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1. Introdução  
 

O Conselho Monetário Nacional (“CMN”), por meio da Resolução nº 4.557 de 23 

de fevereiro de 2017, determina a adoção e a implantação da estrutura de 

gerenciamento de riscos e a estrutura de gerenciamento de capital, incluindo 

políticas e estratégias formalizadas e documentadas. Para estabelecer os 

princípios e responsabilidades para a gestão integrada contínua de riscos e a 

gestão contínua de capital da REAG Investimentos, as suas subsidiárias e 

afiliadas ("REAG"), foi criada a Política de Gestão Integrada de Riscos (“Política”). 

 

 

2. Abrangência 
 

A Política abrange todos os veículos de investimentos geridos ou administrados 
pela REAG. 

 

3. Estrutura Organizacional  
 
A REAG conta com Comitê de Riscos formalmente constituído e de caráter 

permanente, que tem por objetivo principal assegurar a total aderência da 

organização e demais empresas do grupo aos requisitos regulatórios referentes 

as atividades de Gestão de Riscos. 

 

O Comitê se reúne de forma física ou virtual, regularmente ou em caráter 
excepcional é composto pelos seguintes representantes: Diretor de Compliance, 
Riscos, PLD/FT, 1 representante da área de risco, 1 representante da área de 
crédito, 1 representante da área de gestão e 1 representante do 
Compliance/Jurídico.  

 

As responsabilidades pela definição, supervisão e execução do risco estão 

definidas conforme conceitos definidos a seguir: 
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3.1. Comitê de Riscos 
 

 Apoiar as diretrizes da Política de Gestão Integrada de Riscos, para 

toda a instituição com finalidade de estabelecer essa cultura a todos os 

colaboradores da REAG;   

 Aprovar a Política de Gestão Integrada de Riscos, que deverá ser 

específica e independente, para garantir o sucesso do gerenciamento 

de risco, demonstrando assim o necessário comprometimento com as 

melhores práticas de governança corporativa; bem como as regras de 

segregação de funções, que definam claramente as responsabilidades 

entre as atividades de decisão, execução e controle em toda a REAG; 

 Aprovar o programa de teste de estresse;   

 Aprovar o plano de capital e o plano de contingência de capital e 

liquidez; 

 Aprovar o plano de continuidade de negócios. 

 

3.2. Diretoria de Compliance, Riscos, PLD/FT 
 

 A Diretoria de Compliance, Riscos, PLD?FT tem as seguintes atribuições: 
 

 Definir as diretrizes e a Política Gestão Integrada de Riscos; 
 Acompanhar os reports da equipe de riscos, bem como os rompimentos 

reportados; 
 Acompanhar os relatórios de monitoramento de capital; 
 Acompanhar as rotinas da equipe regulatórios; 
 Coordenar as ações da equipe de riscos e regulatório; 
 Revisar o plano de capital. 
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3.3. Departamento de Risco 
 
O departamento de Risco exerce suas funções de forma totalmente independente 
das áreas operacionais, realizando: 
 

 O monitoramento e controle do capital mantido pela REAG;  
 A avaliação da necessidade de capital complementar para fazer face 

aos riscos identificados;  
 O estabelecimento de plano de capital abrangendo horizonte mínimo de 

três anos;  
 A divulgação de relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação do 

capital para a Diretoria de Compliance, Riscos, PLD/FT;  
 A realização de simulações de eventos severos e condições extremas 

de mercado (testes de estresse) e avaliar seus impactos no capital da 
REAG; 

 O desenvolvimento de análises para monitoramento dos riscos; 
 O reporte das extrapolações dos limites ao Comitê de Riscos; 
 O desenvolvimento de estudos e revisões para o aprimoramento da 

gestão dos riscos. 
 
 

Figura I – Estrutura de hierarquia 
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3.4. Departamento Regulatório  
 
A área de Regulatório tem como atribuições: 
 

 Assegurar o cumprimento da Política aprovada pelo Comitê; 
 Cumprir as exigências de informações regulatórias, conforme legislações 

vigentes; 
 Atender aos reguladores (BACEN, CVM, RECEITA FEDERAL), ANBIMA e 

auditores nos assuntos pertinentes. 

 

4. Sistemas de Informação, Monitoramento e Controle  
 

A REAG dispõe de contrato com soluções de tecnologia de mercado, amplamente 
difundidos no mercado financeiro. 

 

Referente aos recursos computacionais, todos os computadores da REAG contam 
com no break, firewall e antivírus, sendo feitos backups diários das informações 
da rede interna da gestora. Ademais, a rede interna está armazenada em nuvem, 
permitindo que os colaboradores consigam acessar remotamente a intranet em 
qualquer lugar, de modo a permitir a continuidade dos negócios e atividades. 

 

5. Riscos Corporativos 
 

5.1. Riscos de Mercado 
 

O risco de mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da 

flutuação nos valores de mercado de posições ativas e passivas detidas por uma 

instituição financeira, incluindo o risco da variação das taxas de juros, preços de 

ações, variação cambial e dos preços de commodities para os instrumentos 

financeiros. 
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O monitoramento de risco de mercado utiliza relatórios diários contendo 

exposições, VaR e Stress e outras medidas de monitoramento: 

 

 Value At Risk (VaR): é o valor em risco de uma carteira e pode ser 

entendido como uma estimativa de perda máxima em condições normais 

de mercado, dado um nível de confiança estatístico de 95% de certeza 

para o horizonte de tempo de 1 dia. 

 

 Stress é um método para medir potenciais perdas advindas de eventos 

extremos de mercado, através de projeções de cenários críticos.  

 

A área de Gestão de Riscos é a área responsável pelas rotinas de 

monitoramento do risco de mercado. 

 

5.2. Risco de Liquidez 
 

O risco de liquidez está diretamente ligado a possibilidade de desequilíbrios entre 

ativos negociáveis e passivos exigíveis - "descasamentos" entre pagamentos e 

recebimentos - que possam afetar a capacidade de pagamento da REAG ou dos 

veículos de investimentos geridos ou administrados, levando-se em 

consideração os diferentes prazos de liquidação de direitos e obrigações. 

A abordagem para a gestão de liquidez será garantir que as fontes de recursos 

sejam suficientes em quantidade e diversidade de tal forma que em períodos de 
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estresse de mercado as necessidades de financiamento podem ser 

acomodadas, rotineiramente, sem impacto sabre o lucro, capital, operações 

diárias, a condição financeira, de modo a: 

 avaliar, monitorar, documentar e informar a Diretoria sabre a exposição 

ao risco de liquidez; 

 divulgar relatórios para auxílio na tomada de decisão específica ao risco 

de liquidez; 

 

A área de Gestão de Riscos efetua as rotinas de monitoramento do risco de 

liquidez. 

 

5.3. Riscos de Crédito 
 

O risco de crédito é a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não 

cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações 

financeiras nos termos pactuados, a desvalorização de contrato de crédito 

decorrente da deterioração na classificação de risco do tomador, a redução de 

ganhos ou remunerações, as vantagens concedidas na renegociação, aos 

custos de recuperação, dentre outros. 

 

O risco de crédito é monitorado com base em informações de análise de crédito, 

de modo a: 

 assegurar que os limites de crédito definidos sejam cumpridos; 

 realizar estimativa de perda esperada, bem como sua revisão periódica; 

 avaliar novos produtos e serviços, bem como modificações relevantes em 
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produtos ou serviços existentes; e 

 executar rotinas e procedimentos para identificar, mensurar, controlar e 

mitigar a exposição ao risco de crédito, tanto em nível individual quanta 

em nível agregado de operações com características semelhantes, os 

quais devem abranger, no mínimo, as fontes relevantes de risco de 

crédito, a identificação da contraparte, a concentração do risco e a forma 

de agregação das operações. 

 

As atividades de monitoramento do risco de crédito são executadas pela equipe 

de Middle-Office. 

 

5.4. Risco de Capital 
 
O risco de capital é definido como o processo contínuo de monitoramento e 

controle do capital mantido pela REAG, para fazer face ao planejamento de 

metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da 

REAG. 

 

O gerenciamento de capital visa definir as diretrizes, regras e procedimentos que 

devem ser seguidos no que se refere ao controle de capital, de modo a: 

 consolidar as informações relativas as posições de todas as carteiras e 

identificar a exposição ao risco a que a REAG estará exposta, elaborando 

relatórios gerenciais a Diretoria; 

 implantar controles para apuração, monitoramento e controle do capital 

no nível esperado pela administração da REAG; 



      

POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA 
DE RISCOS 

Política de Gestão Integrada de Riscos Código – PO 13 

 
 

 
Controle do Documento 

Código PO- 13 Política de Gestão Integrada de Risco 

Elaborador(es): Gestão de Riscos Mês Abril/2022 Revisão 2:  Mês  

Revisor: 
Diretoria de 
Compliance 

Mês Abril/2022 Revisor:  Mês  

 
 
 

 

 apurar e monitorar o índice de Basileia para que seja mantido dentro dos 

limites regulatórios e limites definidos pela Declaração de Apetite a Riscos 

- RAS da REAG; 

 

A área de Riscos é a área responsável pelo monitoramento deste risco. 

 

5.5. Risco Operacional 
 

O risco operacional é definido pela possibilidade de ocorrência de perdas 

resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de 

processos internos, pessoas e sistemas. Entre os eventos de risco operacional, 

incluem-se as seguintes categorias: fraudes internas; fraudes externas; 

demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho; práticas 

inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços; danos a ativos físicos 

próprios ou em uso; situações que acarretem a interrupção das atividades; e 

falhas em sistemas, processos ou infraestrutura de tecnologia da informação. 

 

A estrutura de gerenciamento de risco da REAG detém um processo de 

identificação, classificação, monitoramento e reporte de riscos alinhado com as 

expectativas regulatórias e melhores práticas do mercado, de modo a prestar, 

tempestivamente à Diretoria uma  visão dos  riscos  identificados,  seu  grau  de 

exposição e correlação entre os riscos, a qualidade e eficiência de seus 

controles, bem como supervisão de planos de mitigação e implementação de 

controles, sendo as responsabilidades desses processes divididos entre as 3 

(três) linhas de defesa: 
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1° (Primeira) Linha de Defesa (Unidades de Negócio e Suporte): 

 gerenciar suas atividades de forma que todos os riscos sejam 

identificados, avaliados, mitigados, instituindo controles adequados que 

visam o monitoramento dos riscos; 

 atuar para que os riscos já conhecidos sejam controlados; 

 garantir que os riscos e as perdas operacionais sejam registrados 

internamente. 

 

2° (Segunda) Linha de Defesa (Gestão de Riscos e Compliance): 

 verificar o processo de identificação e avaliação elaborado pela primeira 

linha de defesa; 

 prestar suporte na identificação dos riscos e correlação entre os diversos 

tipos de risco e efeitos resultantes das interações entre eles; 

 manter um ambiente de controle de risco efetivo; 

 definir indicadores de controles-chave e testes de amostras para controle 

conforme apropriado; 

 reportar a Diretoria os riscos-chave, a efetividade de controles mitigatórios 

e o alinhamento dos riscos residuais dentro do apetite da REAG; 

 orientar quanto a estratégias para gestão de riscos operacionais, 

resguardando-se sua independência; 

 participar em discussões da REAG sobre potenciais novos produtos, 

alterações relevantes em processos, sistemas ou modelo de negócio da 

sociedade; e 

 acompanhar a implementação de planos de ação e medidas corretivas 
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que visem a redução e/ou mitigação de riscos. 

 

3° (Terceira) Linha de Defesa (Comitê Gestor e Auditoria lnterna): 

 assegurar a conformidade com as políticas, normas, procedimentos e 

regulamentações internas e externas; e 

 avaliar, periodicamente, os processos relativos ao gerenciamento de 

riscos e recomendar melhorias no ambiente de controle interno. 

 

Todos os colaboradores são responsáveis pelo gerenciamento do risco 

operacional. 

 

5.6. Risco Socioambiental e Climático 
 

A REAG executa o gerenciamento de riscos socioambientais de suas atividades 

pautando-se nos princípios da relevância e proporcionalidade, direcionando 

esforços para colaborar com o desenvolvimento econômico e social do mercado 

brasileiro, considerando as necessidades específicas de cada um dos seus 

negócios, a complexidade de serviços e produtos oferecidos, bem como os 

aspectos legais e regulamentares aplicáveis. 

 

Os procedimentos estão descritos em política específica do tema. 
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5.7. Riscos Legais 
 

O risco legal pode ser definido como perdas associadas a deficiências na 

formalização de contratos firmados, instrumentos de garantia, bem como 

sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais, normas ou 

indenizações por danos a terceiros. 

A área Jurídica da REAG é a área responsável em desempenhar os controles e 

procedimentos para esse risco. 

 

5.8. Riscos Tecnologia 
 

O risco de tecnologia pode ser definido como a ocorrência de falhas em sistemas, 

processos ou infraestrutura de tecnologia da informação ou a à deficiência de 

segurança das informações e segurança cibernética. Relaciona-se diretamente 

com o risco operacional, conforme já definido anteriormente. 

 

A REAG possui ambiente preparado para os riscos desta natureza, bem como 

PCN – Plano de Continuidade de Negócios e políticas próprias sobre o tema 

segurança cibernética. 

 

A Diretoria de TI é responsável pelo gerenciamento dos riscos desta natureza. 

 

5.9. Riscos de Capital Humano 
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O risco de capital humano é decorrente de captar ou manter pessoal capacitado 

para o desenvolvimento das atividades. A REAG possui equipe destacada e 

dedicada para desempenhar os procedimentos como avaliações periódicas, 

planos de treinamento entre outros para o monitoramento deste risco, através de 

seu departamento de Recursos Humanos. 

 

5.10. Riscos de Continuidade 
 

O risco de continuidade é a possibilidade de perdas decorrentes da incapacidade 

de uma organização antecipar-se a eventos que possam interromper os seus 

serviços e suas atividades.  

 

A REAG entende que este risco é diretamente relacionado ao risco de tecnologia 

e capital humano já mencionados. 

 

A necessidade de contingência para as áreas de negócios depende da 

priorização dos processos essenciais que, em caso de interrupção, podem 

impactar diretamente as atividades e o resultado da empresa. 

 

As principais consequências são: 

 Perda de produtividade; 

 Aumento de custos operacionais; 

 Reclamações de clientes; 

 Danos à imagem ou reputação. 
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O risco de continuidade está contemplado nos documentos PCN – Plano de 

Continuidade de Negócios e Plano de Avaliação de Risco (Risk Assesment), 

onde estão descritos os princípios gerais, a coordenação das ações, os planos 

de respostas e os sites de contingência, sob a responsabilidade da área de TI. 

 

6. Periodicidade e Vigência 
 

Esta Política é revisada e aprovada pelo Comitê de Riscos da REAG com 

periodicidade mínima anual, ou em menor período, se houver mudanças no 

ambiente regulatório ou na estrutura de gestão de riscos. 

 


