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1. Objetivo 

Este documento estabelece conceitos adotados na Gestão de Riscos do Conglomerado 

Banco Indusval S.A – Banco Indusval & Partners, Guide Investimentos S.A. Corretora de 

Valores e Banco Intercap S.A- e destina-se a evidenciar o cumprimento da regulamentação 

vigente e o alinhamento às melhores práticas de gerenciamento de riscos. 

 

2. Abrangência 

Partindo da definição geral de risco como a incerteza em relação a resultados, devem se 

apresentar envolvidas todas as Áreas da Instituição, objetivando monitorar e minimizar os 

riscos, evitar perdas e procurar a melhoria constante dos Sistemas de Controles Internos. 

 

3. Gerenciamento de Riscos 

A Direção da Instituição deve definir objetivos, aprovar controles e procedimentos a serem 

implementados, bem como as diretrizes, e abrangerá práticas de gerenciamento de riscos a 

serem adotadas pelos Diretores das respectivas Áreas. 

 

4. Critérios Básicos 

Esta política, bem como as demais políticas a ela associadas são submetidas à aprovação 

da diretoria e do Conselho de Administração, anualmente, com foco na revisão de conteúdo 

e adequação as melhores práticas de mercado. 

 

a. Risco de Crédito 

A política de gerenciamento de Risco de Crédito, em atendimento a Resolução nº 

3.721/2009, estabelece formalmente a estrutura de gerenciamento de Risco de Crédito do 

INDUSVAL e pode ser encontrada na sua íntegra na intranet corporativa, bem como está 

disponível no site da instituição para consulta a quem possa interessar-se. 

Por meio de análise e tomada de decisões sobre os riscos a que as operações da instituição 

estão expostas, possibilita a identificação, mensuração, controle e a mitigação dos mesmos, 

com a implementação de processos e ferramentas estruturados que possibilitam o 

adequado tratamento deste risco, agregando valor ao negócio. 
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b. Risco de Mercado 

Risco de Mercado origina-se da variação nos valores dos ativos e passivos, causadas por 

mudanças em preços e taxas de mercado (como juros, ações, cotações de moedas e 

preços de commodities), e também de mudanças na correlação (interação) entre eles e em 

suas volatilidades. 

Os critérios relacionados com a gestão de riscos de mercado da Instituição se apresentam 

devidamente detalhados, em documento específico, na intranet corporativa sob o título de  

Política de Gerenciamento de Risco de Mercado. 

 

c. Risco de Liquidez 

Entende-se por risco de liquidez possíveis descasamentos entre pagamentos e 

recebimentos que possam afetar a capacidade de cumprimento de uma ou mais obrigação. 

Também decorre pela incapacidade de captar recursos suficientes para honrar seus 

compromissos de curto, médio e longo prazo em volume suficiente para uma posição, 

afetando, portanto, o preço do valor dos mesmos.  

Conforme disposto pelo BACEN através da Resolução nº 4.090, de 24 de maio de 2012, que 

dispõe sobre controles de risco de liquidez, as análises, informações e relatórios referidos 

devem ficar à disposição do Banco Central do Brasil. Ademais, deve ser designado Diretor 

Estatutário responsável, perante o Banco Central do Brasil, pela observância do disposto 

nesta Resolução, sendo o administrador indicado para o Gerenciamento de Risco da 

Instituição.  

Os critérios relacionados com a gestão de riscos de liquidez da Instituição se apresentam 

devidamente detalhados, em documento específico, na Política de Risco de Liquidez. 

 

d. Risco Operacional 

Risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência 

ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Nessa 

definição inclui-se o risco legal, associado à inadequação ou deficiência em contratos 

firmados pela instituição, bem como a sanções em razão de descumprimento de dispositivos 

legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela 

instituição. 

A Política de Gerenciamento de Risco Operacional, aderente a Resolução 3380/2006, 

implementa e dá providências ao tratamento do Risco Operacional no INDUSVAL, pode ser 

encontrada na intranet, bem como está disponível para consulta a quem possa se 

interessar.  
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5. Basiléia III 

O Acordo de Basiléia, denominado Basiléia III, que trata do estabelecimento de critérios 

mais adequados ao nível de riscos associados às operações conduzidas pelas instituições 

financeiras para fins de requerimento de capital regulamentar, está estruturado em 3 pilares:  

Pilar 1 – Capital Mínimo Requerido: requerimento mínimo de 11% para os ativos 

ponderados pelo risco.  

Pilar 2 - Revisão no Processo de Supervisão: o Supervisor Bancário é o responsável por 

avaliar como os bancos estão estimando a adequação de suas necessidades de capital em 

relação aos riscos assumidos.  

Pilar 3 - Disciplina de Mercado (Disclosure): estimula maior disciplina do mercado através do 

aumento da transparência dos bancos, para que os agentes de mercado sejam bem 

informados e possam entender melhor o perfil de risco da Instituição.  

Nos termos da Resolução do CMN nº 4.192 de 01 de março de 2013, o Patrimônio de 

Referência é composto basicamente pelo somatório do capital de nível I e do capital de nível 

II.  

O Nível I do PR é apurado mediante a soma dos valores correspondentes ao patrimônio 

líquido, aos saldos das contas de resultado credoras e ao depósito em conta vinculada para 

suprir deficiência de capital. 

O Nível II do PR é apurado mediante a soma dos valores correspondentes às reservas de 

reavaliação, às reservas para contingências e às reservas especiais de lucros relativas a 

dividendos obrigatórios não distribuídos, acrescida dos valores correspondentes a 

instrumentos híbridos de capital e dívida, instrumentos de dívida subordinada, ações 

preferenciais emitidas com cláusula de resgate e ações preferenciais com cumulatividade de 

dividendos emitidos por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 

pelo Banco Central do Brasil; saldo dos ganhos e perdas não realizados decorrentes do 

ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários classificados na categoria títulos 

disponíveis para venda e dos instrumentos financeiros derivativos utilizados para HEDGE de 

fluxo de caixa. 

O cálculo do capital regulatório da Instituição para a cobertura de risco baseia-se na 

Resolução nº 4.193 do BACEN, de 01 de março de 2013, que dispõem sobre apuração dos 

requerimentos mínimos de Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal e 

institui o Adicional de Capital Principal.  

Os ativos ponderados pelo risco (RWA) são compostos pelas parcelas de risco de crédito, 

risco de mercado – composto pelos riscos das exposições em ouro, em moeda estrangeira e 

em operações sujeitas à variação cambial, das operações sujeitas à variação das taxas de 

juros, das operações sujeitas à variação do preço de commodities, das operações sujeitas à 

variação do preço de ações e risco operacional.   
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6. Regulamentação Associada: 

Circular 4.192/13 

E demais normas associadas. 


