1.
1 Objetiv
vo do docu
umento
O documen
nto em qu
uestão visa
a apresenta
ar aos inte
eressados as estrutuuras e mettodologias
utilizadas
u
n
na gestão de
d riscos da
d instituiçção, que se
e apresenttam em coonformidade
e com as
recomendaç
r
ções do Comitê de Sup
pervisão Ba
ancária de Basiléia
B
e ao Banco Ceentral do Brrasil.

2.
2 Introdu
ução
A Brazilian Mortgages Cia Hipote
ecária tem ccomo sua principal
p
op
peração a cconcessão de
d crédito
im
mobiliário para pessoas físicas
s e jurídiccas, além de estruturar e adm
ministrar Fu
undos de
Investimento
o Imobiliário
o. Sendo assim, mape
eou suas prrincipais exposições aoos riscos pertinentes
ao
a desenvolvimento de
e suas ativid
dades, confforme segue
e.

3.
3 Tipos d
de riscos – exposiçã
ão.
a. Risco de Mercado
M
Relacionado
o a possíveis
s perdas resu
ultantes da variação
v
dos
s valores de mercado da
as posições
detidas pela
a instituição. Podem serr causadas por: variações de taxass de juros, cotação
c
de
moedas, pre
eços de commodities.

b. Risco de Crédito
P
Possíveis perdas quand
do a contra
aparte de um
ma operação não honra
ra seus com
mpromissos
ffinanceiros ou
o quando há
h a reduçã
ão do valor de mercado
o de uma opperação cau
usada pela
m
mudança na
a qualidade de
d crédito da contraparte.

c. Risco Operracional
correntes d e falhas, deficiência ou inadeqquação de sistemas,
Possíveis perdas dec
gerenciamen
nto, processos ou contro
oles, erro hu
umano, eventos externoss e descump
primento de
leis.

d. Risco de Liiquidez
Relacionado
o ao descasa
amento dos a
ativos negociáveis e pass
sivos exigíveeis, pagamen
ntos e
rrecebimento
os, considera
ando prazo d e liquidação e moeda.

e. Outros
L
Legal, Image
em, Sistêmic
co, País, etc.

4.
4 Estrutu
ura
A Instituição
o possui um
m conjunto de
d políticas e procedim
mentos que auxiliam
a
naa gestão dos
s riscos.
Sua
S estrutura permite a adequada
a identificaçção, análise
e, mensuraç
ção, mitigaçção e monittoramento
dos
d riscos informando--os a alta Administraç
A
ção. As parrtes envolvid
das também
m devem atender
a
as
exigências
e
d
do Banco Central
C
do Brasil
B
referen
ntes a gere
enciamento de riscos.
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O modelo e
envolve um
m comitê de
e riscos mu
uiltidisciplinar, formado
o por profisssionais de
e diversas
áreas
á
e nívveis hierárq
quicos, diretorias resp onsáveis por
p cada ris
sco e a áreea de risco
o, que dá
suporte
s
para
a as partess mencionadas anterio
ormente e para
p
as áreas envolviddas visando
o controlar
os
o diversos riscos e ge
erir conforme a naturezza e comple
exidade de suas
s
operaçções.

ê de Riscos
s
4.1 Comitê
Responsávvel por: des
signar os d iretores res
sponsáveis por cada eestrutura de risco
(Mercado, Liquidez, Crédito,
C
Op
peracional e Gerencia
amento de Capital); aprovar
a
a
alterações e novas políticas da in
nstituição; atribuir limite
es operacio nais de exp
posição
a
aos diverso
os riscos e a cada u ma das div
versas unid
dades de nnegócio; av
valiar a
e
eficácia dos modelos e dos proccessos exis
stentes; rea
alizar reuniõões mensais para
ffins de disccussão dos níveis de exxposição e das ações mencionaddas.

4.2 Diretorres de Ris
sco (Merc
cado, Liqu idez, Créd
dito, Opera
acional e Gerenciam
mento de
Capita
al)
S
São profisssionais da alta gestã
ão da BM designado
os como reesponsáveiis pela
e
estrutura de risco perrante o órgã
ão regulado
or e aos ac
cionistas. E
Entre as principais
a
atribuições dos diretorres podemo
os destacarr: garantir a conformiddade da exe
ecução
d
das política
as e acompa
anhar os lim
mites de exp
posição.

de Riscos
4.3 Área d
A área de riscos da BM é resp
ponsável pe
ela execuçã
ão das polííticas, prop
por aos
d
diretores e ao Com
mitê de R
Riscos proc
cessos e modelos de identificação,
mensuração, controle e mitigaçã
ão dos risc
cos, prover os diretorees e o Com
mitê de
Riscos de informaçõe
es acerca dos níveis de exposição e limiites operac
cionais;
a
avaliar o potencial
p
de
e riscos de
e novos prrodutos de negociaçãão ou operrações;
vviabilizar a integração entre os siistemas leg
gados (siste
emas onde aas operaçõ
ões são
ttransaciona
adas) com os sistema
as de risco
o e garantirr a integridaade dos da
ados e
ssimular cen
nários, traba
alhando sem
mpre em co
onjunto com
m as áreas dde negócio.

5.
5 Controles
a.
b.
c.
d.

Políticas
Limites
Cenários
Modelos pa
ara mensura
ação e conttrole

6.
6 Gerenc
ciamento de
d Riscos

6.1 Risco de Mercado
O quadro ab
baixo sintetiza os princ
cipais fatore
es de risco de
d mercado
o das operaações da BM
M:
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Os
O fatores d
de risco acima citados são mapea
ados pela área
á
de risc
co e os níveeis de expo
osição aos
mesmos
m
sã
ão controlad
dos de aco
ordo com a natureza da operaç
ção (Tradinng Book ou
u Banking
Book),
B
como
o segue:
6.1.1
6

O
Operações na Carteira de Negocia
ação

As ope
erações cla
assificadas na carteira
a de nego
ociação são
o tratadas de acordo
o com os
disposto
os da circular 3.490 Ba
acen e das circulares que
q a comp
plementam.
6.1.2
6

O
Operações não Classificadas na C
Carteira de Negociação
N

Para fin
ns de menssuração do
os níveis de
e Risco de Mercado da
d carteira banking os
s modelos
internoss foram dessenvolvidos
s sob o arca
abouço do Value at Risk,
R
aplicaddo a instrum
mentos de
renda fixa, além de testes de
e estresse q
que consiste
em em simulações de condições extremas
de merccado.

o
6.2 Risco de Crédito
A maiorr parte dos ativos da BM
B está suje
eita a expos
sição de risco de créditto, exigindo
o alto grau
de gere
enciamento.. O mesmo é realizado
o seguindo boas prátic
cas de merccado e as normas
n
de
supervissão e regulamentação
o bancária.
Envolve
e:
-Política
as de Crédito
-Detalha
amento de Processos
-Estraté
égias
-Monito
oramento da
a carteira
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6.2.1
6

P
Política de Crédito
C

Contém
m orientaçõ
ões para as
a ações d
de gerencia
amento do risco de crédito. É revisada
anualmente e enco
ontra-se dis
sponível parra todos os funcionário
os.
Principa
da BM:
ais tópicos da
d Política de Crédito d

- conceito de risco de crédito;
- segreg
gação de fu
unções;
- estabe
elecimento de limites de
d risco e de
e concentra
ação;
- mensu
uração;
- gestão
o.

6.3 Risco Operacional
O processo
o para o gerenciame
g
ento do riscco operacional da Brazilian Moortgages prrevê uma
abordagem
a
qualitativa
a, identifica
ando e ana
alisando ris
scos, avaliando contrroles, objetivando à
quantitativa
redução
r
dass perdas op
peracionais e à melhorria operacio
onal, uma abordagem
a
a, visando
mensurar
m
oss riscos ope
eracionais para
p
efeito d
de gestão e para aloca
ação de cappital.
A abordagem qualitativva é compos
sta das seg
guintes etap
pas:
-

Mapeam
mento de Processos
Identificcação dos Eventos
E
de Risco Operracional
Mensurração dos Riscos
R
Operracionais
Controle
es Envolvid
dos;
Históricco de Ocorrê
ências;
Plano d
de Mitigação
o

6.3.1
6

C
Capital Reg
gulatório

Em aten
ndimento a Circular nºº 3.383, de 30 de abrill de 2008, do
d Banco C
Central do Brasil,
B
que
estabele
ece os proccedimentos
s para o cállculo da parcela do Pa
atrimônio dee Referência Exigido
(PRE) rreferente ao risco ope
eracional (P
POPR), de que trata a Resoluçãão 3.490, de
e 2007, a
Brazilian Mortgage
es adotou a metodolog ia: Abordag
gem do Indicador Básicco (BIA).

ez
6.4 Risco de Liquide
A Braziilian Mortga
ages contro
ola seu fluxxo de caixa por produtto, prazo e moeda. A gestão é
ra, buscan do continuamente a
baseada
b
no
o seu plane
ejamento financeiro, d
de forma conservado
c
otimização
o
d
de seus reccursos.
Seguindo
S
ass tendência
as internacio
onais e esta
ando em co
onsonância com a legisslação vigen
nte.
6.4.1

Mon
nitoramento de índices

Para melhor gestã
ão do caixa, a instituiçã
ão acompanha índices
s de liquideez, rentabilid
dade e de
estruturra de capita
al.
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6.4.2

Acompanhamen
nto de limite
es

o de liquide
ez e conce
entração e descasame
entos das posições
p
attivas e pas
ssivas por
Colchão
prazo e moeda.
6.4.3

Cenário normal e stress

O cená
ário normall do fluxo de caixa p
possui sua
a previsão alinhada ccom a estrratégia da
instituiçção e com a situação econômica
e
a que sofre
e influência. O cenárioo de stress considera
os impa
actos mais significativo
s
os historicam
mente vivido
os pela insttituição.
6.4.4

Plan
no de Contin
ngência

financeiras e cessão
Conside
era redução
o da prospe
ecção de op
perações, resgate
r
de aplicações
a
da carte
eira de créd
dito.

7.
7 Capital Regulató
ório
A Brazilian Mortgages mantem seu Patrimô
ônio de Refferência de acordo co m os parâm
metros da
Resolução
R
3
3.444 do CM
MN (Conselho Monetá
ário Naciona
al), mantend
do seu capiital suficiente com os
riscos
r
incorrridos em su
uas operaçõ
ões e com o Índice de Basiléia de 11%.
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