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Política de Gestão de Riscos
O Grupo BR Partners possui uma estrutura de gerenciamento de riscos compatível
com o seu porte e de acordo com as exigências das resoluções nºs 3.464/07,
3.380/06 e 3.721/09 do Conselho Monetário Nacional (CMN) e da IN CVM nº 558 da
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), permitindo o adequado acompanhamento,
monitoramento e controle dos riscos.
Estrutura e Governança
A estrutura de gerenciamento de riscos constitui um conjunto de princípios,
procedimentos e instrumentos que proporcionam a permanente adequação do
gerenciamento à natureza e complexidade dos produtos, serviços, atividades,
processos e sistemas. A área de Gestão de Risco e a área de Crédito estão
subordinadas à Diretoria de Operações e Risco, atuando de forma independente das
áreas de negócio. Assim, a governança da avaliação do crédito e da gestão dos
riscos é exercida pela Administração do BR Partners, com a supervisão do Comitê de
Crédito, ALCO, Gestão de Capital e Comitê de Risco e Compliance, observando-se as
suas responsabilidades e atribuições. Para a efetividade do gerenciamento dos
riscos, a estrutura prevê a identificação, avaliação, monitoramento, controle,
mitigação e comunicação.

Diretoria de Riscos, Controles e Ouvidoria
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Gestão de
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ESTRUTURA DE COMITÊS

Comitê de Crédito
O Comitê de Crédito tem suas responsabilidades definidas por seu
Regimento e estão abaixo resumidas:
•
•
•
•
•

•
•
•

Normas e procedimentos para análise de risco de crédito das contrapartes e
das operações e suas estruturas;
Verificar a adequação das propostas em relação aos objetivos e os tipos de
atividades de crédito aceitáveis com os clientes e produtos;
Definir a exposição de crédito por contraparte e por produto;
Discutir as projeções financeiras das contrapartes elaboradas pela equipe de
crédito;
Aprovar os Limites de Crédito para determinada contraparte, sendo estes
limites aprovados individualmente ou para um grupo de clientes (Grupo
econômico);
Renovar os Limites de Crédito para determinada contraparte ou grupo
econômico;
Propor medidas de controle de risco de crédito;
Acompanhar o risco de crédito agregado da instituição.

Comitê de Risco e Compliance
O Comitê tem por responsabilidades deliberar sobre os temas abaixo relacionados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Normas e procedimentos para análise de risco de mercado, risco de liquidez,
risco operacional, risco socioambiental e compliance;
Normas e procedimentos para gerenciamento de risco de mercado, risco de
liquidez, risco operacional, risco socioambiental e compliance;
Limites de posições e/ou operações que gerem risco de mercado, risco de
liquidez;
Definição da carteira das operações Trading/Banking;
Aprovar metodologia de pricing dos produtos, do ponto de vista gerencial;
Propor medidas de controle de risco operacional e socioambiental;
Avaliar as perdas operacionais e socioambiental propor novos controles e/ou
revisão dos processos para mitiga-las;
Acompanhar o prazo de implementação de novos controles e/ou processos
para evitar ou limitar as perdas de risco operacional e socioambiental;
Aprovar os Planos de Contingência e acompanhar os resultados dos testes
realizados;
Avaliar e aprovar o plano e os trabalhos de Auditoria Interna;
Avaliar operações ou propostas de operações que exponham o BR Partners a
elevado risco socioambiental.

O Comitê se reunirá semestralmente ou conforme a necessidade de deliberações.
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Comitê de Ativos e Passivos - ALCO
O Comitê tem por responsabilidades deliberar sobre os temas abaixo relacionados:
•
•
•
•
•
•

Estratégia relacionada à estrutura do balanço;
Estratégia relacionada à gestão de liquidez;
Definir a Reserva Mínima de Liquidez e os cenários de stress de liquidez;
Acompanhar o resultado das estratégias aprovadas;
Acompanhar e monitorar a utilização do capital pelas linhas de negócio.
O Comitê se reunirá no mínimo mensalmente, podendo ser convocado
extraordinariamente.

Comitê de Gestão de Capital
O Comitê tem por responsabilidades deliberar, conforme itens abaixo, sobre a
adequação do Patrimônio do Banco em relação às necessidades de capital para a
realização de seu plano de negócios e riscos inerentes a suas atividades:
•
•

•

Definição e acompanhamento dos processos de monitoramento e controle do
capital mantido pela instituição;
Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a
instituição está sujeita, seja em situações normais ou em condições extremas
de mercado (cenário de stress);
Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os
objetivos estratégicos da instituição.

Risco de Mercado
Definição
Define-se como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas por uma
instituição em câmbio, taxas de juros, ações e mercadorias (commodities).
O gerenciamento de risco de mercado é definido como o processo contínuo de
identificação, mensuração, avaliação, mitigação, monitoramento e o reporte das
exposições decorrentes de posições detidas em câmbio, taxas de juros, ações e
mercadorias (commodities) com o objetivo de mantê-las dentro dos limites
regulatórios e gerenciais que são estabelecidos pelo Banco.

Estrutura
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O controle do risco de mercado é realizado pela Área de Riscos, unidade
especializada e independente das áreas de negócio e possui reporte direto com a
Presidência.
A estrutura do gerenciamento de riscos no Banco é estabelecida a partir do Comitê
de Risco e Compliance, onde são definidas as responsabilidades, limites, processos,
metodologias, e planos de ação em caso de excessos dos limites acordados.
Todos os controles e metodologias são discutidos, aprovados e formalizados no
comitê de riscos, sendo que a política e manuais de risco de mercado estão
alinhados aos objetivos estratégicos do Banco, às melhores práticas de mercado
nacionais e internacionais e em conformidade com as exigências regulatórias, sendo
ainda revisadas no mínimo anualmente pela Diretoria do Banco.

Ferramentas de Controle
Os controles de risco de mercado são realizados conforme tabela abaixo,
devidamente aprovados no Comitê de Risco e Compliance:

Controle

Medida

Exposição

Cambial

Exposição

Equity

Risco

Risco

Risco

VaR
(Value at Risk)

Stress

EVE

Definição

Exposição
estrangeira

em

Metodologia

moeda

Exposição em ações

Max. exp. (longshort) em moeda
estrangeira
Max. exp. (longshort) em ações

Pior perda esperada em
dado horizonte de tempo e
relacionado a um intervalo
de confiança

Paramétrico / 126
obs / 99% de nível
de conf. / EWMA

Aplicação
dos
piores
movimentos de mercado
no portfólio atual

Simulação
histórica

Impacto
do
valor
de
mercado
da
carteira
banking quando aplicado
movimentos adversos na
curva de juros

Choque adverso
de 200 bps na
curva de juros
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Sensibilidade da carteira
em face de movimento da
curva de juros

Mudança de 1 bp
na curva de juros

Risco

DV01

Resultado

Cost to
Close

Diferença do valor
mercado e accrual
carteira banking

de
da

Marcação a
mercado da
carteira banking

Resultado

Monthly
Loss

Alerta de perda - limite de
perda máxima observado
em
um
determinado
período (janela móvel)

Resultado
observado nos
últimos 21 dias
úteis

Resultado

Stop
Loss

Limite de perda máxima
observado no resultado

Resultado
acumulado no ano
corrente

Relatórios e Frequência
Os relatórios são enviados às áreas de negócio e para a Diretoria refletindo os riscos
de mercados das posições:

Relatório

Definição

Frequência

Flash Report

Relatório com as principais exposições
em risco de mercado

Diária

Limits Report

Relatório de limites que monitora
todas as exposições com limites
estabelecidos – VaR / DV1 / Stress /
Resultado

Diária

Regulatory Capital

Relatório que apura a exigência de
capital em risco de mercado referente
à posição atual

Quinzenal
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Os relatórios regulatórios de risco de mercado são enviados ao órgão regulador pela
área de Riscos, conforme a periodicidade exigida de cada relatório.

Responsabilidades
A tabela abaixo descreve a matriz de responsabilidade da estrutura de gestão e
controle do Risco de Mercado do BR Partners:

Responsável

Funções e/ou Atividades

Frequência

Comitê de Risco
e Compliance

Aprovar e revisar a Política e os Manuais de
Risco de Mercado;
Referendar os parâmetros do modelo de
risco adotado e os cenários utilizados para
as simulações;
Avaliar os critérios de inclusão, com as
devidas justificativas, das operações na
carteira Trading e Banking; e
Aprovar as justificativas dos planos de ação
propostos pela Tesouraria em situações de
extrapolação de limites que requeiram seu
aval.

Semestral ou
Tempestiva

Risco de Mercado

Divulgar diariamente os relatórios contendo
a utilização de cada um dos limites
aprovados;
Convocar o Comitê de Riscos;
Participar do Comitê de Produtos para
identificar previamente os riscos de mercado
e
garantir
a
conformidade
aos
procedimentos e controles aprovados;
Desenvolver e documentar os modelos
ligados ao controle de Risco de Mercado;
Realizar testes de avaliação; e
Atualizar anualmente ou tempestivamente
este documento.

Análise contínua,
com revisão
anual ou
tempestiva

Product Control

Apurar e divulgar o resultado da Tesouraria
e das áreas de negócio do Banco; e
Realizar conciliação dos dados gerenciais

Periódica
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(sistema Risk Control) e dados contábeis
(sistemas legados).

Tesouraria

Gerir do risco de mercado conforme limites
estabelecidos; e
Informar o plano de ação em caso de
excesso de limite ou convocar Comitê para
avaliar eventual manutenção de posição.

Tempestiva

Auditoria Interna

Verificar o cumprimento da política e dos
manuais do Comitê de Riscos de Mercado.

Periódica

Fontes de Risco de Mercado
As principais fontes de risco de mercado são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juros Pré-fixados;
Juros em Moeda Estrangeira;
Juros Reais;
Outros Juros;
Câmbio;
Inflação;
Ações;
Commodities;
Volatilidade;
Liquidez nos mercados.

Aprovação e Revisão
Todos os limites de risco de mercado e os controles utilizados são aprovados no
Comitê de Risco e Compliance e reavaliados anualmente.

RISCO DE CRÉDITO
Define-se o risco de crédito como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas
ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas obrigações
financeiras nos termos pactuados (incluindo instrumentos financeiros derivativos), 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.
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O risco de crédito pode ser segregado, principalmente, em risco de: liquidação,
reposição, concentração, falha de garantia, exposição potencial futura para
derivativos e risco de migração de rating para posições trading.

Responsabilidades
Área de Crédito
Os principais objetivos da área de Crédito, para a concessão e o gerenciamento do
risco de crédito, são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conhecer detalhadamente os riscos envolvidos nas operações;
Definir premissas dos modelos de riscos de crédito (Scorecard, Rating, etc);
Analisar as contrapartes propostas pelas áreas de negócios;
Fazer a modelagem financeira da contraparte;
Analisar e gerenciar as garantias, em conjunto com a área de Operações;
Validar os modelos de risco de crédito;
Controlar individualmente e agregadamente os riscos de crédito;
Manter atualizada todas as informações da contraparte após a aprovação do
crédito (informações financeiras e não financeiras);
Realizar visitas de crédito junto aos clientes como forma de antecipar algum
risco não observado nos números fornecidos.

Áreas de Negócios
Os principais objetivos das áreas de Negócio, para o gerenciamento do risco de
crédito, são:
•
•
•
•

Propor contrapartes;
Conhecer as contrapartes e suas necessidades de negócios com o BR
Partners e suas afiliadas e subsidiarias;
Prover com todas as informações necessárias sobre a contraparte que são
solicitadas pela área de Risco de Crédito;
Sugerir limites de exposição ao risco de crédito.

Fontes de Risco de Crédito
As principais fontes de risco de crédito são:
•

•

O risco de crédito da contraparte, entendido como a possibilidade de não
cumprimento, por determinada contraparte, de obrigações relativas à
liquidação de operações que envolvam a negociação de ativos financeiros,
incluindo aquelas relativas à liquidação de instrumentos financeiros
derivativos;
O risco país, entendido como a possibilidade de perdas associadas ao não
cumprimento de obrigações financeiras nos termos pactuados por tomador
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•
•
•
•
•

•

ou contraparte localizada fora do País, em decorrência de ações realizadas
pelo governo do país onde localizado o tomador ou contraparte;
O risco de transferência, entendido como a possibilidade de ocorrência de
entraves na conversão cambial dos valores recebidos;
Risco de Migração de Rating das posições na carteira Trading;
Wrong Way Risk surge quando a probabilidade de default das contrapartes é
positivamente correlacionada com fatores gerais de risco de mercado;
Diversificação: geográfica, industrial, grupos econômicos, fontes de
pagamento;
A possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar avais, fianças,
coobrigações, compromissos de crédito ou outras operações de natureza
semelhante;
A possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações
financeiras nos termos pactuados por parte intermediadora ou convenente de
operações de crédito.

Monitoramento
O Risco de Crédito é monitorado utilizando as seguintes métricas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposição potencial futura para derivativos;
Exposição corrente de crédito (valor presente das operações);
Stress testing prospectivo e histórico dos ativos e derivativos, por
contraparte;
Wrong Way Risk;
Duration médio por contraparte;
Risco de migração de rating para posições da carteira Trading;
Enquadramento nos limites de risco de crédito, tanto individuais e
consolidados;
Rating das contrapartes e probabilidade de default implícita no rating;
Verificar se o CGD e/ou ISDA está assinado com a contraparte e quais
cláusulas de mitigação de risco de crédito constam no documento;
Cláusulas (convenants) importantes dos contratos assinadas por cada
contraparte (exemplo: reset de derivativo se o valor presente atingir um
determinado nível);
Concentração da carteira, segregando as operações por tipo de produto,
prazo, grupo econômico, tamanho, setor de atuação e região geográfica;
Risco agregado;
Avaliação periódica da suficiência das garantias recebidas;
Medidas de balanço das contrapartes (EBITDA, PL, etc);
Negative Assurance sobre a contraparte, seus diretores e sócios relevantes,
usando dados de empresa de primeira linha de avaliação de risco de crédito;
Perda Esperada (Expected Loss);
Perda Dado Default (Loss Given Default);
Legal Lending Limit (limite regulatório);
Tempo estimado para recuperação do crédito, em caso de evento de crédito
(quanto maior esse tempo, maior a perda de carrego de juros);

10

•

Margens e garantias depositadas pelas contrapartes, tais como: títulos e
valores mobiliários, garantia da matriz ou dono, carta de crédito, colateral.

Limites
Nossos planos de negócios não dão ênfase a operações com risco de crédito puro,
pois normalmente as operações com risco de crédito estão ligadas a outros negócios
ou atividades do BRAP ou do Grupo BR Partners, como operações com derivativos e
mercado de capitais.
Entre outros aspectos presentes neste Manual da Política, este baixo apetite ao risco
de crédito pode ser evidenciado pelos seguintes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Não existência de alçadas individuais;
As áreas proponentes dos negócios não participam do quórum aprovador da
operação/limite por elas propostas;
O valor dos limites/operações aprovados são limitados a um percentual do
nosso patrimônio de referência (“PR”);
O prazo de validade de um limite depende do rating do cliente, quanto pior o
rating menor o prazo de duração do limite;
Prazos de operações curtos, focando as operações nos ciclos operacionais dos
clientes;
Não aprovamos limites/operações para clientes com rating piores que o nível
C.

O valor do limite regulatório será
encaminhamento do DLO ao Bacen.

atualizado

mensalmente,

quando

do

Controle
O controle deve ser evidenciado através de relatórios de Risco de Crédito, com
periodicidade diária. Além dos relatórios, a área de Crédito deve manter as pastas
de Crédito atualizadas. Os relatórios de Risco de Crédito devem ser enviados às
áreas de negócio tomadoras de risco e também para o management do banco.
Em caso de excesso do limite, a área de Crédito deve informar a área de negócios e
o Comitê de Crédito. Nesse caso, a área de negócios deve pedir o aumento do limite
para o Comitê, que deve aprovar ou não. O Comitê pode exigir a compra de algum
mitigador de crédito para a contraparte (ex.: carta de fiança).
Os relatórios regulatórios devem ser validados pela área de Crédito e devem ser
enviados aos reguladores pela Contabilidade, dentro dos prazos estabelecidos nos
normativos regulatórios.
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Os limites de crédito, utilizados ou não, podem ser propostos para renovação
anualmente. A renovação está sujeita a avaliação de crédito, definição do apetite de
risco e aprovação do Comitê de Crédito.
Todos os contratos devem ser revisados pelas áreas de Negócios, Jurídico,
Compliance e Gestão de Risco.

RISCO OPERACIONAL
Define-se como risco operacional a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes
de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou
de eventos externos. A definição de risco operacional inclui o risco legal associado à
inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, bem como às
sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e às indenizações por
danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição.

Responsabilidades
Área de Gestão de Riscos
Os principais objetivos da área de Gestão de Risco, para o gerenciamento do risco
operacional, são:
•
•
•
•
•
•

Conhecer detalhadamente os processos e riscos envolvidos nas operações da
instituição;
Documentar e armazenar os eventos de perda;
Mapear potenciais perdas devido a processos, multas, etc;
Definir premissas dos modelos de risco operacional;
Validar os cálculos de alocação de Capital para Risco Operacional;
Disseminar conhecimento sobre risco operacional.

Compliance
Os principais objetivos de Compliance, para o gerenciamento do risco operacional,
são:
•
•
•

Conhecer detalhadamente os processos e riscos envolvidos nas operações da
instituição;
Criticar e verificar se os controles implementados estão de acordo com as
políticas definidas pela Diretoria;
Criticar e verificar se os controles implementados estão de acordo com os
procedimentos definidos no Manual de Produtos;
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•
•
•
•
•

Criticar e verificar se os controles implementados estão de acordo com as
normas e procedimentos definidos pelos reguladores;
Verificar se os relatórios para os reguladores estão sendo enviados dentro do
prazo estabelecido pela legislação em vigor;
Produzir relatório que é resultado da análise dos processos e controles
internos;
Disseminar conhecimento sobre risco operacional;
Verificar a implementação do plano de contingência.

Auditoria Interna (terceirizada)
Os principais objetivos da Auditoria Interna, para o gerenciamento do risco
operacional, são:
• Conhecer detalhadamente os processos e riscos envolvidos nas operações da
instituição;
• Criticar e verificar se os controles implementados estão de acordo com as
políticas definidas pela Diretoria;
• Criticar e verificar se os controles implementados estão de acordo com os
procedimentos definidos no Manual de Produtos;
• Criticar e verificar se os controles implementados estão de acordo com as
normas e procedimentos definidos pelos reguladores;
• Verificar se os relatórios para os reguladores estão sendo enviados dentro do
prazo estabelecido pela legislação em vigor;
• Produzir relatório com os pontos de auditoria.
Áreas de Negócio
Os principais objetivos das áreas de Negócio, para o gerenciamento do risco
operacional, são:
•
•
•
•

Conhecer detalhadamente os processos e riscos envolvidos nas suas
operações;
Implementar as políticas de Risco Operacional definidas pela Diretoria e pelo
Comitê de Risco e Compliance;
Implementar os controles de Risco Operacional definidos no Manual de
Produtos;
Cumprir os procedimentos e regulamentos dos órgãos reguladores.

Fontes de Risco Operacional
As principais fontes de risco operacional são:
•
•
•

Fraudes internas e externas;
Erro não intencional (equívoco, omissão, distração ou negligência);
Demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho;

13

•
•
•
•
•
•
•

Práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços;
Danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição;
Riscos que possam acarretar a interrupção das atividades da instituição;
Falhas em sistemas de tecnologia da informação (overload, falha de
software, ataque de hackers, etc);
Falhas na execução, liquidação, cumprimento de prazos e gerenciamento das
atividades na instituição;
Risco de Imagem;
Risco de Regulamentação.

Monitoramento e Controle
Os processos e controles de Risco Operacional, definidos pelo Comitê de Risco e
Compliance, são monitorados e controlados pelas áreas de Suporte, utilizando as
métricas abaixo:
Compliance
•
•
•
•

•

Manual de Controles Internos;
Relatórios de Controles Internos;
Código de Conduta;
Procedimentos e controles internos baseados no princípio “Conheça Seu
Cliente”, além de treinamento dos colaboradores referente à Prevenção à
Lavagem de Dinheiro;
Procedimentos e controles internos baseados no princípio “Conheça Seu
Colaborador”. Os colaboradores devem conhecer a Política de Investimentos
Pessoais (PIP) e devem preencher o formulário de Declaração de
Investimentos Pessoais.

Gestão de Riscos
•
•

Relatório de Risco Operacional;
Definir a capacidade do número de operações com controle e contabilização
realizados fora dos sistemas.

Controle de Produtos
•
•

Reconciliação entre resultado gerencial e resultado contábil;
Relatório de corretagens pagas, segregadas por corretora e por operador.

Auditoria
•
•

Relatório de Auditoria Interna;
Relatório de Auditoria Externa.

Operações
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•
•
•

Monitoramento do caixa em tempo real por pessoa habilitada;
Fichas cadastrais dos clientes;
Cadastro unificado e atualizado, no mínimo a cada dois anos, pela área de
Cadastro.

Tecnologia
•
•
•

Coordenar e implementar o Plano de Contingência, em conjunto com as
áreas de Negócios, Operações, Risco e Compliance;
Senhas para acessos aos sistemas;
Controle de acessos a diretórios e sistemas.

Estrutura Organizacional e Recursos Humanos
•
•
•
•
•
•
•

Independência das áreas de Suporte e Controle em relação às áreas de
Negócio;
Sistema de crachás eletrônicos para monitorar o acesso dos colaboradores ao
escritório;
Lista das pessoas chave;
Backup operacional para as pessoas chave;
Proibição de operações entre pessoas (jurídicas ou naturais) impedidas;
Monitoramento do percentual da rotatividade (turnover) dos colaboradores;
Automação de processos críticos.

RISCO DE LIQUIDEZ
Risco de Liquidez consiste na capacidade da instituição de honrar seus
compromissos no vencimento das operações sem que haja grande perda. Esta
capacidade está relacionada com o equilíbrio entre os ativos e passivos da
instituição em relação a prazos e moedas e também a variáveis econômicas e de
mercado.
A não capacidade de honrar estes compromissos e/ou que os mesmos sejam
somente possíveis com a realização de perdas expressivas constitui o risco de
liquidez da instituição.
Estrutura
O caixa do Banco é gerenciado de forma centralizada pela Tesouraria do Banco,
que conta com o apoio da área de Product Control que fornece as informações
necessárias para a gestão e acompanhamento do cumprimento dos limites
estabelecidos.
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O controle do risco de liquidez no BR Partners é realizado pela área de Riscos,
unidade independente das áreas de negócio que está na estrutura da Diretoria de
Risco e pelo ALCO (Asset and Liability Committee), onde são discutidas e
estabelecidas as principais estratégias e apetite ao risco de liquidez.
Monitoramento e Controle
Os controles de risco de liquidez visam identificar quais seriam os impactos no
caixa da instituição dado a aplicação de cenários adversos na condição de liquidez
da mesma. Estes impactos levam em consideração tanto fatores internos quanto
fatores externos.
O Banco conta com ferramentas de acompanhamento e controle como:
• Plano de Contingência de Risco de Liquidez
Estabelece o processo de identificação e categorização de crises de liquidez, a
comunicação interna, os planos de ação com as respectivas responsabilidades,
assim como modelo de monitoramento e revisão dos planos.
• Reserva Mínima de Liquidez (RML)
A Reserva Mínima de Liquidez (RML) é um nível de conforto de Caixa definido
pelo ALCO, cuja referência é baseada no perfil das captações, linhas de créditos
e utilização de derivativos do BR Partners.
O cálculo de RML considera todos os itens que afetam a liquidez do Banco em
um horizonte de 30 dias, que é estabelecido conforme o somatório das
necessidades observadas neste período (entradas e saídas de caixa).
• Controle de Esgotamento de Caixa
A projeção de fluxo caixa do Banco é de grande importância no gerenciamento
de risco de liquidez, pois esta avaliação considera tanto o comportamento da
carteira em condições normais frente aos limites do RML, como também permite
a simulação do comportamento da carteira quando aplicados os cenários
adversos na liquidez da instituição.
• Avaliação Diária das Operações com Prazo Inferior a 90 dias
Todas as operações com vencimentos inferiores a 90 dias são avaliadas e fazem
parte da projeção do fluxo de caixa, o que possibilita antecipar possíveis ações
devido a necessidades de caixa futura.
•

Análise de Sensibilidade e Cenários de Stress nas Condições de
Liquidez do Banco
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Além da avaliação da liquidez em cenário de stress, o Banco também realiza
diariamente análise de sensibilidade, onde é possível identificar qual será o nível
do caixa quando aplicado diversos níveis do dólar.

Relatórios e Frequência
Os relatórios são enviados às áreas de negócios e para a Diretoria refletindo os
riscos de mercados das posições:

Relatório

Definição

Frequência

Caixa de Abertura

Relatório com a composição dos
ativos considerados líquidos e que
compõem a liquidez do Banco

Diária

Liquidity Risk

Relatório que apresenta a evolução da
liquidez, projeção para os próximos
90 dias em cenário de normalidade e
de stress e a reserva mínima de
liquidez

Diária

Relatório
que
demonstra
sensibilidade
do
caixa
face
movimentos na moeda estrangeira

Diária

Análise de Sensibilidade

a
a

ALCO (Asset and Liability Committee)
O ALCO é o Comitê destinado à discussão das políticas e formas de captação,
utilização de derivativos, estrutura da carteira de crédito e o nível de liquidez com
relação a prazos, concentração de vencimentos e políticas de curto e longo prazo. A
reunião que envolve as principais áreas e Diretores do Banco ocorre no mínimo
mensalmente.
Responsabilidades
A tabela abaixo descreve as responsabilidades da estrutura de gestão e controle do
Risco de Liquidez do BR Partners:
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Área

Descrição

ALCO

Discutir as políticas e formas de captação de recursos
em função das políticas de alocação de recursos;
Discutir a estrutura da carteira com relação a prazo,
concentração de vencimento e políticas de curto e longo
prazo;
Discutir e definir política de nível de liquidez de curto,
médio e longo prazo;
Discutir plano de ação em caso de rompimento do nível
de cobertura de liquidez; e
Revisar o Plano de Contingência de Risco de Liquidez.

Tesouraria

Realizar a gestão do nível de liquidez e executar os
planos estabelecidos no Plano de Contingência de Risco
de Liquidez.

Riscos

Elaborar e aplicar cenários de stress na condição de
liquidez da instituição;
Gerar
relatórios
gerenciais
de
divulgação
das
informações que evidenciem o controle de risco de
liquidez;
Monitorar continuamente a condição de liquidez frente
aos cenários de stress e estabelecer limites para tomada
de ações; e
Reportar aos membros do ALCO alterações de
rompimento aos limites estabelecidos.

Product Control

Divulgar relatórios de abertura do caixa, análise de
sensibilidade da liquidez e utilização de margem; e
Elaborar informações gerenciais a serem apresentadas
no ALCO.

Aprovação e Revisão
Todas as ferramentas e controles de risco de liquidez são avaliados e aprovados no
Comitê de Risco e Compliance e no ALCO anualmente.

Revisão da Política
Este documento deve ser revisado no mínimo anualmente.

18

