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1. INTRODUÇÃO 

 
 Este documento objetiva esclarecer as normas, políticas e procedimentos de controle 

utilizados pelo Banco Tricury S/A no processo de gestão de Risco Operacional, conforme 

determinado pela Resolução 3380 do Banco Central do Brasil. 

 A política de risco operacional é definida pela Diretoria e Comitê de Crédito e tem como 

objetivo minimizar os impactos resultantes de falha, deficiência ou inadequação de 

processos internos, pessoas e sistemas, de eventos externos, inadequação ou deficiência 

de contratos, descumprimento de dispositivos legais e indenização por danos a terceiros. A 

estrutura do Banco para o gerenciamento do Risco Operacional considera o porte e a 

complexidade de suas atividades e operações. 

 

2. POLÍTICAS 
 

 A estrutura de gerenciamento retrata uma atuação compartilhada do controle do Risco 

Operacional, em que todos os gestores devem acompanhar a conformidade de seus 

processos e a exposição ao risco a que as atividades estão sujeitas para estabelecer e 

praticar controles internos e planos de ação que minimizem o risco e corrijam as 

deficiências. 

 Para identificação dos riscos existentes foram elaboradas matrizes de risco por 

departamento que foram avaliadas pelos gestores dos produtos em conjunto com a diretoria 

para a classificação e ponderação do risco, bem como os pontos de controle necessários. 

 O controle principal é efetuado através de um sistema informatizado adquirido de uma 

empresa especializada. Esse sistema é disponibilizado a todos os gestores dos produtos 

controlados e permite a comunicação imediata de qualquer ocorrência de risco operacional 

de acordo com sua matriz de risco. 

 Os riscos incorridos são alimentados em planilha elaborada pela Gerência de Riscos e 

Compliance e classificados de acordo com sua severidade e frequência visando a criação de 

uma base de dados de riscos própria. Após a avaliação da Diretoria, as eventuais alterações 

no Manual de Procedimentos e Controles Internos são propostas ao Comitê de Riscos 

Operacionais e consignadas em ata de reunião específica. 

 O Banco elaborou o Manual de Procedimentos e Controles Internos que detalha os 

procedimentos adotados nos principais processos administrativos. Esse Manual encontra-se 
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disponibilizado a todos os funcionários na intranet da instituição. 

 Anualmente a matriz de risco e o Manual de Procedimentos e Controles Internos são 

reavaliados pelos gestores. 

 Para a alocação de capital utilizamos o critério de Indicador Básico, informado mensalmente 

em nosso DLO e calculado através de fórmulas determinadas pelo BACEN em normativos 

específicos. 

 

3. ESTRUTURA DE GENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Diretoria 

 Atribuições 

Definir as políticas de gerenciamento que servirão de base para a realização dos demais trabalhos. 

 
 Comitê de Crédito 

 Composição: 

 Membros votantes: Diretor Presidente (sócio), Diretor Estatutário e Gerente de Riscos e 

Compliance. 

 Eventualmente o Gestor da área responsável pelo risco que estiver sendo avaliado 

 Atribuições 

Analisar as ocorrências de risco operacional ou Compliance que demandem alterações nas rotinas 

de Controles Internos. 

 

 Auditoria Interna 

DIRETORIA 

AUDITORIA EXTERNA 
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 Atribuições 

A empresa contratada para os trabalhos de Auditoria Interna deverá incluir no escopo de suas 
avaliações periódicas, a certificação da manutenção da estrutura de Gestão de Risco Operacional. 
 
 
 Auditoria Externa 

 Atribuições 

A empresa contratada deverá incluir em seu relatório semestral circunstanciado, informações sobre 
a adequação da Estrutura de Gerenciamento de Risco Operacional. 
 
 

 Gerência de Riscos e Compliance 

 Atribuições 

Responsável pelo gerenciamento do sistema informatizado de controle de ocorrências e da base de 

dados estatística. Elabora, em conjunto com os Gestores, sugestões de alterações das rotinas de 

Controles Internos a serem discutidos em Comitê. 

Atua, também, secretariando o Comitê de Riscos operacionais, elaborando as atas e mantendo a 

guarda física dos documentos utilizados. 

 


