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1. OBJETIVO 

 

Em consonância com a Resolução 4.557/17 do Banco Central do Brasil, a presente política 

visa determinar a estrutura e os fundamentos que devem orientar as atividades da área de 

Gestão de Riscos do Agibank. Assim como estabelecer os elementos essenciais para a sua 

formação e especificar as responsabilidades perante aos riscos que a instituição possui, ao 

passo que a Declaração de Apetite ao Risco (RAS), estabelece os níveis máximos de risco 

aceitos pelo Agibank. Sendo assim, todas as normas relacionadas a risco seguem as 

orientações estipuladas nesta política. 

 

A presente política se aplica ao Grupo Agibank, portanto sempre que citado “Agibank” leia-

se todas as empresas do Grupo Agibank, quais sejam, Banco e Controladas, Coligadas e 

Correspondentes no país. 

2. DEFINIÇÕES 

 

a) Modelo de três linhas de defesa: O modelo de três linhas de defesa é o modelo de 

gerenciamento de risco que coordena as responsabilidades de maneira eficaz entre as 

áreas de negócio, riscos e conformidade e a auditoria interna. 

▪ 1º Linha de Defesa: é composta pelas áreas de negócio, quais sejam, as áreas que 

tem propriedade sobre os riscos do Agibank. 

▪ 2º Linha de Defesa: é composta pelas diversas áreas de riscos e supervisão da 

conformidade. De maneira geral, são os responsáveis por apoiar as áreas no alcance 

de seus objetivos, tratando os riscos para que esses não interfiram no atingimento 

esperado.  

▪ 3º Linha de Defesa: é representada pela auditoria interna, sendo essa área a 

responsável pela avaliação independente dos riscos, bem como pelo reporte direto 

a Alta Administração. 
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Os conceitos de riscos, defendidos pela segunda linha, utilizados na presente política e que 

servem de guia para os normativos relacionados aos riscos das operações do Agibank são:  

 

b) Risco de Crédito: a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não 

cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras 

nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da 

deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou 

remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação. 

 

c) Risco de Mercado: possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos 

valores de mercado de posições detidas por uma Instituição Financeira. 

 

d) Risco de Liquidez: a possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar 

eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, ou 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. 

 

e) Risco Operacional: a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de eventos 

externos ou de falhas, deficiências ou inadequação de processos internos, quer 

envolvam pessoas ou sistemas, e sanções advindas do descumprimento de dispositivos 

legais. 

 

f) Risco Reputacional: a possibilidade do Agibank incorrer em exposição negativa e/ou 

sofrer perdas remuneratórias e de valor dos seus ativos financeiros em função de má 

conduta e/ou adoção de práticas escusas por parte da instituição e/ou seu quadro 

funcional. 

 

g) Risco Socioambiental: a possibilidade de perda remuneratória ou de valor dos ativos 

do Agibank causada pela exposição das nossas atividades a eventos que tenham 

consequências socioeconômicas e ambientais para a sociedade. 

 

h) Demais Riscos: a possibilidade de ocorrência de perdas materiais e relevantes ao 

Agibank que não foram mencionados nos elementos anteriores. 

 

i) Divulgação de informações: é o processo no qual é evidenciado o atendimento aos 

requerimentos prudenciais e a estrutura de governança corporativa do Agibank. 
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3. DIRETRIZES 

 

3.1  Estrutura de Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos 

 

O responsável pela Gestão de Riscos do Agibank é o Diretor de Riscos – CRO na sigla em 

inglês – cujas atribuições envolvem a avaliação, o monitoramento e a comunicação dos 

níveis de riscos à Diretoria Executiva, e ao Banco Central do Brasil (BACEN), fornece apoio 

técnico na tomada de decisão em relação ao gerenciamento de riscos, coordena a área de 

Gestão de Riscos e alerta sempre que a  instituição assumir riscos acima dos limites 

estipulados pela Diretoria Executiva através da RAS. As atividades são desenvolvidas a 

partir da criação de relatórios e da realização de testes de estresse que são enviados para 

a Diretoria Executiva. 

 

A estrutura da área de riscos pode ser visualizada através da imagem abaixo. 

 

 

3.2  Gestão de Risco de Crédito 

 

A gestão do risco de crédito, intrínseco à área de Gestão de Riscos, é uma ferramenta 

estratégica fundamental para o Agibank. A área tem como objetivo identificar, monitorar e 

mitigar o risco de crédito de forma a alinhar o apetite de risco com os objetivos, políticas e 

estratégias da Instituição. 

 

O Agibank procura alinhar suas atividades de gestão aos padrões recomendados pelo 

Comitê de Basileia, adotando as melhores práticas de mercado para maximizar a 

rentabilidade e garantir a melhor combinação possível de aplicações em ativos e uso de 



 

                   Política de Gestão Integrada de Riscos 

 

Página 6 de 12 
 

 
 

Classificação da Informação: Uso Interno 

capital requerido. Para cumprir com esse objetivo a área de riscos elabora métricas e 

cenários de estresse que permitam a instituição quantificar o nível de risco das suas 

operações de crédito e a compreender a sensibilidade das suas operações a mudanças no 

cenário econômico. 

  

Além disso, a área de Gestão de Riscos deve formular em conjunto com a área de crédito 

planos de ação que devem ser tomados, caso o risco de crédito ultrapasse os níveis 

estipulados pela Diretoria Executiva e permitidos pelas regulamentações do BACEN.  

 

3.3 Gestão de Risco de Mercado 

 

As operações ativas e passivas do Agibank estão sujeitas a flutuações de preços, por isso 

a área de Gestão de Riscos deve ter ferramentas e rotinas que permitam monitorar o nível 

do risco de mercado e manter no nível estabelecido na RAS. Além disso, a área de Gestão 

de Riscos deve desenvolver com as áreas afetadas planos de ação para o caso de os níveis 

de risco de mercado ultrapassarem os valores estabelecidos na RAS e permitidos pelas 

regulações do BACEN. 

 

A atuação da área de Gestão de Riscos sobre o risco é dada pela criação e 

acompanhamento de métricas que permitam ao  Agibank identificar a quais preços os seus 

ativos e passivos possuem maior sensibilidade, assim como elaborar cenários de estresse 

que permitem a instituição ter ciência do volume de perdas que poderia incorrer durante um 

período de alta volatilidade. 

 

A área de Gestão de Riscos também reporta para o BACEN os níveis de risco de mercado 

através dos regulatórios estipulados. Por fim, a área de Gestão de Riscos deve auxiliar ao 

CRO na tomada de decisão através de relatórios que identifiquem os impactos das suas 

decisões sobre o risco de mercado da instituição.  

 

3.4  Gestão de Risco de Liquidez 

 

A administração adequada dos ativos e passivos do Agibank é essencial para que a 

instituição consiga cumprir com as suas obrigações a qualquer momento e ter recursos 

para suportar cenários de estresse. Por isso, a área de Gestão de Riscos deve estabelecer 

conjuntamente com a Diretoria Executiva medidas que consigam refletir o nível do risco de 

liquidez do Agibank. 

 

A área de Gestão de Riscos calcula e reporta periodicamente para Diretoria Executiva o 

nível de risco de liquidez da instituição, assim como analisar os efeitos que um período de 

estresse teria sobre o nível de liquidez do Agibank. Ela também deve auxiliar o CRO na 

decisão de composição de caixa de forma que a instituição tenha facilidade na negociação 

das suas posições. 
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Por fim, cabe à Gestão de Riscos reportar o nível de liquidez para o BACEN através de 

documentos regulatórios e auxiliar a Diretoria Executiva na formulação de plano de ação 

para as ocasiões em que os níveis de liquidez ficarem fora dos valores estabelecidos pela 

RAS. 

   

3.5  Gestão de Risco de Operacional 

 

Os sistemas e processos do Agibank estão sujeitos a ocorrência de eventos externos e 

internos que podem afetar de forma adversa os objetivos da instituição. Tais eventos tem o 

potencial de causar a perdas para a instituição, assim como levar o Agibank a assumir 

riscos maiores que estivessem estipulados na RAS. 

 

Em função disso, a área de Gestão de Riscos e a Diretoria Executiva devem estipular 

medidas que dimensionem o nível de risco operacional das atividades da empresa e 

implementar estrutura de governança de Tecnologia da Informação (TI) que seja compatível 

com os níveis estabelecidos pela RAS. A área de Gestão de Riscos é encarregada de 

coletar e guardar as informações pertinentes a esse risco, assim como calcular e reportar 

o nível do risco operacional das atividades do Agibank para a Diretoria Executiva, inclusive 

as operações que são realizadas por terceiro, através de relatórios. 

 

Adicionalmente, a área de Gestão de Riscos deve auxiliar a Diretoria Executiva a elaborar 

políticas de decisão quanto à terceirização, assim como as políticas quanto a seleção dos 

seus terceiros.  

 

No que compete a Gestão de Continuidade de Negócios, tal tema é coordenado pela 

estrutura de Segurança da Informação visando a recuperação e continuidade dos negócios 

em períodos de contingências, conforme PL-38 Gestão de Continuidade de Negócios. 

A estrutura de Gestão de Riscos elabora relatórios gerenciais, em conjunto com Segurança 

da Informação, reportando a capacidade do Agibank de suportar eventos de risco 

operacional, bem como indicando eventuais deficiências do processo de continuidade de 

negócios. 

 

3.6  Gestão de Risco Reputacional 

 

O Agibank tem como um dos seus objetivos criar e manter uma marca que seja respeitada 

por toda sociedade. Por isso, faz parte da sua estratégia de negócios a criação de uma 

cultura corporativa em que transparência e ética sejam guias de conduta de comportamento 

da instituição, seus administradores e colaboradores. 

 

A área de Gestão de Riscos em conjunto com a área de Marketing deve auxiliar o CRO 

com modelos de captura da percepção da imagem do Agibank, bem como na elaboração 
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de cursos, políticas e normas de conduta, que visem a manter a conduta dos 

administradores e dos colaboradores dentro dos padrões éticos e melhores práticas de 

mercado e estabelecer planos de ação para os casos em que haja desenquadramento em 

relação à conduta prezada pelo Agibank. 

 

3.7  Gestão de Risco Socioambiental 

 

A Gestão do Risco Socioambiental objetiva mitigar a ocorrência de perdas decorrentes de 

danos socioambientais, bem como avaliar possíveis impactos negativos de novos produtos 

e serviços.  

O Agibank avalia o risco socioambiental, de acordo com os princípios de proporcionalidade 

e relevância, buscando reduzir os efeitos negativos dos seus produtos e serviços a 

sociedade.  

 

3.8  Gestão dos Demais de Riscos 

 

A área de Gestão de Riscos monitora e propõem métricas e controles para quaisquer riscos 

que entendam-se ser materiais e relevantes ao Agibank.  

 

3.9  Declaração de Apetite ao Risco (RAS)  

 

Os limites estabelecidos na RAS, aprovada pela Diretoria Executiva, são monitorados 

diariamente, e, em eventual desenquadramento dos limites vigentes, é acionado o plano de 

contingência vigente. 

O tratamento de exceções deve ser aprovado pela Diretoria Executiva, a qual irá 

estabelecer os novos limites que deverão ser observados e o prazo de aceite do 

desenquadramento. 

 

3.10 Diretrizes de Divulgação de Informações 

 

Garantindo a transparência sobre sua estrutura de governança corporativa e sobre sua 

gestão dos riscos, o Agibank publica em seu site, com periodicidade mínima anual, um 

relatório de gerenciamento integrado de riscos (GIR). O relatório de GIR contempla: 

▪ a estrutura de Gestão Integrada de Riscos,  

▪ o detalhamento dos seus ativos ponderados pelo Riscos (RWA, na sigla em inglês), 

▪ seu Patrimônio de Referência (PR),  

▪ seus indicadores de liquidez e,  

▪ a Razão de Alavancagem. 
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Estas informações são geradas de maneira rotineira, sendo reportada quinzenalmente à 

alta direção, possuindo modelos internos e padronizados, bem como testes de consistência 

e conciliação, garantindo a integridade de toda informação. 

Demais informações relevantes também são incluídas neste documento, sendo validadas 

junto a diretoria a divulgação, ficando à cargo do CRO a inclusão no documento. 

A divulgação da remuneração dos administradores é feita semestralmente na 

Demonstração Financeira. 

4. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

a) Diretoria Executiva 

 

▪ Definir as regras contidas nesta política, bem como avaliar seu cumprimento. 

▪ Fixar e revisar os níveis de apetite por risco da instituição na RAS. 

▪ Garantir que a estrutura remuneratória adotada pela instituição não incentive 

assunção de riscos acima dos níveis de riscos fixados na RAS. 

▪ Garantir que o conteúdo desta política e da RAS seja observado pela instituição.  

▪ Assegurar a correção das deficiências da estrutura de gerenciamento de riscos e da 

estrutura de gerenciamento de capital. 

▪ Aprovar e revisar as políticas, estratégias, os limites de gerenciamento de riscos e o 

plano de contingência de liquidez. 

▪ Definir informações relevantes para divulgação em relatório. 

▪ Autorizar, quando necessário, as exceções às políticas, aos procedimentos, aos 

limites e aos níveis de apetite por risco fixados na RAS. 

▪ Promover a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos na instituição. 

▪ Assegurar recursos adequados e suficientes para o exercício das atividades de 

gerenciamento de riscos de forma independente, objetiva e efetiva. 

▪ Assegurar que a instituição mantenha níveis adequados e suficientes de capital e de 

liquidez. 

▪ Assegurar o entendimento e o contínuo monitoramento dos riscos pelos diversos 

níveis da instituição. 
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b) Diretor de Risco (CRO) 

 

▪ Supervisionar o desenvolvimento, a implementação e o desempenho da estrutura de 

gerenciamento de riscos, incluindo seu aperfeiçoamento. 

▪ Adequar a RAS aos objetivos estratégicos da instituição, as políticas, os processos, 

os relatórios, os sistemas e os modelos utilizados no gerenciamento de riscos. 

▪ Capacitar os integrantes da unidade de gerenciamento de riscos acerca de políticas, 

dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos de gerenciamento de 

riscos. 

▪ Subsidiar e participar do processo de tomada de decisões estratégicas relacionadas 

ao gerenciamento de riscos ou de capital, auxiliando a Diretoria Executiva. 

▪ Auxiliar a Diretoria Executiva na formulação desta política e das normas de 

gerenciamento de riscos. 

▪ Reportar a Diretoria Executiva sempre que houver eventos que levam ao 

descumprimento desta política. 

▪ Consolidar as informações a serem divulgadas no relatório de GIR. 

 

c) Gestão de Riscos 

 

▪ Implementar as regras contidas nesta política juntamente com a Diretoria Executiva. 

▪ Reportar ao CRO sempre que houver eventos que levam ao descumprimento desta 

política. 

▪ Elaborar as políticas e normas para a gestão dos riscos tratados por esta política. 

▪ Elaborar os modelos que melhor descrevam a exposição de riscos do Agibank. 

▪ Acompanhar e melhorar os modelos usados visando sempre as melhores práticas. 

▪ Reportar periodicamente toda a exposição aos riscos que o banco incorre, bem como 

reportar eventuais descasamentos que ocorram quanto aos limites estipulados. 

▪ Avaliar e gerenciar os riscos decorrentes de serviços de terceiros relevantes para o 

funcionamento do Agibank. 

▪ Elaborar o relatório de GIR. 

▪ Realizar análises solicitadas pela Diretoria Executiva. 

▪ Acompanhar e emitir parecer quanto à gestão de riscos sobre: 

o Novos produtos e serviços, bem como modificações relevantes nos 

existentes; 

o Mudanças significativas em processos, sistemas, operações e no modelo de 

negócio da instituição; 
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o Estratégias de proteção e iniciativas de assunção de riscos; 

o Reorganizações societárias significativas; e, 

o Alterações nas perspectivas macroeconômicas. 

 

d) Controladoria 

 

▪ Divulgar a remuneração dos administradores na Demonstração Financeira. 
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5. BASE REGULATÓRIA/ LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

▪ Resolução CMN 4.557/17 

▪ Resolução CMN 4.658/18 

▪ Resolução CMN 4.327/14 

▪ Resolução CMN 4.745/19 

6. REGULAMENTAÇÃO INTERNA APLICÁVEL 

 

▪ PL 38 – Gestão de Continuidade do Negócio 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Não se aplica. 


