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1. INTRODUÇÃO 
 

 A política de Risco de Mercado do Banco é definida pela Diretoria, considerando os 

normativos em vigor e as melhores práticas de governança. Para atingir seus 

objetivos a Instituição desenvolveu uma estrutura de gerenciamento de riscos de 

mercado em conformidade com a Resolução 3464 e compatível com a natureza, 

porte e complexidade das operações permitindo evitar eventuais perdas resultantes 

da flutuação nos valores de mercado de posições ativas e passivas. 

 
2. PREMISSAS 

 
 Por definição todas as operações do Banco são mantidas até o vencimento em 

carteira Banking. Não são estabelecidas alçadas de limites de VAR (Value at Risk) 

nem limites de exposição a risco de mercado. Todas as negociações são de 

exclusiva competência da Diretoria. 

 Para marcação a mercado das posições ativas e passivas o Banco utilizará, sempre 

que possível, a taxa de DI projetado, divulgada diariamente pela BM&F. 

 O Banco, em suas operações normais, não utilizará instrumentos derivativos de 

hedge ou operações financeiras relacionadas a ações ou mercadorias sendo que, 

para esse tipo de operação ser realizada, será necessária aprovação expressa da 

Diretoria. 

 Pelo fato da maioria do risco das exposições do Banco referirem-se a taxas de juros, 

o Banco envidará os maiores esforços no sentido de manter o equilíbrio desse índice 

entre o seu ativo e passivo.  

 Fica estabelecido em 4% do Patrimônio de Referência o valor do VAR de taxas 

prefixadas, calculado segundo os critérios divulgados na Carta Circular 3498 do 

BACEN, a partir do qual a Diretoria deverá se pronunciar expressamente sobre a 

necessidade de realocação de posições. 

 

3. GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO 

 O Gerenciamento do Risco de Mercado contempla as carteiras relevantes do Banco 

Tricury e pressupõe que todos os ativos e passivos são mantidos até o vencimento e 

negociáveis, excepcionalmente, em função da necessidade de liquidez e do custo de 

oportunidade.  
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 Os ativos e passivos relevantes que compõe a carteira são: 

 ATIVOS 

> Operações Compromissadas – LTN, LFT, NTN, etc; 

Operações de crédito – Pré  e Pós fixadas; 

> CDBs Pré fixados; 

> Posições ativas compradas ou vendidas. 

 > PASSIVOS 

> CDBs Pré e Pós fixados; 

> Posições passivas compradas ou vendidas. 

 

 Todas as posições ativas e passivas são marcadas a mercado considerando-se 

como indexador o CDI futuro divulgado pela BM&F e são alocados aos respectivos 

vértices de vencimento no nosso mapa DRM encaminhado mensalmente ao BACEN.  

 Para determinação da parcela de capital alocável para Risco de Mercado no 

Demonstrativo de Limites Operacionais – DLO, calculamos o Risco Banking – Rban, 

conforme metodologia divulgada na Carta Circular 3498. 

 Caso, futuramente, a Diretoria opte pela negociação de alguma posição, iremos 

proceder a mesma metodologia aplicada para as posições não negociáveis, 

alocando o capital necessário para fazer frente a exposição do risco. 

 

4. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS  

 Diariamente a Gerência de Riscos e Compliance elabora o Calculo do VAR normal e 

estressado de acordo com os critérios da Carta Circular 3498, bem como o 

percentual do PR atingido e informa os resultados à Diretoria. Com o resultado dos 

cálculos, a Diretoria avalia a necessidade de realocação das posições mantidas pelo 

Banco. 

 Para a determinação da parcela de capital alocável para Risco de Mercado no 

Demonstrativo de Limites Operacionais – DLO, calculamos o risco banking pela 

metodologia de VAR Paramétrico com base na exposição do último dia útil de cada 

mês. 
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5. CONTROLE  

 O controle principal é efetuado através de um sistema desenvolvido internamente 

pela Gerência de Riscos e Compliance, capaz de informar a posição das carteiras 

em valores correntes, a qualquer momento que a Diretoria solicite. O sistema 

permite, também, o recalculo das carteiras em função de novos cenários pré 

estabelecidos.  Os modelos de cálculo encontram-se detalhados, validados e 

aprovados pela Diretoria e, devidamente, consignados em ata do Comitê de Riscos 

Operacionais. 

 

6. Estrutura do Sistema de Controle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ESTRUTURA DA ÁREA DE RISCO DE MERCADO 

 Tendo em vista a especificidade das informações envolvidas no gerenciamento do 

risco de mercado, optou-se por uma estrutura que envolva diretamente a Diretoria 

nos processos de análise e decisão. 

 

 

 

Banco de dados 
de curvas e cotações de mercado 

Demonstrativo de Riscos 
de Mercado ‐ DRM

Demonstrativo Diário de 
Riscos ‐ DDR

Parcela RBan para o 
Demonstrativo de Limites 

Operacionais ‐ DLO 

Banco de dados
com Posições de Fechamento 

VAR Diário
Percentual do PR 
VAR Estressado 
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8. ATRIBUIÇÕES 

 Diretor Responsável 

 Definir diretrizes e alocar os recursos; 

 

 Auditoria Externa 

 Avaliação da efetiva implementação do sistema de gerenciamento de riscos de 

mercado; 

 Acompanhamento e validação dos relatórios gerados pelo sistema, bem como do 

resumo a ser publicado juntamente com as Demonstrações Contábeis. 

 

 Auditoria Interna 

 Avaliação da aderência dos controles internos ao sistema de gerenciamento de 

riscos de mercado; 

 Contribuir para a identificação de riscos e controles das operações e produtos 

expostos a risco de mercado; 

 Avaliar o cumprimento da política e a eficácia dos sistemas de medição, monitoração 

e controle de exposição ao risco de mercado. 

 

 Comitê de Gestão de Riscos de Mercado 

 Componentes:  José Roberto Cury, Carlos Eduardo Giugni, Cássio Lotaif e Décio 

DIRETOR RESPONSÁVEL
José Roberto Cury

AUDITORIA EXTERNA 

COMITÉ DE GESTÃO DE 
RISCOS DE  MERCADO

GERÊNCIA DE RISCOS E 
COMPLIANCE 
Décio Barreto

AUDITORIA EXTERNA 
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Barreto. 

 Avaliar as circulares do órgão regulador, sugerindo as alterações necessárias no 

sistema de gerenciamento de riscos de mercado; 

 Analisar as novas técnicas de gerenciamento de riscos de mercado, visando manter 

o sistema o mais atualizado possível; 

 Acompanhar e informar, sempre que necessário, o Diretor Responsável sobre a  

adequação do nível de exposição a riscos de mercado; 

 Atuar como facilitador entre as diversas áreas da instituição que, de alguma forma, 

participem do sistema de gerenciamento de riscos de mercado, seja diretamente ou 

de forma indireta; 

 Analisar os novos produtos incorporados à carteira do Banco no tocante a exposição 

a riscos de mercado; 

 Revisar e aprovar as Políticas e Normas de Gerenciamento de Riscos de Mercado 

anualmente. 

 

 

 Gerência de Riscos e Compliance 

 Identificar e avaliar riscos e controles e contribuir com sugestões para melhoria dos 

processos; 

 Estruturar, para aprovação pelo Comitê, os Normativos referentes a riscos de 

mercado; 

 Garantir mecanismos de suporte, para os níveis superiores da estrutura, que 

possibilitem o acompanhamentos das normas e procedimentos definidos pelo 

Comitê; 

 Acompanhamento dos normativos expedidos pelos órgãos reguladores, sobre riscos 

de mercado; 

 Garantir que as diretrizes e normas aprovadas pelo Diretor Responsável e pelo 

Comitê de Gerenciamento, sejam traduzidas em procedimentos passíveis de 

acompanhamento por todas as áreas envolvidas; 

 Elaboração das atas de reunião dos grupos de trabalho; 

 Sugestão de implementação de novas atribuições aos demais níveis.  


