2020

4°Trimestre

Relatório de Gerenciamento de Riscos e Capital
Pilar III
Circular 3.930/19

Conteúdo

1. INTRODUÇÃO .................................................................................. 4
1.1. Objetivo ............................................................................................... 4
1.2. Contexto Operacional.............................................................................. 4

2. INDICADORES PRUDENCIAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS .......................... 6
2.1. Requerimentos Prudenciais (KM1) .............................................................. 6
2.2. Gerenciamento de Riscos (OVA) ................................................................. 8
2.2.1 Modelo de Negócios e Riscos................................................................ 8
2.2.2 Governança de Gerenciamento de Riscos ............................................... 8
2.2.3 Disseminação da Cultura de Riscos ...................................................... 11
2.2.4 Mensuração de Riscos ...................................................................... 11
2.2.5 Reporte de Riscos ........................................................................... 12
2.2.6 Testes de Estresse .......................................................................... 14
2.2.7 Mitigação de Riscos ......................................................................... 14
2.2.8 Gerenciamento de Capital ................................................................ 15
2.3 Ativos Ponderados pelo Risco – RWA (OV1) .................................................. 16

3. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL ................................................................ 17
3.1. Instrumentos que Compõe o Patrimônio de Referência – PR (CCA) ................... 17
3.2. Composição do Patrimônio de Referência – PR (CC1)..................................... 17
3.3. Conciliação do Patrimônio de Referência (PR) com o Balanço Patrimonial (CC2) .. 20

4. INDICADORES DE LIQUIDEZ ............................................................... 20
4.1 Risco de Liquidez (LIQA) ......................................................................... 20
4.1.1 Estrutura Organizacional e Responsáveis .............................................. 20
4.1.2 Estratégias de Captação de Recursos ................................................... 21
4.1.3 Estratégias de Mitigação do Risco de Liquidez ....................................... 21
4.1.4 Testes de Estresse .......................................................................... 21
4.1.5 Plano de Contingência ..................................................................... 22
4.1.6 Gerenciamento do Risco de Liquidez ................................................... 22

5. RISCO DE CRÉDITO ......................................................................... 23
5.1. Gerenciamento do Risco de Crédito (CRA) .................................................. 23
5.1.1 Modelo de Negócios ......................................................................... 23
5.1.2 Políticas e Limites Internos Associados ao Risco de Crédito ...................... 23
5.1.3 Estrutura do Gerenciamento do Risco de Crédito ................................... 24
5.1.4 Relação entre a Estrutura de Risco de Crédito, Compliance e Auditoria
Interna 24
5.1.5 Gerenciamento do Risco de Crédito e Relatórios Gerenciais ..................... 24

2

5.2. Qualidade Creditícia das Exposições (CR1) ................................................. 25
5.3 Operações em Curso Anormal (CR2) ........................................................... 25
5.4 Informações Adicionais sobre a Qualidade Creditícia das Exposições (CRB) ......... 25
5.4.1 Detalhamento das Exposições ............................................................ 25
5.4.2 Detalhamento das Operações em Curso Anormal .................................... 26
5.4.3 Exposições em Atraso ...................................................................... 27
5.4.4 Exposições Reestruturadas ................................................................ 28
5.4.5 Composição das Maiores Exposições .................................................... 28

6 Risco de Crédito de Contraparte ......................................................... 28
6.1 Risco de Crédito de Contraparte (CCRA) ..................................................... 28
6.1.1 Método de Estabelecimento dos Limites Internos ................................... 28
6.1.2 Política de Avaliação do Risco de Contraparte ....................................... 29
6.1.3 Impacto nos Colaterais ..................................................................... 29

7. EXPOSIÇÃO DE SECURITIZAÇÃO .......................................................... 30
7.1 Gerenciamento de Riscos das Exposições de Securitização (SECA) .................... 30

8 RISCO DE MERCADO E IRRBB .............................................................. 30
8.1 Gerenciamento do Risco de Mercado (MRA) ................................................. 30
8.1.1 Estratégias e Processos .................................................................... 30
8.1.2 Estrutura Responsável e Mecanismos de Comunicação Interna................... 32
8.1.3 Sistemas de Informação e Mensuração dos Riscos ................................... 33
8.2 Fatores de Risco (MR1) ........................................................................... 33
8.3 Derivativos .......................................................................................... 34

9 IRRBB .......................................................................................... 34
9.1 Gerenciamento do IRRBB (IRRBBA) ............................................................ 34
9.1.1 Definição do IRRBB para Controle e Mensuração de Riscos ........................ 34
9.1.2 Políticas e Estratégias ...................................................................... 35
9.1.3 Periodicidade e Métricas do Cálculo do IRRBB ........................................ 36
9.1.4 Cenários de Choque e Estresse das Taxas de Juros ................................. 36
9.1.5 Premissas da Mensuração do IRRBB ..................................................... 37
9.1.6 Hedge das Exposições ao IRRBB .......................................................... 37
9.1.7 Premissas dos Cálculos do ∆EVE e ∆NII ................................................. 37
9.2 Informações Quantitativas sobre o IRRBB (IRRBB1) ........................................ 37

3

1. INTRODUÇÃO

1.1. Objetivo
Este relatório visa atender às determinações do Banco Central do Brasil requeridas através da
Circular BACEN nº 3.930 de 14 de fevereiro de 2019 para as instituições enquadradas no
Segmento 3 (S3), conforme definido na Resolução CMN nº 4.553 de 30 de janeiro de 2017. Este
normativo dispõe sobre a divulgação do Relatório de Pilar 3, o qual em sua totalidade para
instituições do S3, contém informações referentes a: indicadores prudenciais e gerenciamento
de riscos, composição do capital, indicadores de liquidez, risco de crédito, risco de crédito de
contraparte (CCR), exposições de securitização, risco de mercado e risco de variação das taxas
de juros em instrumentos classificados na carteira bancária (IRRBB).
Adicionalmente, este relatório trata dos requerimentos da Resolução CMN nº 4.557 de 23 de
fevereiro de 2017 publicada pelo Banco Central do Brasil, onde dispõe sobre a estrutura de
gerenciamento integrado de riscos e capital.
Os respectivos normativos exigem das instituições financeiras a divulgação de informações
referentes à gestão de riscos e à adequação de seu capital à sua exposição aos riscos. Os dados
nele presentes foram elaborados com base nas informações consolidadas referentes ao
exercício de dezembro de 2020.
Outras informações sobre o Banco Pine, incluindo o acesso às demonstrações financeiras,
podem ser acessadas através do site: http://www.ri.pine.com.

1.2. Contexto Operacional
O Banco Pine é um banco regional brasileiro, de capital aberto, que há mais de 20 anos destacase em financiar e assessorar grandes e médias empresas.
O Banco está posicionado para ser a melhor opção entre os bancos médios, atendendo grupos
econômicos com faturamento anual acima de R$ 50 milhões classificados nos segmentos:
Empresas, com faturamento de até R$ 500 milhões; e Grandes Empresas, com faturamento
acima de R$ 500 milhões.
Dentre suas especialidades, destacam-se os produtos de financiamento de giro, antecipação de
recebíveis, estruturação de dívidas e gestão de riscos financeiros de moedas, além de apoiar os
clientes na gestão de riscos ﬁnanceiros de moedas, taxas de juros e ﬁxação de preços de
commodities. Além disso, presta serviço de conta corrente, rotativos, cobranças,
transferências, fianças, câmbio, comércio exterior, seguros e investimentos.
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Focado em financiar rápido e servir bem milhares de empresas, o plano estratégico é baseado
em conhecer cada cliente profundamente, entendendo seu negócio e seu potencial de modo a
construir soluções e alternativas financeiras personalizadas. Esta estratégia requer agilidade,
transparência e confiança, além de uma diversidade de produtos, capital humano qualificado,
administração de riscos e capital de forma eficiente. Por meio de soluções ágeis e funcionais
que facilitam o dia-a-dia dos clientes, o Banco oferece uma ampla variedade de produtos de
créditos, mercado de capitais e tesouraria, além de possibilitar integrações rápidas e seguras
com os sistemas dos nossos parceiros por meio da disponibilidade de várias APIs.
Em março de 2017, o Banco iniciou o processo de transformação digital. Os investimentos em
tecnologia permitiram uma melhor racionalização dos processos, aumentando a eficiência da
operação e criando as bases operacionais que dão suporte ao crescimento da base de clientes.
Desde 2019 o Banco vem intensificando este processo por meio do uso de metodologias ágeis
na execução de projetos, digitalização das jornadas dos clientes, e implementação de mais APIs
com parceiros estratégicos e fintechs.
Em 2020, o Banco desenvolveu um projeto chamado Pine Parcerias, cujo objetivo é atrair novos
clientes por meio da indicação de escritórios especializados, aproveitando assim da sinergia
com outras instituições que possuem longa experiência setorial e regional. O projeto abrange
todo o Brasil, oferecendo o portfólio de produtos do Banco à grupos econômicos que faturam a
partir de R$ 50 milhões anualmente, reforçando a estratégia de ampliação da base de clientes.
A robustez dos motores de crédito e a assertividade do modelo de negócios adotado desde 2017,
quando o Banco retornou ao segmento Empresas, praticando maiores spreads, refletiu no
aumento da qualidade dos ativos e na pulverização do risco.
Vale mencionar que houve melhorias relevantes no NPS – Net Promoter Score, que encerrou
2020 em 84 pontos, evidenciando a satisfação dos clientes com os serviços prestados. Desta
forma, o Banco Pine segue em constante evolução e comprometido com sua estratégia de
negócios, focada no crescimento e na rentabilidade de forma sustentável, determinado em
aperfeiçoar os processos e a reduzir a burocracia, proporcionando sempre a melhor experiência
para os clientes e consequentemente gerando valor aos acionistas.
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2. INDICADORES PRUDENCIAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS

2.1. Requerimentos Prudenciais (KM1)
Os requerimentos mínimos de capital do Banco Pine são expressos na forma de índices que
relacionam o capital disponível, demonstrado na forma do Patrimônio de referência (PR), e os
ativos ponderados pelo risco (“Risk weighted assets” ou RWA). Estes requerimentos mínimos
seguem o conjuntoa de resoluções e circulares divulgadas pelo Bacen ao longo de 2013 e que
implantam no Brasil os padrões globais de requerimento de capital conhecidos como Basileia
III.
O PR consiste no somatório do Nível I (que compreende o capital principal e o capital
complementar) e do Nível II, conforme definido nos termos das Resoluções nº 4.192, 4.278 e
4.311 do CMN.
Os requerimentos mínimos de PR (Índice de Capital total), de Capital de Nível I e de Capital
Principal devem ser calculados de forma consolidada, aplicados às instituições financeiras
integrantes do Consolidado Financeiro, até 31 de dezembro de 2014. A partir de 1º de janeiro
de 2015, o Consolidado Financeiro será substituído pelo Conglomerado Prudencial, que abrange
não só as instituições financeiras como também administradoras de consórcio, instituições de
pagamento, sociedades que realizam aquisição de operações ou assumam direta ou
indiretamente risco de crédito e fundos de investimento nos quais o conglomerado retenha
substancialmente riscos e benefícios.
Para fins do cálculo desses requerimentos mínimos de capital, de acordo com a Resolução nº
4.193 do CMN, deve ser apurado o montante total do RWA como soma das parcelas dos ativos
ponderados pelo risco de crédito, risco de mercado e risco operacional. O Banco Pine utiliza as
abordagens padronizadas para o cálculo dessas parcelas, conforme estabelecido nas circulares
nº 3.644, 3.652, 3.679 e 3.696 para o risco de crédito, 3.643, 3.635, 3.636, 3.637, 3.645, 3.638,
3.639 e 3.641 para o risco de mercado e 3.640 e 3.675 para o risco operacional.
O requerimento mínimo de PR corresponde à aplicação de um fator “F” ao montante de RWA.
Sendo o fator F para 2019 correspondente a 8,0% a partir de 1º de janeiro de 2019.
As normas do BACEN também estabelecem a criação do Adicional de Capital Principal, que
corresponde aos “buffers” (colchões de conservação (fixo), sistêmico e contracíclico

a

As Resoluções do CMN nº 4.192, nº 4.193 e nº 4.195, de 1º de março de 2013, em conjunto com as
alterações introduzidas pelas Resoluções nº 4.277, nº 4.278, nº 4.279, nº 4.280 e nº 4.281, de 31 de
outubro de 2013, e a Resolução nº 4.311, de 20 de fevereiro de 2014, bem como as 15 Circulares
publicadas pelo BACEN em 4 de março do mesmo ano, parcialmente alteradas em 27 de março de 2013 e
em 31 de outubro de 2013 e 13 de março de 2014, são os normativos que estabelecem as regras de
Basileia III implantadas no Brasil.
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(variável)), bem como definem novos requisitos para qualificação dos instrumentos elegíveis a
Capital de Nível I ou Nível II. Conforme a Resolução CMN 4.193, o valor das parcelas ACP
Conservação estando em 2,5%, a partir de 1º de janeiro de 2019. Atualmente, conforme a
Circular Bacen 3.769, o valor apurado da parcela ACP contracíclico é igual a zero durante todo
o período, podendo sofrer alteração mediante nova definição do regulador.
Adicionalmente, instituem a redução gradual da elegibilidade do estoque de instrumentos
emitidos de acordo com a Resolução 3.444 do CMN.
O cronograma de implantação das regras de Basileia III no Brasil foi definido pelo BACEN
conforme abaixo:

1) considerado o limite superior (exigibilidade máxima), por conservadorismo.
2) limite inferior (exigibilidade mínima).
3) ACP aplicável as instituições não classificadas como D-SIB (do inglês “Domestic Systemically Important Bank”).

A aderência do BACEN às normas recomendadas pelo Comitê de Basileia é avaliada através do
programa “Regulatory Consistency Assessment Programme” (RCAP). Sendo as regras vigentes
no Brasil consideradas aderentes - nos termos do BIS, o Brasil foi considerado uma “compliant
jurisdiction”b - ou seja, os padrões de capital estabelecidos no Brasil atendem aos requisitos
mínimos internacionalmente vigentes. As divergências apontadas foram consideradas pouco
significativas, ou por serem mais conservadoras (ex.: a não permissão para utilização de ratings
externos no cálculo de capital de risco de crédito pela abordagem padronizada) ou porque as
diferenças serão eliminadas ao longo do cronograma estabelecido pelo BACEN (ex.: dedução de
ágios na apuração do capital principal).

b

Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP). Assessment of Basel III regulations in Brazil.
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2.2. Gerenciamento de Riscos (OVA)
2.2.1 Modelo de Negócios e Riscos
O Banco Pine atua como Banco Comercial, oferecendo uma completa gama de produtos de
crédito: empréstimos, rotativos e recebíveis, tanto em moeda local como em moeda
estrangeira. Disponibiliza também serviços de assessoria financeira e estratégica, produtos de
tesouraria e investimentos.
O Pine dispõe de uma estrutura de gerenciamento de riscos e capital compatível com sua
estratégia de crescimento e com a complexidade de suas operações, onde objetiva a
identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e mitigação das
modalidades de riscos plenamente alinhados com o monitoramento e planejamento do capital
existente, bem como a avaliação das necessidades de capital para fazer frente aos riscos aos
quais está exposto.
2.2.2 Governança de Gerenciamento de Riscos
Na estrutura de gerenciamento integrado de riscos e capital implantada no Pine, no primeiro
nível da Administração encontram-se o Conselho de Administração (CA) e o Comitê de Gestão
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de Riscos e Capital (CGRC), comitê este subordinado diretamente ao CA. O CA é a entidade
principal que tem como objetivos estabelecer as diretrizes, políticas e o apetite ao risco, dentre
outras atribuições, para a gestão de riscos e capital. O CGRC tem por principais atribuições
assessorar e subsidiar o CA no desempenho de suas atribuições relacionadas à gestão conjunta
de riscos e de capital.
Por sua vez, além do CGRC como sendo o comitê de alto nível na perspectiva da gestão
integrada na estrutura implantada no Pine, existe um conjunto de Comitês deliberativos para
tratar de temas específicos e alinhados com a gestão de riscos e capital, onde estão descritos
a seguir.
Alinhado com a Administração e de forma integrada, encontram-se os níveis executivos, desde
a Presidência-Executiva, a Diretoria Executiva de Finanças, Diretoria de Riscos, Compliance &
PLD e SI, até os gestores das áreas administrativas. Estes executivos têm a responsabilidade,
de forma conjunta e integrada, pelo comando do gerenciamento de riscos e capital no Pine, no
tocante às suas funções executivas de planejamento, monitoramento e controle, sendo
suportadas com equipes especializadas de forma que os riscos e o capital sejam administrados
de acordo com as políticas e procedimentos estabelecidos, bem como a geração de informações
a partir de relatórios gerenciais para toda hierarquia. Na estrutura do Pine, o titular da Diretoria
Executiva de Finanças exerce a função de Diretor de Gerenciamento de Capital (DGC) e o titular
da Diretoria de Riscos, Compliance & PLD e SI exerce função de Chief Risk Officer (CRO).
Ainda na respectiva estrutura de gerenciamento de riscos e capital no Pine, no nível das áreas
administrativas, através da Diretoria de Riscos, Compliance & PLD e SI, o Pine executa de forma
centralizada os processos de apuração do Capital Regulatório, estando esta atividade integrada
à mesma diretoria que tem como escopo a gestão de todas as modalidades de riscos. Dentro
desta estrutura, as áreas de Gerências de Riscos têm como atribuição identificar, mensurar,
controlar, avaliar e administrar os riscos, assegurando a consistência entre os riscos assumidos
e o nível aceitável do risco definido pelo Pine. Complementarmente, através da há forte
interação com a Diretoria de Contabilidade, Planejamento e Controladoria, responsável pelo
gerenciamento e planejamento de capital, além de outras atribuições.
Desta forma, no escopo da Governança Corporativa, o gerenciamento de riscos e capital no
Pine é realizado por meio do monitoramento, análises, debates, sugestões e, por fim, de
decisões colegiadas, desde a Administração até os Comitês específicos, contando com a
participação dos gestores das áreas de negócios e administrativas.
Assim sendo, a estrutura de gerenciamento integrado de riscos e capital no Pine está
demonstrada na figura abaixo:
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A estrutura de gerenciamento de riscos e capital no Pine está em conformidade com as
determinações estabelecidas na Resolução 4.557/17 do CMN, bem como o alinhamento com as
melhores práticas de mercado.
O Pine compreende que a estrutura apresentada atende os requisitos de:


Integração, permeando a totalidade da instituição, desde a Administração até às áreas
operacionais e de negócios, bem como a existência de comitês deliberativos;



Abrangência, permitindo que a Administração obtenha a visão global das exposições do
Pine aos riscos frente às necessidades de capital; e



Otimização, de forma a permitir agilidade nas decisões corporativas quanto ao
gerenciamento de riscos e capital no Pine.

O processo integrado conta com a participação dos níveis hierárquicos desde a Administração
até às áreas operacionais, considerando as atribuições e responsabilidades descritas abaixo,
bem como o atendimento das disposições na Resolução nº 4.557/17 do Conselho Monetário
Nacional.
Conselho da Administração, contando com auxílio do Comitê de Gestão de Riscos e Capital
é responsável por:


Aprovar as estratégias, políticas e estruturas de gerenciamento de riscos e capital;



Fixar e revisar os níveis de apetite e limites de exposição aos riscos;



Aprovar os testes de estresse no tocante a premissas, cenários e impactos;
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Aprovar a políticas e planos de continuidade dos negócios, contingência de liquidez e
contingências de capital;



Assegurar a aderência da instituição às políticas, estratégias e limites, bem como
correções tempestivas;



Assegurar recursos adequados e suficientes para o exercício das atividades de
gerenciamento de riscos e capital, de forma independente, objetiva e efetiva;



Garantir que a estrutura remuneratória não incentive comportamentos incompatíveis
com os níveis de apetite por riscos fixados;



Promover a disseminação da cultura de gerenciamento de riscos na instituição;



Nomeação e destituição do Diretor de Gerenciamento de Riscos (CRO);



Assegurar a manutenção de níveis adequados e suficientes de capital e liquidez.

O Diretor de Gerenciamento de Riscos (CRO-Chief Risk Officer):


Supervisionar o desenvolvimento, a implementação e o desempenho da estrutura de
gerenciamento de riscos, incluindo seu aperfeiçoamento;



Adequar-se à RAS e aos objetivos estratégicos da instituição, das políticas, dos
processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos no gerenciamento de riscos;



Ser responsável pela adequada capacitação dos integrantes das áreas de gestão de
riscos, acerca das políticas, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos
da estrutura de gerenciamento de riscos, mesmo que desenvolvidos por terceiros;



Subsidiar e participar do processo de tomada de decisões estratégicas relacionadas ao
gerenciamento de riscos e de capital, auxiliando o Conselho de Administração.

O Diretor de Gerenciamento de Capital (DGC):


Elaborar as políticas, estratégias e controles para o gerenciamento de capital;



Estruturar sistemas, rotinas e procedimentos para o gerenciamento de capital;



Avaliar os impactos no capital dos resultados do programa de testes de estresse;



Elaborar o plano de capital e plano de contingência de capital;



Avaliar a adequação do capital, considerando os níveis do PR, do Nível I e do Capital
Principal aos riscos incorridos.

2.2.3 Disseminação da Cultura de Riscos
A disseminação de riscos é realizada através de processos de comunicação interno (Intranet e
e-mails informativos), através de treinamentos online nos canais internos e através das
publicações de políticas e procedimentos.
2.2.4 Mensuração de Riscos
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Risco de Crédito: As potenciais perdas de crédito são mitigadas através de medidas definidas
pelo próprio Banco Pine e limites estabelecidos pelo Banco Central. A área de Risco de Crédito
avalia concentrações e tendências, e acompanha a eficiência da política de concessão de
crédito através de modelos, atuando no aprimoramento dos modelos de perda esperada (PD,
EAD, LGD e Impairment) e na adequação do provisionamento de crédito.
Risco de Mercado: São utilizadas diferentes metodologias, de forma complementar entre elas,
de avaliação dos riscos de mercado, descritas a seguir:
• Value at Risk – VaR (Valor em Risco): o VaR mede a perda potencial máxima através de um
horizonte dado sob condições normais de mercado a um dado nível de confiança. O modelo
utilizado é o paramétrico, com o algoritmo EWMA para o cálculo da volatilidade dos ativos
(λ=0,94), nível de confiança de 99% e horizonte de tempo de 1 dia;
• VaR Estressado: derivado do cálculo de VaR, tendo como objetivo capturar eventuais risco da
carteira, levando em consideração retornos observáveis em cenários de extrema volatilidade
e/ou maior janela temporal de manutenção da carteira “holding period”;
• Análises de Sensibilidade: DV01: a análise mede a variação do valor de mercado da carteira a
uma variação de 1 ponto base (DV01) nas curvas de juros que compõem as carteiras da
Instituição;
• Gregas: métrica que estima o impacto na carteira das derivadas parciais da carteira de opções
em relação aos preços dos ativos-objetos, às volatilidades implícitas, às taxas de juros e ao
tempo.
• Delta equivalente: para as operações indexadas aos ativos do tipo moedas estrangeiras,
commodities, indicadores econômicos, ações e índices de bolsa, o delta equivalente representa
a exposição equivalente nos ativos relacionados;
• Análise de Estresse: realizamos simulações para avaliação do comportamento dos ativos,
passivos e derivativos da carteira quando diversos fatores de risco são levados a situações
extremas de mercado, sendo considerados os cenários divulgados pela B3 para os principais
fatores de risco;
• Stop Loss: métrica que tem por objetivo o monitoramento e reporte das posições, quanto às
perdas acumuladas em um dado período, sendo calculada através da soma do resultado dos
últimos 21 dias úteis.
2.2.5 Reporte de Riscos
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Os comitês deliberativos vigentes e relacionados com a estrutura de gerenciamento de riscos e
capital no Pine, e demonstrados na figura da estrutura apresentada na seção inicial, estão
descritos abaixo.
 Comitê de Gestão de Riscos e Capital
O Comitê de Gestão de Riscos e Capital, com periodicidade trimestral, tem a missão de ser a
consolidação e compilação dos outros comitês deliberativos, tendo uma visão integradas de
todos os riscos, e apoia o Conselho de Administração no desempenho de suas responsabilidades
relativas à gestão de riscos em todas as suas dimensões e de gestão de capital do Pine, tendo
as seguintes atribuições:
Validar e propor ao Conselho de Administração, com periodicidade mínima anual, as
recomendações no tocante a estratégias, políticas, estruturas, apetite a riscos, limites, testes
de estresse, planos de continuidade e planos de contingência de liquidez e capital;
Supervisionar a atuação e o desempenho do CRO, bem como a observância, pela diretoria da
instituição, dos termos da RAS;
Monitorar e analisar o perfil de riscos assumidos e adequação dos níveis de capital e liquidez.
 Comitê de Portfólio
O Comitê de Portfólio, com periodicidade mensal, tem por objetivo analisar e realizar o
acompanhamento da Carteira de Crédito (Operações de Créditos, Financiamento de Câmbio,
TVM Privados e Derivativos) e das diretrizes de Risco de Crédito do Pine, tratando desde as
evoluções, composições, migrações e até a análise dos indicadores e metodologias no âmbito
do Risco de Crédito.
 Comitê de Tesouraria
O Comitê de Tesouraria, com periodicidade semanal, tem por objetivo analisar e avaliar o
cenário macroeconômico como subsídio às decisões de posicionamento dos traders, aprovar
políticas e limites operacionais, acompanhar os indicadores de Risco de Mercado no tocante a
limites de posição e do VaR, tanto na carteira de negociação (trading book) quanto na carteira
bancária (banking book), avaliar o consumo do capital de Risco de Mercado e efetuar análises
de backtesting e P&L do portfólio dos Books da Tesouraria.
 Comitê de Ativos e Passivos (ALCO)
O Comitê de Ativos e Passivos (ALCO - Asset and Liability Committee), com periodicidade
semanal, tem por objetivo discutir as posições e estratégias a serem utilizadas no
gerenciamento do risco de liquidez, desde a análise e projeção da liquidez no tocante a
desembolsos de ativos, geração de funding e precificação na Tesouraria até a definição dos
processos, instrumentos, relatórios, metodologias e conceitos a serem aplicados no efetivo
controle e monitoramento do risco de liquidez.

13

Comitê de Risco Operacional, Controles Internos, Gestão de Continuidade de Negócios,
Segurança da Informação e Prevenção à Fraudes O Comitê de Risco Operacional, Controles
Internos, Gestão de Continuidade de Negócios, Segurança da Informação e Prevenção à Fraudes,
com periodicidade bimestral, tem por objetivo supervisionar e validar as atividades envolvendo
o risco operacional, controles internos e continuidade de negócios, considerando identificação
de eventos de risco decorrentes de falhas, deficiências ou inadequações nos processos e tendo
como objetivo a minimização dos impactos relevantes por meio do monitoramento dos controles
internos no banco. Também faz acompanhamento de indicadores, projetos ações e delibera
sobre itens relacionados a Segurança da Informação e prevenção a fraudes.
 Comissão de Finanças
A Comissão de Finanças, com periodicidade semanal, tem por objetivo subsidiar o planejamento
estratégico do Pine e seu alinhamento com as áreas de negócios e administrativas, efetuando
o planejamento e monitoramento do capital e resultado da instituição, além de projetar
cenários para os períodos posteriores. Dentre as visões acompanhadas, está a estimativa de
realizado para requerimentos mínimos de PR, de Nível I e de Capital Principal para o DLO, além
da sua projeção para períodos posteriores.
2.2.6 Testes de Estresse
O programa de teste de estresse do Banco Pine tem por objetivo identificar as principais
exposições e circunstâncias econômicas, setoriais ou regulatórias que podem acarretar efeitos
negativos no resultado projetado, estrutura de capital ou na liquidez da instituição. São
considerados neste exercício todos os ativos, as exposições a risco de credito, de mercado, taxa
de juros, assim como as posições passivas que impactam a liquidez, solvência e a estrutura de
capital do Banco Pine.
Os cenários utilizados no exercício de estresse abrangem aspectos macroeconômicos e setoriais
(estressando as principais variáveis que impactam o portfólio do banco), elementos regulatórios
e questões idiossincráticas relativas a riscos operacionais, modelo de negócios e apetite a risco.
Os resultados do exercício do teste de estresse são analisados de forma integrada, considerando
os impactos tanto nas vertentes de riscos, quanto nas de gerenciamento de capital e servem
de insumo para a definição de estratégias, revisão dos níveis de apetite a risco e para a melhoria
contínua nas ferramentas e políticas de gestão de riscos da instituição.
2.2.7 Mitigação de Riscos
As estratégias de mitigação de riscos são estabelecidas a partir da definição do apetite a risco
da instituição, observando tanto os objetivos quanto o modelo de negócios da instituição. O
monitoramento e a deliberação destas estratégias ocorrem no âmbito dos Comitês, que
monitoram os indicadores relativos às exposições, estruturas de operações, resultados e níveis
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de cobertura de garantias e colaterais. Os comitês também avaliam os resultados do programa
de teste de estresse como insumo para o acompanhamento e revisão destas estratégias. Há
políticas estabelecidas em relação ao apetite a risco e sua respectiva tolerância.
Tanto nas atividades de concessão de crédito quanto nas atividades de tesouraria, há regras e
alçadas estabelecidas para a tomada de risco e necessidade de mitigação, garantindo análises
suportadas por indicadores robustos de capacidade de pagamento das contrapartes, assim como
das estruturas de credito suportadas por garantias, sempre que necessário. Da mesma forma,
diretrizes que definem as estratégias de hedge que protejam as posições suscetíveis a variação
ou volatilidade dos seus indexadores.
2.2.8 Gerenciamento de Capital
 Adequação de Capital
O Patrimônio de Referência alcançou R$ 719.043, sendo R$ 658.696 classificados como capital
principal e R$ 60.357 como capital Nível II.
O total de ativos ponderados pelo risco (RWA) foi de R$ 6.163.654, sendo R$ 5.861.710
referentes ao RWA de risco de crédito, R$ 248.494 referentes ao RWA de risco de mercado e R$
53.450 referentes ao RWA de risco operacional.
O Índice de Basileia foi de 11,67%, sendo composto de 10,69% de Capital Principal e 0,98% de
Capital Nível II.
Visando garantir a solidez do Banco Pine e a disponibilidade de capital para suportar o
crescimento dos negócios, os níveis de PR foram mantidos acima do necessário para fazer frente
aos riscos, conforme evidenciado pelo Índice de Basileia, de Nível I e de Capital Principal.
 Gerenciamento
O processo de gerenciamento de capital adotado pelo PINE, obedece às seguintes diretrizes:


Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que o Banco está
sujeito;



Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos
estratégicos do PINE;



Monitoramento e controle do capital mantido pelo Banco.

Neste processo o PINE adota uma postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital
decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado.
 Estrutura de Gerenciamento
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O PINE possui uma estrutura de gerenciamento de capital compatível com sua estratégia de
crescimento e com a complexidade de suas operações, que objetiva o monitoramento do capital
econômico existente e a avaliação das necessidades de capital para fazer frente aos riscos aos
quais está exposto. O processo de gerenciamento de capital está alinhado às melhores práticas
de mercado e abrange todas as áreas envolvidas com a identificação e avaliação dos riscos
relevantes às operações do Banco.
A estrutura de gerenciamento de capital implementada pelo PINE possui:


Mecanismos que possibilitam a identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos
pela instituição, inclusive aqueles não cobertos pelo PRE;



Plano de Capital abrangendo o horizonte mínimo de 3 (três) anos;



Simulações de eventos severos e condições extremas de mercado (testes de estresse) e
avaliação de seus impactos no capital;



Relatórios gerenciais periódicos sobre a adequação do capital para o Comitê Executivo
e Conselho de Administração.

2.3 Ativos Ponderados pelo Risco – RWA (OV1)
De acordo com a Resolução CMN 4.193, para fins do cálculo dos requerimentos mínimos de
capital, deve ser apurado o montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA), obtido pela soma
das seguintes parcelas:

RWA =

RWACPAD

+

RWA CAM + RWAJUR + RWACOM + RWAACS

+

RWAOPAD

, sendo:

RWACPAD = parcela relativa às exposições ao risco de crédito;
RWACAM = parcela relativa às exposições em ouro, em moeda estrangeira e em ativos sujeitos à
variação cambial;
RWAJUR = parcela relativa às exposições sujeitas à variação de taxas de juros, cupons de juros
e cupons de preços e classificadas na carteira de negociação;
RWACOM = parcela relativa às exposições sujeitas à variação do preço de mercadorias
(commodities);
RWAACS = parcela relativa às exposições sujeitas à variação do preço de ações e classificadas na
carteira de negociação;
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RWAOPAD = parcela relativa ao cálculo de capital requerido para o risco operacional.
Para os cálculos das parcelas mencionadas acima, foram observados os procedimentos
divulgados pelo BACEN, por meio das Circulares e Cartas-Circulares, e pelo CMN, por meio de
Resoluções.
A tabela a seguir apresenta os valores dos ativos ponderados pelo risco do Banco Pine:

3. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL

3.1. Instrumentos que Compõe o Patrimônio de Referência – PR (CCA)
O PR utilizado para verificar o cumprimento dos limites operacionais impostos pelo BACEN
consiste no somatório do Nível I e Nível II, onde:
Nível I: composto pelo Capital Principal, apurado a partir do capital social, certas reservas e
lucros retidos menos deduções e ajustes prudenciais, bem como pelo Capital Complementar;
Nível II: composto por instrumentos elegíveis, primordialmente dívidas subordinadas, sujeito a
limitações prudenciais.
A tabela CCA, qual dispõe sobre as principais características dos instrumentos que compõem o
Patrimônio de Referência (PR), está disponível no site http://www.ri.pine.com.

3.2. Composição do Patrimônio de Referência – PR (CC1)
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3.3. Conciliação do Patrimônio de Referência (PR) com o Balanço Patrimonial (CC2)
A seguir, o comparativo do Balanço Patrimonial do Banco Pine entre as versões Conglomerado
Prudencial e do Consolidado Bacen.

4. INDICADORES DE LIQUIDEZ

4.1 Risco de Liquidez (LIQA)
4.1.1 Estrutura Organizacional e Responsáveis
O controle e monitoramento do risco de liquidez no Conglomerado PINE é realizado por área
independente das áreas de negócios. O processo de gerenciamento do risco de liquidez consiste
nas seguintes funções e responsabilidades:



Comitê de Ativos e Passivos (ALCO) é responsável pela adoção de diretrizes, medidas e
ações que direcionem o processo de gestão do risco de liquidez;



ALM na Tesouraria é responsável pelo gerenciamento diário das posições, dos fluxos
diários e da estrutura do funding gap;
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Área de Gestão de Riscos efetua o controle e monitoramento diário das posições, fluxos
e indicadores, bem como a manutenção das bases, análises e simulações;



Conselho de Administração efetua aprovações dos limites, políticas e estratégias.

4.1.2 Estratégias de Captação de Recursos
Prover os recursos necessários em montante e prazos condizentes com a carteira de crédito do
Banco Pine, acessando os mais diversos tipos de investidores no mercado local e internacional.
4.1.3 Estratégias de Mitigação do Risco de Liquidez
A fim de mitigar o Risco de Liquidez, o Conglomerado Pine adota algumas práticas e medidas:


Independência de funções com a segregação de atividades entre as áreas responsáveis
pelo controle de riscos e pela execução de operações e negócios, garantindo a
independência e autonomia na condução das atribuições inerentes a cada função;



Definição de metodologias para construção de cenários baseadas em práticas de
mercado, que visam incorporar a dinâmica da liquidação de obrigações assumidas e
contratação de novas operações;



Estabelecimento e monitoramento de alertas a partir da definição clara e objetiva dos
níveis autorizados de apetite de riscos definido pelo Comitê de Ativos e Passivos (ALCO)
e aprovado pelo Conselho de Administração do Conglomerado, bem como o reporte dos
níveis de folgas ou excessos;



Plano de contingência de liquidez com a definição e revisão periódica das ações de
recomposição para os níveis pré-estabelecidos de liquidez, com a atribuição de
responsáveis e instrumentos.

4.1.4 Testes de Estresse
Os testes de estresse têm o objetivo de determinar as potenciais fontes de risco que podem
encontrar em cenários de mudança severa nas condições macroeconômicas e avaliar a sua
capacidade de resistência a tais eventos. A maioria dos trabalhos e estudos se concentra na
avaliação dos riscos de crédito, uma vez que este é o componente de risco mais importante do
banco. No entanto, o teste de estresse de liquidez também possui importância significativa
frente esta análise.
A partir das considerações gerais a respeito dos testes de estresse de liquidez e tendo como
referência o denominador do Índice de Liquidez de Curto Prazo LCR - Liquidity Coverage Ratio,
o Conglomerado PINE definiu a metodologia de testes de estresse de liquidez.

21

A apuração será efetuada para dois cenários:


Cenário moderado: considera premissa de razoável dificuldade de rolagem dos passivos,
ajustes no mercado futuro para volatilidades para 30 dias dos fatores de risco com
modelo EWMA (λ=94), volatilidade e correlação histórica (últimos 2 meses) entre os
fatores de risco e a relação dos retornos dos últimos dois meses entre diferentes
instrumentos financeiros;



Cenário extremo: considera premissa de uma alta dificuldade de rolagem dos passivos
e coeficiente de segurança de 99,9% sobre os valores dos cenários moderados.

4.1.5 Plano de Contingência
Para minimizar os impactos de uma crise de liquidez, o Conglomerado PINE tem elaborado um
plano de contingência, com uma metodologia que permita a manutenção de um caixa mínimo
de forma a garantir o pagamento de obrigações correntes. O Plano de Contingência de Liquidez
estabelece um conjunto de medidas, procedimentos e responsabilidades a serem adotados em
situações de contingência de liquidez.
A adoção do plano de contingência prevê uma sequência de fases, para as quais são definidas
ações gradativas sempre visando à recomposição das suas disponibilidades conforme segue:
1ª fase – Detecção de uma situação de crise de liquidez;
2ª fase - Identificação das causas de crise de liquidez;
3ª fase – Definição das ações a serem aplicadas.
4.1.6 Gerenciamento do Risco de Liquidez
O controle do Risco de Liquidez é efetuado com base nos seguintes conceitos:


Liquidez Target: o montante desejado da liquidez e definido com metodologia interna
para o Comitê ALCO, onde deve considerar o patamar ótimo para a gestão mais
eficiente dos fluxos dos recursos, a exposição ao risco de liquidez e a manutenção da
continuidade das operações;



Liquidez Mínima: o montante definido para o nível mínimo de Liquidez na data e para
o acionamento do Plano de Contingência;



Estresses de Liquidez: aplicação de testes de cenários adversos de uma potencial crise
de liquidez e/ou de alterações nos parâmetros de mercado que possam resultar na
incapacidade de honrar suas obrigações;
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O monitoramento é efetuado através de indicadores do risco de liquidez da seguinte forma:


Limite Operacional: são limites que não devem ser extrapolados e, caso ocorra, o ALCO
e ALM na Tesouraria devem adotar medidas corretivas para recuperação mais imediata;



Nível de Alerta: são indicadores que visam auxiliar a administração na gestão da
liquidez e podendo ser extrapolados, e caso ocorra, ALCO e ALM na Tesouraria devem
planejar/gerenciar medidas corretivas para recuperação.

5. RISCO DE CRÉDITO

5.1. Gerenciamento do Risco de Crédito (CRA)
5.1.1 Modelo de Negócios
A exposição ao risco de crédito está relacionada em sua maior parte à aplicação de recursos
financeiros na forma de empréstimos, financiamentos e aquisição de recebíveis, além de outros
produtos tradicionais de crédito, seja em moeda local ou estrangeira; à exposição a títulos de
emissão privada; à prestação de garantias e coobrigações e aos recebíveis oriundos de
operações de derivativos de balcão com clientes.
O Banco vem adotando uma postura de crescimento de sua carteira de uma forma mais
conservadora e pulverizada, com redução do ticket médio das transações.
O gerenciamento de risco de crédito busca fornecer subsídios à definição de estratégias, além
do estabelecimento de limites, abrangendo análise de exposições e tendências, bem como a
eficácia das políticas de crédito.
5.1.2 Políticas e Limites Internos Associados ao Risco de Crédito
As aprovações se atentam para os seguintes fatores:


O relatório do departamento de Análise de Crédito, contemplando as seguintes
análises: histórico de relacionamento do cliente, cadastro, estrutura organizacional da
empresa, dados econômico-financeiros, histórico da empresa (consulta de notícias na
mídia), entendimento das operações da empresa, análise de balanço, análise de
endividamento e pesquisa bancária.



Conhecimento prévio do cliente (Conheça seu Cliente (CSC)) e pesquisas em demais
instituições financeiras.



Desempenho em operações anteriores.



Liquidez das garantias oferecidas.
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Proposta de Limite de Crédito (Montante/Produto/Prazo/Garantias).

5.1.3 Estrutura do Gerenciamento do Risco de Crédito
A Gestão de Risco de Crédito é responsável por administrar o risco de crédito. Atua de maneira
preventiva e independente no monitoramento dos clientes ativos visando antecipar os
movimentos de inadimplência na carteira de operações que envolvam todo e qualquer tipo de
risco de crédito. Projeta cenários para auxiliar nas decisões e estratégias comerciais, além de
fornecer indicadores que permitam à Alta Administração acompanhar o cumprimento do
Planejamento Estratégico da Instituição.

5.1.4 Relação entre a Estrutura de Risco de Crédito, Compliance e Auditoria Interna
A área de Auditoria Interna deve avaliar a adequação e efetividade das políticas, normas e
procedimentos Anticorrupção, Suborno e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, bem como
realizar testes periódicos nos processos que envolvem a prevenção à corrupção. Atua
verificando a atuação da primeira e segunda linha de defesa do Pine. Denúncias ou suspeitas
comunicadas no canal de denúncia externo são investigados e tratados de forma sigilosa pela
Auditoria. As funções de Compliance & PLD, Riscos Operacionais, Controles Internos e Auditoria
Interna estão formalizadas em políticas e normativos internos que se encontram disponíveis na
intranet do Banco.
5.1.5 Gerenciamento do Risco de Crédito e Relatórios Gerenciais
A gestão do risco de crédito compreende na identificação, mensuração, avaliação,
monitoramento, reporte, controle e mitigação em todas as etapas do ciclo de crédito e é uma
responsabilidade integrada entre todas as unidades envolvidas no Processo de Crédito do Banco
PINE. São elas que, em suas operações diárias, assumem risco e necessitam do suporte fornecido
pela gerência de risco de crédito.
Entre as suas principais atribuições, destacam-se:
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Elaborar modelos quantitativos de concessão, manutenção e recuperação de crédito;



Definir modelos e para apuração da Perda Esperada e de seus componentes (PD, EAD e
LGD), impairment e PDD;



Estruturar cenários de estresse e backtesting no Crédito;



Elaborar indicadores de precificação do Risco de Crédito: RAROC;



Elaborar histórico de spread de Crédito dos clientes (Res.4277);



Subsidiar a definição do apetite a Risco de Crédito;



Elaborar informativos regulatórios: Documento 3040 e Pilar III.

5.2. Qualidade Creditícia das Exposições (CR1)

5.3 Operações em Curso Anormal (CR2)

5.4 Informações Adicionais sobre a Qualidade Creditícia das Exposições (CRB)
5.4.1 Detalhamento das Exposições
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 Exposições por região geográfica no Brasil, por país, e por prazo remanescente de
vencimento

 Exposições por setor econômico e por prazo remanescente de vencimento Operações por
setor econômico:

5.4.2 Detalhamento das Operações em Curso Anormal
 Operações em curso anormal por região geográfica no Brasil e por país
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 Operações em curso anormal por setor econômico

5.4.3 Exposições em Atraso
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 Exposições em atraso por faixa de atraso

5.4.4 Exposições Reestruturadas
 Exposições reestruturadas

5.4.5 Composição das Maiores Exposições
 Percentual Maiores Concentrações

6 Risco de Crédito de Contraparte

6.1 Risco de Crédito de Contraparte (CCRA)
6.1.1 Método de Estabelecimento dos Limites Internos
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A área de Análise de Crédito é responsável pela atribuição e renovação dos limites de crédito,
de acordo com a política de crédito e classificação de risco dos clientes (rating). Os limites são
definidos e aprovados pelo Comitê de Crédito. Entre as suas principais atribuições, destacamse:


Análise técnica para avaliações de limites;



Elaboração e manutenção da política de crédito;



Classificação dos ratings;



Atualizar os relatórios da carteira ativa.

A Política de Crédito do Banco é pautada pela classificação do risco do cliente e do risco da
operação denominados "rating cliente" e "rating operação". A metodologia utilizada para a
classificação é pautada pela Resolução no 2.682/99 do Banco Central do Brasil contendo
critérios técnicos consistentes de avaliação objetiva com base nos dados econômico-financeiros
da empresa/grupo e comportamento cadastral, além de ponderar aspectos subjetivos inerentes
à operação do cliente não mensuráveis nestes tópicos. Após a avaliação dos itens mencionados,
o Comitê de Crédito aprova os limites e a operação.
6.1.2 Política de Avaliação do Risco de Contraparte
O Banco tem um procedimento de aprovação de crédito centralizado e exclusivo, em que todas
as operações devem ser aprovadas pelo Comitê de Crédito. Para maior confiabilidade no
processo de aprovação de crédito, há o envolvimento da área de Análise de Crédito e da área
de Monitoramento de Crédito. O Banco define a garantia como acessória a toda operação de
crédito, devendo apresentar-se atrelada à mesma em cada decisão. O objetivo é dar maior
segurança às operações, de forma que, caso o cliente torne-se insolvente, a garantia cubra o
valor envolvido na operação. A avaliação das garantias, alienações e hipotecas de imóveis é
realizada por empresas especializadas, indicadas pelo Banco, que afirmarão em laudos: (a)
Valor de Mercado; (b) Valor de Venda Forçada; e (c) Prazo estimado de venda. Por regra, devese ter dois laudos para cada imóvel, se considerando o valor de venda forçada da menor
avaliação. Os percentuais e valores mínimos das garantias em relação aos limites e operações
serão deliberados pelo Comitê de Crédito.
6.1.3 Impacto nos Colaterais
Atualmente o Banco Pine possui apenas uma operação que exige a classificação mínima de
crédito, a qual é determinada pela S&P ou outra agência equivalente de classificação. Nesta
operação, em caso de rebaixamento além do limite, o Banco Pine pode ser acionado para
antecipar o vencimento da dívida, sem impacto em colaterais adicionais não exigidos na
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operação. Quanto às demais operações, o Banco Pine não possui possíveis impactos nos
montantes de colaterais em virtude de rebaixamento da classificação de crédito.

7. EXPOSIÇÃO DE SECURITIZAÇÃO

7.1 Gerenciamento de Riscos das Exposições de Securitização (SECA)
A atividade de securitização e de ressecuritização consiste na associação dos fluxos de
recebimentos dos títulos de terceiros como CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio),
CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e FIDC (Fundos de Investimento em Direitos
Creditórios) para composição da remuneração da instituição.
O Banco Pine não possui nenhuma relação com sociedades de propósito específico (SPE) em que
a instituição seja contraparte, ou nenhuma situação semelhante de assessoria para
securitização. Além disso, no ano referente ao relatório, não houve estruturação e distribuição
de operações de securitização.
Para fins de contabilização, os ativos de securitização de terceiros são classificados como os
demais ativos do banco, seguindo as normas contábeis brasileiras.

8 RISCO DE MERCADO E IRRBB

8.1 Gerenciamento do Risco de Mercado (MRA)
8.1.1 Estratégias e Processos
 Objetivos Estratégicos
O risco de mercado é definido como a possibilidade da ocorrência de perdas resultantes da
variação do valor de mercado das posições detidas por uma instituição financeira, incluindo os
riscos de variação cambial, taxas de juros, preços de ações e de commodities.
A política institucional de risco de mercado encontra-se aderente à Resolução CMN nº 4.557/17
e demais regulamentações vigentes, na qual estabelece a estrutura de gestão e controle de
risco de mercado, que deve ser capaz de identificar, mensurar, mitigar, controlar e reportar
os riscos das diversas transações financeiras que a instituição executa com os seus clientes e
também daqueles novos produtos que se pretendem lançar para atendimento de uma demanda
específica.
A área responsável de Risco de Mercado atua de forma independente das áreas de negócios, e
tem como responsabilidade principal monitorar e analisar o risco de mercado oriundo das
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posições assumidas pelo Conglomerado PINE vis a vis o apetite ao risco definido pelo Comitê
Executivo de Tesouraria e aprovado pelo Conselho de Administração do Conglomerado PINE.
Processos de Gerenciamento do Risco
Dentre as determinações da Resolução CMN nº 4.557/17, destacam-se a implementação de uma
estrutura de gerenciamento contínuo e integrado de riscos, os requerimentos para definição da
Declaração de Apetite por Riscos (RAS, do inglês “Risk Appetite Statement”), do programa de
teste de estresse, a constituição de Comitê de Riscos e a indicação, perante o BACEN, do diretor
para gerenciamento de riscos (CRO), com atribuição de papéis, responsabilidades e requisitos
de independência.
O processo de gerenciamento do risco de mercado é realizado de maneira corporativa,
envolvendo diversas áreas, com atribuições específicas, sendo que a mensuração e controle do
risco de mercado são realizados de maneira centralizada e independente. Ademais, o processo
de gerenciamento é revisado anualmente pelo Comitê Executivo de Tesouraria e aprovado pelo
Conselho de Administração.
A gestão de risco de mercado é responsável por realizar as atividades diárias de: (i) mensuração
e avaliação de risco das posições em aberto, (ii) monitoramento de cenários de estresse, limites
e alertas, (iii) aplicação, análise e testes de cenários de estresse, (iv) reporte de risco para os
responsáveis dentro das unidades de negócios conforme a governança do Conglomerado PINE,
(v) monitoramento de ações necessárias para o reajuste de posições e/ou níveis de risco, e (vi)
apoio ao lançamento de novos produtos que se pretendem lançar para atendimento de uma
demanda específica.
A mensuração de risco de mercado do Conglomerado PINE segue os critérios gerais estabelecidos
pela Resolução CMN nº 4.557/17, Circular BACEN 3.354/07 e alterações posteriores, segregando
as suas operações em carteira de negociação e carteira bancária.
A carteira de negociação é composta por todas as operações realizadas com instrumentos
financeiros e mercadorias, inclusive derivativos, detidas com intenção de negociação ou
destinadas a hedge de outros elementos da carteira de negociação, e que não estão sujeitas à
limitação da sua negociabilidade.
Já a carteira bancária caracteriza-se principalmente pelas operações provenientes do negócio
bancário e relacionadas à gestão do balanço da instituição, realizadas sem a intenção de
negociação e com horizonte de tempo de médio e longo prazos.
Para mensuração e controle do risco de mercado, o Conglomerado PINE utiliza diferentes
metodologias, de forma complementar entre elas, permitindo a captura de diversos cenários e
situações:
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Value at Risk – VaR (Valor em Risco): mede a perda potencial máxima através de um
horizonte dado sob condições normais de mercado a um dado nível de confiança. O
modelo utilizado pelo Conglomerado PINE é o paramétrico, com o algoritmo EWMA para
o cálculo da volatilidade dos ativos (λ=0,94), nível de confiança de 99% e horizonte de
tempo de 1 dia;



VaR Estressado: derivado do cálculo de VaR, tendo como objetivo capturar eventuais
risco da carteira, levando em consideração retornos observáveis em cenários de
extrema volatilidade e/ou maior janela temporal de manutenção da carteira “holding
period”;



Análises de Sensibilidade:
o

DV01: mede a variação do valor de mercado da carteira a uma variação de 1
ponto-base (DV01) nas curvas de juros que compõem as carteiras da Instituição;

o

Gregas: estima o impacto na carteira das derivadas parciais da carteira de
opções em relação aos preços dos ativos-objetos, às volatilidades implícitas, às
taxas de juros e ao tempo.



Delta equivalente: métrica utilizada para as operações indexadas aos ativos do tipo
moedas estrangeiras, commodities, indicadores econômicos, ações e índices de bolsa.
O delta equivalente representa a exposição equivalente nos ativos relacionados;



Análise de Estresse: o Conglomerado PINE realiza simulações para avaliação do
comportamento dos ativos, passivos e derivativos da carteira quando diversos fatores
de risco são levados a situações extremas de mercado, sendo considerados os cenários
divulgados pela B3 para os principais fatores de risco;



Stop Loss: métrica que tem por objetivo o monitoramento e reporte das posições,
quanto as perdas acumuladas em um dado período.

Após a apuração das métricas de risco de mercado, os valores são comparados com os limites
estabelecidos pelo Comitê Executivo de Tesouraria. O consumo dos limites de risco de mercado
é monitorado e reportado diariamente por meio de mapas de exposição e sensibilidade para a
área de negócios e demais estruturas previstas na governança.
A estrutura de limites e alertas é alinhada com as diretrizes do Conselho de Administração,
sendo revisada anualmente. Os limites são definidos considerando os ativos presentes nas
carteiras e os fatores primitivos de risco que podem provocar impacto nos resultados das
respectivas carteiras.
8.1.2 Estrutura Responsável e Mecanismos de Comunicação Interna
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O Conglomerado PINE, de acordo com a regulamentação exigida, designou um diretor
responsável pela estrutura de Risco de Mercado cujo nome está registrado junto ao Banco
Central do Brasil.
O risco de mercado é controlado e acompanhado por área independente, que diariamente
calcula o risco das posições em aberto, consolida os resultados e disponibiliza os relatórios
gerenciais às áreas de negócio e demais estruturas previstas na governança.
Além dos reportes diários, semanalmente são apresentadas e discutidas as posições em aberto
no Comitê Executivo de Tesouraria, onde os resultados e os riscos são avaliados e as estratégias
são discutidas.
No caso de rompimento de qualquer limite controlado pela área de Riscos, a diretoria da área
de negócio responsável pela posição é informada do consumo do limite e o Comitê Executivo
de Tesouraria é convocado tempestivamente para a tomada de decisão. Caso o Comitê decida
pela alteração no limite ou nas posições, o Conselho de Administração é convocado para
aprovação do novo limite e revisão estratégica da posição.
8.1.3 Sistemas de Informação e Mensuração dos Riscos
O Conglomerado PINE utiliza sistemas próprios e terceirizados para mensurar o risco de mercado
consolidado. O processamento desses sistemas ocorre em ambientes com controle de acesso,
de alta disponibilidade, com processos de guarda e recuperação de dados e conta com
infraestrutura para garantir a continuidade de negócios em situações de contingência.

8.2 Fatores de Risco (MR1)
A tabela MR1 demonstra o montante dos ativos ponderados pelo risco para o risco de mercado
apurado conforme a abordagem padronizada (RWAmpad).
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Em relação ao período anterior, os principais fatores que contribuíram com a redução dos Ativos
Ponderados pelo Risco de Mercado calculados por modelo padrão (RWAmpad) foram a
diminuição da exposição em taxas de juros prefixada denominadas em real e em taxas dos
cupons de moeda estrangeira.

8.3 Derivativos
Com a finalidade de buscar o enquadramento das operações nos limites definidos, o
Departamento de Tesouraria realiza hedge de operações de clientes, de posições proprietárias
e de investimentos no exterior com a finalidade de cancelar ou mitigar os riscos de
descasamentos de quantidades, prazos, moedas ou indexadores dessas posições.
Os derivativos são os instrumentos mais utilizados para a realização de atividades de hedge. As
exposições em derivativos têm como principal finalidade gerir os riscos das carteiras de
negociação e bancária nos respectivos fatores de risco, conforme a tabela a seguir.

9 IRRBB

9.1 Gerenciamento do IRRBB (IRRBBA)
9.1.1 Definição do IRRBB para Controle e Mensuração de Riscos
O Conselho Monetário Nacional, por intermédio da Resolução nº 4.557/17, emitida pelo Banco
Central do Brasil, determinou às instituições financeiras e demais instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil, a implementação de uma estrutura de gerenciamento
de risco contínuo e integrado, compatível com o modelo de negócio da instituição.
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A estrutura de gerenciamento de riscos deve identificar mensurar, avaliar, monitorar, controlar
e mitigar os riscos de crédito, de mercado, operacional, liquidez, de variação das taxas para os
instrumentos classificados na carteira bancária (IRRBB) e outros.
O IRRBB (Interest Rate Risk of the Banking Book) é definido como o risco, atual ou prospectivo,
do impacto de movimentos adversos das taxas de juros no capital e nos resultados da instituição
financeira, para os instrumentos classificados na carteira bancária.
9.1.2 Políticas e Estratégias
A política interna de controle do IRRBB deve garantir que os riscos da variação das taxas para
os instrumentos classificados na carteira bancária (IRRBB) sejam identificados, mensurados,
gerenciados e tratados/assumidos em concordância com os objetivos e as normas estabelecidas
pela instituição, política esta que deve ser aprovada pelo Comitê Executivo de Tesouraria. Esta
política descreve as principais iniciativas de risco da variação das taxas para os instrumentos
classificados na carteira bancária (IRRBB) de acordo com a Política Global de Risco do
Conglomerado PINE e em consonância com as melhores práticas do mercado financeiro.
Destacam-se a estrutura organizacional, os sistemas envolvidos no monitoramento do Risco, as
metodologias e os relatórios de acompanhamento das posições do Conglomerado PINE.
Segundo Banco Central do Brasil, através da Circular Nº 3.876/18, que dispõe sobre
metodologias e procedimentos para a avaliação da suficiência do valor de Patrimônio de
Referência (PR) mantido para a cobertura do risco de variação das taxas de juros em
instrumentos classificados na carteira bancária (IRRBB), as instituições devem mensurar o IRRBB
utilizando as abordagens padronizadas para EVE e NII para fins de:


Avaliação da suficiência de valor de PR mantido para cobertura do IRRBB;



Divulgação pública de informações relativas ao IRRBB;



Remessas de informações ao Banco Central do Brasil.

Ainda nessa mesma Circular, o BACEN define os indicadores como:


EVE como a diferença entre o valor presente do somatório dos fluxos de
reapreçamento de instrumentos sujeitos ao IRRBB em um cenário-base e o valor
presente do somatório dos fluxos de reapreçamento desses mesmos instrumentos em
um cenário de choque nas taxas de juros;



NII como a diferença entre o resultado de intermediação financeira dos instrumentos
sujeitos ao IRRBB em um cenário-base e o resultado de intermediação financeira desses
mesmos instrumentos em um cenário de choque nas taxas de juros.
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9.1.3 Periodicidade e Métricas do Cálculo do IRRBB
A gestão do IRRBB é efetuada diariamente pela área de Risco de Mercado, P&L da Tesouraria e
ALM que calcula os indicadores adotados para avaliação dos riscos. Os valores são confrontados
diariamente com os limites estabelecidos na RAS e no Comitê de Gestão de Riscos e Capital
propostos pela Diretoria de Riscos em conjunto ao Comitê Executivo de Tesouraria. Todo o
cálculo está baseado nos preços de fechamento de mercado, obtidos de diferentes fontes
(ANBIMA, Bolsas, BACEN, entre outros).
O modelo de framework da gestão do IRRBB utilizado pelo Conglomerado PINE está baseado nas
melhores práticas do mercado financeiro e nas recomendações emitidas pelos órgãos
reguladores, possuindo limites gerenciais para diversas métricas de risco e limites consolidados
de EVE e NII, e limites associados a testes de estresse.
Ademais, a área de gerenciamento de ativos e passivos é responsável pela gestão dos
descasamentos entre os fluxos de ativos e passivos por prazos e atua na mitigação do risco de
taxa de juros através de operações de hedge econômico e de hedge contábil.
9.1.4 Cenários de Choque e Estresse das Taxas de Juros
O Conglomerado PINE utiliza os cenários padronizados definidos pelo Regulador. Na tabela
abaixo são apresentados os principais resultados decorrentes das mudanças nas taxas de juros
sobre a carteira bancária nos cenários padronizados. Conforme a regulamentação, as potenciais
perdas são representadas por valores positivos e os ganhos por valores negativos.

Onde:


Cenário I: cenário composto pela soma dos preços ou taxas de mercado da data base
do relatório e suas respectivas volatilidades apuradas através do método de EWMA
(λ=94).



Cenário II: composto pelo choque de 25 por cento nas taxas das curvas de juros préfixado, cupom de moedas, inflação, índices de taxas de juros, considerando o efeito
correlacionado dos fatores de risco;
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Cenário III: composto pelo choque de 50 por cento nas taxas das curvas de juros préfixado, cupom de moedas, inflação, índices de taxas de juros, considerando o efeito
correlacionado dos fatores de risco.

9.1.5 Premissas da Mensuração do IRRBB
As estratégias gerais de hedge possuem a finalidade de travar posições de risco e/ou de mitigar
o descasamento de prazo e de moedas/indexadores. A efetivação da estratégia é realizada
através da utilização de instrumentos financeiros, principalmente contratos derivativos listados
em bolsa.
9.1.6 Hedge das Exposições ao IRRBB
As estratégias gerais de hedge possuem a finalidade de travar posições de risco e/ou de mitigar
o descasamento de prazo e de moedas/indexadores. A efetivação da estratégia é realizada
através da utilização de instrumentos financeiros, principalmente contratos derivativos listados
em bolsa.
A contabilização das operações de hedge recebe o mesmo tratamento contábil das operações
com instrumentos financeiros e mercadorias, inclusive derivativos, detidos com intenção de
negociação e que não estejam sujeitas a nenhuma limitação para a sua negociação.
9.1.7 Premissas dos Cálculos do ∆EVE e ∆NII
O principal sistema utilizado para o controle de risco é o software Luna da empresa MAPS.
O Módulo IRRBB do software Luna visa atender as instituições S3, conforme a Circular Nº 3.876
de 31 de Janeiro de 2018. A última versão do Luna contempla o cálculo do EVE e NII MtM
para derivativos e não derivativos e NII Accrual para não derivativos, sem variações.
Para a gestão do IRRBB, a instituição considera o pior cenário entre EVE e NII, cujo valor será
considerado para o cálculo do capital alocável.

9.2 Informações Quantitativas sobre o IRRBB (IRRBB1)
Na tabela abaixo são apresentados os principais resultados decorrentes das mudanças nas taxas
de juros sobre a carteira bancária nos cenários padronizados.
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