

interpretar as leis, resoluções, regulamentos e demais instrumentos expedidos pelos
órgãos fiscalizadores e reguladores, aplicáveis à sua unidade, obtendo parecer da
Gerência Jurídica (GEJUR), nos casos que requeiram interpretação e posicionamento
institucional, bem como apoio da Gerência de Riscos, Controles Internos e Compliance
(GERCI) nos casos em que seja necessária a criação/atualização de norma interna;

•

propor a criação/atualização dos normativos necessários à execução dos
procedimentos referentes às atividades executadas em sua unidade, garantindo que
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os mesmos estejam de acordo com as políticas organizacionais, contemplando,
inclusive, os planos de contingência para as possíveis perdas relevantes;
•

garantir que os procedimentos executados em sua unidade estejam de acordo com as
normas internas, leis, resoluções, regulamentos e demais instrumentos expedidos
pelos órgãos fiscalizadores e reguladores;

•

promover a implementação das recomendações de aprimoramentos de controles
internos efetuadas pela Diretoria Executiva (DIREX);

•

promover a identificação do risco operacional relativo aos serviços terceirizados
relevantes para o funcionamento do Bandes, elaborando, quando necessário, os
respectivos planos de contingência;

•

promover a disseminação da política e das ações de gestão de riscos operacionais e
controles internos a todos os membros de sua unidade organizacional e aos
terceirizados relevantes sob sua responsabilidade;

•

estimular a participação dos colaboradores de sua unidade na identificação, avaliação
e mitigação dos riscos operacionais;

•

registrar e comunicar tempestivamente à Gerência de Riscos, Controles Internos e
Compliance (GERCI) as perdas decorrentes de risco operacional.

1.2.5
•

DA DIRETORIA EXECUTIVA:
garantir a capacitação do corpo funcional com o objetivo de prevenir eventuais
falhas/perdas e estimular a cultura de gestão de riscos e controles internos;

•

definir o grau de tolerância do Bandes aos riscos operacionais;

•

revisar e aprovar, anualmente, a política de gerenciamento do risco operacional,
encaminhando-a ao Conselho de Administração (CONAD);

•

decidir sobre ações mitigadoras para os riscos operacionais relevantes identificados;

•

garantir os recursos físicos, financeiros e humanos necessários à efetiva gestão dos
riscos operacionais e ao aprimoramento dos controles internos;

•

deliberar acerca dos relatórios de avaliação da qualidade e adequação do sistema de
controles internos e de gerenciamento do risco operacional, submetendo-os ao
Conselho de Administração (CONAD).
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1.2.6
•

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
apoiar as ações de disseminação da cultura de gestão de riscos operacionais e
controles internos;

•

revisar e aprovar, anualmente, a política de gerenciamento do risco operacional;

•

deliberar acerca dos relatórios de avaliação da qualidade e adequação do sistema de
controles internos e de gerenciamento do risco operacional.

Risco de Crédito
POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO
2.1.

DIRETRIZES PARA O GERENCIAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO

A estrutura de gerenciamento do risco de crédito do Bandes é composta pela Diretoria
Executiva - DIREX, Gerência de Riscos, Controles Internos e Compliance (GERCI), Comitê de
Crédito (COCRE), Auditoria Interna (AUDIT) e pelas unidades organizacionais responsáveis pela
captação, análise, concessão, acompanhamento, liberação, cobrança e negociação de créditos.
Os componentes da estrutura de gerenciamento do risco de crédito devem estar aptos a
identificar, mensurar, monitorar, avaliar, reportar e controlar os riscos associados às
operações de crédito da instituição, bem como propor ações mitigadoras, possibilitando o
gerenciamento contínuo e integrado desse risco. A estrutura deverá estar apta a avaliar
previamente o risco de crédito de novos produtos e garantir o tratamento adequado das
exceções à política, procedimentos e limites estabelecidos.
O processo de gerenciamento do risco de crédito do Bandes contempla as diretrizes para: a) o
acompanhamento contínuo do comportamento da carteira e dos limites estabelecidos; b) o
gerenciamento do modelo de classificação do risco de crédito, com a realização periódica de
back-tests; c) a realização de testes de estresse, e; d) a avaliação das perdas associadas ao
risco de crédito.
2.2.

ACOMPANHAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO DA CARTEIRA

A gestão do risco de crédito da carteira do Bandes consiste em analisar a composição
detalhada desse portfólio, buscando evidenciar os principais aspectos relativos à exposição ao
risco de crédito, a fim de subsidiar a tomada de decisão por parte da alta administração, no
que se refere às estratégias de diversificação e mitigação desse risco.
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Para tanto, a Gerência de Riscos, Controles Internos e Compliance (GERCI) deve elaborar, com
periodicidade mínima trimestral, relatórios de análise do risco de crédito, os quais permitam o
acompanhamento sistemático da carteira sob diversas visões, contendo análises que
evidenciem, no mínimo, a concentração da carteira por fonte/linha de financiamento, por
atividade, por região geográfica, por cliente/grupo econômico e por tipo de garantia. O
monitoramento de outras situações relacionadas ao risco de crédito, tais como os principais
eventos de inadimplência, os limites estabelecidos nas políticas de crédito, a migração dos
níveis de risco de crédito das operações. Esses relatórios deverão ser remetidos aos membros
da Diretoria Executiva (DIREX), do Comitê de Crédito (COCRE), da Auditoria Interna (AUDIT) e
do Comitê de Auditoria (COAUD). O Comitê de Auditoria (COAUD) deverá emitir
recomendação para análise do Conselho de Administração (CONAD).
2.3.

GERENCIAMENTO DO MODELO

O gerenciamento do modelo de classificação do risco de crédito visa garantir a adequação dos
critérios e procedimentos adotados na classificação do risco de crédito dos clientes/operações,
a fim de constituir as provisões para fazer face às perdas esperadas.
O gerenciamento do modelo consiste na realização, com periodicidade mínima bienal, de
back-tests das operações classificadas através do mesmo, verificando sua capacidade de
distinguir bons e maus pagadores.
A realização dos back-tests ficará sob responsabilidade da Gerência de Riscos, Controles
Internos e Compliance (GERCI), a qual produzirá relatórios contendo os resultados dos testes
efetuados e as eventuais recomendações de aprimoramentos do modelo, que deverão ser
submetidos à apreciação da Diretoria Executiva (DIREX).
2.4.

TESTE DE ESTRESSE

Os testes de estresse são simulações utilizadas para estimar as perdas resultantes da
ocorrência de eventos extremos, porém plausíveis, e avaliar a estabilidade de uma instituição.
A partir desses testes, é possível avaliar o impacto potencial, tendo em vista situações de
perdas não esperadas e, portanto, não aprovisionadas, causadas por grandes oscilações no
risco de crédito. Objetiva-se, deste modo, mensurar a magnitude das perdas financeiras e a
nova exigência de capital decorrente das posições estressadas.
Nesse contexto, deverão ser realizadas, com periodicidade mínima anual, simulações de
condições extremas, englobando ciclos econômicos, alteração das condições de mercado e
liquidez, inclusive da quebra de premissas, cujos resultados devem ser considerados quando
do estabelecimento ou revisão das políticas e limites de crédito. Os resultados dessas
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simulações deverão ser evidenciados em relatórios elaborados pela Gerência de Riscos,
Controles Internos e Compliance (GERCI), os quais serão submetidos à apreciação da Diretoria
Executiva (DIREX), a fim de nortear as revisões das políticas de crédito.
2.5.

AVALIAÇÃO DAS PERDAS

A avaliação das perdas associadas ao risco de crédito, englobando a mensuração e
acompanhamento das perdas efetivas da carteira, a análise das provisões efetuadas para
cobrir as perdas esperadas, e a estimação e alocação de capital econômico para fazer frente às
perdas não esperadas, constitui etapa importante para um gerenciamento eficaz do risco de
crédito da instituição.
A perda esperada representa a perda em que a instituição espera incorrer em uma carteira de
crédito ao longo de determinado período, ou seja, consiste na projeção dos níveis de risco da
carteira de crédito, sendo usada para determinar o provisionamento necessário para os
créditos de liquidação duvidosa.
As perdas efetivas que ocorrem em um portfólio de crédito nem sempre são iguais aos valores
esperados/provisionados. Essa probabilidade das perdas efetivas, em situações adversas,
serem superiores aos valores previstos, resulta nas perdas não-esperadas, para as quais é feita
alocação de capital econômico, a fim de minimizar os potenciais impactos na instituição.
No Bandes, para a perda esperada, é realizada a provisão dos créditos de liquidação duvidosa,
de acordo com os critérios, normas e procedimentos definidos nas normas do Banco Central
do Brasil e nas Políticas de Crédito da Instituição. Para as perdas não esperadas, é realizada a
alocação de capital econômico, conforme metodologia definida pelo Banco Central do Brasil.
Cabe à Gerência de Riscos, Controles Internos e Compliance (GERCI) realizar, no mínimo
semestralmente, segundo critérios consistentes e prudentes, a comparação dos valores
estimados das perdas esperadas com as perdas efetivamente observadas, produzindo
relatórios a serem submetidos à Diretoria Executiva.
A mensuração das perdas efetivas deverá ser adequada ao perfil das operações do Bandes,
cabendo à Diretoria Executiva, com base em parecer técnico consubstanciado da Gerência de
Riscos, Controles Internos e Compliance (GERCI), definir os critérios para caracterização das
mesmas, devendo levar em consideração as diversas variáveis que impactam a recuperação do
crédito, tais como: a) o período de atraso da operação; b) as vantagens concedidas na
renegociação; c) os custos judiciais e extra-judiciais de recuperação; d) o tipo, o montante e a
qualidade das garantias; e) a situação econômica e financeira do cliente; f) as fontes de
financiamento; entre outras.
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2.6.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Para fins desta política, ficam definidas a seguir as atribuições da Diretoria Executiva (DIREX),
da Gerência de Riscos, Controles Internos e Compliance (GERCI) e da Auditoria Interna
(AUDIT), sem prejuízo das demais, descritas no Instrumento Organizacional Atribuições e
Responsabilidades:
2.6.1. GERÊNCIA DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE
•

Implementar a estrutura de gerenciamento do risco de crédito;

•

Avaliar e propor à DIREX e ao CONAD, com periodicidade mínima anual, a revisão
das políticas e da estrutura de gerenciamento do risco de crédito;

•

Elaborar e emitir relatórios gerenciais periódicos para a administração da
instituição, acerca do desempenho do gerenciamento do risco em decorrência das
políticas e estratégias adotadas;

•

Avaliar e atuar proativamente nas situações que exponham o Bandes ao risco de
crédito;

•

Verificar periodicamente as estratégias, políticas e procedimentos de gestão do
risco de crédito;

•

Monitorar os limites ao risco de crédito definidos pela instituição;

•

Sugerir provisões e reservas de capital prudente e adequada ao nível de exposição
do banco ao risco de crédito.

2.6.2. DA DIRETORIA EXECUTIVA
•

Estabelecer normas, procedimentos, controles e limites para o gerenciamento do
risco de crédito do Bandes;

•

Revisar e aprovar, no mínimo anualmente, a política de gerenciamento do risco de
crédito, submetendo ao Conselho de Administração;

•

Assegurar a adequada validação dos sistemas, modelos e procedimentos internos
utilizados na gestão do risco de crédito;

•

Garantir os recursos físicos, financeiros e humanos necessários à efetiva gestão do
risco de crédito;

•

Propor ações para mitigação dos riscos apontados nos relatórios elaborados pela
GERCI.
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2.6.3. DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
•

Revisar e aprovar, no mínimo anualmente, a política de gerenciamento do risco de
crédito;

•

Deliberar acerca dos relatórios de avaliação da qualidade e adequação dos
sistemas, modelos e procedimentos internos utilizados no gerenciamento do risco
de crédito;

•

Propor ações para mitigação dos riscos apontados nos relatórios elaborados pela
GERCI.

2.6.4. DA AUDITORIA INTERNA
•

Realizar, periodicamente, testes de avaliação dos sistemas de gerenciamento do
risco de crédito implementados, emitindo parecer.

Risco de Mercado
POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE MERCADO
3.1.

DIRETRIZES PARA GESTÃO DO RISCO DE MERCADO

O objetivo fundamental do gerenciamento do risco de mercado é o de tornar as operações do
Bandes mais seguras, por meio de ações preventivas e de monitoramento das possíveis
perdas, as quais poderão impactar negativamente o cumprimento da Missão e das Metas
estabelecidas para a organização, possibilitando a adoção das medidas mitigadoras em tempo
hábil.
Fica estabelecido, para fins desta política, que a composição da Carteira de Títulos e Valores
Mobiliários do Bandes será mista, havendo “Títulos Mantidos até o Vencimento” e “Títulos
disponíveis para a venda”. Portanto, haverá um percentual adequado de operações realizadas
com intenção de negociação (destinadas a revenda, obtenção de benefício dos movimentos de
preços, ou realização de arbitragem), com adoção de limites consistentes, processos de
mensuração, gestão e de metodologias voltadas a sua administração e à alocação de capital
econômico compatível com os riscos incorridos, atual ou prospectivo, buscando sempre
minimizar o impacto do movimento das taxas de juros no capital e resultados da instituição,
garantindo capacidade financeira para manutenção das demais operações em carteira até o
vencimento.
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A estrutura de gestão do risco de mercado do Bandes é composta pelo Conselho de
Administração (CONAD), Diretoria Executiva (DIREX), Gerência de Riscos, Controles Internos e
Compliance (GERCI), Gerência Financeira (GEFIN) e Auditoria Interna (AUDIT).
Os componentes da estrutura de gestão do risco de mercado devem estar permanentemente
capacitados a identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar o risco de
mercado da instituição.
O gerenciamento do risco de mercado do Bandes contempla as seguintes etapas:
3.2.

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE MERCADO

Considerando a natureza das operações e a complexidade dos produtos da instituição, o fator
de risco de mercado preponderante no Bandes é a taxa de juros em reais – definido como
perdas potenciais devido a mudanças inesperadas nas taxas de juros. Serão consideradas, para
fins desta política, todas as operações do Bandes sujeitas à variação das taxas de juros e, no
caso de novas atividades e produtos, faz-se necessário a análise prévia dos seus riscos pela
GERCI, para a adequação destes aos procedimentos e controles adotados pela instituição.
3.3.

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS RISCOS DE MERCADO

O risco das taxas de juros serão avaliados e monitorados por meio do VAR (Valor em risco)
calculado diariamente pelo Bandes através de seu sistema corporativo (SISBANDES). A
metodologia adotada para apuração do VAR diário tem nível de confiança de 99% (noventa e
nove por cento) e horizonte de tempo de 10 (dez) dias.
Para avaliar e monitorar o risco de mercado do Bandes serão realizados também testes de
estresse, a fim de estimar possíveis perdas da instituição em condições extremas de mercado.
O teste de estresse consiste basicamente em recalcular o valor da carteira para alguns
cenários, ou combinação deles, representativos de situações de crises ou choques nos
mercados que afetam a carteira. Objetiva-se assim, determinar o impacto sobre o valor de
mercado da carteira derivado de mudanças hipotéticas nas taxas de mercado, no caso
específico do Bandes, as variações das taxas de juros.
A Gerência de Riscos, Controles Internos e Compliance (GERCI) é a unidade responsável pela
mensuração do risco de mercado (cálculo do VAR) e pela simulação dos resultados da carteira
em cenários de estresse, bem como pelo envio dessas informações para o Diretor responsável
pelo gerenciamento do risco de mercado, no mínimo a cada três meses.
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3.4.

CONTROLE DO RISCO DE MERCADO

O controle do risco de mercado consiste na comparação diária entre o VAR da carteira e o seu
limite de perda. Sempre que o limite for excedido, a GERCI deverá comunicar o fato
imediatamente ao Diretor responsável pelo gerenciamento do risco de mercado,.
O limite de perda do VAR será definido pela Diretoria Executiva, no mínimo anualmente, ou
sempre que as condições do cenário econômico exigirem.
3.5.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Para fins desta política, ficam definidas a seguir as atribuições da Gerência de Riscos, Controles
Internos e Compliance (GERCI), da Gerência Financeira (GEFIN), da Auditoria Interna (AUDIT),
da Diretoria Executiva (DIREX) e do Conselho de Administração (CONAD), sem prejuízo das
demais, descritas no Instrumento Organizacional Atribuições e Responsabilidades.
3.5..1. DA GERÊNCIA DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE
•

Identificar, previamente, os riscos inerentes a novas atividades e produtos,
adequando, caso necessário, os procedimentos e controles adotados pela
instituição;

•

Identificar, calcular e analisar o risco de mercado das operações da instituição
expostas às variações das taxas de juros;

•

Monitorar os limites das aplicações financeiras estabelecidos pela instituição e
reportar à Diretoria Executiva, sempre que esses limites forem extrapolados para
que sejam tomadas as providências cabíveis;

•

Simular, no mínimo trimestralmente, resultados em cenários de estresse para as
operações do BANDES expostas às variações das taxas de juros;

•

Acompanhar e avaliar a implementação das metodologias, modelos e ferramentas
de gerenciamento do risco de mercado;

•

Elaborar relatórios tempestivos do risco de mercado para a DIREX;

•

Elaborar e encaminhar ao Banco Central do Brasil, na forma e periodicidade
definidos por este, relatório detalhado com resultados da mensuração do risco das
taxas de juros das operações do Bandes;

•

Avaliar e propor à DIREX e ao CONAD, com periodicidade mínima anual, a revisão
das políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de mercado.
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3.5..2. DA GERÊNCIA FINANCEIRA
•

Elaborar relatórios trimestrais do desempenho econômico-financeiro da carteira
de aplicações financeiras do Bandes, que permitam análises comparativas entre os
períodos, no intuito de compor um instrumento de gestão para as aplicações
financeiras;

•

Monitorar, diariamente - através de relatório específico de saldos aplicados nas
instituições depositárias - a data de resgate, data de aplicação, característica do
título, fator de risco, valor aplicado, valor a resgatar e outros itens relevantes, a fim
de observar os limites regulamentares e as boas práticas de gerenciamento de
risco de mercado.

•

Avaliar e propor os limites de investimento em títulos públicos federais e títulos
privados e submeter à aprovação da DIREX e do CONAD;

•

Avaliar e analisar a cada três meses - ou em prazo inferior, se as sinalizações e
condições do mercado financeiro assim exigirem - os riscos das instituições
depositárias através dos relatórios emitidos por agências de classificação de risco
de crédito, bem como dos pareceres emitidos pelas Auditorias Independentes que
atuam nestas instituições, propondo, quando necessário, mudanças nos limites de
aplicação por instituição depositária e nos prazos das aplicações, entre outros
fatores que se mostrarem relevantes.

3.5..3. DA AUDITORIA INTERNA
•

Realizar, periodicamente, avaliação dos sistemas de gerenciamento do risco de
mercado implementados e emitir relatório.

3.5..4. DA DIRETORIA EXECUTIVA
•

Definir o grau de tolerância do Bandes ao risco de mercado;

•

Garantir os recursos físicos, financeiros e humanos necessários à efetiva gestão do
risco de mercado;

•

Revisar e aprovar, anualmente, a política de gerenciamento do risco de mercado,
submetendo-a ao Conselho de Administração.

3.5..5. DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
•

Assegurar a aderência da instituição às políticas, às estratégias e aos limites de
gerenciamento de risco de mercado;

13

•

Fixar os níveis de apetite por risco de mercado da instituição na RAS e revisá-los
periodicamente;

•

Revisar e aprovar, anualmente, a política de gerenciamento do risco de mercado;

•

Promover a disseminação da cultura de gerenciamento de risco de mercado na
instituição;

•

Assegurar recursos adequados e suficientes para o exercício das atividades de
gerenciamento de risco de mercado.

Risco de Liquidez
POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE LIQUIDEZ
4.1.

INTRODUÇÃO

O risco de liquidez pode ser entendido como a capacidade de uma instituição de honrar os
seus compromissos financeiros no vencimento, incorrendo em pouca ou nenhuma perda. O
risco de liquidez se manifesta, portanto, mediante a possibilidade de a instituição não ser
capaz de honrar seus compromissos no vencimento, ou somente fazê-lo com elevadas perdas.
Este risco pode ser classificado em risco de liquidez de fluxo de caixa e risco de liquidez de
mercado.
O risco de liquidez de fluxo de caixa está relacionado com a possibilidade de ocorrência de
descasamentos entre os pagamentos e os recebimentos que afetem a capacidade de
pagamento da instituição. O risco de liquidez de mercado pode ser ocasionado tanto pela
perda na liquidação de uma posição de participação relativamente significativa no mercado,
como pela perda relacionada a uma estratégia de liquidação acordada ou, ainda, de perdas
relacionadas à redução do valor dos ativos que componham a liquidez da instituição.
A gestão do risco de liquidez consiste, portanto, no conjunto de processos que visam garantir a
capacidade de pagamento da instituição, considerando o planejamento financeiro, os limites
de risco e a otimização na utilização dos recursos disponíveis. Assim, a política de liquidez do
Bandes objetiva garantir a manutenção de um nível adequado de recursos com liquidez
imediata, que permita gerenciar as exposições ao risco de liquidez e reduzir a probabilidade de
ocorrência de perdas relacionadas a esse risco.
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4.2.

DIRETRIZES PARA GESTÃO DO RISCO DE LIQUIDEZ

A estrutura de gestão do risco de liquidez do BANDES é composta pelo Conselho de
Administração (CONAD), pela Diretoria Executiva (DIREX), Gerência de Riscos, Controles
Internos e Compliance (GERCI), Gerência Financeira (GEFIN) e Auditoria Interna (AUDIT).
Os componentes da estrutura de gerenciamento do risco de liquidez devem estar aptos a
identificar, mensurar, avaliar, monitorar, reportar, controlar e mitigar o risco de liquidez da
instituição em diferentes horizontes de tempo, em situações normais ou de estresse.
O gerenciamento do risco de liquidez deve considerar todas as operações praticadas nos
mercados financeiros e de capitais, assim como possíveis exposições contingentes ou
inesperadas, tais como as advindas de serviços de liquidação, prestação de avais e garantias, e
linhas de crédito contratadas e não utilizadas.
Os instrumentos de gestão do risco de liquidez do Bandes incluem projeções de cenários de
liquidez com a realização trimestral de testes de estresse de liquidez, estabelecimento de
reserva mínima de liquidez e plano de contingência de liquidez.
4.3.

RESERVA MÍNIMA DE LIQUIDEZ

A reserva mínima de liquidez consiste na manutenção de um montante mínimo de ativos de
recursos próprios com alta liquidez a ser mantido pelo banco, compatível com a exposição ao
risco decorrente das características das suas operações, bem como das condições de mercado.
Este montante deve ser igual ou superior a soma das projeções orçamentárias das despesas
administrativas, da expectativa de inadimplência da carteira de crédito e eventuais
desembolsos financeiros não contemplados no processo orçamentário para o período de doze
meses. A reserva mínima de liquidez deve ser utilizada como parâmetro para a identificação
de crise de liquidez e, eventualmente, para o acionamento do Plano de Contingência de
Liquidez. No caso do Bandes, a reserva mínima deve considerar a disponibilidade dos ativos
próprios com alta liquidez, ou seja, aqueles ativos de fácil conversão em espécie, sem que
ocorram perdas significativas, tais como, títulos e valores mobiliários ou depósitos
interfinanceiros com vencimento em até 30 (trinta) dias e títulos públicos federais, além dos
recursos disponíveis no caixa da instituição. O limite mínimo da reserva de liquidez do BANDES
deve ser estipulado anualmente pela Diretoria Executiva (DIREX) e monitorado, no mínimo,
mensalmente, pela Gerência de Riscos, Controles Internos e
(GERCI), a qual deve elaborar relatórios que evidenciem a situação de liquidez do BANDES.

15

4.4.

TESTES DE ESTRESSE DE LIQUIDEZ

Os testes de estresse de liquidez permitem avaliar o efeito dos descasamentos entre ativos e
passivos, em situações atípicas, com o objetivo de identificar as situações que possam
comprometer a liquidez da instituição, possibilitando a revisão da Política e dos limites
estabelecidos.
Assim, os testes de estresse de liquidez devem ser realizados por meio de projeções do fluxo
de caixa, em que serão consideradas situações adversas e alterações nos parâmetros de
mercado, que possam resultar em insuficiências de liquidez para o Bandes. Em relação aos
ativos, devem-se considerar diferentes cenários de evolução da carteira de crédito, incluindo
alterações no nível de inadimplência, bem como o impacto da alteração das taxas de juros na
receita das aplicações financeiras. Para os passivos, as premissas adotadas incluem mudanças
bruscas no montante e nas condições de remuneração dos fundos que o Bandes administra.
4.5.

PLANO DE CONTINGÊNCIA DE LIQUIDEZ

O plano de contingência de liquidez objetiva conduzir a instituição ao equilíbrio da sua
capacidade de pagamento tendo em conta os potenciais desequilíbrios identificados nos testes
de estresse ou elevação anormal do risco de liquidez na utilização dos recursos da instituição
e/ou quando o nível de liquidez do Bandes ficar abaixo do limite de reserva de liquidez
previamente estabelecido. Um plano de contingência de liquidez constitui-se em um conjunto
formal de medidas de contingência e de alçadas a serem acionadas em momentos de crise de
liquidez, capazes de atender as necessidades de caixa. Assim, o plano deve conter: definição
de responsabilidades, definição de relatórios para acompanhamento da liquidez, avaliação da
necessidade de financiamento e sua magnitude, identificação das potenciais fontes de
liquidez, definição da sequência em que cada fonte de liquidez será acionada e identificação de
outras ações a serem tomadas sob situações de contingência. Compete à Gerência de Riscos,
Controles Internos e Compliance (GERCI), quando a reserva de liquidez mínima estabelecida
for extrapolada, acionar o Plano de Contingência estabelecido. O Plano de Contingência de
Liquidez será elaborado pela Gerência de Riscos, Controles Internos e Compliance (GERCI). O
referido Plano deverá ser aprovado e revisado, no mínimo anualmente, pela Diretoria
Executiva (DIREX) e pelo Conselho de Administração (CONAD). O Plano de Contingência de
Liquidez deverá ser disponibilizado na intranet corporativa.
4.6.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Para fins desta política, ficam definidas a seguir as atribuições da Diretoria Executiva - DIREX,
da Gerência de Riscos, Controles Internos e Compliance (GERCI), da Gerência Financeira
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(GEFIN), e da Auditoria Interna (AUDIT), sem prejuízo das demais, descritas no Instrumento
Organizacional Atribuições e Responsabilidades:
4.6.1. DA GERÊNCIA DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE
•

Estabelecer procedimentos e parâmetros para gerenciar o risco de liquidez, a fim
de assegurar que o nível de liquidez da instituição seja mantido, em qualquer
tempo, acima da reserva mínima de liquidez estabelecida;

•

Preparar planos de contingência de liquidez;

•

Verificar regularmente a posição de liquidez da instituição e monitorar eventos e
fatores internos e externos que possam exercer alguma influência no nível de
liquidez do Bandes;

•

Verificar periodicamente as estratégias, políticas e procedimentos de gestão do
risco de liquidez;

•

Manter a diretoria regularmente informada sobre a posição de liquidez da
instituição, emitindo relatórios;

•

Monitorar o limite de liquidez do Bandes;

•

Elaborar relatórios tempestivos do risco de liquidez para a DIREX;

•

Avaliar e propor à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, com
periodicidade mínima anual, a revisão das políticas e da estrutura de
gerenciamento do risco de liquidez, bem como do Plano de Contingência de
liquidez.

4.6.2. DA GERÊNCIA FINANCEIRA
•

Elaborar e manter as informações atualizadas em relação ao fluxo de caixa do
Bandes, analisando as possibilidades e alternativas de aplicação de recursos
financeiros disponíveis, acompanhando sua execução.

4.6.3. DA AUDITORIA INTERNA
•

Realizar, periodicamente, avaliação dos sistemas de gerenciamento do risco de
liquidez implementados e emitir relatório.

4.6.4. DA DIRETORIA EXECUTIVA
•

Estabelecer o limite de risco de liquidez do Bandes;

•

Aprovar limites relacionados à gestão de liquidez;
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•

Aprovar e revisar, no mínimo anualmente, as políticas e as estratégias para o
gerenciamento do risco de liquidez, bem como o Plano de Contingência de
Liquidez, submetendo ao Conselho de Administração;

•

Garantir os recursos físicos, financeiros e humanos necessários à efetiva gestão do
risco de liquidez.

4.6.5. DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
•

Aprovar e revisar, no mínimo anualmente, as políticas e as estratégias para o
gerenciamento do risco de liquidez, bem como o Plano de Contingência de
Liquidez;

•

Garantir os recursos físicos, financeiros e humanos necessários à efetiva gestão do
risco de liquidez.

Gestão do Capital
POLÍTICA DE GESTÃO DO CAPITAL
5.1.

DIRETRIZES PARA GESTÃO DE CAPITAL

Conforme a regulamentação vigente, as instituições financeiras devem manter montantes de
Patrimônio de Referência, de Nível I e de Capital Principal em valores superiores aos
requerimentos mínimos exigidos.
No gerenciamento de capital, a instituição deve manter uma postura prospectiva, antecipando
a necessidade de capital decorrente de possíveis alterações nas condições do mercado, de
forma a proporcionar condições para o alcance dos objetivos estratégicos da Instituição,
levando em consideração o ambiente econômico onde atua.
A gestão de capital consiste, portanto, no conjunto de processos que visam assegurar que a
Instituição mantenha uma adequada base de capital, para apoiar o desenvolvimento de suas
atividades e fazer face aos riscos assumidos, além de atender os requerimentos regulatórios
de capital.
A presente Política foi concebida no sentido de ser compatível com a natureza das operações
do Bandes, a complexidade de seus produtos e serviços, e a dimensão de sua exposição aos
riscos.
O processo de gerenciamento de capital deve ser avaliado periodicamente pela auditoria
interna.
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A estrutura de gestão de capital do BANDES é composta pelo Conselho de Administração
(CONAD), Diretoria Executiva (DIREX), Gerência de Riscos, Controles Internos e Compliance
(GERCI), Gerência de Controladoria (GECON) e Gerência de Planejamento e Processos (GEPLA).
Os instrumentos de gestão de capital do BANDES incluem:
I – identificação e avaliação dos riscos relevantes;
II – monitoramento do capital;
III - plano de capital;
IV - testes de estresse de capital;
V - relatórios gerenciais sobre a adequação do capital.
5.2.

IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RISCOS RELEVANTES

O processo de identificação e avaliação dos riscos relevantes visa assegurar que o nível de
capital mantido contemple todos os riscos materiais da instituição, os quais possam
comprometer sua capacidade de solvência.
Para fins do gerenciamento de capital, o processo de identificação e avaliação dos riscos
relevantes será realizado com periodicidade mínima anual pela Gerência de Riscos, Controles
Internos e Compliance (GERCI), devendo contemplar, além dos riscos já considerados no
cálculo do capital regulamentar, incluindo o risco de taxa de juros das operações não
classificadas na carteira de negociação, os seguintes riscos:
a)

Risco de liquidez; e

b)

Risco de estratégia, decorrente de mudanças adversas no ambiente de negócios, ou de

utilização de premissas inadequadas na tomada de decisão.
A identificação e avaliação dos riscos não contemplados no capital regulamentar deve se
basear na probabilidade de ocorrência de eventos de perda e seu respectivo impacto no
capital do Bandes, considerando-se os mitigadores existentes (inclusive provisões) para
responder a tais riscos.
Após a avaliação, serão considerados riscos relevantes aqueles que atenderem, no mínimo,
aos seguintes critérios:
a)

Riscos com significativa probabilidade de ocorrência de perda no curto prazo (até um

ano), que possam resultar, nesse mesmo período, em um impacto no capital superior a 5%
(cinco por cento) do Patrimônio de Referência - PR;
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b)

Riscos com significativa probabilidade de ocorrência de perda no médio e longo prazo

(acima de um ano e até quatro anos), que possam resultar, nesse mesmo período, em um
impacto no capital superior a 10% (dez por cento) do Patrimônio de Referência - PR.
5.3.

MONITORAMENTO DO CAPITAL

O monitoramento do capital consiste na apuração e análise mensal da adequação dos níveis de
capital da instituição aos limites operacionais estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, bem
como na verificação, no mínimo anualmente, da aderência do plano de capital aos fatores de
risco a que o Banco está exposto.
Os níveis de capital e os limites operacionais são apurados pela Gerência de Riscos, Controles
Internos e Compliance (GERCI).
O Índice de Basiléia (IB), conforme a Circ. 3678/2013, é calculado de acordo com a seguinte
fórmula: IB = PR/RWA
O Bandes monitora, ainda, a adequação de seu nível de capital ao Índice de Basiléia Prudencial
- IBP, estabelecido no mínimo anualmente pela Diretoria Executiva (DIREX) e pelo Conselho de
Administração (CONAD).
5.4.

PLANO DE CAPITAL

O Plano de Capital, o qual deve abranger horizonte mínimo de três anos, será elaborado
anualmente pela Gerência de Controladoria (GECON), devendo ser consistente com o
planejamento estratégico e prever, no mínimo:
a)

metas e projeções de capital;

b)

principais fontes de capital da instituição;

c)

ameaças e oportunidades relativas ao ambiente econômico e de negócios;

d)

projeções dos valores dos ativos e passivos, das operações não contabilizadas no

balanço patrimonial, bem como das receitas e despesas;
e)

metas de crescimento ou de participação de mercado;

f)

política de distribuição de resultados, e

g)

termos da RAS.

O Plano de Capital subsidiará a Gerência de Riscos, Controles Internos e Compliance (GERCI) na
projeção de cenários de estresse e na análise da suficiência de capital do Bandes.
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5.5.

TESTES DE ESTRESSE DE CAPITAL

Os testes de estresse de capital permitem avaliar, com base nos níveis de capital resultante
após a aplicação de diferentes cenários, a capacidade da instituição para suportar perdas
potenciais em situações extremas, porém passíveis de acontecer em momentos de crises,
possibilitando a revisão da Política e dos limites estabelecidos.
Assim, os testes de estresse de capital devem ser realizados por meio de simulações de
situações de estresse dos fatores de risco inerentes às atividades do Banco, tais como o risco
de crédito, o risco operacional e o risco de taxas de juros, objetivando avaliar os impactos
desses cenários sobre o Índice de Basiléia (IB), em decorrência dos efeitos adversos esperados
no Patrimônio Líquido (e, consequentemente, no Patrimônio de Referência (PR)), bem como
nas parcelas de alocação de capital relativas a esses mesmos riscos.
Os testes de estresse de capital serão conduzidos pela Gerência de Riscos, Controles Internos e
Compliance (GERCI), com periodicidade mínima anual.
5.6.

RELATÓRIOS GERENCIAIS SOBRE A ADEQUAÇÃO DO CAPITAL

O processo de gerenciamento de capital deve produzir relatórios periódicos sobre a
adequação do capital do Bandes, a serem submetidos a todas as partes interessadas, conforme
a relevância, incluindo a Diretoria Executiva (DIREX) e o Conselho de Administração (CONAD).
O conjunto de relatórios gerenciais referentes ao gerenciamento de capital compõe-se, no
mínimo, de:
a)

Relatórios mensais sobre a adequação do capital do Bandes aos limites operacionais

estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. Este relatório deve ser submetido à Diretoria
Executiva (DIREX);
b)

Relatório anual de gerenciamento de capital, o qual tem por objetivo apresentar

informações sobre a adequação do capital do Bandes no período, o resultado dos testes de
estresse de capital realizados, bem como a avaliação da adequação do plano de capital
estabelecido. Este relatório deve ser submetido à Diretoria Executiva (DIREX) e ao Conselho de
Administração (CONAD).
c)

Plano de Capital - Relatório elaborado pela Gerência de Controladoria (GECON),

conforme as diretrizes estabelecidas nesta Política, o qual deve ser aprovado e revisado, no
mínimo anualmente, pela Diretoria Executiva (DIREX) e pelo Conselho de Administração
(CONAD).
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5.7.

DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES REFERENTES À GESTÃO DE RISCOS, APURAÇÃO DO

RWA E ADEQUAÇÃO DO PR
O relatório mensal sobre adequação do capital do Bandes aos Limites Operacionais deve
apresentar o valor apurado para o Patrimônio de Referência, Capital Principal, montante do
RWA e adequação do PR aos normativos do BACEN.
O sistema de controles internos aplicado à divulgação das informações consiste na utilização
de Business Inteligence (B.I), na parametrização de informações e geração de relatórios no
Sistema Corporativo Integrado.
A confirmação da fidedignidade das informações divulgadas e adequação ao seu conteúdo são
garantidas por um processo de conferência da base de dados por profissionais da Gerência de
Riscos, Controles Internos e Compliance (GERCI), sendo também submetidos ao processo de
auditoria.
A divulgação de informações referentes à gestão de riscos, apuração do montante do RWA e
adequação do PR aos agentes externos adotará como critério de relevância os stakeholders
envolvidos, sendo eles: acionistas, órgão regulador, colaboradores, fornecedores, clientes e
sociedade em geral.
5.8.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Para fins desta política, ficam definidas a seguir as atribuições da Gerência de Riscos, Controles
Internos e Compliance (GERCI), da Gerência de Controladoria (GECON), da Gerência de
Planejamento e Processos (GEPLA), da Auditoria Interna (AUDIT), da Diretoria Executiva
(DIREX) e do Conselho de Administração (CONAD), sem prejuízo das demais, descritas no
Instrumento Organizacional Atribuições e Responsabilidades:
5.8.1. DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
•

Aprovar e revisar, no mínimo anualmente, a política de gerenciamento de capital e
o plano de capital, a fim de determinar sua compatibilidade com o planejamento
estratégico da instituição e com as condições de mercado;

•

Apreciar e deliberar, se necessário, acerca dos relatórios anuais de gerenciamento
de capital;

•

Aprovar, no mínimo anualmente, o Índice de Basiléia Prudencial (IBP) do Bandes;

•

Indicar o diretor responsável, perante o Banco Central do Brasil, pelo
gerenciamento de capital.
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5.8.2. DA DIRETORIA EXECUTIVA
•

Aprovar e revisar, no mínimo anualmente, a política de gerenciamento de capital e
o plano de capital, a fim de determinar sua compatibilidade com o planejamento
estratégico da instituição e com as condições de mercado, submetendo-os ao
Conselho de Administração (CONAD);

•

Apreciar e deliberar, se necessário, acerca dos relatórios anuais de gerenciamento
de capital, submetendo-os ao Conselho de Administração (CONAD);

•

Estabelecer, no mínimo anualmente, o Índice de Basiléia Prudencial – IBP do
Bandes, submetendo ao Conselho de Administração (CONAD);

•

Garantir os recursos físicos, financeiros e humanos necessários ao efetivo
gerenciamento de capital.

5.8.3. DA GERÊNCIA DE RISCOS, CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE (GERCI)
•

Avaliar e propor à Diretoria Executiva (DIREX), no mínimo anualmente, a revisão
das políticas e estratégias para o gerenciamento de capital.

•

Elaborar os relatórios anuais de gerenciamento de capital, submetendo-os à
Diretoria Executiva (DIREX);

•

Estabelecer procedimentos e parâmetros para gerenciar o capital, agindo
proativamente no sentido de antecipar a necessidade de capital decorrente de
possíveis alterações nas condições do mercado;

•

Monitorar, controlar e avaliar, no mínimo mensalmente, os níveis de capital da
instituição e as necessidades de capital para fazer face aos riscos relevantes a que
a instituição está sujeita, reportando-se à Diretoria Executiva (DIREX);

•

Monitorar continuamente eventos e fatores internos e externos que possam
impactar significativamente o capital do Bandes;

•

Recomendar ações no sentido de adequar os níveis de capital do Bandes ao exigido
pela regulamentação vigente;

•

Simular, no mínimo anualmente, cenários de estresse e avaliar seus impactos
sobre o capital do Bandes;
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5.8.4. DA GERÊNCIA DE CONTROLADORIA (GECON)
•

Elaborar / Revisar, anualmente, o Plano de Capital da instituição, seguindo as
diretrizes estabelecidas nesta Política, submetendo-o à Diretoria Executiva (DIREX);

5.8.5. DA GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROCESSOS (GEPLA)
•

Oferecer suporte à Gerência de Controladoria (GECON), no que couber, na
elaboração / revisão do Plano de Capital;

•

Oferecer suporte à Gerência de Riscos, Controles Internos e Compliance (GERCI) na
elaboração de cenários para a realização dos testes de estresse de capital, ou na
identificação e avaliação de riscos relevantes, quando requerido;

•

Considerar, na elaboração do planejamento estratégico, a natureza dos riscos
relevantes que podem impactar o capital do Bandes;

5.8.6. DA AUDITORIA INTERNA
•

Realizar, periodicamente, a avaliação do processo de gerenciamento de capital.
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