
 

                                                                                                                            

 

 
 

 

 
Políticas Corporativas 
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Políticas Corporativas 

 

 

 

Esta Política estabelece as diretrizes e responsabilidades para a implantação, manutenção e melhorias da 

estrutura de gerenciamento de riscos, tendo como objetivo promover ações que possam assegurar que a 

exposição a riscos estejam em limites adequados.  

 

 

 

Esta Política deve ser de conhecimento dos colaboradores da organização, por estar focado na 

disseminação das posturas adequadas para o tratamento dos riscos inerentes ao negócio. 

 

 

 

 

3.1 Estrutura de gerenciamento de riscos 

 

Nossa estrutura de gerenciamento de riscos está definida de forma centralizada, é compatível com a 

complexidade dos produtos e serviços oferecidos ao mercado e está planejada de modo que todas as 

partes envolvidas participem e sejam comunicadas sobre os resultados alcançados. 

 

Para que esta estrutura de gerenciamento dos riscos de Crédito, Liquidez, Mercado e Operacional seja 

adequada,devem ser tomadas as seguintes ações de forma permanente e com periodicidade planejada: 

 

• Implantação de sistema, rotinas e procedimentos para identificar, mensurar, controlar e mitigar a 

exposição ao risco, tanto em nível individual quanto em nível agregado; 

• Realização, com periodicidade mínima anual, de teste de avaliação dos sistemas de riscos; 

• Utlização do comitê de crédito como um suporte para avaliação dos riscos de Crédito; 

• Implantação desta Política e outras estratégias de gerenciamento claramente documentadas que 

estabeleçam limites, mecanismo de mitigação e procedimentos destinados a manter a exposição ao 

risco em níveis aceitáveis. 

 

 

 

1. Objetivo 

2. Abrangência 

3. Passos Críticos 
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A gestão de riscos está planejada  para atuar de forma independente, como suporte de gestão para toda 

estrutura organizacional. A área de controles internos e auditoria Interna devem manter um fluxo de 

comunicação de resultados para auxiliar a análise eficiente e eficaz dos riscos pela área competente. 

 

 

3.2 Objetivos da Política de Gerenciamento de Riscos 

 

A Diretoria Executiva da Desenvolve expressa através deste documento seu compromisso de manter uma 

gestão assertiva de gerenciamento dos riscos, com os seguintes objetivos: 

 

• Promover o gerenciamento e manter a organização informada sobre os riscos mais relevantes ( os 

que impactam mais fortemente e negativamente a Desenvolve); 

• Disseminar em todos os níveis da organização a cultura para gerenciamento dos riscos e estimular 

o comprometimento de todos os colaboradores; 

• Estimular o desenvolvimento de canais de comunicação que facilitem a gestão eficiente e eficaz dos 

processos. 

 

Esta Política está aprovada pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração e deve ser comunicada 

aos colaboradores e parceiros relevantes. 

 

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

criticamente em período anual ou quando houver mudanças significativas que impactem no seu 

cumprimento. 

 

Na sua implementação e revisões os colaboradores devem ser treinados, incluindo prestadores de serviços, 

para garantir o conhecimento de todos sobre as alterações realizadas e manter o compromentimento com 

as políticas corporativas. 

 

 

3.3 Gerenciamento de Riscos 

 

Para cada grupo de risco, além desta política, temos documentados os procedimentos de gerenciamento 

dos riscos, que estabelecem limites, mecanismos de mitigação com o objetivo de mantê-los em níveis 

aceitáveis. Abaixo descrevemos as Políticas de Gerenciamento dos Riscos de Crédito, Mercado, Liquidez e 

Operacional: 
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Risco de Crédito 

 

Todas as operações provisionadas seguem as diretrizes  estabelecidas nos procedimentos de Concessão 

de Crédito, com o objetivo de minimizar 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.  

 

Dentre as estratégias para mitigação dos riscos estão: 

 

• Estabelecimento de Procedimento de Concessão de Crédito que define a avaliação dos riscos de 

toda solicitação de crédito de acordo com cada segmento, análise técnica da capacidade do cliente 

em cumprir o acordado, veracidade das garantias apresentadas, através de visitas ao local e 

acompanhamento da aplicação dos recursos, estabelecimento dos limites para realização de 

operações sujeitas ao risco de crédito tanto em nível individual quanto em nível agregado e 

avaliações das operações sujeitas ao risco de crédito, levando em consideração a possibilidade de 

ocorrência de perdas resultantes de flutuação dos valores de mercado; 

• Estabelecimento de procedimento que define as estratégias a serem adotadas para Recuperação 

de Crédito; 

• A adequação dos níveis de Patrimônio de Referência ( PR ) e de provisionamento compatíveis com 

o risco de crédito gerenciado através do módulo contábil do sistema de gestão utilizado na 

Desenvolve; 

• Identificação prévia dos riscos de crédito inerentes a novas atividades e produtos e a análise prévia 

de sua adequação aos procedimentos e controles adotados pela instituição. 

 

 

Risco de Mercado 

 

Está associado a análise frequente do mercado para mitigação da possibilidade de ocorrência de perdas 

resultantes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pela Desenvolve. 

 

Dentre as estratégias para mitigação dos riscos estão: 
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• Análise consistente da carteira de ativos financeiros, por meio de controles internos que assegurem 

a adequação da classificação e monitoramento das operações estabelecidas no procedimento de 

Monitoramento Financeiro; 

• Identificação prévia dos riscos de mercado inerentes a novas atividades e produtos e a análise 

prévia de sua adequação aos procedimentos e controles adotados pela instituição, 

 

Risco de Liquidez 

 

Para minimizar riscos de desequilíbrio entre ativos e passivos e não comprometer a capacidade de 

pagamento da Desenvolve, sem afetar as operações diárias e sem incorrer em perdas significativas, 

mantemos os sistemas de controles estruturados e alinhados com os processos operacionais, com as 

seguintes estratégias: 

 

• Determinação de limites de mínimos de caixa para suportar a continuidade de nossas atividades no 

Procedimento de Gerenciamento do Risco de Liquidez;  

• Implantação de Plano de Contingência para reverter operação em situações de desequilíbrio 

financeiro; 

• Elaboração de relátórios que permitem o monitoramento dos riscos de liquidez assumidos através 

da Posição Financeira que avalia a situação da carteira de clientes realizado pela área de 

Operações; 

• Avaliação do impacto nos diferentes cenários, nos seus fluxos de caixa, nos fatores internos e 

externos à instituição; 

• Os critérios e a estrutura para o gerenciamento de risco de liquidez estão documentados no 

Procedimento de Gerenciamento do Risco de Liquidez. 

 

O gerenciamento do risco de liquidez é realizado através de controle diário dos fluxos de caixa, aplicações, 

saldos bancários, com o objetivo de manter a liquidez nos padrões definidos no Procedimento de 

Gerenciamento do Risco de Liquidez e no Procedimento de Monitoramento Financeiro. 

 

Risco Operacional 

 

O gerenciamento do risco operacional é responsável pelo processo de identificação, avaliação, 

mensuração, controle, mitigação, monitoramento, prevenção e reporte de todas as situações que 

representem risco operacional para a Desenvolve. Este gerenciamento é realizado através do mapeamento 
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dos processos para identificar todas as atividades, fluxos operacionais, itens de controle, responsabilidades 

e outros fatores que afetam a operacionalização e continuidade do negócio da Agência. 

Nossa estratégia para o controle é a manutenção dos riscos potenciais sob adequada observância e 

respectivos planos de mitigação e contingência. 

 

Esta estrutura de gerenciamento de riscos está implementada de modo a minimizar as ocorrências de 

perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação utilizando as seguintes estratégias: 

 

• Estabelecimento de procedimentos documentados dos processos realizados na Desenvolve, assim 

como definição das responsabilidades dos colaboradores para mitigação do risco operacional 

• Criação e manutenção de canais de comunicação efetivos para divulgar a estratégia de 

gerenciamento e disseminar cultura de controle de risco operacional em toda a instituição 

• Monitoramento dos principais riscos associados a produtos, atividades, processos e sistemas da 

instituição por meio da Matriz de Risco controlada pela área de Gestão de Riscos  

 

A Desenvolve, por meio dos seus gestores, deve observar na execução dos processos que envolvam 

riscos, o cumprimento de todos os requisitos desta Política, como também dos procedimentos internos, 

visando a mitigação dos mesmos com ações detectivas, preventivas e corretivas. 

 

3.4 Identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação do riscos 

 

O processo de gerenciamento de riscos da Desenvolve permite a identificação, monitoramento e controle 

dos riscos no desenvolvimento das atividades, através dos procedimentos internos de cada área. 

 

Cada área deve manter os controles internos necessários e apropriados para a avaliação dos riscos 

inerentes ao seu processo. Estes controles devem conduzir a Desenvolve para o aperfeiçoamento contínuo 

de seus mecanismos e ações de gestão para mitigação dos riscos. 

 

Por esta razão, os controles internos devem ser submetidos, em intervalos planejados, a avaliação do 

Comitê de Controles Internos – CCI, para análise global do desempenho da empresa em relação aos 

controles de riscos e ações estratégicas sejam definidas para a melhoria contínua. 

 

 

4.6 Divulgação de relatórios  
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Anualmente devem ser emitidos relatórios gerenciais para o conselho de administração, acerca do 

desempenho do monitoramento dos riscos de Crédito, de Liquidez, de Mercado e Operacional, avaliação do 

cumprimento da Política, resultados dos testes de estresse realizados no sistema, volume de perdas 

associadas aos riscos, descrição das estruturas de gerenciamento dos riscos, treinamentos realizados, 

entre outros. Estes relatórios podem conter outras informações de acesso público. Após a apresentação 

destes relatórios a Diretoria Executiva, a área de Gestão de Riscos devem resumir as informações que 

serão publicadas na imprensa local e no diário oficial. 

 

Outros relatórios contendo avaliações e mensurações de riscos podem ser elaborados, de acordo com as 

necessidades do conselho de administração e da Diretoria Executiva em avaliar os fatos definidos como 

relevantes. 

 

 

 

 

Os indicadores de desempenho estão descritos nos procedimentos gerenciamentos de cada risco e nos 

procedimentos operacionais relacionados aos riscos. 

 

 

 

 

5.1 É de responsabilidade da Diretoria Executiva 

 

• Manter a Política aprovada junto ao Conselho de Administração; 

• Assegurar que os procedimentos internos sejam mantidos em uso nas operações; 

• Assegurar aos gestores apoio nas ações de prevenção, correção e mitigação dos riscos; 

• Aprovar e manter em funcionamento os planos de contingências; 

• Aprovar os procedimentos internos. 

 

5.3 É de responsabilidade da gestão de  Compliance e de Riscos 

 

• Disponibilizar revisão atualizada desta Política para os colaboradores; 

• Estabelecer e acompanhar a implementação de cronograma anual de revisões de políticas, 

procedimentos e planos de contingência 

4. Indicadores de Desempenho 

5. Responsabilidades 
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• Estabelecer e acompanhar execução dos treinamentos estabelecidos  no plano anual; 

• Manter registros comprobatórios da realização dos treinamentos; 

• Orientar as áreas sobre a manutenção dos controles internos; 

• Assessorar a Diretoria Executiva na elaboração dos relatórios da administração, quando da 

publicação semestral das demonstrações financeiras. 

 

 

5.4 É de responsabilidade de todos os gestores 

 

• Identificar, avaliar, monitorar, controlar e tomar ações para mitigar os possíveis riscos em suas 

áreas e informar a área de Gestão de Riscos; 

• Acompanhar a execução dos processos conforme os procedimentos internos; 

• Treinar colaboradores sobre a gestão de riscos; 

• Manter a Diretoria Executiva informada sobre a ocorrência de falhas ou situações que possam expor 

a  Desenvolve aos riscos detalhados nesta Política 

• Fazer o acompanhamento dos controles internos de sua área. 

 

 

 

 

Registro Identificação Proteção Armazenamento Retenção Descarte 

Relatório da 

administração 

Por data de 

publicação 
Em pasta 

Armário sala de 

Compliance 
  

Matriz de 

Riscos 

Por data de 

atualização 

Arquivo 

eletrônico 
Computador 

Última 

atualização 
Não aplicável 

 

 
 
 
 
Não aplicável  

6. Registros 

7. Anexos 


