
                                                                    

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 
Políticas Corporativas 

1 – IDENTIFICAÇÃO 
 

Título:  POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL 

Restrições 
para Uso: 

Acesso Controle 

 Livre  Reservado  Confidencial  Controlada  Não Controlada  Em Revisão 

 

2 - RESPONSÁVEIS 

 

Etapa Área Responsável Cargo Data 

Elaboração Compliance Consultor 07/08/2012 

Verificação Compliance Gerente de Compliance 15/08/2012 

Distribuição Compliance Gerente de Compliance 28/01/2013 

Aprovação 
Diretoria Executiva Diretor Presidente 20/08/2012 

Conselho de Administração Conselheiro 18/12/2012 

 

3 – DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

Documento Data Objetivo 

Resolução nº 3.988 30/06/2011 Resolução do BCB que dispõe sobre a implementação de estrutura 
de gerenciamento de capital 

 

 

4 – REVISÕES 
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Políticas Corporativas 

 
 
 

 

Esta Política estabelece as diretrizes e responsabilidades para implementação da estrutura de 

gerenciamento de capital, visando a permanente adequação aos limites operacionais em vigor, tendo por 

base a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e a dimensão da exposição aos riscos. 

 
 
 
 

Esta Política deve ser de conhecimento da área de operações e demais gestores. 

 

 

 

 

3.1 Estrutura de Gerenciamento de Capital 

 

A estrutura para o gerenciamento de capital da Desenvolve  está subordinado à Diretoria de Operações e 

está estabelecida de modo a possibilitar: 

 

• Contínuo conhecimento da organização sobre a operação cujos riscos têm reflexo no cálculo do 

capital,  , através dos mecanismos de identificação e avaliação estabelecidos na Política de 

Gerenciamento de Riscos; 

• Implementação de Plano de Capital formalizado no Plano de Negócio da Desenvolve, mantendo sua 

atualização plurianual, abrangendo horizonte mínimo de 03 anos; 

• Realização de simulações de eventos severos e condições extremas de mercado (teste de 

estresse) e avaliação de seus impactos no cálculo do capital; 

• Elaboração e divulgação de relatórios gerenciais anuais, contemplando a adequação do capital e 

considerações para apresentação ao Conselho de Administração. 

• Com base nesta estrutura, o gerenciamento do capital da Desenvolve  um processo contínuo de 

monitoramento e controle de avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a 

instituição está sujeita e planejamento de metas considerando os objetivos estratégicos da 

instituição. 

 

2. Abrangência 

1. Objetivo 

3. Passos Críticos 
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3.2 Objetivos da Política de Gerenciamento de Capital 

 

O Conselho de Administração da Desenvolve expressa através deste documento, seu compromisso de 

acompanhar por intermédio dos relatórios apresentados pela diretoria, a gestão permanentemente voltada 

para o gerenciamento do capital, que deve contemplar ações focadas na manutenção de sua adequação e 

disseminação dos seguintes objetivos: 

 

• Promover e manter estrutura de gerenciamento de capital compatível com a natureza das 

operações,  a complexidade dos produtos e serviços oferecidos ao mercado e a dimensão de sua 

exposição a riscos; 

• Estabelecer procedimentos internos operacionais para o tratamento e gerenciamento do capital; 

• Promover na instituição postura prospectiva visando a antecipação da necessidade de capital 

decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado e na política de operações ativas. 

 

Esta Política está aprovada pelo Conselho de Administração e deve ser comunicada e acessível aos 

colaboradores envolvidos no processo de gerenciamento. 

 

Para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia, esta Política será analisada e revisada 

criticamente em período anual ou se antes deste prazo alguma alteração justifique a necessidade em 

conformidade com a legislação. 

 

3.3 Plano de Capital 

 

Para direcionar o foco estratégico da Desenvolve em relação à sua atuação de mercado, é estabelecido e 

implementado o Plano de Capital que está inserido no Plano de Negócios para uma perspectiva mínima de 

3 anos. Neste documento está definido o plano de capital contendo: 

 

• Metas e projeções de capital; 

• Fontes de capital da instituição; 

• Plano de contigência de capital. 

 

Para definição dos itens acima, são considerados em sua avaliação as ameaças e oportunidades relativas 

ao ambiente econômico, projeções de valores, metas de crescimento e participação no mercado e política 

de distribuição de resultado.  
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3.4 Dispensa  

 

Conforme disposto no  art.6º - §1º da Resolução do CMN nº 3.988 de 30 de Junho de 2012 que dispõe 

sobre Gerenciamento de Capital, as Agências de Fomento são dispensadas da obrigatoriedade de 

estabelecer o Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (ICAAP). 

 

 

 

 

 

Os controles de acompanhamento de desempenho de capital estão definidos no Plano de Negócios. 

 

 

 

 

5.1 - É de responsabilidade da Diretoria Executiva 

 

• Manter a Política aprovada  pelo Conselho de Administração; 

• Nomear Diretor responsável pela implementação do gerenciamento de capital; 

• Implementar o Plano de Negócios. 

 

5.2 - É de responsabilidade do Diretor de Operações 

 

• Acompanhar os indicadores de Desempenho do Capital da instituição; 

• Monitorar os resultados das aplicações diariamente através do relatório de Posição Financeira; 

• Propor ações para Diretoria Executiva para adequação de capital quando necessário; 

• Elaborar e apresentar os resultados do Gerenciamento de Capital nas reuniões do Conselho de 

Administração. 

 

5.3 - É de responsabilidade do Gerente de Operações 

 

• Manter a Diretoria de Operações comunicada sobre os resultados de Gerenciamento de Capital 

diariamente através da Posição Financeira; 

• Inserir nome do Diretor responsável no sistema UNICAD. 

4. Indicadores de Desempenho 

5. Responsabilidades 
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5.4 - É de responsabilidade da Área de Gestão de Riscos 

 

• Acompanhar, avaliar e formalizar os testes de estresse e plano de contigência de capital; 

• Elaborar e apresentar os relatórios gerenciais anuais. 

 

 

 

 

 

Registro Identificação Proteção Armazenamento Retenção Descarte 

Plano de 

Negócio 

Plano de 

Negócio / ano 

de referência 

Pasta 
Diretoria 

Executiva 
5 anos Rasgado 

Relatório 

Gerencial de 

Capital 

Por Título / 

Data 
 Pasta 

Área de Gestão 

de Riscos 
5 anos Rasgado 

 

 
 
 
 

 

Não aplicável 

6. Registros 

7. Anexos 


