Gesttão de Riiscos
A Resolução
R
4.553/17
7, do Con
nselho Monetário Nacional, estabelec
ce a
segm
mentação das instittuições fin
nanceiras e demaiss instituiçõ
ões financ
ceiras
auto
orizadas a funcionar pelo Ban
nco Centra
al do Brasil para finss de aplic
cação
prop
porcional da
d regulaçção prude
encial, con
nsiderando
o o porte e a atividade
interrnacional das
d
institu
uições que
e compõem
m cada segmento. A partir desta
d
segm
mentação (de S1 a S5) a Eb
badival E..Baggio Distribuidora
a de Títulos e
Valo
ores Mobiliários Ltda está enqu
uadrada no
o “S4”, com
mposto pe
elas instituiições
de porte
p
inferio
or a 0,1% (um
(
décimo por cento) do PIB do
d Brasil.
Esta
a resoluçã
ão define
e os requisitos necessário
os nas estruturas de
gere
enciamento
o de riscoss das instittuições financeiras, sendo
s
asssim, a estru
utura
de gerenciam
mento de riscos da
d Ebadiv
val está de acord
do com esta
regu
ulamentaçã
ão e dem
mais regula
amentaçõe
es vigente
es, em lin
nha com boas
prátiicas de me
ercado.
A ge
estão do riisco na Eb
badival é realizada por
p uma árrea especíífica segregada
das unidades de negócio
os e auditoria interna. Esta área visa ga
arantir o effetivo
conttrole e exe
ecução dass políticas e proces
ssos a fim de minimizar o eventual
impa
acto negativo resulta
ante da ma
aterializaçã
ão dos risccos, bem ccomo avalia
ar as
relaçções de Risco
R
x Re
etorno, atu
uando de forma pre
eventiva aos evento
os de
incerteza.
O gerenciam
g
ento de riscos da
a Ebaidva
al possibilita a id
dentificação
o, a
men
nsuração, a avaliação
o, o monito
oramento, o reporte, o controle
e e a mitigação
dos efeitos adversos ressultantes das
d interaç
ções entre os riscos aos quais está
expo
osta e prevvê políticass e estraté
égias documentadas, declaraçã
ão de apettite a
risco
os (RAS), sistemas,
s
processoss e controle
es internoss, program
ma de teste
es de
estre
esse, denttre outros.. Processo
os estes re
ealizados de maneira com o total
apoio e suporte da Direto
oria da Instituição.

Prev
venção à “Lavage
em de Diinheiro e Combate ao
Fin
nanciame
ento ao Terrorism
T
mo”
A Ebadival
E
conta com controless, políticas
s, processsos e sisstemas pa
ara o
mon
nitoramento
o das operações rea
alizadas pe
ela instituição com a finalidad
de de
evita
ar e comba
ater a “lavvagem de dinheiro e o financia
amento ao
o terrorismo”. A
instittuição tam
mbém conta
a com a participação
o alta adm
ministração,, na prevenção
e de
etecção à “lavagem de dinheirro e combate ao terrorismo” p
para que esteja
e
alinh
hado com boas prátiicas do me
ercado. A Ebadival trabalha
t
co
om prática
as de
“Con
nheça seu
u Cliente”, treiname
ento da eq
quipe, pro
ocessos esstabelecidos e
siste
emas de controle
c
e monitoramento das
s operaçõ
ões com a finalidade de
identificar situ
uações atípicas. As
A áreas de negó
ócios da Ebadival são
resp
ponsáveis, em prime
eiro nível, por identifficar, repo
ortar e reccusar situa
ações

que considerrarem suspeitas ou
o
atípics
ss,
adm
ministração e à área de
d Conform
midade.

reporrtando

se
empre

à

alta

Gerenc
ciamento
o do Risc
co Opera
acional
De acordo
a
com
m a Resollução nº 4.557/17,
4
define-se
d
r
risco
opera
acional com
mo a
posssibilidade da
d ocorrên
ncia de pe
erdas resultantes de eventos e
externos ou
o de
falha
a, deficiênccia ou inad
dequação de process
sos interno
os, pessoa
as ou sistemas,
tamb
bém incluindo o riscco legal associado
a
à inadequ
uação ou deficiência
a em
conttratos firma
ados pela instituição
o, às sanções em ra
azão de de
escumprim
mento
de dispositivos
d
s legais e às
à indenizações por danos a terceiros
t
decorrentes
s das
ativid
dades dessenvolvidass pela instituição.
A Ebadival po
ossui polítiicas, sistemas, proc
cessos e controles
c
internos co
om a
finalidade de identificarr, mensura
ar, avaliarr, monitora
ar, reporta
ar, controllar e
mitig
gar de posssíveis perd
das oriunda
as de expo
osição aoss riscos ine
erentes às suas
ativid
dades. Vissando, desta maneiira, assegurar o cum
mprimento
o das regrras e
norm
mas aplicá
áveis, parra que prráticas ina
adequadass não co
omprometa
am a
cond
dução dos negócios da
d instituiçção.

Gerenciamento
o do Risco de Me
ercado
Em conformida
c
ade com a Resolução nº 4.557/17, define
e-se risco d
de mercado
como a possib
bilidade de ocorrência
a de perda
as resultanttes da flutu
uação nos
valores de merrcado de in
nstrumento
os detidos pela institu
uição. Esta
a definição
o
inclu
ui o risco da variação
o das taxass de juros e dos preçços de açõe
es, para os
s
instrrumentos classificado
c
os na carte
eira de neg
gociação e o risco da
a variação
cambial e dos preços de mercadorrias (comm
modities), para os insttrumentos
classsificados na
n carteira de negociação ou na
a carteira bancária.
b
N
No âmbito das
operrações rea
alizadas pe
ela Ebadiva
al, identifica
a-se o riscco da variação cambial,
risco
os associad
dos a mud
danças eco
onômicas e políticas, bem como
o a variaçã
ão
do comportam
c
ento do co
onsumidor diante dos
s produtos ofertados pela
instittuição.
A po
olítica de gerenciame
ento de riscco de merc
cado da Eb
badival enccontra-se em
e
linha
a com os princípios
p
d Conselh
do
ho Monetárrio Naciona
al e constittui um
conjunto de regras para controlar a exposição ao risco,, mantendo
o-o nos nív
veis
requ
uisitados.

Geren
nciamentto do Ris
sco de Crédito
C
O Risco
R
de Crédito
C
descrito na Resolução
o nº 4.557
7/17 descrreve o me
esmo
como a expossição ao rissco de cré
édito assoc
ciada à possibilidade
e de ocorrê
ência
de perdas associadas ao não cumprim
mento de obrigaçõe
es relativa
as à
operrações de
e crédito. Uma vezz que a Ebadival não realiza quais
squer
operrações de crédito à clientes ou
o fornece
edores a in
nstituição atua de fo
orma

consservadora com mittigadores e respeitando rig
gorosamen
nte os lim
mites
regu
ulamentare
es e pruden
nciais estabelecidos pelo Bancco Central d
do Brasil.

Gerenciamento de Risco de Liquidez
Em conformida
ade com a Resoluçã
ão nº 4.55
57/17, defin
ne-se risco
o de liquid
dez a
posssibilidade de
d a instittuição não
o ser capa
az de hon
nrar eficien
ntemente suas
obrig
gações essperadas e inespe
eradas, co
orrentes e futuras, incluindo
o as
deco
orrentes de
e vinculação de garrantias, sem afetar suas
s
opera
ações diárias e
sem incorrer em
e perdass significatiivas e a a possibilid
dade de a instituição
o não
consseguir nego
ociar a pre
eço de merrcado.
A Po
olítica de gerenciam
g
mento de risco de liquidez da Ebadival
E
e
encontra-se
e em
linha
a com oss princípio
os do Con
nselho Mo
onetário Nacional
N
e constituii um
conjunto de re
egras para controlar a exposiçã
ão ao risco
o, mantendo-a em níveis
n
mínimos pré-d
definidos, conforme
e parâmettros estab
belecidos pela Direttoria.
Cabe ressaltar que o processo
p
d gestão e controle
de
e do risco
o de liquid
dez é
revissado perio
odicamente com o objetivo de mante
er-se alinhado com
m as
regu
ulamentaçõ
ões vigentes e melh
hores práticas de mercado.
m
D
Dessa form
ma, a
estru
utura atuall está apta
a a avaliar e monitora
ar os riscos associad
dos, garantindo
eficiê
ência na gestão desttes riscos.

Gerencia
amento do
d Risco
o Socioambiental
De acordo
a
com
m a Resolução 4.32
27/14 defin
ne-se risco
o socioamb
biental com
mo a
posssibilidade de ocorrê
ência de perdas financeiras decorren
ntes de danos
socio
oambienta
ais. Sendo assim, o grau
g
de ex
xposição co
onsiderand
do o baixo grau
de exposição
e
da Ebadivval em seu
us produto
os e serviçços, bem ccomo as partes
interressadas, como
c
clien
ntes e usuá
ários dos produtos
p
e serviços o
oferecidos pela
instittuição. A Ebadival entende
e
se
eu papel de
d crescerr de forma
a sustentáv
vel e
com responsabilidade socioamb
biental, visando a preservação do meio
amb
biente, o re
espeito aoss diretos humanos, o bem-esta
ar de seus colaborad
dores
e da
a comunida
ade em que
e atua.
O gerenciam
mento do risco socioambie
s
ental é realizado através do
mon
nitoramento
o da expossição ao rissco operac
cional/lega
al, risco de conformid
dade,
risco
o reputaciional e de
d condutta, o qua
al também
m visa m
mitigar o risco
socio
oambienta
al associad
do à realização de negócios
n
c
com
cliente
es, prestad
dores
de serviço,
s
pa
arceiros e forneced
dores expo
ostos a alltos riscoss ambienta
ais e
socia
ais.

Geren
nciamentto do Ris
sco Repu
utacional e de Co
onduta
O Risco
R
de Reputacion
R
nal e de Conduta ligado ao modelo d
de negócio
o da
Ebad
dival eng
globa, principalmente,
fato
ores de conformid
dade lega
al e
regu
ulamentar inerentes à qualque
er pessoa física
f
ou ju
urídica. A E
Ebadival busca
b

identificar, mitiigar e minimizar qua
alquer perc
cepção neg
gativa que
e poderia afetar
a
seuss negócioss, clientess ou outra
as partes interessa
adas por meio de seus
proccessos e controles,
c
p
pois
comprreende que a reputa
ação é imp
portante pa
ara a
man
nutenção da credibilid
dade e con
ntinuidade de seus ne
egócios.

G
Gerencia
amento de
d Capita
al
O rissco de cap
pital apressenta-se pe
ela falta de capacida
ade em m
manter um nível
adeq
quado de capital na instituição
o, este risc
co deve co
onsiderar a
as metas e de
nece
essidade de
d capital consideran
c
do os obje
etivos estra
atégicos da
a instituição.
O gerenciame
g
ento de capital
c
da Ebadival conta com
m um pro
ocesso pa
ara o
mon
nitoramento
o e o con
ntrole do capital da
a instituiçã
ão e tem por objetivo o
acom
mpanhame
ento, plan
nejamento e manutenção do capita
al em níveis
n
compatíveis co
om os risco
os incorridos.

