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GLOSSÁRIO DE SIGLAS 

 

Cluster Refere-se aos grupamentos de cada um dos fatores de risco. 

FIDC  Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. 

GEA  Grau de Especificidade de Ativos. 

GRC Sistema Gestão de Risco de Crédito, gerido pela Divisão de 
Análise de Crédito. 

IHH  Índice de Herfindahl-Hirschman. 

IN  Instrução Normativa. 

PL  Patrimônio Líquido. 

TCR2 Taxa de Câmbio Referencial, apurada a partir da coleta diária de 
cotação de compra e venda de dólar dos Estados Unidos 
(cotações firmes) para liquidação em dois dias (D+2), na B3 Brasil 
Bolsa Balcão S.A. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este Manual tem por objetivo definir as métricas e processos de gerenciamento do 

risco de crédito/contraparte e concentração dos fundos de Investimento e carteiras 

administradas geridas pela BB DTVM, de forma a descrever os procedimentos que 

permitem o gerenciamento, monitoramento, identificação, mensuração, avaliação, 

reporte, controle, mitigação e o ajuste quando aplicável aos riscos mencionados. 

 

Tipologia e Modelo de Abordagem 

 

Este documento apresenta o modelo do Grau de Especificidade de Ativos (GEA) 

como instrumento de Gestão de Risco de Crédito para fundos de investimento e os 

conceitos que o envolve. O modelo apresenta aspectos relacionados à 

especificidade dos ativos e seus reflexos nos fatores de risco considerados para 

análise da carteira de crédito adotada para os fundos, que são aqueles riscos 

relacionados ao modo de gerir as carteiras e aos processos decisórios internos de 

avaliação de crédito dos instrumentos financeiros.  

 

BREVE HISTÓRICO 

 

A Instrução CVM 558, de 26/05/2015, por meio do artigo 23, parágrafo 1°, inciso V e 

parágrafo 2°, inciso II, estabelece que o gestor de recursos deve implementar e 

manter Política de Gestão de Riscos determinando que o Diretor responsável pela 

Gestão de Riscos encaminhe um Relatório de Exposição a Riscos de cada uma das 

carteiras de valores mobiliários sob gestão, com frequência mínima mensal, às 

pessoas indicadas na referida política, permitindo assim monitoramento, 

mensuração e ajustes permanentes dos risco inerentes aos fundos ou carteiras 

geridos. 
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Em atendimento à legislação a BB DTVM, após estabelecer a métrica denominada 

Grau de Especificidade de Ativos (GEA) como instrumento de Gestão de Risco de 

Crédito para fundos de investimento, iniciou o processo de avaliação de resultados e 

adequação de processos com o objetivo gerar definição da estrutura de governança. 
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CAPÍTULO I – ABRANGÊNCIA E RESPONSABILIDADES 

 

1. ABRANGÊNCIA 

 

Os princípios descritos neste manual se aplicam aos fundos de investimento 555, 

fundos de índices de mercado e demais fundos de investimento controlados pela BB 

DTVM. 

 

 

Gestão de Risco de Crédito 

 

A expressão “Risco de Crédito” refere-se à possibilidade de ocorrência de perdas 

associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas 

obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de títulos de crédito 

decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, à repactuação dos 

termos contratados e aos custos de recuperação. O risco de crédito de um fundo de 

investimento ou carteira administrada é derivado de sua exposição a um conjunto de 

ativos de crédito privado, sendo dependente da qualidade creditícia de cada um dos 

Emissores/Emissões e respectivas concentrações de seus valores mobiliários. 

 

O monitoramento do Risco de Crédito dos Fundos de Investimento está incorporado 

aos processos de gestão do risco de crédito em consonância com as diretrizes da 

Política de Gerenciamento de Risco de Crédito, abrangendo risco de crédito da 

contraparte e de concentração em fundos de investimento sob a gestão da BB 

DTVM, aprovada pelo seu Conselho de Administração. 

 

2. RESPONSABILIDADES 
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A metodologia apresentada neste manual foi desenvolvida no âmbito da Gerência de 

Gestão de Riscos, pela Divisão de Modelagem para Riscos de Mercado, Liquidez e 

Crédito.  

 

O Conselho de Administração da BB DTVM é responsável pela aprovação das 

políticas da Empresa, conforme disposto no Estatuto Social, Capítulo V - Seção 11 

Art. 16, inciso I. 

 

O Comitê Superior de Gestão de Riscos e Controles Internos é responsável, dentre 

outras atividades, pela aprovação de modelos, metodologias, técnicas, indicadores, 

métricas, critérios, assim como o manual de gestão de risco e parâmetros aplicados 

à gestão do Risco de Crédito dos Fundos de Investimento da BB DTVM e possui as 

seguintes características: 

a) Composição: Como Membros Permanentes participam o Diretor-Presidente, 

Diretor Executivo Comercial e de Produtos, Diretor Executivo de 

Administração de Fundos e Gestão da Empresa, Diretor Executivo de Gestão 

de Ativos, Gerente Executivo de Gestão de Riscos e Gerente Executivo de 

Governança, Regulação e Compliance. Os Membros Não Permanentes 

possuem participação restrita às deliberações sobre assuntos relacionados às 

suas atribuições, com manifestação de voto obrigatória. Os Membros 

Consultivos com participação de caráter consultivo, sem direito a voto, 

restrita aos assuntos relacionados às suas atribuições são: Gerente de 

Divisão de Compliance e Controles Internos; Gerente de Divisão de Gestão 

de Riscos de Mercado, Liquidez e de Crédito; Gerente de Divisão de Gestão 

de Riscos Corporativos e Gerente de Divisão de Modelagem para Riscos de 

Mercado, Liquidez e de Crédito. Os Membros Suplentes são indicados pelos 

membros permanentes, não sendo passível a indicação de suplentes pelos 

membros que sejam integrantes da Diretoria Executiva. Os Membros 

Convidados são pessoas autorizadas pelo Coordenador a participar da 

reunião, sem direito a voto, para prestar informações necessárias à 

deliberação; 
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b) Periodicidade: O Comitê reunir-se-á ordinariamente a cada dois meses, em 

dia e hora previamente acordado entre seus integrantes, ou 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Coordenador, mediante 

solicitação de qualquer componente do Comitê, para assuntos relevantes 

e/ou urgentes; 

c) Quórum: O quorum mínimo para a instalação do Comitê é de 4 (quatro) 

integrantes, sendo obrigatória a presença de seu Coordenador. É necessária 

a presença de no mínimo 02 (dois) Diretores da BB DTVM, dos quais um 

deverá ser, obrigatoriamente, o Diretor-Presidente; 

d) Processo de tomada de decisão: As decisões do Comitê serão tomadas em 

quorum mínimo, por unanimidade, e acima do quorum mínimo por maioria 

simples. No caso de empate, prevalece o voto do Diretor-Presidente; 

e) Formalização: as decisões do Comitê são registradas em Atas e os 

documentos utilizados como subsídio à decisão são anexados e guardados 

pelo prazo mínimo de 10 anos; 

f) Responsabilidades: Aprovar em relação à Gestão de Riscos: 

 Limites de Risco da carteira própria; 

 Alçadas para extrapolação dos limites fixados e o fluxo operacional 

interno a ser observado no gerenciamento dos riscos dos fundos de 

investimento; 

 Inventário de riscos e conjunto corporativo de riscos relevantes; 

 Definições do tratamento a ser aplicado aos eventos de perda 

operacional de produtos e serviços;  

 Classificação contábil de ativos alocados na carteira própria com 

intensão de serem mantidos até o vencimento; 

 Manuais de gestão de riscos e segurança da informação; 

 Modelos, metodologias, técnicas, indicadores, métricas, critérios e 

parâmetros aplicados à gestão de riscos dos fundos de investimento e 

carteiras administradas, inclusive quanto ao risco de crédito e 

operações estruturadas;  
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 Modelos, metodologias, técnicas, indicadores, métricas, critérios e 

parâmetros aplicados à gestão de riscos corporativos e da carteira 

própria; e 

 Inventário de Ativos da Empresa, Declaração de Aplicabilidade e plano 

de Tratamento. 

 

O Comitê de Gestão de Riscos e Controles Internos, em relação à Gestão de Riscos 

possui as seguintes características: 

 

a) Composição – Como Membros Permanentes participam com direito a voto 

em todos os assuntos deliberados o Gerente Executivo de Gestão da 

Empresa, Gerente Executivo de Gestão de Riscos, Gerente Executivo de 

Governança, Regulação e Compliance, Gerente Executivo de Produtos e os 

Gerentes Executivos da Diretoria de Gestão de Ativos (no mínimo um). Os 

Membros Não Permanentes possuem participação restrita às deliberações 

sobre assuntos relacionados às suas atribuições, com manifestação de voto 

obrigatória. Os Membros Consultivos com participação de caráter 

consultivo, sem direito a voto, restrita aos assuntos relacionados às suas 

atribuições são: Gerente da Divisão Administrativa; Gerente de Divisão de 

Comunicação e Marketing; Gerente de Divisão de Compliance e Controles 

Internos; Gerente de Divisão de Fundos de Fundos; Gerente de Divisão de 

Gestão de Riscos de Mercado, Liquidez e de Crédito; Gerente de Divisão de 

Gestão Financeira; Gerente de Divisão de Modelagem para Riscos de 

Mercado, Liquidez e de Crédito; Gerente de Divisão de Riscos Corporativos; e 

Gerente de Divisão de Tecnologia da Informação. Os Membros Suplentes 

são indicados pelos permanentes. Os Membros Convidados são pessoas 

autorizadas pelo Coordenador a participar da reunião, sem direito a voto, para 

prestar informações necessárias à deliberação. 

 

É responsável por: 

 Aprovar, entre outros assuntos: 

 Limites de risco dos fundos de investimento e carteiras administradas; 
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 Isenções e suspensões de limites de risco dos fundos de investimento 

e carteiras administradas; 

 Ações, medidas e instrumentos para mitigação de riscos; 

 Modelos e metodologias relativas ao processo de gestão da 

continuidade de negócios (GCN); 

 Relatórios e recomendações técnicas de gestão de risco de segurança 

da informação emitidos pela empresa. 

 

Manifesta-se sobre, dentre outros assuntos: 

 Alçadas para extrapolação dos limites fixados e o fluxo operacional 

interno a ser observado no gerenciamento dos riscos dos fundos de 

investimento; 

 Inventário de riscos e conjunto corporativo de riscos relevantes; 

 Definição do tratamento a ser aplicado aos eventos de perda 

operacional de produtos e serviços; 

 Classificação contábil de ativos alocados na carteira própria com 

intensão de serem mantidos até o vencimento; 

 Manuais de gestão de riscos e segurança da informação; 

 Modelos, metodologias, técnicas, indicadores, métricas, critérios e 

parâmetros aplicados à gestão de riscos dos fundos de investimento e 

carteiras administradas, inclusive quanto ao risco de crédito e 

operações estruturadas; 

 Inventário de Ativos da Empresa, Declaração de Aplicabil idade e 

Plano de Tratamento. 

 

Acompanhar, dentre outros assuntos: 

 Cenário Macroeconômico; 

 Evolução das demandas contingentes e perdas operacionais; 

 Fundos de investimento cujos limites de riscos foram definidos pelo 

cliente; 
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 Assuntos relacionados ao processo de gestão da continuidade de 

negócios; 

 Situações atípicas de mercados ou não contempladas nas regras e 

procedimentos internos de monitoramento, mensuração e ajuste, 

quando aplicável, dos riscos de mercado, liquidez e crédito inerentes 

aos Veículos de Investimento. 

 

A Gerência Gestão de Riscos está vinculada diretamente ao Diretor Presidente. 

 

As Divisões de Gestão de Fundos são responsáveis pelo acompanhamento mensal 

do Risco de Crédito dos fundos sob sua responsabilidade, devendo incorporar e 

utilizar essa informação de forma diligente na gestão dos fundos. 

 

A Divisão Modelagem para Risco de Mercado, Liquidez e Crédito tem, dentre outras 

responsabilidades, a de realizar estudos e proposições de metodologias, parâmetros 

de estresse e processos internos para aprovação pelos Comitês de Riscos.  

 

As equipes envolvidas na gestão de riscos encontram-se destacadas no 

organograma no ANEXO I. 

 

A estrutura da Gerência Gestão de Riscos, com as respectivas 

atribuições/prerrogativas e estrutura de cargos, está apresentada no ANEXO II. 
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CAPÍTULO II – PRINCÍPIOS GERAIS DA GESTÃO DE RISCOS        

 

Os princípios gerais e políticas de Gestão de Risco de Crédito da BB DTVM estão 

aderentes ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de 

Investimentos e ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para 

Administração de Recursos de Terceiros, em vigor a partir de 02/01/2019, conforme 

disposição intitulada como Regras de Risco, estabelecidas em seus artigos 39 e 40, 

e nas Diretrizes de apreçamento da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades 

dos Mercados Financeiros e de Capitais). 

 

Dada às disposições da Instrução CVM Nº 555, de 17 de dezembro de 2014, 

entende-se que a boa governança de riscos envolve, entre outros, os seguintes 

elementos: 

 Envolvimento da alta direção; 

 Responsabilidades claramente definidas; 

 Segregação de funções entre front-office, middle-office e back-office; 

 Área de gestão de risco independente; 

 Rotinas adequadas de auditoria e supervisão. 

 

O monitoramento do Risco de Crédito das carteiras e fundos é realizado 

mensalmente e as avaliações feitas para condições de normalidade e de estresse, e 

submetido aos critérios de apresentação do fundo em Ficha de Destaque no 

Relatório de Exposição a Riscos com relação ao risco de crédito /contraparte. 

 

São utilizados dados de negociação em mercado de títulos, obtidas de fontes de 

dados públicas e independentes, dados de negociações intragrupo, obtidas em 

banco de dados interno, e metodologia própria para quantificação das variáveis 

necessárias à estimação da qualidade do risco de crédito mensal dos fundos de 

investimento. 
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A mensuração do Risco de Crédito é realizada considerando-se todos os 

instrumentos financeiros existentes nas carteiras de crédito dos fundos de 

investimento que possam ser avaliados, que possibilitem a manutenção consistente 

de seus históricos mensais de avaliação. No caso de ativos não enquadrados na 

condição acima, a métrica de cálculo do Risco de Crédito considera nula ou 

inexistente sua participação no resultado da mensuração. 

 

A avaliação qualitativa do risco de crédito em condições de estresse, para os ativos 

do fundo, é realizada mediante aplicação de parâmetros de choque definidos sobre 

o rating dos instrumentos do emissor mais concentrado, os quais refletem situações 

de redução da qualidade de sua classificação de risco. 
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CAPÍTULO III – Metodologia        

 

1. ESPECIFICIDADE DE ATIVOS 

 

Ativo é definido pelo IASB – International Accounting  Standards Board  (2018)  

como “[...] Um recurso econômico atual controlado pela entidade como resultado de 

eventos passados. Um recurso econômico é um direito que tem o potencial para 

produzir benefícios econômicos”.  

 

Explorando a ideia de duração e do potencial econômico implícito na definição de 

um ativo, podemos considerar que um instrumento financeiro pode ser qualificado 

pela sua maturidade e pelo seu rating. O instrumento tornar-se-á, então, tão mais 

específico quanto maior for seu risco.  

 

A definição acima aproxima muito a especificidade de ativos do conceito de “sunk 

cost”, embora não haja uma identidade perfeita entre ambos. Esse último refere-se 

aos custos fixos incorridos e irrecuperáveis, fazendo aqui uma analogia ao risco de 

default do instrumento referenciado a um alto grau de especificidade. 

 

 

2. FATORES DE RISCO 

 

Fator de risco é definido por SECURATO (2003) como “[...] qualquer parâmetro de 

mercado cuja variação possa acarretar impacto no resultado da instituição, por 

afetar os valores de suas carteiras”.  

 

Os fatores de riscos elegidos para a métrica GEA procuram capturar possíveis 

impactos no curso natural da situação da qualidade de crédito que se busca atender. 

 



 MANUAL DE GESTÃO DE RISCO DE CRÉDITO  
PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

  #pública 
 

 
 

Versão Inicial – Aprovada pelo COMITÊ SUPERIOR DE 
GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS em 13.12.2018 

17 

 

São eles: 

 

I – Prazo: Representa a Duração em dias corridos ou, na sua ausência, o número de 

dias corridos entre a data atual e a data de vencimento do instrumento financeiro. 

 

II – IHH1: Para se chegar ao tamanho da concentração de mercado no fundo, utiliza-

se uma escala técnica, o Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), que é obtido pela 

soma dos quadrados das participações dos instrumentos financeiros segregados por 

Grupo Econômico. 

 

III – Rating2: Refere-se às atribuições de ratings internos às emissões dos 

instrumentos financeiros ou em sua ausência, aos seus respectivos emissores, 

avaliados pela BB DTVM. 

 

IV – Participação % no PL: Refere-se ao percentual de participação da carteira de 

crédito sobre o Patrimônio Líquido do Fundo. 

 

3. FORMULAÇÃO MATEMÁTICA DO GEA 

 

O Grau de Especificidade de Ativos de crédito é o resultado da identificação, reunião 

e classificação de atributos relacionados ao risco dos ativos que, quando agrupados 

em quantidades e com características específicas intensificam a exposição ao risco 

de crédito da carteira, configurando-se em uma situação potencialmente não 

desejosa para a gestão. 

                                            
1 O IHH é utilizado pelas autoridades nacionais e internacionais de defesa da concorrência como 
instrumento acessório na avaliação de níveis de concentração econômica. Conforme o Guia para 
Análise de Atos de Concentração, divulgado pelo Comunicado nº 22.366, de 27 de abril de 2012, o 
BCB considera que mercados que registraram valores para o IHH situados entre 0 e 1.000 são 
considerados de baixa concentração; entre 1.000 e 1.800 de moderada concentração; e acima de 
1.800 de elevada concentração. 
2 Caso haja a necessidade de conversão de ratings externos para a escala nacional/interna, deve-se 
ter sempre em mente que o rating atribuído a uma empresa não pode normalmente ser melhor do 
que o do país em que ela opera. Existem poucas exceções a essa regra, e geralmente ocorrem em 
face da pequena dependência que a organização tem em relação à economia do país, parcialmente 
devida à diversificação geográfica de seus negócios. 
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Figura 1 – Dinâmica de Cálculo do GEA 

 

 

A partir dos resultados gerados, observa-se que o Grau de Especificidade de Ativos 

cresce na medida em que as associações dos fatores de risco tornam-se 

cumulativamente mais arriscadas. 

 

Figura 2 – Diagnóstico e Definição da Régua. 

 

 

 

Para apresentação do diagnóstico define-se o seguinte padrão gráfico de risco por 

cores: 

Fundos e suas 
Respectivas 
Carteiras de 

Ativos de 
Crédito

Grau de  
Especificidade 
de Ativos de 

Crédito

Indicadores de 
Concentração e 
Especificidades 

de Ativos de 
Crédito

DIAGNÓSTICO
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Uma vez estabelecidos os Graus de Especificidade, utiliza-se uma régua onde são 

delimitadas as regiões dos graus de satisfação relativos a exposição  ao risco diante 

da configuração da carteira.  

 

Os fundos que obtenham classificação do grau de rating médio D ou RD sempre 

serão classificados com diagnóstico vermelho. 

 

Para fins de concentração (IHH), são considerados os grupos econômicos e, em sua 

ausência, os emissores. 

 

Parte dos riscos devidos a um horizonte de tempo que se estenda além de um ano é 

indiretamente responsável pela captura do fato de que as exposições podem migrar 

de uma classe de rating no final de um período de avaliação. 

 

 

4. MEDIDAS DE SENSIBILIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DAS FRONTEIRAS DE 

CLASSIFICAÇÃO 

 

Os modelos matemáticos de avaliação da qualidade em carteiras de crédito são 

ferramentas eficientes na simulação de mudanças de posição, estratégia e risco que 

ocorrem na gestão de carteiras, contudo, é necessário que as informações 

provenientes de seu uso sejam corretamente interpretadas para que ações 

corretivas possam ser desenvolvidas. Para tal, foram desenvolvidas 3 medidas de 

sensibilidade visando a identificação de possíveis tendências de alteração na 

qualificação do risco a partir de pequenos movimentos dos fatores de risco. 

 

Baixo Grau de Especificidade (Verde)

Médio Grau de Especificidade (Amarelo)

Alto Grau de Especificidade (Vermelho)
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O Rating como Variável Independente 

 

Com o objetivo de simular e identificar possíveis tendências (viés) da classificação 

do Grau de Especificidade das carteiras de crédito, mediante análise de crédito de 

emissores e respectivos ativos e considerando o rating médio ponderado da carteira 

como variável independente 𝐺𝑟𝑎𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 variando Δ = um grau para baixo ou para 

cima. 

 

O IHH como Variável Independente 

 

Com o objetivo de simular e identificar possíveis tendências (viés) da classificação 

do Grau de Especificidade das carteiras de crédito, mediante alterações nas 

composições de ativos e respectivos grupos econômicos e emissores e 

considerando o IHH da carteira como variável independente 𝐺𝑟𝑎𝑢𝐼𝐻𝐻 variando Δ = 

100 pontos para baixo ou para cima. 

 

O Percentual da Carteira de Crédito sobre o PL do Fundo (%PL) como Variável 

Independente 

 

Com o objetivo de simular e identificar possíveis tendências (viés) da classificação 

do Grau de Especificidade das carteiras de crédito, mediante alterações na 

participação da carteira de crédito sobre o PL do fundo e considerando o %PL como 

variável independente 𝐺𝑟𝑎𝑢%𝑃𝐿 variando Δ = um degrau para baixo ou para cima no 

cluster. 

 

 

Portanto, o cálculo do viés identifica graus do GEA localizados nas fronteiras de 

classificação, onde um exíguo movimento de rating ou IHH ou %PL seria capaz de 

alterar o diagnóstico do fundo. O quadro abaixo mostra a representação gráfica na 

identificação dessas tendências utilizadas nos quadros de resultados inseridos em 

relatórios: 
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Quadro I – Definição da Notação Gráfica dos Vieses 

 

 

5. ANÁLISE DA MÉTRICA GEA SUBMETIDA AO CENÁRIO DE STRESS 

 

A BB DTVM monitora o efeito da métrica do GEA submetida a uma avaliação de 

estresse, conforme artigos 6.10 e 6.11 da Política de Gerenciamento de Risco de 

Crédito. 

 

O modelo consiste em submeter ao emissor de maior concentração na carteira de 

crédito do fundo um downgrade de 3 níveis em sua classificação de risco, 

permanecendo inalterados todos as outros fatores de risco. O resultado desta 

avaliação anexa o relatório de acompanhamento de exposição ao risco de crédito 

dos fundos, conforme artigo 6.12 da Política de Gerenciamento de Risco de Crédito. 

 

6. FUNDOS OFFSHORE 

 

Em seu fluxo operacional, o GEA recebe relatório com os conteúdos das carteiras de 

títulos privados dos fundos Offshore e relatório complementar contendo informações 

dos ratings dos respectivos instrumentos a partir da base de dados do próprio GRC. 

 

Os fundos cotados em dólar são convertidos em reais aplicando a taxa de câmbio 

apurada a partir da coleta diária de cotação de compra e venda de dólar dos 

Onde:

Viés no Upgrade, na 

redução do %PL ou na 

redução do IHH

Viés no Downgrade ou no 

aumento do %PL ou 

aumento do IHH

▬ Grau Mantém

▬ ↓ ↑ Grau Melhora

↑ ↓ ↓ Grau Piora

↑ ▬

Simbologia do 

Diagnóstico

Grau de Especificidade - Movimentos Possíveis
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Estados Unidos (cotações firmes) para liquidação em dois dias (D+2) da B3 Brasil 

Bolsa Balcão S.A., sob o nome TCR2. 

 

 

 

 

  



 MANUAL DE GESTÃO DE RISCO DE CRÉDITO  
PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO 

  #pública 
 

 
 

Versão Inicial – Aprovada pelo COMITÊ SUPERIOR DE 
GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS em 13.12.2018 

23 

 

CAPÍTULO IV – PROCESSO DE GERENCIAMENTO DAS 

INFORMAÇÕES: IDENTIFICAÇÃO, MENSURAÇÃO, AVALIAÇÃO, 

MONITORAMENTO, REPORTE, CONTROLE E MITIGAÇÃO NO 

GERENCIAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO 

 

1. DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES - MONITORAMENTO 

 

O monitoramento, controle e reporte do GEA é mensal, mediante relatório de 

acompanhamento de exposição ao risco de crédito dos fundos, dirigidos à Diretoria 

Executiva e aos Gerentes Executivos da Diretoria de Gestão de Ativos, e 

bimestralmente ao Comitê Superior de Gestão de Riscos e Controles Internos. 

 

Relatórios específicos, sob a responsabilidade da Divisão Gestão de Riscos de 

Mercado, Liquidez e Crédito, são apresentados mensalmente ao Comitê Superior de 

Gestão de Riscos e Controles Internos contendo informações sobre concentrações 

de ratings da Carteira Global, concentrações segregadas por tipo de emissor e por 

emissores, assim as como alterações dos graus de ratings envolvidos no período de 

apuração. São monitoradas também as empresas com classificação de risco abaixo 

do grau especulativo, inclusive, consideradas empresas com regime especial de 

crédito. Os relatórios com informações estratégicas envolvendo Ratings da Carteira 

Global, alterações de ratings do período apurado e as empresas sob 

acompanhamento especial de crédito são encaminhados mensalmente ao Conselho 

de Administração. 

 

O relatório consolidando a exposição aos riscos de crédito e outros riscos, sob a 

responsabilidade da Divisão Informações para Risco de Mercado, Liquidez e 

Crédito, são apresentados mensalmente à Diretoria Executiva contendo informações 

sobre risco de crédito/contraparte consolidadas com informações do monitoramento 

de outros riscos. 
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O acesso aos relatórios é restrito aos funcionários da BB DTVM e possui 

classificação #confidencial3.  

 

2. FLUXO DE REPORTES E INFORMAÇÕES NO PROCESSO DE GESTÃO DO 

RISCO DE CRÉDITO                                

 

A figura IV.1-1 a seguir mostra o fluxo de reportes e informações envolvidos na 

governança do Risco de Crédito: 

 

Figura IV.2-1 – Fluxo de Reportes e Informações na Gestão do Risco de Crédito 

 

                                            
3  Toda informação corporativa, em meio físico ou eletrônico, deve ser classificada pelo seu gestor no 
momento da produção, observando-se requisitos legais, valor e criticidade para a organização e os 
atributos de confidencialidade, integridade e disponibilidade, conforme IN 421-1. 
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3. MÉTRICA GEA - MECANISMO DE ALERTAS - CONTROLE 

 

3.1 Modelo de Controle – Gatilhos4 

 

O modelo de governança da métrica de mensuração do Risco de Crédito (GEA) 

estabelece gatilhos para deflagrar o alerta para situações específicas e, para 

garantir a especificidade dos alertas, é fundamental a compreensão do curso natural 

da situação da qualidade de crédito que se busca atender. Sendo assim, é proposto 

um gatilho para a seguinte situação: O gatilho é acionado quando o GEA, estando 

em classificações anteriores verde ou amarelo, entra na classificação vermelha ou 

venha a manter uma classificação vermelha. 

 

Um fundo ou carteira será apresentado em Ficha de Destaque no Relatório de 

Exposição a Riscos somente quando, com relação ao risco de crédito / contraparte, 

atender cumulativamente aos seguintes critérios: 

 Critério 1 - Estiver classificado com GEA em grau alto (vermelho); 

 Critério 2 – Houver um aumento do GEA na comparação mensal superior a 

5%. 

 

3.2 Modelo de Controle – Ações 

 

São ações em resposta aos gatilhos: 

 

 Ação 1: A Gestão de Riscos envia mensagem corporativa ao Gerente de 

Divisão e ao Gerente Executivo da divisão de gestão responsável pelo fundo, 

questionando o evento que ocasionou o disparo do gatilho e as providências 

que serão adotadas, se for o caso. 

 

                                            
4 Refere-se a qualquer evento programado orientado a iniciar algum processo predefinido. 
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 Ação 2: Uma vez questionada, a mesa de gestão deve gerar providências ou 

manter o status quo, sempre justificando sua posição, respondendo à área de 

Gestão de Riscos. 

 

 Ação 3: Reportar os eventos ao Comitê de Riscos em sua reunião ordinária. 

 

 

A figura IV.3-1 a seguir mostra o fluxo operacional de controle e ações envolvidos na 

governança do GEA: 

 

Figura IV.3-1 – Fluxo Operacional de Controle/Ações na Métrica GEA 
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CAPÍTULO V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este manual deverá ser revisto ordinariamente a cada ano ou, extraordinariamente, 

quando se fizer necessário, sendo submetido às instâncias competentes para 

deliberação. 
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ANEXO I – Estrutura Organizacional da BB DTVM 
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ANEXO II – Gerência Gestão de Riscos – Atribuições e composição de cargos 

 

 

 

 

 

Modelagem para
Riscos de Mercado,

Liquidez e de Crédito

Desenvolver modelos
de mensuração de:

 Mensuração dos 

riscos de mercado, 
liquidez e de crédito; 
● Valor justo de ativos, 

passivos e 
instrumentos 
financeiros derivativos; 
● Curvas de fatores de 

riscos de mercado e de 
crédito; 

● Cenários de estresse 

prospectivos para os 
riscos de mercado e de 

crédito; 
 Classificação de 
risco dos fundos de 
investimento; 
● Risco de reputação; 

Realizar testes de
aderência (backtest)

nos modelos de risco
de mercado e liquidez.

Equipe:

 1 Gerente de Divisão
 3 Assessores
Seniores
 2 Assessores Plenos

Informações para
Riscos de Mercado,

Liquidez e de Crédito

Apurar o valor e as 
diversas métricas de 

risco de ativos, passivos 
e instrumentos 

financeiros derivativos; 

Produzir informações 
gerenciais dos riscos de 
mercado, liquidez e de 

Equipe:

 1 Gerente de Divisão
 3 Assessores 
Seniores
 4 Assessores Plenos

Disponibilizar as 
informações gerenciais 

de valor de ativos, 
passivos, instrumentos 

financeiros derivativos, 
e dos riscos de 

mercado, liquidez e de 

Gestão de Riscos
de Mercado,

Liquidez e de Crédito

Propor: 

I. políticas dos riscos 
de mercado, liquidez e 

de crédito dos fundos 
de investimento; 

II. planos de 
contingência dos 
negócios referentes 
aos riscos de mercado, 
liquidez e de crédito. 

Controlar limites dos 
riscos de mercado,  

liquidez e de crédito. 

Equipe:

 1 Gerente de Divisão
 4 Assessores 
Seniores
 2 Assessor Pleno

Assessorar na
avaliação da atribuição

de performance dos
fundos e/ou carteiras.

Gestão de Risco 
Corporativo

Propor políticas de 
gestão de risco 

operacional para 
produtos, processos, 

serviços e sistemas.

Acompanhar as perdas 
operacionais e limites de 

perdas operacionais 
estabelecidos;

Equipe:

 1 Gerente de Divisão
 2 Assessores 
Seniores
 2 Assessores Plenos

Avaliar o risco 
operacional de produtos 

e serviços quando de 
sua criação e/ou 

revitalização.  

GERÊNCIA DE GESTÃO DE RISCOS

Desenvolver soluções 
de TI para 

coleta/tratamento/mens
uração/ 

acompanhamento e 
disponibilização de 
dados relativos aos 

modelos de 
mensuração de riscos.

Assessorar as áreas de 
gestão em relação aos 

riscos de mercado,  
liquidez e de crédito dos 

fundos/ carteiras. 

Propor políticas de 
gestão do risco de 

estratégia; 

Propor políticas de 
gestão do risco de 

reputação; 

Propor políticas de 
segurança da 
informação; 


