
 
 

 

POLÍTICA GERAL DE DIRECIONAMENTOS OPERACIONAIS DA  

BB DTVM 

 
 

1. Introdução:  

 

Esta Política orienta as operações da BB DTVM com relação ao controle e à 

conformidade, ao retorno, aos riscos, à segurança e à liquidez. A BB DTVM orienta-

se pela Política Geral de Direcionamentos Operacionais do Banco do Brasil. 

 

A BB DTVM, subsidiária integral do Banco do Brasil (BB), define seus 

direcionamentos a partir das orientações do acionista controlador, observadas as 

particularidades específicas, legais e regulamentares inerentes ao negócio de 

gestão de recursos de terceiros. 

 

 

2. Controle e Conformidade:  

 

Observamos as melhores práticas e princípios no desenvolvimento de ações de 

controle interno, respeitados os dispositivos legais e regulamentares aplicáveis.  

 

Garantimos a existência de controles internos em todos os níveis, de acordo com a 

natureza, a complexidade e os riscos das atividades.  

 

Dispomos de instrumentos de gestão que permitem o estabelecimento de acordos 

sobre resultados a serem alcançados em todos os níveis organizacionais. 

 

Utilizamos, no processo de gestão, mecanismos expressos em normativos, que 

detalham os procedimentos operacionais necessários à implementação das 

decisões organizacionais relativas aos negócios e processos da Empresa e ao 

atendimento de exigências legais e de órgãos reguladores, autorreguladores  e 

fiscalizadores.  

 

Garantimos o acesso às informações sobre controles internos a todos os 

funcionários, de acordo com a função por eles exercida.  

 

Adquirimos produtos e serviços em conformidade com as especificações internas e 

externas vigentes, inclusive no que diz respeito à responsabilidade socioambiental. 

 

Assentamos a contabilidade da Empresa nas melhores práticas de registro dos fatos 

e de geração de informações.  

 



 
 

 

Divulgamos a todos os funcionários as responsabilidades de gestão e manutenção 

do sistema de controles internos.  

 

 

3. Retorno:  

Contribuímos para o resultado operacional do Banco, distribuindo integralmente ao 

controlador o lucro líquido da BB DTVM sob a forma de dividendos.  

 

Observamos o retorno econômico-financeiro no desenvolvimento de negócios e 

investimentos da carteira própria da BB DTVM, considerados o custo de 

oportunidade, o risco e a possibilidade de realização. 

 

Estabelecemos parâmetros de acompanhamento sistemático do retorno dos 

negócios da carteira própria da BB DTVM. 

 

 

4. Riscos:  

 

Somos conservadores na gestão de riscos. 

 

Adotamos a visão global de diferentes categorias na gestão de riscos. 

 

Segregamos as funções de gestão de riscos e de negócios. 

 

Adotamos as melhores práticas em gestão de riscos, respeitadas as normas e 

diretrizes de supervisão e de regulação pertinentes aos negócios da BB DTVM. 

 

Identificamos, classificamos e disponibilizamos informações sobre os riscos 

incorridos pela BB DTVM e pelos Fundos de Investimento geridos. 

 

 

5. Segurança:  

 

Gerimos a segurança mediante mecanismos formais e baseados em princípios 

técnicos.  

 

Adotamos soluções de segurança ajustadas à dimensão das ameaças e à extensão 

de seus impactos.  

 

Desenvolvemos e administramos processos, produtos e serviços verificando, sob a 

ótica da segurança, características e procedimentos a eles inerentes. 

 



 
 

Preservamos os quesitos de segurança na contratação de serviços e no 

relacionamento com colaboradores, fornecedores e parceiros. 

 

 

6. Liquidez:  

 

Gerimos a liquidez dos Fundos de Investimento e da Carteira Própria da BB DTVM 

em conformidade com o previsto nos respectivos documentos mandatários.  

Gerimos a liquidez de forma a honrar compromissos financeiros e manter a 

continuidade dos negócios.  

Fundamentamos a administração de liquidez em conceitos de gestão de ativos e passivos, 

fluxo de recursos financeiros e gerenciamento de riscos. 

 

 


