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POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE CRÉDITO, ABRANGENDO RISCO DE 

CRÉDITO DA CONTRAPARTE (RCC) E DE CONCENTRAÇÃO, EM FUNDOS DE 
INVESTIMENTO SOB A GESTÃO DA BB DTVM 

 
1. Áreas Responsáveis pelo Assunto: Divisão de Análise de Crédito. 

 
2. Abrangência: Esta política orienta o comportamento da BB Gestão de Recursos DTVM 

S.A. em relação à gestão do risco de crédito dos fundos de investimentos e carteiras 
administradas. 
 

3. Regulamentação: Instrução CVM 558, de 26 de março de 2015 e Código ANBIMA de 
Regulação e Melhores Práticas Fundos de investimento. 
 

4. Periodicidade de Revisão: Anual. 
 

5. Data da última aprovação pelo CA: 24.11.2017. 
 

6. Introdução: Esta Política orienta sobre o processo de análise de emissões e emissores 
que impliquem em risco de crédito, compreendendo a sua assunção, gerenciamento, 
cobrança e recuperação. 

 
7. Identificamos, avaliamos, mensuramos, controlamos, reportamos, mitigamos e 

monitoramos os riscos associados ao crédito a que estão sujeitos os fundos de 
investimentos e carteiras administradas. 
 

8. Utilizamos metodologia e métricas próprias para gerenciar o risco de crédito. 
 

9. Realizamos a projeção do fluxo de caixa dos emissores e a análise das características e 
estrutura das operações, e consideramos as condições de mercado e as perspectivas 
macroeconômicas e setoriais. 
 

10. Classificamos os emissores em níveis de risco, os quais orientam a tomada de decisão 
e a assunção de risco. 
 

11. Utilizamos o rating e a respectiva súmula do ativo ou do emissor, fornecidos por agência 
classificadora de risco, quando existir, como informação adicional à avaliação do 
respectivo risco de crédito. 

 
12. Consideramos, na análise de risco de emissor pertencente a grupo, a situação 

econômico-financeira e a performance dos seus negócios. 
 

13. Consideramos, na decisão sobre operação com risco de crédito, além dos riscos 
inerentes ao negócio, os aspectos relativos à responsabilidade socioambiental do 
emissor ou grupo. 
 

14. Documentamos em meio físico e digital, as súmulas de análise e respectivas 
deliberações, observada a segurança da informação. 
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15. Dispomos de uma Divisão de Análise de Crédito, vinculada à Gerência de Fundos de 
Renda Fixa, que por sua vez está subordinada à Diretoria de Gestão de Ativos, 
responsável por: 
 

 Analisar informações sobre emissões, empresas e instituições financeiras e 
propor limites de crédito e classificação de risco; 

 Conduzir processo de renegociação de dívidas; 

 Subsidiar a tomada de decisão em assembleias de credores; e 
 Acompanhar o crédito, disponibilizando de forma tempestiva informações 

confiáveis e atualizadas. 
 

16. Exercemos as decisões de crédito de forma colegiada, por meio de um Comitê de Crédito 
e Governança dos Fundos e da Diretoria Executiva, com as seguintes responsabilidades: 
 

 Garantir a qualidade do processo decisório de crédito; e 

 Analisar e decidir sobre propostas de aquisição de valores mobiliários de risco 
corporativo e operações estruturadas, limites de crédito para instituições 
financeiras, renegociação de dívidas e alterações de condições das emissões, 
observadas as alçadas. 

 
17. Condicionamos a aquisição dos títulos de crédito à sua análise e classificação de risco. 

 
18. Estabelecemos limites máximos de concentração para as emissões e emissores de 

crédito corporativo e instituições financeiras, de acordo com sua classificação de risco e 
controlamos a sua utilização. 

 

19. Controlamos, segundo regulamento do fundo ou contrato firmado com o cliente, a 
composição e os limites de concentração de ativos por fundo ou carteira administrada. 

 

20. Avaliamos as operações que representem Risco de Crédito de Contraparte, impactando 
o limite de acordo com o nível de exposição e mitigadores de risco. 

 

21. Não assumimos risco de crédito de emissor: 
 

 que esteja inadimplente com suas dívidas ou em litígio conosco, exceto no 
contexto de recuperação de créditos ou para redução da exposição; 

 que exerça atividade que apresente restrições legais ou prejudique nossa 
imagem; 

 enquadrado nos crimes de “lavagem de dinheiro” ou ocultação de bens, direitos 
e valores ou que exerça qualquer outra atividade ilegal; 

 responsável por dano doloso ao meio ambiente; 

 que submeta trabalhadores a formas degradantes de trabalho ou os mantenha 
em condições análogas à de trabalho escravo; 

 que pratique a exploração sexual de menores; 

 que pratique a exploração de mão–de-obra infantil; 

 entidade religiosa; 

 partido político; 

 clube, federação e confederação desportivos profissionais. 
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22. Acompanhamos a exposição ao risco de crédito dos fundos, por meio de métrica 
desenvolvida internamente e aprovada no Comitê de Riscos, que leva em consideração 
o risco e prazo dos papéis, bem como a diversificação de emissores. Adicionalmente, 
acompanhamos o efeito desta métrica submetida a uma avaliação de estresse. 
 

23. Enviamos, mensalmente aos gestores e ao Diretor Executivo de Gestão de Ativos 
relatório de acompanhamento de exposição ao risco de crédito dos fundos. 

 

24. Realizamos o gerenciamento do crédito de forma contínua, integrada e sistematizada. 
 

25. Realizamos a gestão e controle do risco dos investimentos de forma segregada da gestão 
do negócio. 
 

26. Buscamos o aperfeiçoamento contínuo das práticas de crédito, com a utilização de 
ferramentas e instrumentos atualizados e adequados às nossas necessidades. 
 

27. Disseminamos a cultura de gerenciamento de risco de crédito e mantemos programas 
de capacitação e comunicação, para a qualificação dos profissionais envolvidos no 
processo. 
 

28. Realizamos o acompanhamento dos covenants financeiros das emissões e executamos 
a revisão dos limites estabelecidos, periodicamente. 
 

29. Buscamos soluções negociadas na esfera extrajudicial para recuperação de créditos, 
recorrendo à via judicial, se necessário, buscando sempre a maximização de valor nas 
negociações. 


