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1. OBJETIVO 
 

O objetivo da Estrutura de Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos 

e Gerenciamento de Capital da SAGITUR é: (i) identificar, mensurar, avaliar, 

monitorar, reportar, controlar e mitigar os riscos inerentes às suas atividades; e 

(ii) monitorar, controlar e avaliar a necessidade do capital, considerando os 

objetivos estratégicos da SAGITUR, incluindo o planejamento de metas e 

necessidade de capital.  

Esse gerenciamento é possível através do estabelecimento de estrutura 

organizacional aplicável, políticas, processos, procedimentos e canais de 

comunicação.  

A Estrutura de Gerenciamento de Riscos e de Capital está em linha com 

o modelo de negócios, com a natureza das operações e com a complexidade 

dos produtos, serviços, atividades e processos da SAGITUR. 

São contempladas nessa estrutura de gerenciamento integrado: 

• Capital; 

• Risco Operacional; 

• Risco de Mercado; 

• Risco de Crédito; 

• Risco de Liquidez; e 

• Risco Socioambiental. 

 

2. PÚBLICO E VIGÊNCIA 
 

Esta Política tem como público alvo todos os Administradores da 

SAGITUR. Esta política entra em vigor na data de sua publicação e permanece 

vigente por prazo indeterminado, devendo ser revisada anualmente.  

A aprovação desta política e posterior atualizações deverão ser realizada 

por todos os Diretores da SAGITUR, com a aprovação registrada em ata 

assinada. 

 

3. REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 

• Resolução CMN nº 4.557/17, versão vigente e atualizada; 

• Resolução CMN nº 4.193/93. 
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4. DEFINIÇÕES 

 

O risco é a possiblidade de um evento afetar negativamente a realização 

do objetivo e/ou atividade da SAGITUR, impactando o processo a que está 

vinculado.   

O apetite ao risco é o nível de risco que a SAGITUR está disposta a 

incorrer na busca e na realização de sua estratégia de negócios.  

A tolerância a risco é o nível de risco/incerteza que a SAGITUR está 

disposta a assumir para atingir os objetivos estratégicos.  

A Capacidade Máxima de Assumir Risco refere-se ao nível máximo de 

risco que a instituição é capaz de assumir, considerando sua base de capital, 

suas obrigações com partes interessadas e restrições regulatórias. 

Exposição de Risco Atual refere-se ao nível de exposição ao risco da 

instituição, considerando a posição mais atualizada da instituição em relação a 

todos os seus riscos relevantes. 

 

5. DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE RISCOS 
 

A SAGITUR desenvolverá atividades que podem gerar riscos para a 

instituição, ao cliente e ao ambiente do mercado de câmbio, consciente de que 

o risco é inerente ao processo e não há risco plenamente mitigável.  

Deste modo, a SAGITUR busca conhecer seus riscos, monitorar seus 

controles e atuar de forma ativa nos riscos residuais, ou seja, os riscos aceitáveis 

para o desempenho sustentável de suas atividades.  

 

6. DIRETRIZES 
 

A gestão de riscos está baseada nos seguintes componentes: 

• Ambiente Interno; 

• Avaliação de Riscos; 

• Tratamento dos Riscos; 

• Atividades de Controle; e 

• Monitoramento. 
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Pautada nos componentes acima descritos, a Gestão de Riscos deve 

conhecer seu ambiente interno por meio do mapeamento das atividades chaves 

da SAGITUR. 

Conforme o mapeamento das atividades chaves, a SAGITUR irá avaliar 

os riscos inerentes, se há controles suficientes para mitigar o risco identificado, 

avaliar o risco residual e, posteriormente, se é aceitável a estratégia da 

SAGITUR. 

Com a avalição dos riscos, a SAGITUR irá definir as atividades de controle 

e o monitoramento destas atividades, confeccionando o mapeamento e desenho 

dos riscos por meio da elaboração da matriz de gerenciamento de riscos. 

 

7. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 

A estrutura da atividade de gerenciamento de riscos é composta por 

comitês que subsidiam a Diretoria na tomada de decisões. São eles, Crédito, 

Mercado e Risco Operacional. O Risco de Liquidez, por sua importância 

estratégica é acompanhado diretamente pela Diretoria.  

Destaca-se nesta estrutura a Gerência de Riscos e Conformidade cuja 

missão é promover e viabilizar o controle dos riscos e a apuração da 

necessidade de capital das atividades da instituição, de forma independente, 

consistente, transparente e integrada.  

Esta área também tem por atribuição atender as determinações do Bacen 

pertinentes às atividades de gerenciamento de riscos. 

 

8. GOVERNANÇA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS  

 

A governança de riscos da instituição conta com a participação de todos 

os seus níveis hierárquicos, tendo por finalidade otimizar seu desempenho e 

proteger as partes interessadas.  

Nesse contexto, o gerenciamento de riscos é realizado por meio de 

decisões colegiadas, apoiando-se em comitês específicos. Este processo conta 

com a participação de todas as camadas contempladas na estrutura de 

gerenciamento, que compreende desde a Alta Administração até a área de 

negócio e administrativa. 
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É de responsabilidade da Diretoria executiva:  

• aprovar e revisar, com periodicidade mínima anual; 

• as políticas e as estratégias de gerenciamento integrado de riscos 

e de capital; 

• o programa de testes de estresse; 

• as políticas para a gestão de continuidade de negócios; 

• o plano de contingência de liquidez; 

• o plano de capital; 

• o plano de contingência de capital; 

• fixar os níveis de apetite por riscos da SAGITUR na RAS e revisá-

los, com o auxílio do Diretor para Gerenciamento de Riscos; 

• assegurar a aderência da SAGITUR às políticas, às estratégias e 

aos limites de gerenciamento de riscos; 

• assegurar a correção tempestiva das deficiências da estrutura de 

gerenciamento de riscos e da estrutura de gerenciamento de 

capital; 

• autorizar, quando necessário, exceções às políticas, aos 

procedimentos, aos limites e aos níveis de apetite por riscos 

fixados na RAS; 

• assegurar recursos adequados e suficientes para o exercício das 

atividades de gerenciamento de riscos e de gerenciamento de 

capital, de forma independente, objetiva e efetiva; 

• garantir que a estrutura remuneratória adotada pela SAGITUR não 

incentive comportamentos incompatíveis com os níveis de apetite 

por riscos fixados na RAS; 

• assegurar que a SAGITUR mantenha níveis adequados e 

suficientes de capital e de liquidez.” 

• publicar, em conjunto com as demonstrações contábeis 

semestrais, o resumo da estrutura de gerenciamento de riscos; 

• fazer constar sua responsabilidade pelas informações divulgadas 

no relatório anual de acesso público, evidenciando a estrutura de 

gerenciamento desses riscos; 

• disseminar uma cultura de controles internos e de gestão de riscos 

aplicável em todos os níveis hierárquicos e acessível aos 

funcionários e colaboradores da SAGITUR. 
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É de responsabilidade do Diretoria de Gerenciamento de Riscos: 

• Responsabilidade pela adequação, à RAS e aos objetivos 

estratégicos da SAGITUR das políticas, dos processos, dos 

relatórios, dos sistemas e dos modelos utilizados no 

gerenciamento de riscos; 

•  supervisão do desenvolvimento, da implementação e do 

desempenho da estrutura de gerenciamento de riscos, incluindo 

seu aperfeiçoamento; 

• responsabilidade pela adequada capacitação dos colaboradores, 

acerca das políticas, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e 

dos modelos da estrutura de gerenciamento de riscos; e 

• Assegurar a efetividade do gerenciamento dos riscos de mercado, 

liquidez, crédito, operacional, socioambiental, legal, de Compliance 

e demais riscos relevantes e o gerenciamento de capital; 

• Garantir adequada capacitação dos integrantes da unidade 

específica, acerca das políticas, dos processos, dos relatórios, dos 

sistemas e dos modelos da estrutura de gerenciamento de riscos, 

mesmo que desenvolvidos por terceiros; 

• Fornecer subsídio e participação no processo de tomada de 

decisões estratégicas relacionadas ao gerenciamento de riscos e, 

quando aplicável, ao gerenciamento de capital, auxiliando a 

Diretoria Executiva da SAGITUR; 

• Exercer suas atribuições de maneira independente e se reportar, 

diretamente e sem a presença dos membros da Diretoria, ao 

Comitê de Risco e Diretoria Executiva da SAGITUR. 

 

É de responsabilidade do Diretor Responsável pelo Gerenciamento de 

Capital: 

• Repassar as diretrizes e estratégias definidas pela Diretoria 

Executiva, estabelecendo normas e procedimentos, bem como 

monitorar os processos que visam o cumprimento das 

determinações sobre o gerenciamento e limites de capital. 

 

É de responsabilidade da Auditoria Interna: 

• Realizar testes de controles para avaliar a eficiência e controles do 

processo de gerenciamento de riscos. 
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É de responsabilidade do responsável pelos processos: 

• Realizar o mapeamento dos riscos de sua área ou processo junto 

à Gestão de Riscos; 

• Comunicar a Gestão de Riscos quando identificar um novo risco ou 

a elevação de determinado risco;  

• Atualizar a matriz de riscos referentes aos seus processos; e 

• Fornecer documentos solicitados pela Gestão de Riscos para a 

realização de testes de controle. 

 

9. TIPOS DE RISCOS 

 

A SAGITUR entende que está passível aos seguintes riscos: 

 
9.1 RISCO DE CRÉDITO 
Define-se o risco de crédito como 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. 

A inobservância ou desenquadramento das operações quanto às regras 

definidas podem gerar ações de balanceamento das operações, incluindo a 

venda compulsória de ativos, nesses casos o cliente deve ser avisado com 

tempo hábil para que ele mesmo faça o enquadramento, somente após o aviso 

e devido monitoramento das ações tomadas pelo cliente a área de risco deve 

agir. 

A definição de risco de crédito inclui, entre outros:  

• o risco de crédito da contraparte, entendido como a possibilidade 

de perdas decorrentes do não cumprimento de obrigações relativas 

à liquidação de operações que envolvam fluxos bilaterais, incluindo 

a negociação de ativos financeiros ou de derivativos; 

• o risco país, entendido como a possibilidade de perdas relativas ao 

não cumprimento de obrigações associadas a contraparte ou 

instrumento mitigador localizados fora do País, incluindo o risco 

soberano, em que a exposição é assumida perante o governo 

central de jurisdição estrangeira; 
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• o risco de transferência, entendido como a possibilidade de 

ocorrência de entraves na conversão cambial de valores recebidos 

fora do País associados a operação sujeita ao risco de crédito;  

• a possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar 

garantias financeiras prestadas de que trata a Resolução CMN nº. 

4.512/16; 

• a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de 

obrigações nos termos pactuados por interveniente, provedor do 

instrumento mitigador ou mandatário de cobrança; 

• o risco de concentração, entendido como a possibilidade de 

perdas, associadas a exposições significativas:  

a) a uma mesma contraparte; 

b) a contrapartes com atuação em um mesmo setor 

econômico, região geográfica ou segmento de produtos ou 

serviços;  

c) a contrapartes cujas receitas dependam de um mesmo tipo 

de mercadoria (commodity) ou atividade; d) a instrumentos 

financeiros cujo fatores de risco, incluindo moedas e 

indexadores, são significativamente relacionados;  

d) associadas a uma mesmo tipo de produto. 

A SAGITUR mantém a apuração de risco de crédito e alocação de capital 

compatível com seu porte, a natureza das operações, a complexidade dos 

produtos e a dimensão da exposição a risco de crédito da instituição.  

 
9.2 RISCO DE MERCADO 
Define-se por risco de mercado a possibilidade de perda decorrente das 

alterações de preços dos ativos que constituem uma carteira, dadas as possíveis 

mudanças nas condições de mercado. São vários os fatores de risco, 

destacando-se o risco de taxa de juros, risco cambial, risco atrelado aos índices 

de preços, entre outros. 

A SAGITUR a adotará controles mais rígidos de seus riscos, 

especialmente quanto ao risco de mercado, não só para sua proteção e 

continuidade no negócio, mas também para atender às demandas legais 

requeridas pelo Banco Central. 

Na SAGITUR esses controles foram estruturados com o auxílio de 

empresa especializada e atende por completo todas as demandas do Banco 

Central quanto à Basiléia, não só em relação aos controles como também quanto 

aos reportes periódicos que devem ser enviados por meio do sistema. 
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9.3 RISCO OPERACIONAL 
Define-se como risco operacional a possibilidade de ocorrência de perdas 

resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas 

e sistemas, ou de eventos externos.  

O Risco Operacional contempla também 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. 

São eventos de risco operacional: 

• Fraudes Internas: Perdas decorrentes de atos deliberados com 

objetivo de obter vantagem indevida, financeira ou não, praticados 

por um ou mais colaboradores, ou por uma área interna da 

SAGITUR. 

• Fraudes Externas: Perdas decorrentes de atos deliberados com 

objetivo de obter vantagem indevida, financeira ou não, decorrente 

de ação praticada por parte externa e alheia à SAGITUR. 

• Demandas Trabalhistas e Segurança deficiente do local de 

Trabalho: Perdas decorrentes de inobservância de contratos ou 

leis trabalhistas, de saúde ou segurança do trabalho, do 

pagamento por reclamações por lesões, práticas discriminatórias, 

assédio sexual ou moral. 

• Práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços: 

Perdas decorrentes de falha não intencional ou negligente para 

cumprir uma obrigação profissional com clientes, incorreções da 

estrutura de produtos e serviços ou em função de práticas 

comerciais inadequadas. 

• Danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição: 

Perdas decorrentes de danos aos ativos físicos ocasionados por 

desastres naturais ou outros acontecimentos extraordinários. 

• Situações que acarretem a interrupção das atividades da 

instituição: Perdas decorrentes de ruptura e descontinuidade de 

negócios, atividades, produtos ou operações da instituição. 

• Falhas em sistemas, processos ou infraestrutura de 

tecnologia de Informação (TI): Perdas decorrentes da 

interrupção ou da má performance dos negócios, causadas por 

falhas em sistemas. 

• Falhas na execução, no cumprimento de prazos ou no 

gerenciamento das atividades da instituição: Perdas 

decorrentes de administração de processo ou gestão de 

processos, processamento de informações, processamento de 
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transação com problemas, relações com contrapartes ou 

relacionados com a apresentação de informações. 

A SAGITUR possui estrutura de gerenciamento capacitada a identificar, 

avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus riscos, inclusive aqueles decorrentes 

de serviços terceirizados. 

A Diretoria da SAGITUR está plenamente engajada no processo, tendo 

definido e aprovado essa política de gerenciamento e disponibilizado adequados 

recursos humanos e materiais para o bom funcionamento dessa estrutura.  

 

9.4 RISCO DE LIQUIDEZ 
É a possibilidade da SAGITUR não ser capaz de honrar suas obrigações 

esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de 

vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em 

perdas significativas.  

O Risco de Liquidez é o risco associado à dificuldade de se desfazer uma 

posição no mercado, seja por uma grande concentração em relação ao volume 

total do mercado, seja pela falta de liquidez dos ativos em carteira.  

Define-se o risco de liquidez como:  

• A possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar 

eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, 

correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de 

garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em 

perdas significativas; e 

• A possibilidade de a instituição 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. 

O Risco de Liquidez pode ainda ser definido como a ocorrência de 

desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis - "descasamentos" 

entre pagamentos e recebimentos que possam afetar a capacidade de 

pagamento da instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas e 

prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. 

A SAGITUR adota um conjunto de medidas objetivas para a gestão e 

controle do risco de liquidez. Os limites de liquidez são estabelecidos pelo Limite 

Referencial de Liquidez, o Caixa Operacional Mínimo e o Apetite a Risco. Estes 

limites compreendem a definição dos valores máximos autorizados, por meio do 

estabelecimento de níveis mínimos de caixa e de ações contingenciais. 
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A área de Risco de Mercado e Liquidez é responsável por monitorar 

diariamente o risco de liquidez e acionar os fóruns competentes em caso de 

aumento do risco.  

Os valores estabelecidos nos limites de liquidez e no plano de 

contingência são atualizados e revistos periodicamente, em função da alteração 

significativa das condições de mercado ou da dinâmica e composição das 

carteiras. 

 

9.5 RISCO SÓCIO AMBIENTAL 
A SAGITUR estabeleceu política à parte com as diretrizes e 

responsabilidades para a implementação e manutenção de procedimentos de 

Responsabilidade Socioambiental (“PRSA”), promovendo ações estratégicas 

relacionadas à sua governança, inclusive para fins do gerenciamento do risco 

socioambiental, pautando-se nos princípios da relevância, proporcionalidade e 

levando em consideração as demais políticas internas específicas da SAGITUR 

características das operações realizadas pela instituição, o risco Sócio Ambiental 

é contemplado em nossas políticas, porém não representa risco considerado 

como relevante.  

 

9.6 GERENCIAMENTO DE RISCO DE CAPITAL 
O Gerenciamento de capital é definido, como o processo contínuo de 

monitoramento e controle do capital da SAGITUR e o processo de avaliação da 

necessidade de capital fazer frente aos riscos que a instituição está exposta, e 

por último, como o planejamento de metas e necessidades de capital, de acordo 

com seus objetivos estratégicos.  

O Gerenciamento de Capital da SAGITUR é definido pelo processo 

contínuo de monitoramento e controle do capital mantido, pela avaliação da 

necessidade de capital, bem como o planejamento de metas considerando suas 

estratégias. 

O processo de Gerenciamento de capital compatível com as operações, 

complexidade dos ativos e serviços, considerando os riscos inerentes destas 

operações. O processo de acompanhamento visa assegurar que a SAGITUR 

mantenha uma base sólida de capital, que tem como objetivo o desenvolvimento 

das suas atividades e dar suporte a riscos em situações normais ou em 

condições extremas de mercado. 
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9.7 RISCO DE IMAGEM 
Este pode ser definido como o risco de perdas em decorrência de 

alterações da reputação e enfraquecimento da marca ou nome da empresa junto 

a clientes, concorrentes, órgãos governamentais e mercado em geral. 

• Como exemplos deste tipo de risco citam-se: 

• Boatos sobre a saúde financeira da instituição desencadeando 

encerramento de contas e corrida por resgates. 

• Qualquer tipo de informação incorreta publicada no Mercado, 

gerando ou não prejuízos financeiros para instituição. 

• Envolvimento da instituição em processos de lavagem de dinheiro, 

remessas ilegais de divisas, entre outros. 

 

O gerenciamento deste risco se dá pela adoção de procedimentos 

internos e controle de risco operacional conforme descrito em item específico 

acima. 

9.8 RISCO LEGAL 
Está vinculado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela 

SAGITUR, bem como a sanções em razão de descumprimento de dispositivos 

legais e as indenizações por danos a terceiros, decorrentes das atividades 

desenvolvidas pela SAGITUR. 

 

10. GERENCIAMENTO DE CAPITAL 
 

A gestão de capital faz parte do sistema de avaliação de riscos da 

SAGITUR, efetuado com o intuito de manter o capital em nível suficiente para 

apoiar o desenvolvimento de suas atividades.  

A suficiência de capital deve abranger, além do capital regulatório, 

previsto no Pilar I de Basiléia conhecido como PRE (Patrimônio de Referência 

Exigido), o Capital Adicional, previsto no Pilar II e que considera diversos outros 

riscos, tais como: 

a) a) Risco de liquidez e inadimplência;  

b) b) Risco de concentração. 

O Plano de Capital, pelo caráter confidencial de suas informações, é 

elaborado anualmente e mantido em poder da Diretoria e está à disposição das 

Auditorias Interna e Externa, bem como dos Órgãos Reguladores. A Diretoria 

repassará as áreas competentes, as informações julgadas essenciais para a 

elaboração dos relatórios de acompanhamento.  
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Para elaboração do Plano de Capital, são considerados:  

a) Metas e projeções de capital;  

b) Principais fontes de capital da instituição;  

c) Plano de contingência de capital;  

d) Ameaças e oportunidades relativas ao ambiente econômico e de 

negócios;  

e) Metas de crescimento ou de participação no mercado.  

 
Outra função importante do gerenciamento de capital é assegurar que a 

instituição mantenha, permanentemente, capital (Patrimônio de Referência) 

compatível com os riscos assumidos, representado pelo PRE (Patrimônio de 

Referência Exigido). O PRE é calculado considerando, no mínimo, a soma das 

seguintes parcelas:  

 
PRE = Pepr (risco de crédito) + Pjur + Pacs + Pcom + Pcam (risco de 

mercado) + Popr (risco operacional) 
 

• Pepr: parcela referente às exposições ponderadas pelo Fator de 

Ponderação de Risco (FPR) a elas atribuídas;  

• Pjur: representa o risco das operações sujeitas à variação de taxa 

de juros;  

• Pacs: reflete o risco das operações sujeitas às variações do preço 

de ações;  

• Pcom: representa o risco das operações sujeitas à variação do 

preço de commodities;  

• Pcam: reflete o risco das exposições sujeitas à variação de uma 

cesta de moedas ou em ouro; e  

• Popr: parcela referente ao risco operacional.  

 
Além disso, a instituição deve manter, também, PR suficiente para fazer 

face ao risco de taxa de juros das operações não incluídas na carteira de 

negociação, ou seja, risco de taxa de juros na carteira, o qual calculamos por 

meio da metodologia de Var Histórico.  

 
 
10.1 ESTRUTURA DO GERENCIAMENTO DE RISCO DE CAPITAL 
A estrutura da atividade de gerenciamento é centralizada na Diretoria da 

instituição pela sensibilidade das informações. A produção dos relatórios de 

acompanhamento e do Plano de Capital é responsabilidade da Gerência de 

Riscos e Conformidade. 
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10.2 GOVERNANÇA DO GERENCIAMENTO DE CAPITAL 
Apresentamos as atribuições das diferentes instâncias que compõe o 

gerenciamento integrado:  

 
Diretoria  

• Definir as políticas de gerenciamento, objetivos estratégicos e 

metas;  

• Acompanhar o cumprimento das metas definidas, através dos 

relatórios produzidos pela Gerência de Riscos e Conformidade e 

Contabilidade;  

• Aprovação de eventuais alterações;  

• Avaliação dos relatórios de gerenciamento;  

• Decisão sobre a suficiência de capital frente aos objetivos 

estratégicos e riscos assumidos;  

• Definição das fontes alternativas de capital.  

 
Negócios  

• Acompanhar o cumprimento das metas estabelecidas pela 

Diretoria;  

• Orientar os Gerentes sobre a melhor estratégia para o 

cumprimento das metas. 

  
Gerência de Riscos e Conformidade  

• Elaboração de relatórios que permitam o acompanhamento do 

cumprimento das metas e objetivos estratégicos visando à tomada 

de decisões por parte da Diretoria;  

• Elaboração das rotinas de controles para inserção no Manual de 

Controles Internos;  

• Sugestão de parâmetros de estresse e realização dos testes 

correspondentes, encaminhando os resultados à Diretoria. 
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Contabilidade  

• Elaboração de relatórios que permitam o acompanhamento do 

cumprimento das metas e objetivos estratégicos visando à tomada 

de decisões por parte da Diretoria. 

 
Auditoria Interna 

• Avaliar periodicamente o processo de gerenciamento de capital.  

 

11. TESTE DE ESTRESSE 

 

Utilizamos a metodologia de “Análise de Sensibilidade” para a realização 

dos testes de estresse. Esta metodologia permite avaliar o impacto decorrente 

de variações em um parâmetro relevante específico no capital da SAGITUR, em 

sua liquidez. São requisitos do programa de testes de estresse:  

 

• abranger os riscos relevantes; 

• avaliar o impacto de concentrações significativas de riscos; 

• utilizar, de forma adequada as necessidades do gerenciamento de 

riscos conforme a metodologia de “Análise de Sensibilidade”; 

• ser claramente documentado, considerando os seguintes 

aspectos: governança e processos do programa; finalidade, 

frequência e metodologia de cada teste de estresse. 

 
 A SAGITUR deve assegurar, relativamente ao programa de testes 

de estresse, o uso de seus resultados na identificação, na mensuração, na 

avaliação, no monitoramento, no controle e na mitigação dos riscos da 

instituição. 

 

12. TRANSPARÊNCIA 
 

A descrição da estrutura de gerenciamento de riscos e da estrutura de 

gerenciamento de capital deve ser evidenciada em relatório de acesso público, 

com periodicidade mínima anual. A Diretoria deve fazer constar do relatório sua 

responsabilidade pelas informações divulgadas.  

O relatório deve estar disponível em local único e de fácil identificação no 

sítio da instituição na internet, em seção específica de informações relativas ao 
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gerenciamento de riscos da instituição. Deve ser publicado, em conjunto com as 

demonstrações contábeis, resumo da descrição das estruturas de 

gerenciamento de riscos e de gerenciamento de capital, indicando a localização, 

no sítio da instituição na internet. 

 

13. SISTEMA DE RISCO APLICADO A DIVULGAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES  
 

A SAGITUR utiliza o Software desenvolvido pela empresa Finaudtec, 

chamado Risk Driver. Esta ferramenta é utilizada para gerenciamento de riscos 

com cálculo e alocação de capital, atendendo as regras e o cumprimento da 

Basiléia e do Banco Central e suas obrigações com: 

• DDR – Demonstrativo Diários de Riscos; 

• DRM – Demonstrativos de Risco de Mercado; 

• DRL – Demonstrativos de Risco de Liquidez; 

• DLO – Demonstrativos de Limites Operacionais, com suas 

parcelas de risco do Patrimônio de Referência exigido, do 

Patrimônio e Referência do limite de imobilização entre PR e PRE, 

além de detalhamentos do RWA (CPAD), do RWA (OPAD) e RBan 

conforme definições normativas. 

A ferramenta prevê a aplicação de métodos quantitativos e de integração 

com os relatórios contábeis, 4010, 4016, 4040, 4046, entre outros aplicáveis, 

fornecendo informações, em conjunto com os demais requisitos de alocação de 

capital. Assim, são avaliados: 

• A integração dos relatórios contábeis e outras informações 

requeridas, possibilita realizar os cálculos de PR e do PRE, das 

parcelas de risco decorrentes de seus ativos e passivos; 

• Os componentes e fatores de risco divulgados pelo Banco Central 

que compõem as fórmulas de exposição ao risco de crédito, de 

mercado e operacionais; 

• Metodologia de avaliação utilizando preços e taxas de fontes 

externas reconhecidas para a realização dos cálculos de marcação 

ao mercado de forma totalmente independente; 

• Avaliação da adequação e medição de eficácia do sistema como 

um todo; 

•  Instrumentos de simulação considerando os cenários e as 

condições externas nos testes de estresse. 
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14. MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS 

 

A SAGITUR manterá armazenado todos os arquivos eletronicamente, 

pertinentes a presente política pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, conforme 

legislação vigente. 

 

15. EXCEÇÕES 
 

Situações que não se encaixem ou estejam em desacordo de qualquer 

maneira com esta Política, deverão ser submetidas ao Compliance, que 

analisará as circunstâncias e fundamentos e deliberará em conjunto com a 

Diretoria a aprovação para tal exceção. 
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