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1. INTRODUÇÃO
Este relatório visa promover a divulgação de informações do GRUPOBRSA , requeridas pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN) e Banco Central do Brasil (BACEN), através da Circular 3.930/19 e Resolução
54/20, respectivamente, e disposições posteriores, para a adequação aos princípios de Basileia III (Pilar
3) e sobre as práticas e controles dos principais riscos e de capital, para obtenção de dados qualitativos
e quantitativos utilizados nos cálculos e análises dos Riscos de Credito, de Mercado, de Liquidez,
Operacional, Reputacional e Socioambiental.

2. CONTEXTO REGULATÓRIO
O Banco Central do Brasil, através da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.553/17
estabeleceu o modelo de segmentação no qual enquadrou o Banco Rendimento, líder do
Conglomerado, no Segmento S4, para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial. Através
da Resolução 4.557/17, dispôs sobre as estruturas de Gerenciamento de riscos e de capital, ora
implementadas, com modelos efetivos de governança, continuidade de negócios e controles internos,
de acordo com o perfil de negócio e apetite a riscos das empresas componentes do Conglomerado
Prudencial.
Com essas medidas prudenciais foi implementado modelo de gestão de risco, com a unificação da
estrutura cujas diretrizes embasaram a política de gestão integrada de riscos, a formalização do perfil,
tolerância e apetite a riscos no âmbito do
GRUPOBRSA, dispostos na Declaração do Apetite por
Riscos – RAS (Risk Appetite Statement).
A estrutura organizacional do GRUPOBRSA é composta pelos Acionistas e Diretores Executivos os quais
dão o suporte necessário para a execução das diretrizes apoiadas no planejamento estratégico e
previsão orçamentária, com ações apropriadas e tempestivas, visando a manutenção dos negócios, a
competitividade de mercado, por meios de princípios éticos e de conduta junto aos clientes, parceiros
e colaboradores.

São realizadas reuniões mensais de acompanhamento da performance dos resultados das empresas
componentes do GRUPOBRSA e avaliado de forma conjunta os possíveis riscos inerentes aos negócios
e operações realizados, com o objetivo de identificar a eficácia dos controles.
Esses processos buscam adequar as políticas de alocação dos recursos em ativo e passivo no
GRUPOBRSA às melhores práticas de Gerenciamento de riscos e controles internos, em total
observância à alocação de capital de forma a assegurar a manutenção dos negócios em suas
respectivas unidades.
Os procedimentos e os processos contínuos de aprimoramento de controles internos, objetivam
subsidiar a Diretoria Executiva, Órgãos Supervisores, auditorias, demais áreas Internas e clientes com
informações que possibilitem o Gerenciamento de riscos e controles internos, baseado em políticas,
normas e nos preceitos normativos vigentes.

3. POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
A Estrutura de Riscos abrange o Gerenciamento de riscos de credito, mercado, liquidez e operacional,
adicionada a Estrutura de Gerenciamento de Capital, devidamente descritas em política interna e em
documentos de acesso público no sítio eletrônico do Banco, complementados com as demonstrações
contábeis semestrais.
A divulgação de informações ocorre por meio da publicação em jornais de grande circulação e nos
sites, na internet, das empresas componentes do GRUPOBRSA, a saber:
Banco Rendimento S/A (www.rendimento.com.br);
Cotação DTVM S/A (www.cotacao.com.br) e
Agillitas Soluções de Pagamentos LTDA (www.agillitas.com.br)
O GRUPOBRSA possui modelo de Governança de processos e controles internos para a divulgação de
informações, que assegura a qualidade, equidade e transparência, por meio de mecanismos internos
de controle dos dados e dos canais de comunicação para acessibilidade pública.
A Alta Administração do GRUPOBRSA coloca como condição mandatória o fiel cumprimento dos
prazos legais e a irretocável consistência das informações divulgadas, ora viabilizadas pelas áreas
Internas, em todas as fases de elaboração e validação dos relatórios e demonstrações.

4. MODELO DE NEGÓCIOS E PERFIL DE RISCOS
4.1 PERFIL ESTRATÉGICO OPERACIONAL
O GRUPOBRSA mantém atuação no segmento de câmbio com estrutura organizada no mercado
primário, realizando operações de compra e venda de moeda estrangeira, de natureza comercial –
importação e exportação – e financeira, empréstimos Internacionais, transferências unilaterais e
serviços, mantendo, historicamente, relevante participação na margem de contribuição e nos negócios
realizados.

As operações de crédito, compostas por linhas de empréstimos e financiamentos, concentram-se no
segmento de Middle Market para empresas com faturamento anual entre 8OMM e 1bi. Em
complemento são realizadas operações de CDC, antecipação de recebíveis de cartão de crédito
relacionadas ao financiamento de taxas veiculares, concessão de linha específica de financiamento na
atividade educacional e soluções de pagamentos.
A carteira de crédito mantém-se em acompanhamento estrito junto aos clientes ativos, com visitas
constantes, revisões trimestrais das respectivas posições e informações econômico-financeiras. Por
extensão, o Banco vem explorando o produto recebíveis de cartões de crédito cujo potencial de
crescimento vem apresentando métricas arrojadas, com riscos mitigados pelos bancos.
Na área de serviços, o Banco encontra-se posicionado entre os líderes da arrecadação de tributos de
veículos automotores, intermediados pelo segmento de despachantes documentários. Através da
instituição de pagamentos Agillitas Soluções de Pagamentos Ltda. e da distribuidora Cotação DTVM
S/A, o Banco Rendimento atua na comercialização de moeda estrangeira, em papel moeda, e participa
na distribuição dos cartões pré-pagos Visa e Master.
A Cotação DTVM atua no mercado de câmbio com a exploração dos produtos Câmbio Viagem, Sefic,
Remessa Expressa e Remittance com participação consolidada, urgidos ao longo do exercício,
excetuadas as ameaças concorrenciais com perda de unidades estratégicas, apresenta desempenho
relativamente estável, preservando a base de clientes, volumes e receitas operacionais.
A Agillitas como Instituição de Pagamentos atua na exploração dos cartões pré-pagos, através dos
produtos VTM, Empresarial, Teencard, Mais que Presente, Mundo Livre, etc., com o reposicionamento
do formato de prospecção das linhas de negócios, do ciclo de relacionamento de clientes e das
sazonalidades, para conquista de novos clientes de segmentos empresariais diversos.
Em sintonia com o momento de instabilidade econômica, o GRUPOBRSA vem buscando alternar os
negócios através da estruturação de plataformas operacionais de pagamentos e modernização da
estrutura funcional, composta por profissionais especializados e com larga experiência de mercado,
visando promover a diversificação de produtos para cadeia de clientes.

4.2 MARCO DE APETITE A RISCOS
A estrutura corporativa de riscos no GRUPOBRSA tem como componentes a Governança, a Declaração
do Apetite por Risco (RAS), os sistemas de informação, os processos de definição, comunicação,
monitoramento e a disseminação da cultura de riscos.
A definição do marco de apetite a riscos, observada a dimensão dos seus aspectos e estratégias de
divulgação, é de conhecimento da Alta Administração, dos Diretores Executivos, da Estrutura de Riscos
e das Unidades de Negócio.
Neste processo, com a aprovação da Alta Administração, o Diretor de Riscos (CRO) é o responsável
pela definição e manutenção da cultura corporativa de riscos, a qual deverá ter como parâmetro
medidas alinhadas ao apetite por risco.

4.3 PERFIL DE RISCO DO GRUPOBRSA
O GRUPOBRSA no desenvolvimento das suas atividades e negócios apresenta-se com regular
possibilidade de perdas associadas aos riscos, financeiros e não financeiros, a saber: Crédito, Mercado,
Liquidez, Operacional, Compliance e Legal, Reputacional e Estratégico.
O apetite de risco no GRUPOBRSA é expresso pelo alinhamento do modelo de negócios à estabilidade
dos ganhos, capital e adequação da liquidez e em observância às restrições regulatórias cujos níveis de
riscos encontram-se definidos na Declaração de Apetite a Riscos em que são apresentadas as
dimensões do apetite e da tolerância a riscos, a saber:

A. RISCOS FINANCEIROS
RISCO DE CRÉDITO
Possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento, total ou parcial, das obrigações financeiras
contraídas pelo tomador ou contraparte 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.
Nesse entendimento estão associados ao risco de crédito, os Riscos de Contraparte, Concentração,
Socioambiental, os quais poderão conduzir o GRUPOBRSA a possíveis perdas análogas ao risco de
crédito.
De modo geral classificamos como moderado o risco da carteira de crédito, em face à metodologia
adotada como através do criterioso processo de análise cadastral; efetivo controle das garantias
apresentados pelos tomadores, com o controle dos bens dados em garantia; avaliação das provisões
para créditos de liquidação duvidosa, em conformidade com os critérios definidos pela Resolução CMN
nº 2.682/99; acompanhamento da carteira e monitoramento de limites de exposição; recuperação de
créditos dos ativos inadimplidos ou problemáticos; e apuração da parcela RWAcpad, base para
requerimento do capital regulatório.

RISCO DE CONTRAPARTE
Possibilidade de perdas em razão do não cumprimento, por determinada contraparte, das obrigações
relativas à liquidação de operações que envolvam a negociação de ativos financeiros, incluindo a
liquidação de instrumentos financeiros derivativos ou pela deterioração da qualidade creditícia da
contraparte.
Quanto ao risco de contraparte temos potencial concentração nas operações de Recebíveis de Cartão
de Crédito, apresentando-se em nível baixo tendo em vista a mitigação pontual em face da liquidação
dos recebíveis terem como garantia os bancos emissores.

RISCO DE CONCENTRAÇÃO
Entendido como a possibilidade de perdas associadas a exposições significativas em contrapartes -observada suas extensões –, em instrumentos financeiros cujos fatores de risco, incluindo moedas e
indexadores, são relevantemente relacionados, nas concentrações em um mesmo produto ou serviço
financeiro, ou mitigação por mesmo tipo de instrumento.

Esse risco está diretamente relacionado às carteiras de crédito e recebíveis e apresenta-se de
moderado a baixo, com acompanhamento pontual na parcela de clientes que se apresentam nas
faixas de concentração.

RISCO DE LIQUIDEZ
Possibilidade do GRUPOBRSA não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e
inesperadas, correntes e futuras, incluindo as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas
operações diárias e sem incorrer em perdas significativas e não conseguir negociar a preço de
mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente
transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado.
A gestão desse risco tem como objetivo a disponibilidade dos recursos necessários, no GRUPOBRSA,
em prazo e custo adequados, visando atender o cumprimento das obrigações e desenvolvimento das
operações. Nesses aspectos abordados delineia-se o perfil de risco de liquidez do GRUPOBRSA,
conforme abaixo:
 O GRUPOBRSA entende que a gestão de liquidez com o acompanhamento contínuo -- das

posições ativas e passivas -- nas variadas operações e obrigações correlatas, é encarada como
ponto de relevância estratégica.

 O modelo operacional do GRUPOBRSA para o controle e monitoramento das operações, é

centralizado e submetido a análises pontuais e decisórias da Alta Administração.
 O acompanhamento diário do caixa tem como premissas a verificação das posições de liquidez,

com ênfase no atendimento das necessidades decorrentes da atividade, financiadas por
instrumentos de mesma estrutura dos prazos.
A relação créditos/depósitos encontra-se devidamente alinhada às estratégias do GRUPOBRSA e com
relativo grau de pulverização, o que possibilita permanecer com elevado nível de liquidez e em
conformidade com a regulação prudencial.

RISCO DE MERCADO
Possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de
instrumentos detidos pela instituição, incluindo o risco da variação das taxas de juros e dos preços de
ações, para os instrumentos classificados na carteira de negociação e o risco da variação cambial e dos
preços de mercadorias (commodities), para os instrumentos classificados na carteira de negociação ou
na carteira bancária.
A Área de Riscos disponibiliza diariamente relatório com informações sobre os níveis de risco,
contendo, para cada portfólio analisado, pelo menos: o valor do VaR da carteira em valor absoluto e
valor percentual do patrimônio líquido; a sensibilidade a cada fator de risco identificado na carteira,
histórico de exposições líquidas e das maiores exposições com históricos, alavancagens e situação de
enquadramento; os cenários de Stress com os respectivos resultados e valor percentual do patrimônio
líquido.
O GRUPOBRSA mantém exposição moderada ao risco de mercado e com confortável posição de caixa
e apresenta VaR em baixos níveis de exposição nas atividades de negociação.

B. RISCOS NÃO FINANCEIROS
RISCO OPERACIONAL
Possibilidade da ocorrência de perdas resultantes de eventos externos, falha, deficiência ou
inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas, incluindo o risco legal associado à
inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, às sanções em razão de
descumprimento de dispositivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes das
atividades desenvolvidas pela instituição.
Esse risco não está diretamente associado a produtos ou ao negócio, sendo encontrado nos processos
e/ou ativos, gerados internamente (pessoas, sistemas, processos) ou em consequência de fatores
externos podendo existir a possibilidade de ocorrerem perdas operacionais, porém dentro das
expectativas, em volumes pouco expressivos, motivadas por falhas em controles de atividades.
Para o gerenciamento do risco operacional e dos controles internos o GRUPOBRSA adota o modelo
das Três Linhas de Defesa, com papeis e responsabilidades em todos os níveis corporativos de forma
que os processos de identificação, classificação, monitoramento e reporte de riscos, bem como a
supervisão de planos de mitigação e implementação de controles sejam realizados de maneira
integrada e coordenada.
Os incidentes de riscos operacionais, com base no acompanhamento realizado, não apresentam
relevância para o GRUPOBRSA, cujo controle e gestão do risco operacional estão concentrados na
identificação, medição/avaliação, monitoramento, controle, minimização e comunicação do risco.

RISCO SOCIO AMBIENTAL
Definido como a possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de danos socioambientais e deve
ser identificado como um componente das diversas outras modalidades de riscos aos quais a
instituição esteja exposta, incluindo aquelas com a cadeia de fornecimento e com os clientes, por meio
de atividades de financiamento e investimento.
A implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental, conforme definido pelo Banco
Central, observa os princípios de relevância (considerando o grau de exposição ao risco socioambiental
das atividades e operações) e da proporcionalidade (considerando a natureza da instituição,
complexidade de suas atividades, seus serviços e produtos financeiros).
As ações de monitoramento e avaliação executadas no GRUPOBRSA, além de controle e
gerenciamento de risco socioambiental, permite a identificação e análise de possíveis impactos
correlacionados, provenientes da operacionalização de novas linhas de produtos e serviços, bem como
na contratação de terceiros.
As práticas atuais de governança, ações de sustentabilidade e de responsabilidade socioambiental,
procedimentos de monitoramento e rotinas de mensuração e avaliação de possíveis perdas ou riscos,
relacionados às atividades e negócios realizados no GRUPOBRSA estão descritos em manuais internos.

RISCO DE CONFORMIDADE
Possibilidade do GRUPOBRSA em não conduzir seus negócios de acordo com leis, normas,
regulamentos e códigos de conduta -- aplicáveis às suas atividades -- podendo, consequentemente,
causar danos à sua imagem e produzir prejuízos de ordem financeira decorrentes de demandas
judiciais e de sanções legais impostas pelos órgãos reguladores.
O risco de conformidade está diretamente associado à questão normativa, cujo risco se observa pelo
não cumprimento do marco regulatório legal, das normas Interna s e ao risco reputacional o qual pode
gerar perdas operacionais em função da opinião pública, clientes, investidores e outras partes
interessadas.
Atuando em aderência à segunda linha de defesa, mediante o estabelecimento de padrões éticos,
legais e de boas práticas, a função de Compliance tem por objetivo alinhar o GRUPOBRSA às normas,
requisitos de supervisão, princípios e valores de boa conduta.
O GRUPOBRSA se mantém vigilante no cumprimento do arcabouço legal e na busca por soluções que
nos possibilite a gestão efetiva das demandas regulatórias e Interna s, bem como modelo corporativo
de Governança para controle das obrigações legais e acessórias.

RISCO REPUTACIONAL
Encontra-se intensificado o processo de acompanhamento e efetividade das políticas Internas e
regulatórias para aderência às melhores práticas, a fim de definir o alcance, a gestão e o controle desse
risco para alinhamento às expectativas dos grupos de interesse. Nesse contexto, mantem-se focado
no controle das operações e negócios sob a ótica da prevenção da lavagem de dinheiro e
financiamento do terrorismo, visando mitigar possíveis impactos decorrentes de sanções pelo não
cumprimento e/ou atendimento aos dispositivos legais e a regulação pertinente.

5. TESTE DE ESTRESSE
O teste de estresse é um processo de simulação realizado através do uso de ferramentas de medição
de risco a fim de identificar os efeitos potenciais de um evento especifico e/ou um movimento
associado a um conjunto de fatores de riscos. A instituição realiza este teste com o objetivo de avaliar
a sua solvência em cenários sujeitos a crise, bem como de identificar áreas mais suscetíveis ao impacto
do estresse que possam ser objeto de mitigação de risco.
A estrutura de gerenciamento contínuo de riscos e capital realiza periodicamente a aplicação do
programa de teste de estresse, com a finalidade avaliar os impactos no capital e na liquidez do
GRUPOBRSA. O teste de estresse possui processos e rotinas, metodologias, documentação e
governança próprias, considerando a análise por sensibilidade, através da aplicação de choques nos
portfólios.
Os resultados dos testes de estresse servem de base para a tomada de decisões estratégicas de riscos
e capital e realinhamento do capital e liquidez do GRUPOBRSA, conforme definido nos termos da RAS,
assim como também devem ser utilizados em decisões pontuais de negócios.

O processo de testes de estresse tem como premissas:
Riscos de Crédito - A área de Risco de Crédito é responsável por executar os testes de estresse
regulares na carteira de credito. Adotamos o teste por análise de sensibilidade, cuja metodologia
permite avaliar o impacto decorrente de variações em um parâmetro relevante específico no capital
da instituição, na liquidez ou no valor de um portfólio.
Nesse sentido realizamos mensalmente a movimentação da carteira de crédito, nas posições finais,
em dois níveis de rating, acima e abaixo, visando identificar o efeito no índice de basileia e demais
efeitos. Nesse teste pode-se observar os impactos da provisão para liquidação de duvidosa na carteira
e seus reflexos no patrimônio de referência.
Os testes de estresse na carteira de crédito visam identificar os potenciais causas e efeitos ou
condições que podem levar a perdas inesperadas e constitui uma técnica de gerenciamento de risco
voltada para o futuro ou em situações adversas em que a instituição esteja submetida a processo de
deterioração dos seus ativos, seja por incapacidade creditícia do tomador ou por conjunto de fatores
de risco em um portfólio especifico, em condições financeiras observadas na instituição ou no cenário
econômico.
Como forma de mitigar possíveis riscos em posições detidas na instituição, os portfólios de crédito são
acompanhados semanalmente em reuniões pontuais com a participação dos acionistas, área de
negócios e Riscos, em que se analisa a conjuntura econômica e seus reflexos nos segmentos em que
temos clientes tomadores de recursos. Em paralelo são identificas e monitoradas as exposições que
compõe o maior nível de concentração, o portfólio, ativos, tipo, cliente, entre outros, visando ações
de diversificação e avaliação das garantias, como forma de equilibrar a relação captação / empréstimos
e manter o nível de liquidez dentro dos limites prudenciais.
Riscos de Mercado - O teste de estresse nas posições da carteira de negociação ("trading"), estima o
impacto financeiro diante de cenários extremos, em diversos fatores de risco. Esses cenários podem
ser baseados em observações históricas ou cenários prospectivos, e consistem em combinações de
deslocamentos como desvalorização da taxa de câmbio e aumento da taxa de juros, utilizando modelos
estatísticos, como o valor em risco (VaR - Value at Risk).
São apresentados o detalhamento dos cálculos de estresse da carteira nas posições da carteira de
negociação e bancária de fechamento na data-base com posições sujeitas à variação de taxas de juros,
cupons, moedas e demais exposições. O cálculo de valor de mercado das operações em stress é
semelhante ao cálculo de risco VaR, em que as operações são desmembradas em todos os seus
mecanismos de risco e com o notional total do valor de mercado das operações.
Risco de Liquidez - O teste de estresse de liquidez prevê o gerenciamento de possíveis cenários diante
das variações nas condições de mercado ou alterações ao perfil do balanço patrimonial Banco.
Os pressupostos do teste de estresse de liquidez são definidos de acordo com metodologia em bases
do Conglomerado Prudencial com reporte disponibilizado diariamente e com posições mensais para
atendimento a métricas de apuração prudencial, cujos resultados são diariamente enviados a área de
Tesouraria e comunicado a Alta Administração em quando da ocorrência de extrapolações relevantes.
As premissas do modelo são periodicamente revalidadas e ratificadas pela Área de Riscos em conjunto
com a Tesouraria.

6. IDENTIFICAÇÃO, MENSURAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS RISCOS
O Conglomerado Prudencial mantém o controle dos riscos financeiros, concentrados nas áreas de
crédito, mercado e liquidez, em sistemas próprios, os quais asseguram a identificação das exposições
que apresentam maior grau de severidade e, portanto, a necessidade de monitoramento contínuo.
Essa atribuição fica a cargo da Área de Riscos cujos reportes são disponibilizados e enviados
periodicamente às áreas afins.
Com relação aos riscos não financeiros o GRUPOBRSA possui sistema específico que controla os
registros de todos os incidentes, possibilitando a identificação, monitoramento e sua mitigação, cujos
resultados são descritos em relatórios específicos de Riscos Operacionais submetidos a Alta
Administração.

7. GOVERNANÇA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS
A Estrutura de Gerenciamento de Riscos encontra-se dimensionada na proporção do seu perfil de risco
e complexidade, com linhas claras de responsabilidade para monitorar os principais riscos inerentes as
atividades das unidades de negócios, incluindo os limites de capital e liquidez.
O modelo de Governança de Riscos passa pelo detalhamento das etapas de estruturação do plano
estratégico e de negócio, identificação de riscos, Apetite por riscos e seus limites, apuração métrica
dos riscos, gestão de capital e o necessário monitoramento e análise das assimetrias.
A responsabilidade sob o controle e gestão de riscos é, em última instancia, da Alta Administração. As áreas
listadas abaixo formam, em nível superior, a estrutura de Governança de riscos no GRUPOBRSA:

A Diretoria de Riscos tem como missão assessorar a Alta Administração em termos de supervisão e

controle de riscos, definir as políticas de riscos do GRUPOBRSA e estabelecer as relações com as
autoridades supervisoras, em matéria de regulamentação e conformidade.
Essa missão se ampara fundamentalmente em um formato corporativo e integrado em todos os níveis,
com a disseminação da cultura de riscos em todo o Conglomerado e com o apoio irrestrito da Alta
Administração. As funções desempenhadas pela Área de Riscos são independentes daquelas
relacionadas à área de negócio.
Essa responsabilização se estende ao controle efetivo dos riscos, visando garantir uma gestão
compatível com o nível de apetite a risco, aprovado pela Alta Administração e com isso prover-se de
visão integral e dimensão dos riscos, envolvendo a identificação, acompanhamento e os impactos dos
riscos no GRUPOBRSA, nas circunstancias atuais, bem como as decorrentes do planejamento
estratégico.
Nas reuniões mensais compostas pela Alta Administração e Diretoria Executiva, é dedicada especial
atenção à gestão de riscos no GRUPOBRSA, com a participação efetiva do CRO, visando garantir que
as decisões, diretrizes e estratégias estejam alinhadas aos limites qualitativos e quantitativos definidos
para apetite de riscos do GRUPOBRSA.
Para garantir a boa gestão de Governança de riscos e alinhamento aos requisitos regulatórios, a Alta
Administração tem como principais papeis e responsabilidades:
a) Definir e aprovar os níveis de apetite por risco na RAS (Declaração de Apetite de Riscos);
b) Aprovar e revisar, com periodicidade mínima anual:







Políticas, estratégias e limites de Gerenciamento de riscos, Gerenciamento de
capital e de divulgação de informações;
Programa dos testes de estresse;
Política de Continuidade de Negócios do GURPOBRSA;
Plano de Contingência de Liquidez;
Plano de Capital; e
Declaração de Apetite de Riscos (RAS)

c) Assegurar a aderência às políticas, estratégias e aos limites de Gerenciamento e ao
modelo de divulgação de informações nos sistemas, rotinas e procedimentos;
d) Assegurar a correção tempestiva de eventuais deficiências nas Estruturas de
Gerenciamento de Riscos e de Capital e de divulgação de informações;
e) Autorizar, quando necessário, exceções às políticas, aos procedimentos, limites e níveis
de apetite de riscos fixados na RAS;
f) Promover a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos no GRUPOBRSA;
g) Assegurar recursos adequados e suficientes para o exercício das atividades de
Gerenciamento de riscos e capital, de forma independente, objetiva e efetiva;
h) Decidir pela organização da área de riscos e capital e respectivas atribuições do CRO;
i) Garantir que a estrutura de remuneração adotada, de forma a não incentivar
comportamentos incompatíveis com os níveis de apetite de riscos fixados na RAS;
j) Assegurar a manutenção de níveis prudenciais, adequados e suficientes de capital e
liquidez no GRUPOBRSA.

Cabe ao CRO no tocante a revisão e decisão sobre os tópicos de riscos e capital relevantes:
a)

Propor recomendações à Alta Administração, com periodicidade mínimo anual, sobre:
 Políticas, estratégias e limites de Gerenciamento de riscos, de capital e de
divulgação de informações;
 Programa dos testes de estresse;
 Política de Continuidade de Negócios;
 Plano de contingência de liquidez;
 Plano de capital; e
 Níveis de apetite por riscos (RAS)

b)
c)
d)

e)
f)
g)

Supervisionar a observância e cumprimento dos termos da RAS;
Avaliar o grau de aderência dos processos da Estrutura de Gerenciamento Continuo de
Riscos, às políticas estabelecidas;
Monitorar o inventario de riscos incluindo (mas não limitado a): credito, mercado,
liquidez, operacional, continuidade de negócios, socioambiental e capital e tomar ações,
quando cabível;
Revisar os resultados do teste de estresse e discutir/ recomendar ações conforme
necessário;
Monitoramento da capacidade de capital do GRUPOBRSA, incluindo conformidade
regulamentar, consumo e adequação de capital;
Coordenar o desenvolvimento da cultura de risco no GRUPOBRSA.

8. VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DE RISCOS
8.1. GOVERNANÇA CORPORATIVA
No GRUPOBRSA a gestão dos controles internos encontra-se em aderência à Resolução CMN 2.554/98,
bem como o acompanhamento e rigor na consistência dos dados produzidos em sistemas
informáticos, referentes aos conteúdos financeiros, operacionais e de controle. Essa estrutura de
controle tem por objetivo o atendimento interno aos modelos instituídos de governança, como auxílio
na tomada de decisões e o cumprimento do arcabouço regulatório junto aos Órgãos Reguladores e
Fiscalizadores, com revisões e atualizações periódicas, visando permitir maior segurança nas
documentações que alicerçam as estruturas de apoio operacional e do ambiente de controle.

8.2. AMBIENTE DE CONTROLE
O ambiente de controle é parte importante fundamental no processo de formalização,
acompanhamento e atualização de políticas e procedimentos, constituído efetivo modelo para a
análise e aprovação de novos produtos e serviços, respaldados em estrutura de divulgação dos
controles e regras, pelos meios de comunicação existentes no GRUPOBRSA e treinamentos para
efetiva aderência e consistência das atividades.
A qualidade do ambiente de controles internos está diretamente associada a interação dos
colaboradores na aderência às políticas e procedimentos, possibilitando o acompanhamento das

deficiências identificadas nas respectivas áreas. O GRUPOBRSA adota o modelo de gestão e controle
de riscos baseado nas linhas de defesa abaixo:
Primeira Linha de Defesa - Áreas de negócios, funções com atividades operacionais e de suporte,
constituem a primeira linha, sendo essa, responsável pelo monitoramento dos riscos em suas
respectivas atividades. Além de exercer papel-chave na implantação de processos e controles em
conformidade com as políticas, leis e requisitos regulatórios, através de governanças que viabilizam o
adequado controle dos riscos, tendo como responsabilidade:
Estabelecer um ambiente adequado de controle dos riscos associados às operações;
Implementar mecanismos de controles que garantam o Gerenciamento dos riscos;
Garantir aderência aos limites de apetite aos riscos aprovados pela Alta Administração;
Garantir que os modelos operacionais para o Gerenciamento dos riscos são eficientes para as
necessidades do negócio
 Apoiar na promoção da cultura de riscos e controles internos no GRUPOBRSA.





Segunda Linha de Defesa - Atuando como segunda linha de defesa, a Diretoria de Riscos promove o
desafio e uma supervisão das atividades de Gerenciamento de risco realizadas pela primeira linha de
defesa, garantindo que os riscos são gerenciados em conformidade com o apetite, definido pela Alta
Administração e promovendo uma cultura de riscos, tendo como responsabilidade:










Supervisionar as ações sob a ótica de riscos, conforme realizado pela primeira linha de defesa;
Verificar a observância das políticas e os limites de apetite estabelecidos;
Opinar e questionar/desafiar propostas de negócios, proporcionando à Alta Administração e
às demais áreas elementos necessários para compreensão do risco e controles inerentes às
referidas atividades;
Proporcionar uma visão consolidada das exposições, incluindo o perfil de risco;
Proporcionar avaliações de riscos materiais e monitorar aqueles considerados “imateriais”;
Definir as métricas a serem utilizadas para mensurar o risco, bem como revisar propostas de
limites da primeira linha de defesa;
Informar à Alta Administração, quando necessário, sobre eventuais riscos, apetite e excessos;
e
Proporcionar metodologias para o monitoramento do arcabouço de controles internos.

Terceira Linha de Defesa - Como parte do processo no Gerenciamento de riscos, a Auditoria Interna
avalia de maneira objetiva e independente as políticas, procedimentos e a adequação do desenho e a
efetividade dos sistemas de controles internos com o objetivo de mitigar possíveis exposições a riscos
significativas (incluindo riscos de fraude).
As avaliações são realizadas nas áreas de primeira e segunda linhas de defesa, conforme definido no
plano tri anual de Auditoria Interna, que é aprovado pela Alta Administração. Como resultado, são
elaborados relatórios de Auditoria Internas com os apontamentos identificados e planos de ação de
correção e mitigação de riscos, bem como prover avaliações sobre a eficácia da governança, do
Gerenciamento de riscos e dos controles internos, de forma a atestar a efetiva implantação e
aderência, visando a melhoria da eficácia e eficiência da gestão de risco, dos procedimentos de
Governança e sistemas.

8.3. ATIVIDADES DE CONTROLE REGULATÓRIO E INSTITUCIONAL
A área de Compliance, integrante da função de controles internos, é responsável pela gestão de
políticas e procedimentos institucionais do GRUPOBRSA, com participação ativa no controle e
processo de distribuição e adequação aos requerimentos do arcabouço regulatório.
São realizadas avaliação dos normativos e a aplicabilidade nas atividades do GRUPOBRSA, através de
controles internos específicos e reuniões periódicas com representantes das áreas de Riscos,
Compliance, Auditoria Interna, Jurídico, TI e afins, visando estabelecer critérios consistentes de
aderência e conformidade ao cumprimento regulatório, bem como às regras e procedimentos
relacionados as atividades executadas nas diversas áreas.
Área de Controles Internos em aderência à Resolução CMN 2.554/98, realiza o acompanhamento das
rotinas associadas a pontos críticos, nas atividades realizadas pelas áreas, com o objetivo de monitorar
aquelas que apresentem deficiências, de forma recorrente, que possam causar impactos para o
GRUPOBRSA, a fim de serem tratadas de forma prioritária, visando aumentar a qualidade do ambiente
de controles internos e governança.
Em complemento, são utilizados os resultados dos trabalhos das Auditorias Internas e Externa e dos
Órgãos Fiscalizadores, disponibilizados em relatórios, e assim implementados planos de ação com as
respectivas recomendações e com monitoramento continuo até a regularização dos pontos
levantados.
Para a realização dessas rotinas de controles são utilizadas ferramentas internas de apoio e a continua
interação entre Áreas de Controles Internos, Compliance, Riscos e Auditoria Interna, como forma de
atuar na identificação, acompanhamento e mitigação de riscos associados às atividades e rotinas,
motivadas por demandas institucionais ou regulatórias.

8.4. ÁREAS DE APOIO
Auditoria Interna - A auditoria Interna, atuando como terceira linha de defesa, tem como atribuição
realizar a revisão e avaliação bem como opinar sobre das metodologias, elementos de controles
adotados e o cumprimento das políticas e procedimentos internos e externos, visando aferir o nível de
aderência ao ambiente regulatório na implementação da gestão integrada de riscos.
Essa função da auditoria interna conta com adequado nível de separação e independência, das funções
de controle de riscos e cumprimento legal realizados pela Área de Riscos, e proporciona a geração de
informações relevantes e a identificação de deficiências nos controles sobre riscos.
Suporte Tecnológico - Na adoção das boas práticas é de fundamental importância a utilização de
ferramentas de controle no Gerenciamento de riscos, visando o monitoramento das exposições,
através de bancos de dados consistentes e modelos padronizados aderentes ao ambiente regulatório,
a fim de possibilitar a otimização das etapas de consolidação e análise das informações, com
atualizações estabelecidas em rotina e que se interliguem entre os diversos tipos de riscos e funções
claras que possam auxiliar na sua identificação, acompanhamento e mitigação de possíveis perdas.

Para que a Gestão Integrada e Riscos apresente plena efetividade nos controles de riscos, em
quaisquer dos níveis de monitoramento, torna-se necessária à sua vinculação a matrizes de riscos
específicas e aderentes, visando possibilitar a criação de score de risco, para assim poder identificar e
acompanhar aqueles que concentrem maior grau de exposição nos negócios e atividades realizados
no GRUPOBRSA.
Atualmente dispomos das ferramentas e modelos de controles abaixo relacionados, os quais
possibilitam, inicialmente a identificação de possíveis exposições com base nas métricas de apuração,
seja através do controle de incidentes ou pelos resultados apresentados pelos sistemas com bases em
informações oriundas dos legados e banco de dados que alimentam essas ferramentas de contorce de
riscos.

9. AMBIENTE DE CONFORMIDADE E CONDUTA ÉTICA
No tocante às funções e responsabilidades de conformidade, o GRUPOBRSA atua em observância às
normas que regulam os negócios e tem pleno conhecimento das consequências do seu
descumprimento.
Por sua vez, o Código de Conduta Ética do GRUPOBRSA tem como objetivo principal ser um guia, de
ações de conduta e comportamentais, incorporado e seguido por todos os membros e em todos os
níveis, fortalecendo as relações internas de trabalho e a interação do corpo funcional com os nossos
clientes, fornecedores e prestadores de serviços na condução dos negócios.

Nesse sentido, a Diretoria de Riscos tem por responsabilidade zelar pelo efetivo cumprimento e
acompanhamento do Código de Conduta e Ética e dos dispositivos legais, emanados dos Órgãos
reguladores, assessorando na resolução das dúvidas que surjam em sua aplicação e reportando a Alta
Administração fatos que se mostrem atípicos e possam expor o GRUPOBRSA a riscos legal e de
reputação.
Para a plena eficácia no acompanhamento e controle dessas atribuições, é necessária a manutenção
da segregação de funções entre as unidades de negócios (1ª linha de defesa), as de conformidade
internas (2ª linha de defesa) e auditoria internas (3ª linha).

10. VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DE RISCOS
O GRUPOBRSA mantém estrutura de Gerenciamento de riscos e qualifica seu risco como moderado,
conforme relatório anual elaborado em atendimento a Resolução CMN 4.557/17.
A identificação e avaliação de riscos de mercado, credito, liquidez, operacional, seguem metodologias
do GRUPOBRSA e suas políticas e procedimentos estão em linha com melhores práticas de mercado.

11. CULTURA DE RISCOS
“A responsabilidade na gestão de riscos cabe, nas devidas proporções, a todo corpo
funcional do GRUPOBRSA”.
A cultura de risco no GRUPOBRSA é encarada como de primordial importância para a plena efetividade
da Gestão Integrada e Riscos, no sentido de que esse desafio de aculturamento sobrepõe políticas,
processos, métricas de apuração de riscos, dentre outros pressupostos e tem relevante papel na
gestão de riscos, no fortalecimento da responsabilidade individual e do GRUPOBRSA, através de
padrões éticos e morais, quando do desenvolvimento das atividades, seja nas áreas de controle ou de
negócios.
Nesse contexto, o corpo funcional do GRUPOBRSA tem conhecimento dos riscos envolvidos nas
atividades exercidas e apoia a Área de Riscos na identificação, avaliação, gestão e suporte, bem como
auxilia na adoção de medidas prudenciais frente às reengenharias estruturais e cenários imprevisíveis,
visando evitar riscos que extrapolem o apetite de risco estabelecido.
A disseminação da cultura de riscos no GRUPOBRSA já se encontra implementada em todos os níveis,
através da utilização ferramenta de controle de risco operacional, disponibilizada na Intranet e de
acesso a todo corpo funcional. O ambiente possibilita ao agente, em qualquer nível de atuação dentro
nas empresas componentes do GRUPOBRSA, registrar qualquer incidente que venha a causar ruptura
no processo regular das atividades operacionais, administrativas e de controle. Esses incidentes são
registrados, monitorados e acompanhados no sistema, com visualização por todas as áreas envolvidas
na causa raiz e solução do problema.

O aculturamento e as práticas eficazes de Gerenciamento de riscos passam por processo contínuo de
disseminação e por todos os níveis da organização, tendo como resultado a disponibilização de
produtos e serviços com melhor qualidade aos clientes e a mitigação de riscos de imagem e
reputacional. O amadurecimento dessa cultura possibilitará reunir e consolidar comportamentos mais
sólidos sobre os riscos associados às atividades, rotinas diárias, relacionamentos internos e externos
de cada colaborador e possam ser geridos proativamente no GRUPOBRSA, de forma a potencializar a
criação de um clima de responsabilização e confiança organizacional na gestão dos riscos.
Esse processo passa pela assunção de responsabilidade e gestão de riscos, em qualquer nível dentro
das unidades do GRUPOBRSA, cujo objetivo é estabelecer modelo em que o funcionário ou gestor
tenha conhecimento dos riscos que envolvem as suas atividades e que com isso abra caminho para
discussões e ações e entendimento do escopo desses riscos.
As políticas, manuais e procedimentos das atividades e negócios, bem como as informações
econômico financeiras e de reporte diário, gerados no GRUPOBRSA, são disponibilizadas na Intranet e
no Sitio das empresas.

12. GERENCIAMENTO DE CAPITAL
O gerenciamento de capital no GRUPOBRSA encontra-se estruturado e aprovado pela Alta
Administração, de forma a garantir o crescimento dos nossos negócios e a preservação do capital
acima dos limites regulatórios. São utilizados como mecanismos de monitoramento e controle, a
identificação dos riscos que apontem a necessidade de capital adicional, a elaboração do plano de
capital e de relatórios gerenciais e regulatórios.
Com o objetivo de mensurar os riscos não previstos nas metodologias de cálculo padronizadas, são
realizadas simulações de cenários de estresse para avaliação de fontes para manutenção do nível de
capital, através da utilização de ferramentas especificas de controle e aderentes às melhores práticas
de mercado.

12.1. CAPITAL REGULATÓRIO
Os valores de capital regulatório são apurados em conformidade com a Resolução CMN 4.192/2013,
que estabeleceu o conceito e os critérios para apuração do Patrimônio de Referência (PR), constituído
pelo somatório do Nível I e Nível II, para fins de cumprimento dos limites operacionais e a Resolução
CMN 4.193/2013 que definiu a nova fórmula para apuração dos requerimentos mínimos de Patrimônio
de Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal e institui o Adicional de Capital Principal.

12.2. PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE CAPITAL
Mensalmente é realizado o acompanhamento dos valores capital, calculado pela relação entre o
Patrimônio de Referência e os Ativos Ponderados pelo Risco (RWA), em que se recomenda a relação
mínima de 8% e tem como objetivo medir grau de adequação de capital do Conglomerado Prudencial.

Para o cálculo do Patrimônio de Referência no Conglomerado, ao Capital Principal são efetuadas
deduções prudenciais relativas aos ativos intangíveis e crédito tributário, para daí se estabelecer a
relação com o RWA, composto pelas parcelas de riscos de Crédito (Cpad), Mercado (Mpad) e
Operacional (Opad), sujeitas ao requerimento de capital.
Com base nas apurações realizadas constata-se que o Patrimônio de Referência se apresenta em
montante suficiente para cobrir os riscos inerentes a estrutura de operações do Conglomerado.

12.3. PLANO DE CAPITAL
A estratégia de negócios da organização está registrada no Plano Trienal de Capital por meio da
realização de projeções do índice de Basileia através de simulações de cenários de estresse, em que
são considerados os riscos não previstos nas metodologias internas de cálculo.
No Plano de Capital são contempladas as expectativas do triênio, com base no Conglomerado
Prudencial, através de projeções de receitas, despesas e das posições patrimoniais, estimando-se a
compatibilidade futura do índice de Basileia.
Os níveis de capital do GRUPOBRSA são determinados, principalmente, pelos requisitos regulatórios,
podendo, também, sofrer influência de outros fatores tais como expectativas de novos negócios e
condições de mercado.
A estrutura do Gerenciamento de capital, os objetivos estratégicos para as áreas de negócios e os
procedimentos para elaboração do Plano de Capital estão respaldados em premissas e projeções que
visam assegurar a capacidade do GRUPOBRSA em manter nível de capital adequado frente às suas
estratégias de negócios.
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