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GESTÃO DE RISCOS OPERACIONAIS 

1.Apresentação 

 

O Banco Tricury tem seu foco de atuação voltado ao financiamento de pequenas e médias empresas. Os 

principais produtos oferecidos são: Depósito a prazo com garantia especial do Fundo Garantidor de Crédito 

(DPGE); Certificado de Depósito Bancário – CDB Tricury; Letra de Crédito do Agronegócio – LCA; Letra de 

Crédito Imobiliário – LCI; Operações de Crédito para Capital de Giro de Empresas; Empréstimo Pessoal para 

pessoas físicas, Carta de Fiança Bancária e Gerenciamento de Recursos do Programa Habitacional – Minha 

Casa e Minha Vida. 

A estrutura organizacional do Banco Tricury, em especial no aspecto voltado à governança, riscos e 

controles, está constituída com adequado nível de segregação de funções, haja vista que todas as gerências 

reportam-se diretamente à Diretoria, nível máximo na estrutura organizacional do Banco. 

Reportando-se à Diretoria há um Comitê de Crédito. Ainda, reportando-se à Diretoria, estão as Gerências 

de Operações, Crédito e Cadastro, Controladoria, Tesouraria e Cobrança, Contabilidade, Controle de 

Repasses,  TI , Riscos / Compliance e  Jurídico. 

O Comite de Crédito é responsável por aprovar todas as operações de crédito do Banco, e suas decisões são 

formalizadas em formulário próprio - Proposta de Operação - PO. 

As operações de crédito assim como as operações de captação de recursos são precedidas da elaboração / 

atualização do cadastro do cliente. Esse cadastro contém, em linhas gerais, as informações de natureza 

legal, contábil, sócio / econômica, qualidade de relacionamento com o Banco; propostas de operação 

aprovada; contratos de operações de crédito; garantias recebidas etc. 

A Gerência de Riscos e Compliance responde também pelas atividades de Monitoramento de Riscos de 

Mercado, Liquidez, Operacional e Gestão de Capital de forma totalmente independente das áreas de 

negócio e operacionais. Essa Gerência responde ainda pelo fornecimento das informações ao Banco 

Central, dentre elas (DLO, DRL, DRM e DDR) e para tanto o Banco conta com o sistema ZAP Basiléia 

complementado por sistemas desenvolvidos internamente. 

Organograma da estrutura de Gerenciamento de Riscos 
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O Banco opera, preferencialmente, com garantia de Alienação Fiduciária de Imóveis e Recebíveis. As 

garantias constituídas por recebíveis – Duplicatas, tem seu controle físico e financeiro efetuado pela Área 

de Cobrança. Para tanto a mesma utiliza-se do sistema MINICOM. Os contratos garantidos por Alienação 

Fiduciária de Imóveis encontram-se registrados nos Cartórios de Registro de Imóveis competentes. 

Os principais sistemas utilizados pelo Banco são: Minicom (Módulo Renda Fixa), ZAP (Contábil), Função 

(Controle de Operações de Crédito) ZAP (Basiléia) e MINICOM (Cobrança). Todos os contratos com 

fornecedores de sistemas críticos contam com certo nível de Service Level Agreement  - SLA. 

As contas contábeis patrimoniais são reconciliadas regularmente a cada encerramento de mês. 

O Banco Tricury a partir de 05.08.2013 passou a integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiros (SPB), 

autorizado pelo Banco Central do Brasil. Essa integração propiciou um aumento relevante na rapidez das 

operações permitindo a transferência eletrônica de recursos, em tempo real, diretamente entre a conta 

reserva do Banco Tricury e as contas dos demais bancos participantes da Rede do Sistema Financeiro 

Nacional (RSFN). 

As rotinas de Controles Internos dessa atividade foram objeto de trabalho específico da empresa de 

Auditoria Interna e os apontamentos constantes de relatório específico já foram devidamente considerados 

pelo Banco. 

O Banco Tricury conta com políticas e procedimentos normatizados para as principais atividades e produtos 

que estão disponibilizadas na rede para consulta de todos os funcionários. 

As despesas / investimentos do Banco Tricury devem ser aprovadas somente pela Diretoria, pois não existe 

delegação de alçadas. 

O Banco Tricury terceirizou as atividades de auditoria interna com a empresa Confiance Auditores 

Independentes. Esse serviço consiste em mapear as atividades e operações desenvolvidas pelo Banco, 

visando identificar as de maior risco. A partir desse mapeamento é desenvolvido um planejamento anual de 

auditoria com a identificação dos trabalhos a serem realizados no ano, definição das horas necessárias para 

sua realização e data provável de execução. 

Todos os trabalhos são efetuados a partir do seu planejamento e escopo com uma equipe composta de, no 

mínimo, um sênior / gerente. 

A finalização do trabalho é acompanhada com a emissão do Relatório de Auditoria na versão DRAFT para 

discussão com a administração. Após a reunião para abordagem dos pontos e obtenção de consenso sobre 

o resultado do trabalho emite-se o Relatório de Auditoria na versão definitiva contendo Objetivo do 

trabalho, Escopo, Resultado, Recomendações para melhoria dos pontos fracos de controle. 

A Diretoria manifesta-se sobre os Planos de Ação, Responsável  e Prazo para regularização, e os mesmos 

são acompanhados pela auditoria em trabalhos futuros a fim de certificar-se de que os mesmos foram 

regularizados. Enquanto pendentes são mantidos nos Relatórios. 
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A seguir apresentamos os trabalhos de auditoria realizados em 2014: 

 

REF DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE STATUS 

01 Contas Correntes Concluído 

02 Tesouraria Concluído 

03 Operações de Crédito Concluído 

04 Ouvidoria Concluído 

05 Garantias Concluído 

06 Sistema de Pagamentos Brasileiro Concluído 

 

A Área de Cadastro utiliza o módulo do sistema Minicon para registro de toda documentação cadastral dos 

clientes, obtendo controle sobre as pendências de documentos e registrando todas as movimentações 

feitas para cada cliente, constando o horário e o que foi alterado, ficando registrado quem efetuou a 

alteração, qual o documento alterado e o nome do colaborador responsável pela alteração. São controladas 

as datas de vencimento de alguns documentos tais como, procurações, atas etc. gerando maior controle e 

segurança na documentação dos clientes. 

Adicionalmente, a Área de Cadastro está adotando como procedimento, consultar no site da Junta 

Comercial do Estado de São Paulo, www.jucesp.fazenda.sp.gov.br a Ficha Cadastral simplificada, cujas 

informações são atualizadas naquele órgão, desde sua constituição até a última alteração ocorrida pela 

Empresa. 

Outras atualizações como informações financeiras são solicitadas aos respectivos Gerentes Comerciais 

através de formulários próprios que eventualmente necessitem de revisão, adicionalmente, por ocasião 

dessas atualizações também são efetuadas atualizações na Serasa, Central de Risco que são anexadas às 

planilhas de operação e propostas de negócio. 

Em síntese os trabalhos de Auditoria abordaram três focos: 

A) Entendimento da atividade, identificação dos riscos inerentes e constatação ou não da existência de 

controles eficientes e eficazes. 

B) Aplicação de testes substantivos para uma amostra de operações selecionadas de acordo com o 

critério estabelecido para os procedimentos de controle considerados adequados. 

C) Acompanhamento das deficiências de controles registradas no Relatório de auditoria relativo anterior 

(folow up). Para os pontos considerados encerrados exame das evidencias das ações corretivas. 

 

2.Relatório qualitativo de riscos 

 

Gerenciamento de  riscos de mercado e de liquidez 

 

A estrutura e normatização relativas a gestão dos riscos de mercado e de liquidez requeridos pelas 

Resoluções 3.464 e 2.804 do BACEN  respectivamente foram integralmente desenvolvidas pelo gerente de 

Riscos e Compliance e é compatível com o porte e riscos assumidos pela Instituição. 

http://www.jucesp.fazenda.sp.gov.br/
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O sistema de controle principal foi elaborado internamente pelo Gerente de Riscos e Compliance, utilizando 

linguagem de programação VBA, SQL e suporte de planilha excel. 

Em abril de 2015 foi contratado um colaborador para a área de riscos com a incumbência inicial de estar 

capacitado para o envio, ao BACEN, dos relatórios de risco exigidos pelos normativos vigentes. 

Todas as operações do Banco Tricury são realizadas sem a intenção de negociação. Dessa forma para efeito 

de apuração do Índice de Basiléia o Banco efetua o calculo de RBan. Para esse calculo utilizamos a 

metodologia de Var Paramétrico informado na circular 3498 do BACEN. 

O Banco elaborou um teste de validação do seu sistema de cálculo utilizando os dados informados na 

referida circular. Os resultados foram coincidentes e foram detalhados e aprovados em ata de reunião 

específica do Comitê de Riscos de Mercado. 

O acompanhamento do Risco de Liquidez é efetuado por um sistema que informa o Fluxo de Caixa do 

Banco em situação normal e de estresse. O cenário de estresse utilizado é revisado formalmente sempre 

que a Diretoria identifica condições adversas de mercado.  

 

Gerenciamento de  riscos operacionais 

 

Foram elaboradas matrizes de risco operacional para cada área crítica do Banco. Essas matrizes são 

revisadas anualmente pelos Gestores e alimentadas no Sistema Business Risk Control, desenvolvido por 

empresa de software. Nesse sistema encontram-se registradas todas as ocorrências de Risco Operacional a 

que o Banco incorreu desde a implantação da Resolução 2554. 

Todas as ocorrências são documentadas e objeto de discussão no Comitê de Riscos Operacionais para 

análise da necessidade de alterações nas rotinas de Controles Internos. 

Utilizamos a Abordagem do Indicador Básico (BIA), com o objetivo de apurar a parcela de capital para 

cobertura de Risco Operacional (Popr), conforme legislação vigente. 

 

Gerenciamento de  risco de crédito 

 

O Banco Tricury utiliza metodologia própria de apuração de rating de crédito, planilhando e atribuindo 

pontos para as informações dos clientes com enfoques financeiro e de qualidade das garantias oferecidas. 

Todas as operações são precedidas de análise cadastral, proposta de negócios e aprovação formal pelo 

Comitê de Crédito. Para gerenciamento das operações o banco utiliza o sistema legado Função que gera 

relatórios de acompanhamento diário com todas as informações necessárias para o gerenciamento dos 

eventos operacionais. 

Eventuais atrasos ou inadimplências são identificados imediatamente e as providências necessárias são 

comunicadas aos Gerentes pela Diretoria. 

Tendo em vista que a garantia preferencial do Banco é Alienação Fiduciária de Imóvel, especial atenção é 

dispensada à formalização da documentação cadastral e ao consequente registro das garantias no 

competente Cartório de Registro de Imóveis. Periodicamente a Auditoria Interna realiza trabalho específico 

de verificação de garantias e elabora relatório específico que encontra-se à disposição da Autoridade 

Bancária. 
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A Gerência de Riscos e Compliance elabora, em conjunto com a Gerência de Crédito, relatório mensal com 

a análise da carteira demonstrando, entre outras informações, desempenho, concentração por garantia e 

ramo etc. 

Abaixo apresentamos algumas informações sobre a carteira de crédito: 

 

  
 

Gestão do Capital 

 

A Gerência de Riscos e Compliance desenvolveu um sistema em linguagem VBA/SQL que calcula a suficiência 

do capital da Instituição frente aos riscos relevantes assumidos buscando a manutenção em níveis sempre 

adequados. 

A suficiência deve abranger, além do capital regulatório, previsto no Pilar I de Basiléia conhecido com PRE 

(Patrimônio de Referência Exigido), o Capital Adicional, previsto no Pilar II e que considera diversos outros 

riscos, tais como: 

a) Risco de liquidez e inadimplência; 

b) Risco de concentração das carteiras; 

Mensalmente a Gerência de Riscos e Compliance elabora o Relatório Gestão de Capital – Índice de Basiléia 

Amplo. A Diretoria, com base nas informações disponíveis no mercado, projeta os cenários para calculo do 

valor em condições normais e em condições de estresse. Com o resultado dos cálculos baseados nos 

cenários, a Diretoria avalia a necessidade de alocação de capital com base em limites aprovados em nossa 

política de Gestão de Capital. 

Pela especificidade e confidencialidade das informações necessárias à Gestão de Capital, todas as 

informações e comunicações são centralizadas na Diretoria. As decisões de alocação e realocação das 

posições, bem como aumento de capital são expressas em documentos internos assinados pela Diretoria da 

Instituição. 

Durante o ano todos os relatórios demonstraram que o capital do Banco era suficiente para a cobertura dos 

riscos assumidos tanto em ambiente normal como em ambiente de estresse. 
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Plano de Contingência e Continuidade de Negócios 

 

O Banco desenvolveu e instalou seu Site de Contingência em local distinto de suas instalações, 

resguardando assim a continuidade de suas operações em caso de interrupção imotivada bem como 

atendimento à Resolução 3.380 do BACEN relativa ao Risco Operacional. O Backup Site foi instalado em 

uma sala na Rua Boa Vista, 254 - 3º andar – conjunto 309 – Centro – São Paulo – SP. 

O Banco elaborou e aprovou, junto à Diretoria, rotina de execução de transferência de atividades para o 

site. Essas rotinas, anualmente, são testadas fisicamente junto aos Gestores e um relatório de resultado é 

elaborado pela área de TI para aprovação formal pela Diretoria. 

Durante o ano de 2014 não houve interrupção que justificasse a transferência das atividades para o site de 

contingência 

A área de TI possui, devidamente documentadas políticas de concessão e acesso a sistemas, Back up de 

dados, segregação de perfis de acesso, monitoramento de uso da Rede e Internet e filtros de 

correspondências eletrônicas. 

O prédio da sede possui controle central de acesso. O conjunto ocupado pelo Banco possui controle de 

acesso por senha e o ambiente de trabalho possui câmeras de segurança. O ambiente dos servidores é 

isolado e o acesso é controlado por senha. 

 

Prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo 

 

O Banco possui Políticas de Prevenção aprovadas pela Diretoria e divulgadas na intranet em pasta de acesso 

a todos os funcionários. Anualmente todos os funcionários envolvidos direta ou indiretamente com as 

operações do Banco passam por um curso de reciclagem sobre o tema. Os certificados de conclusão ficam 

arquivados na pasta de cada funcionário no RH da instituição. 

O Departamento de Cadastro é a área responsável pela execução das políticas de combate à lavagem de 

dinheiro e “conheça o seu cliente”. 

As pessoas politicamente expostas e com acompanhamento especial são identificadas e segregadas no 

sistema de Cadastro Corporativo. A Gerência de Riscos e Compliance elabora semanalmente, relatório 

contendo as operações de crédito ou aplicações dos cliente segregados para conhecimento da Diretoria. 

 

Código de ética 

 

O funcionário recebe quando da sua contratação um documento contendo os princípios e código de ética 

da instituição que, também, ficam disponibilizados na intranet. 

 

Divulgação das Demonstrações Financeiras 

 

A divulgação das demonstrações financeiras é feita no site do Banco, www.bancotricury.com.br , em 

conformidade com a legislação vigente. 

 

http://www.bancotricury.com.br/
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Ouvidoria 

 

A estrutura de ouvidoria do Banco é compatível com o porte e complexidade das suas atividades e está de 

acordo com as exigências da Resolução nº 3.849 do Conselho Monetário Nacional, bem como a Circular nº 

3.503 do Banco Central do Brasil. Os meios de contato encontram-se divulgados nos documentos externos e 

no site institucional www.bancotricury.com.br. 

 

 

2.Conclusão 

 

Concluímos que a estrutura existente de Gerenciamento de Riscos é adequada ao porte, complexidade e 

exposição aos riscos incorridos. 

As rotinas, pontos de controle e matrizes de risco estão disponibilizadas para consulta a todos os 

colaboradores. Os manuais de Procedimentos e Controles Internos são fiéis às rotinas executadas e os 

procedimentos de Auditoria Interna dão o suporte adequado à Diretoria quanto à sua aderência. 

O envolvimento direto da Diretoria na gestão de todos os riscos identificados permite a tempestiva 

avaliação e correção das rotinas, quando necessárias. 

A revisão anual das Políticas Institucionais, Manual de Procedimentos e Controles Internos e Matrizes de 

Risco confere consistência a estrutura de Gerenciamento de Riscos desenvolvida. 

 

 

 

http://www.bancotricury.com.br/

