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Gestão de Riscos
O gerenciamento de riscos no Conglomerado Financeiro do Banco do Brasil contempla de forma abrangente os riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional.
As atividades de gerenciamento são realizadas por estruturas específicas e especializadas, conforme objetivos, políticas, estratégias, processos e sistemas descritos
em cada um desses riscos. Não obstante as atividades
estarem focadas nos riscos de crédito, mercado, liquidez
e operacional, o Banco adota mecanismos para garantir
a suficiência de capital para cobertura de outros riscos
incorridos. Veja mais sobre a Gestão de Riscos do Banco

do Brasil no Relatório Análise do Desempenho e no site
da Unidade Relações com Investidores.

Estrutura e Processos de Gestão de Riscos
O modelo de governança de riscos adotado pelo
BB envolve estrutura de comitê e subcomitês, com a
participação de diversas áreas da Instituição, contemplando segregação de funções de negócio versus risco,
estrutura e processos definidos para gestão de riscos,
decisões em diversos níveis hierárquicos, normas claras, estrutura de alçadas e referência às melhores práticas de gestão.
Controles Corporativos
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As políticas de riscos e de crédito são determinadas
pelo Conselho de Administração do Banco. Por sua vez,
a governança de risco do Banco do Brasil, abrangendo
o Banco Múltiplo e suas Subsidiárias Integrais, é centralizada no Comitê de Risco Global (CRG), composto
pelo Conselho Diretor, tendo por finalidade principal
estabelecer as estratégias para gestão de riscos, limites globais de exposição a riscos e níveis de conformidade e alocação de capital em função dos riscos.
Visando conferir agilidade ao processo de gestão,
foram criados Subcomitês de Risco de Crédito (SRC),
de Mercado e Liquidez (SRML) e de Risco Operacional
(SRO), que decidem e/ou instrumentalizam o CRG, tendo poder decisório por delegação. Estes Subcomitês
de Riscos são compostos por Diretores Estatutários,

cujas decisões são tomadas de forma colegiada e de
acordo com as diretrizes e normas do BB.
As decisões são comunicadas às áreas intervenientes por meio de resoluções que expressam objetivamente o posicionamento tomado pela Administração,
garantindo a aplicação em todos os níveis do Banco.
A Diretoria de Gestão de Riscos (Diris), vinculada à Vicepresidência de Crédito, Controladoria e Risco Global, responde pelo gerenciamento dos riscos de mercado, liquidez,
operacional e de crédito. Esta integração proporciona sinergia de processos e especialização, contribuindo para uma
melhor alocação de capital e está aderente às diretivas
emanadas do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária.
O processo de gestão de riscos do Banco do Brasil é
realizado em quatro etapas:

Preparação
• Fase de coleta e análise dos dados na qual são propostas medidas sobre os riscos para
discussão e deliberação nos subcomitês, e, se necessário, para posterior discussão e deliberação no Comitê de Risco Global – CRG;

Decisão
• As decisões são tomadas de forma colegiada e comunicada às áreas de aplicação;

Execução
• Implementação das decisões tomadas;

Acompanhamento/Gestão
• É o controle realizado pela Diretoria de Gestão de Risco, avaliando o cumprimento das deliberações e seus impactos na empresa e relatando essas ações ao fórum competente (subcomitê
ou CRG). O controle do processo proporciona o aprimoramento do processo de gestão.
Com o objetivo de prevenir, corrigir ou inibir fragilidades que possam gerar riscos para o BB, assim como
reduzir perdas e fortalecer a cultura de riscos, utiliza-se
como instrumento de gestão a ferramenta denominada
Recomendação Técnica de Risco (RTR), emitida às áreas
gestoras de processos ou produtos quando identificada
necessidade de adoção de ação de mitigação de perdas,
assim como para garantir o cumprimento das responsabilidades definidas nas fases de gestão de riscos.
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Risco de Mercado
Conforme previsto na Resolução 3.464, de 26.06.2007,
todas as instituições financeiras devem implementar estrutura para gerenciamento do risco de mercado compatível com a natureza das operações, a complexidade dos
produtos e a dimensão da exposição a risco de mercado
da instituição, segregada das unidades de negociação e
da unidade executora da atividade de auditoria interna.

A Diretoria de Gestão de Riscos (Diris) é responsável pelo gerenciamento do risco de mercado e liquidez
no Banco do Brasil, com estrutura compatível com a
exposição a risco das suas operações e segregada das
unidades de negociação e da Auditoria Interna.
No processo de gerenciamento dos riscos de mercado do Banco, as posições próprias são segregadas
em Carteira de Negociação e Carteira de Não Negociação, definidas por meio de resolução emitida pelo
Comitê de Risco Global (CRG), a qual também estipula
a política para classificação de operações na Carteira
de Negociação.
As Carteiras de Negociação e de Não Negociação
são divididas em Grupos e Livros, sempre observando
os normativos internos (notas técnicas e resoluções),
aprovados pelo Subcomitê de Riscos de Mercado e de
Liquidez (SRML) e pelo Comitê de Risco Global (CRG), os
quais estabelecem os objetivos, a composição, os limites financeiros e limites de riscos de mercado e liquidez
para cada grupo ou livro. Os principais tipos de limites
utilizados para gestão de riscos de mercado são:
• Valor em Risco (Value at Risk – VaR); e
• Estresse.
O BB utiliza métricas de estresse resultantes de simulações sobre o comportamento de suas exposições
sujeitas a riscos de mercado sob condições extremas,
tais como: crises financeiras e choques econômicos.
Por meio dos Testes de Estresse, objetiva-se dimensionar os impactos de eventos plausíveis, mas com baixa
probabilidade de ocorrência, nos requerimentos de
capital regulatório e econômico. Os testes de estresse abrangem simulações das exposições, tanto de caráter retrospectivo, baseadas em séries históricas de
choques nos fatores de riscos de mercado, quanto de
caráter prospectivo, baseadas em projeções de cenários econômico-financeiros.
Com o objetivo de proporcionar condições para que
seja avaliada a capacidade de absorção de perdas e
identificadas eventuais medidas para redução dos riscos, os limites globais e específicos são definidos em
formato percentual sobre o Patrimônio de Referência
(PR). No caso dos limites de VaR da Carteira de Negociação, e tendo por objetivo evidenciar o nível de risco
de mercado gerado pelas exposições e o respectivo impacto na exigência de capital para sua cobertura, são
consideradas as métricas de VaR e de VaR Estressado.
O desempenho da métrica de VaR é avaliado
mensalmente mediante a aplicação de processo de
backtesting. Esta avaliação está segregada dos proces-

sos de desenvolvimento e de utilização da métrica de
VaR. Os modelos utilizados para mensuração de riscos
de mercado estão sujeitos a processo de validação independente, cuja estrutura é segregada das áreas responsáveis pelo desenvolvimento e pela utilização dos
modelos.
Em 2010, foi feita uma revisão da estrutura de limites globais e específicos e do Programa de Testes de Estresse de Exigência de Capital para Riscos de Mercado,
ambos em linha com a Circular nº 3.478, emitida pelo
Banco Central do Brasil (BCB).

Risco de Liquidez
O Banco do Brasil mantém níveis de liquidez adequados aos compromissos da Instituição assumidos
no Brasil e no exterior, resultado da sua ampla e diversificada base de depositantes e da qualidade dos seus
ativos, da capilaridade da sua rede de dependências
externas e de acesso ao mercado internacional de capitais. O rigoroso controle do risco de liquidez está em
consonância com a Política de Risco de Mercado e de
Liquidez estabelecida para o Conglomerado, atendendo às exigências da supervisão bancária nacional e dos
demais países onde o Banco opera.
A gestão do risco de liquidez do Banco do Brasil segrega a liquidez em Reais da liquidez em Moedas Estrangeiras. Para tanto, utiliza os seguintes instrumentos:
• Mapas de Descasamento de Prazos;
• Projeções de Liquidez de Curto, Médio e Longo Prazos;
• Teste de Estresse;
• Limites de Risco de Liquidez;
• Plano de Contingência de Liquidez; e
• Teste de Potencial das Medidas de Contingência de
Liquidez.
Os instrumentos de gestão do risco de liquidez são
periodicamente monitorados e reportados aos Comitês Estratégicos da instituição.
Os Mapas de Descasamento de Prazos demonstram a expectativa dos pagamentos e recebimentos
contratados, distribuídos em intervalos de tempo
previamente definidos, e apresentados tanto sob a
perspectiva conjunta ou detalhada por indexador das
operações. A análise dos Mapas de Descasamentos de
Prazos visa apurar o fluxo de caixa contratual da instituição em uma determinada data.
As Projeções de Liquidez de Curto, Médio e Longo
Prazos permitem a avaliação prospectiva do efeito do
descasamento entre captações e aplicações, com o obControles Corporativos
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jetivo de identificar situações que possam comprometer a liquidez da Instituição, levando em consideração
tanto o seu planejamento orçamentário quanto as
condições de mercado.
Periodicamente, as Projeções de Liquidez de Curto Prazo são avaliadas sob cenários alternativos e de
estresse. Caso, em algum desses cenários, a projeção
de liquidez situar-se abaixo do nível de liquidez adotado como limite, verifica-se o Potencial de Medidas
de Contingência, previamente identificadas, em prol
da recuperação da liquidez da Instituição. Ademais, o
Banco do Brasil utiliza as seguintes métricas:
• Reserva de Liquidez (RL); e
• Demonstrativo de Recursos Livres (DRL).
A Reserva de Liquidez é a métrica utilizada na gestão do risco de liquidez de curto prazo, constituindo-se
no nível mínimo de ativos de alta liquidez a ser mantido pelo Banco, compatível com a exposição ao risco
decorrente das características das suas operações e
das condições de mercado. A metodologia da Reserva
de Liquidez é utilizada como parâmetro para identificação de uma contingência de liquidez e acionamento
do Plano de Contingência de Liquidez, sendo monitorada diariamente.
O indicador de Disponibilidade de Recursos Livres
(DRL), utilizado no planejamento e na execução do seu
orçamento anual, visa assegurar equilíbrio entre captação e aplicação de recursos, com ênfase nas Áreas
Comerciais, e garantir o financiamento da liquidez.
O limite do DRL, utilizado na orientação da execução e do planejamento do orçamento de acordo com
as metas de captações e aplicações, é definido anualmente pelo Comitê de Risco Global (CRG) e seu monitoramento ocorre sob periodicidade mensal.
Diretoria de Crédito
Elaborar estudos e panorama setorial.

O Plano de Contingência de Liquidez, por sua vez,
estabelece um conjunto de procedimentos e responsabilidades a ser adotado em situações de contingência de liquidez. Em caso de contingência de liquidez,
poderão ser adotadas uma ou mais medidas de contingência no intuito de resguardar a capacidade de pagamento da instituição. As medidas de contingência
de liquidez são mensuradas sob periodicidade mensal.
A exposição do Banco do Brasil a este risco é mínima, considerando-se a sua relevante posição ativa em
títulos públicos federais de alta liquidez.

Risco de Crédito
O gerenciamento do risco de crédito do Banco é
realizado a partir dos direcionamentos estratégicos
estabelecidos pelo Conselho de Administração, materializados em diretrizes pelo Comitê de Risco Global e
Subcomitê de Risco de Crédito, pelas Diretorias de Crédito, de Reestruturação de Ativos Operacionais e Gestão de Riscos.
As exposições sujeitas ao risco de crédito são grande parte dos ativos do Banco do Brasil, razão pela qual
o gerenciamento do risco dessas exposições é fundamental para que os objetivos do Banco sejam atingidos. Seu gerenciamento é realizado por meio da estrutura do gerenciamento do risco de crédito, aprovada
pelo Conselho de Administração (CA) em consonância com a Resolução CMN 3.721/09. É composta pelo
Comitê de Risco Global (CRG), Subcomitê de Risco de
Crédito (SRC), Diretoria de Crédito (DICRE), Diretoria
de Reestruturação de Ativos Operacionais (DIRAO) e
Diretoria de Gestão de Riscos (DIRIS), cujas principais
atribuições encontram-se no quadro abaixo:

Diretoria de Reestruturação de Ativos
Operacionais
Gerir o portifólio de operações inadimplidas.

Analisar clientes e estabelecer limites.

Desenvolver modelos e estratégias de
condução, cobrança e recuperação de
créditos problemáticos.

Analisar o risco de crédito de operações.

Gerir os canais de cobrança e recuperação.

Criar e monitorar metodologia de risco de
crédito.

Propor estratégias de ajuizamento de
dívidas aos escalões superiores.
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Diretoria de Gestão de Riscos
Controlar os limites de risco para exposições
agregadas.
Apurar o Capital Regulatório para risco de
crédito.
Apurar o Capital Econômico para risco de
crédito.
Gerenciar a carteira de crédito.

A validação e a avaliação dos processos e procedimentos da estrutura de gerenciamento do risco de
crédito são realizadas por duas áreas internas, em diferentes momentos, fato que garante a adequada segregação de funções e a independência dos trabalhos.
A Diretoria de Controles Internos – Dicoi responde pela
validação dos modelos de apuração e mensuração dos
riscos do Conglomerado Financeiro e pelo sistema
de controles internos do Banco. A Auditoria Interna –
Audit efetua avaliações periódicas nos processos de
gerenciamento do risco de crédito, com a finalidade de
verificar se estão de acordo com as orientações estratégicas, a política de crédito e as normas internas.
Além das áreas acima, a Auditoria Independente
analisa alguns processos e procedimentos de gerenciamento do risco de crédito, contribuindo para verificar se estão em conformidade com as exigências regulatórias e de acordo com as definições internas.
O Gerenciamento do Risco de Crédito envolve a Política e as Estratégias de Gestão do Risco de Crédito, os
Processos, Procedimentos Operacionais e os Sistemas
de Gerenciamento, é realizado com base nas melhores
práticas de mercado e segue as normas de supervisão
e regulação bancária. Objetiva identificar, mensurar,
controlar e mitigar o risco das exposições, contribuir
para a manutenção da solidez e da solvência do Banco
e garantir o atendimento dos interesses dos acionistas
e pode ser representada conforme figura esquematizada abaixo:
Política de
Crédito

Estratégias de
Gestão

CA

CRG

Processos de
Gerenciamento

SRC

Procedimentos
Operacionais

DICRE
DIRAO

Sistema de
Gerenciamento

DIRIS

A Política de Crédito do Banco do Brasil contém
orientações de caráter estratégico que norteiam as
ações de gerenciamento do risco de crédito no Conglomerado Financeiro. É aprovada pelo Conselho de
Administração e revisada anualmente e encontra-se
disponível para todos os funcionários.
Estruturada em quatro blocos (Aspectos Gerais, Assunção de Risco de Crédito, Cobrança e Recuperação de
Crédito e Gerenciamento do Risco de Crédito), aplicase a todos os negócios que envolvam risco de crédito e
contém entre outros tópicos:
• conceito de risco de crédito;
• segregação de funções;
• decisões colegiadas;
• apetite de risco;
• limites de risco;
• classificação de clientes;
• condições para assunção de risco;
• orientações para cobrança e recuperação de crédito;
• perda esperada, capital econômico e regulatório;
• níveis de provisão e de capital;
• testes de estresse e análise de sensibilidade; e
• planejamento de capital.
A divulgação de informações do risco de crédito
é um processo permanente e contínuo. As premissas
consideradas na seleção e divulgação das informações
são: as melhores práticas, a legislação bancária, as necessidades dos usuários, os interesses do Banco, a confidencialidade e a relevância da informação.
As áreas operacionais da estrutura de gerenciamento do risco de crédito comunicam permanentemente os escalões superiores à exposição do risco para
fins de acompanhamento das ações de gestão e tomada de decisão pela Alta Administração.
As áreas operacionais da estrutura de gerenciamento do risco de crédito produzem as informações
destinadas ao público externo e encaminham para
a Unidade de Relações com Investidores (URI). A URI,
como prática de governança transparente, divulga
essas informações para o mercado, permitindo aos investidores e partes interessadas acompanhar as ações
de gerenciamento de risco e a evolução do risco de crédito e comprovar a suficiência de capital do Banco para
cobertura de todos os riscos assumidos.

Níveis Estratégicos
Nível Operacional
Nível Tático
Estrutura de Gerenciamento
Controles Corporativos
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A mensuração do risco de crédito é realizada por
meio de diversas medidas: inadimplência, atraso, qualidade da carteira, provisão para devedores duvidosos,
concentração, perda esperada e exigência de capital
regulatório e econômico, entre outras.
A utilização de instrumentos mitigadores do risco
de crédito está declarada na Política de Crédito, presente nas decisões estratégicas e formalizada nas normas de crédito, atingindo todos os níveis da organização e abrangendo todas as etapas do gerenciamento
do risco de crédito.
Em 2010, o Banco aprimorou e consolidou seu processo de acompanhamento e monitoramento da gestão de capital, com a criação de um fórum específico
no qual são avaliados os potenciais impactos das alterações nos ambientes mercadológico e regulatório
sobre as projeções realizadas, as decisões estratégicas
e seus desdobramentos, com foco na otimização da
gestão e adequação da exposição a risco.
Além disso, o BB deu continuidade à consolidação
da abordagem padronizada simplificada de Basileia II,
bem como ao processo de preparação para adoção de
modelos avançados. Em relação ao Pilar III do acordo
de Basileia II, relacionado à transparência na divulgação de informações ao mercado, foram implementadas ações no decorrer de 2010 de forma a deixar o BB

Diretoria de Gestão de Riscos
Normas e políticas de Risco Operacional.

aderente aos requisitos do Novo Acordo, bem como
à Circular Bacen nº 3.477/2009, que trata do mesmo
tema. Para conhecer as políticas de gestão de riscos do
Banco do Brasil, acesse bb.com.br/ri.

Risco Operacional
Para gerenciar o risco operacional, o Banco do Brasil
monitora as perdas operacionais utilizando-se de base
de dados interna sistematizada, limites de exposição e
indicadores-chave de risco, além de matrizes de riscos
para avaliar serviços terceirizados relevantes.
Em atendimento ao Artigo 4º da Resolução CMN
3.380/06, definiu-se que a estrutura de gerenciamento do risco operacional no Banco do Brasil é composta
pela Diretoria de Gestão de Riscos (DIRIS), Diretoria de
Controles Internos (DICOI) e Diretoria de Gestão da
Segurança (DIGES), sendo o Conselho de Administração (CA) responsável pelas informações divulgadas. O
Diretor de Gestão de Riscos, por meio de indicação do
Conselho de Administração, é o responsável perante o
Banco Central do Brasil (Bacen), pelo gerenciamento
do risco operacional do Banco do Brasil.
O quadro abaixo apresenta as principais responsabilidades das áreas que compõem a estrutura de gerenciamento do risco operacional.

Diretoria de Controles Internos
Compliance, falhas em processo e negócios.

Estabelecimento e controle dos limites de RO.

Suporte para áreas gestoras de produtos e
serviços.

Estabelecimento e controle de ICR.

Backtesting.

Modelos e metodologias de alocação de capital
para RO.

Política de conformidade.

Mensuração de Risco Operacional.
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Diretoria de Gestão da
Segurança
Governança de segurança
corporativa.
Políticas, metodologias, normas
e planos relativos a seguranças,
fraudes, lavagem de dinheiro e
continuidade de negócios.

A Auditoria Interna é responsável pela verificação
do gerenciamento de risco operacional e do funcionamento de sua estrutura. Ressalta-se que o processo de
análise do risco operacional é avaliado por auditoria
externa, sendo seus resultados submetidos aos Conselhos Diretor, Fiscal e de Administração.

Para garantir efetividade ao gerenciamento do risco operacional no BB, bem como assegurar a realização
das funções pelas áreas responsáveis, definiu-se cinco
fases de gestão. As principais atividades vinculadas a
cada fase estão sintetizadas no quadro abaixo:

Fase de Gestão

Síntese das Atividades

Avaliação e mensuração

Proposição de Limites de Exposição e Indicadores-Chave de Risco (ICR), captura dos eventos de perda e cálculo do
capital a ser alocado para risco operacional.

Mitigação

Desenvolvimento de mecanismos e planos de ação para mitigação dos riscos operacionais identificados e elaboração
de planos de continuidade de negócios.

Controle

Acompanhamento das ações de mitigação; proposição, implementação e acompanhamento das ações de controle;
apuração do nível de conformidade dos processos; realização de backtesting.

Monitoramento

Monitoramento dos eventos de perda operacional, do comportamento dos Indicadores-Chave de Risco (ICR), dos
limites de exposição, bem como da existência de controles internos e de planos de continuidade de negócios.

Identificação

Determinação das fragilidades nos processos do Banco e nos serviços relevantes executados por terceiros, bem como
identificação dos eventos de perda associados aos mesmos.

As atividades vinculadas a cada fase têm responsabilidades pré-definidas, de forma individual ou conjunta, envolvendo os gestores de produtos e serviços e
as Diretorias de Gestão de Riscos, Controles Internos e
Gestão da Segurança.
A Política de Risco Operacional aprovada e revisada anualmente pelo Conselho de Administração (CA)
contém orientações às áreas do Banco, que visam a
garantia da efetividade do modelo de gestão do risco
operacional, em linha com o preconizado em Basileia II
e com os requisitos da Resolução CMN 3.380/06.
O Banco do Brasil tem por objetivo fazer a gestão
de seus riscos operacionais de forma conservadora, segregando as funções de gestão de riscos e de negócios.
Para tal, o Banco adota as melhores práticas em gestão
de riscos, respeitadas as normas e diretrizes de supervisão e de regulação bancária.
As áreas gestoras de processos, produtos e serviços,
com base nas causas apontadas na etapa de identificação do risco operacional e nas decisões emanadas
pelo Subcomitê de Risco Operacional (SRO) e/ou Comitê de Risco Global (CRG), devem elaborar planos de
ação e identificar instrumentos para a mitigação do
risco operacional.
São reportados, mensalmente, aos membros do Comitê de Risco Global (CRG) e Subcomitê de Risco Operacional (SRO), informações de perdas operacionais,
Indicadores-chave de Risco, avaliações qualitativas e
quantitativas e limites globais e específicos.
O atual Planejamento Estratégico do Banco, composto pelo Plano de Longo Prazo 2010-2014 e o Plano
Diretor 2010-2011, aprovado pelo Conselho de Admi-

nistração (CA), insere na dimensão processos internos
à questão do risco operacional, tendo por objetivo a
redução de suas perdas, mensurada por meio do indicador Limite Global de Perdas Operacionais.
A Resolução CMN 3.490/07 determinou a inclusão
da Parcela de Risco Operacional (POPR) no cálculo do
Patrimônio de Referência Exigido (PRE). Por meio da
Circular 3.383/08 e das Cartas-Circulares 3.315/08 e
3.316/08, o Banco Central do Brasil definiu os procedimentos para o cálculo da parcela POPR e a composição
do Indicador de Exposição ao Risco Operacional (IE).
Em relação às abordagens de mensuração, o Bacen,
por meio da Circular 3.383/08, faculta às instituições
financeiras, o cálculo da parcela POPR com base em
uma das seguintes abordagens: Indicador Básico, Padronizada Alternativa e Padronizada Alternativa Simplificada. O BB decidiu alocar capital para risco operacional sob a Abordagem Padronizada Alternativa, a
mais sofisticada das três abordagens.
Atualmente, com o objetivo de estar qualificado à
utilização do modelo avançado para mensuração do
risco operacional, o Banco do Brasil tem concentrado
esforços na gestão de seus riscos operacionais, apoiado na utilização dos quatro elementos essenciais para
atingir um padrão de solidez desejado: base de dados
interna, dados externos, análise de cenários e os fatores que refletem o ambiente de negócios e os controles internos do Banco (BEICF – Business Environment
and Internal Control Factors).
Em 2010, o BB implementou limites específicos para
perdas operacionais relacionadas a “Problemas Trabalhistas”, “Falhas nos Negócios”, “Falhas em Processos”,
Controles Corporativos
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“Fraudes e Roubos Externos” e “Fraudes Internas”,
com o objetivo de obter maior agilidade na proposição de ações de mitigação. Destacam-se os trabalhos
de adequação às orientações divulgadas pelo Bacen
no Comunicado 19.217, de 24.12.2009, que envolvem a
utilização de quatro elementos essenciais no modelo
interno de mensuração do risco operacional.
No que se refere à Base de Dados Externos, em 2010
o Banco se filiou à “Operational Riskdata eXchange Association – ORX”, consórcio de intercâmbio de dados
externos de perdas operacionais. Essas informações
são úteis nos processos de mensuração, seja como
complemento da base de dados interna ou para estimar perdas imprevistas de alta severidade, compondo
assim o cálculo de alocação de capital na abordagem
avançada. Para que a gestão permita a comparabilidade com outras instituições e análise da necessidade de
adoção de ações de mitigação.

Risco de Imagem
O Banco do Brasil desenvolveu metodologia própria para a gestão do risco de imagem, que está em
processo de implantação. A metodologia se traduz
na identificação e definição de indicadores de risco,
na avaliação da exposição financeira ao risco e todos
os efeitos potencialmente decorrentes dessa medida
(Dow Jones, Basileia Avançado etc).

Risco Socioambiental
gri 4.11

gri fs2 | FS9

Para monitoramento dos riscos socioambientais
associados aos negócios e operações, o Banco do Brasil instituiu responsabilidade normativa à Diretoria de
Crédito com assessoramento da Unidade Desenvolvimento Sustentável. Esta, por sua vez, conta com uma
Gerência Executiva responsável pela gestão estratégica dos assuntos relacionados à postura de Responsabilidade Socioambiental do BB, subordinada à Vicepresidência de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento
Sustentável. Em suas análises, o BB considera aspectos
socioambientais relacionados aos riscos legal, operacional, de imagem, de crédito e de conjuntura. Fundamenta-se, principalmente, no que estabelece a legislação aplicável, nos compromissos assumidos como
Protocolo Verde, Princípios do Equador e Pacto pela
Erradicação do Trabalho Escravo.
Além dos Princípios do Equador, a partir de 2005 foi
implementada a adoção de critérios socioambientais na
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avaliação do estudo de limite de crédito de empresas e
de projetos de investimento. Atualmente tais procedimentos são aplicados a empresas com Receita Operacional Líquida (ROL) atual ou prevista/projetada superior
a R$ 50 milhões e a projetos de investimento com valor
financiado pelo BB igual ou superior a R$ 2,5 milhões.
Em 2008, o Banco passou a adotar as exigências
contidas na Resolução CMN 3.545, que estabeleceu
condicionantes, para fins de financiamento agropecuário, no Bioma Amazônia. Também são aplicados questionários que contém aspectos socioambientais aos
que requisitam o crédito. Estes questionários são preenchidos pelos analistas dos projetos de investimento.
O Banco do Brasil proíbe também operações destinadas a financiar atividades que não disponham de
autorização formal do órgão competente. Incluemse nesta situação desmatamento, destoca ou custeio
agropecuário, visando a incorporação de novas áreas
no processo produtivo; comercialização de produtos
extrativos de origem vegetal e pescado in natura; operações de investimento em atividades que requerem
recursos ambientais ou empreendimentos capazes de
causar degradação ambiental; operações de investimento em atividades que requerem o Estudo Prévio
de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto
ao Meio Ambiente (RIMA); operações de investimento
em atividades que se utilizam de recursos hídricos, inclusive agricultura irrigada – outorga de água.
O Banco do Brasil adota o procedimento de exigir auditorias de conformidade socioambiental para empreendimentos categorizados como Project Finance e cuja análise
de risco socioambiental realizada pela área responsável do
Banco aponte o risco, dependendo do projeto. A auditoria
cobre as exigências aplicáveis à gestão de saúde, segurança e medicina do trabalho, com base na legislação existente no Ministério do Trabalho e Emprego, as condicionantes
das licenças ambientais e a implementação do Plano Básico Ambiental para compensação e mitigação de impactos
sociais e ambientais, bem como os critérios dos Princípios
do Equador, caso sejam mais exigentes que a lei. Com base
nos relatórios de auditoria socioambiental, o BB aprova ou
não a liberação dos recursos para o empreendedor.

Risco Legal
Para reduzir ocorrências de risco legal, o Banco do
Brasil conta com Diretoria Jurídica que realiza advocacia
consultiva, preventiva e contenciosa, no contexto da estratégia corporativa e com foco específico em cada área
de negócio. O fornecimento regular de informações internas aos gestores de produtos e serviços que possibili-

tem análise de tendências e alinhamento de estratégias
também é relevante para a mitigação de riscos legais.

Multas
gri PR4 | PR9 | SO8

O Banco do Brasil pagou o montante de R$ 9,9 milhões em multas resultantes de não conformidade
com leis e regulamentos em 2010. Ainda no ano, foram
computados 17 casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados, além do
valor de R$ 58,8 mil referente a multas por não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e ao uso de produtos e serviços.

Controles Internos
gri fs15

A formulação das políticas de Controles Internos e
de Conformidade para todo o Conglomerado Financeiro é de responsabilidade da Diretoria de Controles
Internos, que prospecta e desenvolve metodologias e
instrumentos utilizados na Identificação, Mitigação,
Controle e Monitoramento do Risco Operacional e
assessora a identificação dos riscos e fragilidades dos
processos no Conglomerado Financeiro.
Por meio das 16 Gerências Regionais de Controles
Internos (GECOIS), os processos mais relevantes operacionalizados em todas as unidades da rede de distribuição, inclusive as unidades de apoio do Banco, tais
como cadastro, limites e operações de crédito, abertura de contas corrente e prevenção e combate à lavagem de dinheiro são monitorados e avaliados.
A verificação baseia-se em normas e regulamentos
e busca identificar eventuais desvios para a adoção de
ações corretivas. O resultado das verificações é utilizado para classificação (ranqueamento) das agências e
demais unidades em relação ao nível de conformidade
observado na operacionalização dos processos avaliados e como ferramenta de gestão para melhoria contínua desses processos.
Práticas consagradas internacionalmente, como,
por exemplo, aquelas decorrentes das exigências da
lei norte-americana Sarbanes-Oxley, norteiam as atividades de controles internos desenvolvidas pelo BB.
A atuação com foco em controles internos nas demais
empresas do Conglomerado vem sendo realizada por
meio da estrutura de governança corporativa daquelas
companhias, em conformidade com a legislação vigente.

Com esta dinâmica, o Banco do Brasil busca garantir
que seus produtos e serviços sejam conduzidos de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis às exigências
da supervisão bancária, às políticas e procedimentos internos e as expectativas legítimas da sociedade.
Nos processos de criação e lançamento de novos
produtos e serviços do BB, é utilizado o Controle e Avaliação de Riscos e Produtos, Serviços e Canais de Atendimento – CARPS. Esta é uma ferramenta desenvolvida
para garantir que a qualidade e conformidade de produtos, serviços e canais de atendimento do Banco sejam avaliados durante todo o processo de lançamento
ou aprimoramento de produtos, que está consolidado
e tem mostrado importante diferencial de mercado se
considerados critérios como posicionamento, riscos,
conformidade e eficiência operacional.

Fortalecimento do Processo de Divulgação de Informações ao Mercado
gri 4.9

Para atendimento pelo Banco do Brasil da nova regulação do mercado de capitais brasileiro, vigente a
partir da Instrução CVM 480/09 e, também, fortalecer
a divulgação de relatórios ao mercado, o Banco do Brasil implementou, no 2º semestre de 2010, um modelo
de responsabilização dos administradores (Certificação em Cascata) no repasse de informações para compor o Formulário de Referência e as Demonstrações Financeiras consolidadas. Por este modelo, os executivos
assinam declarações de que as informações repassadas são verdadeiras, completas, precisas e não contém
dados e/ou citações que possam induzir o investidor
a erro. Asseguram também a existência de controles
internos que permitem garantir a eficiência, precisão
e confiabilidade dessas informações.
Complementando o novo modelo de responsabilização, o Banco do Brasil estabeleceu novos critérios de
padronização de procedimentos de geração, consolidação e divulgação de relatórios ao mercado, que devem
ser observados pelas áreas envolvidas nesse processo,
possibilitando que as informações disponíveis ao mercado sejam cada vez mais confiáveis e transparentes.

Validação dos Modelos de Risco
A validação é um processo que permite a utilização,
de maneira independente, de modelos internos para
apuração dos riscos de mercado, crédito, operacional
e definir o capital a ser alocado para fazer frente a esControles Corporativos

83

ses riscos, a partir de permissão do Banco Central. Esse
processo deve ser realizado periodicamente ou caso
ocorram alterações relevantes que possam acarretar
impactos nos cálculos realizados.
No Banco do Brasil, o processo de validação dos modelos de risco é responsabilidade da Diretoria de Controles Internos, que deve atestar ao Banco Central que
os sistemas, dados, infraestrutura tecnológica e modelos utilizados para a gestão de riscos estão adequados
e permitem o cálculo e alocação correta do capital regulatório. A metodologia de validação está pautada na
replicação dos cálculos realizados pelos modelos utilizados na apuração de risco, e na sua comparação com
os valores extraídos de amostras obtidas nos sistemas
de gestão de risco do Banco.
Testes de aderência (backtests) nos modelos de
mensuração de risco para verificar se seus resultados
são suficientemente acurados fazem parte do processo
de validação. Os resultados da validação de modelos de
risco são periodicamente debatidos com os gestores em
fóruns técnicos, sendo posteriormente apresentados
aos subcomitês de risco do Banco do Brasil, objetivando
a implementação de eventuais ajustes aos mesmos, visando sua efetiva utilização no processo de gestão.
A implementação desta sistemática contribui para a
melhoria do processo de gestão de riscos do Banco do Brasil, permitindo adequada alocação do capital regulatório.

Gestão da Segurança
gri PR3

gri 4.13

Para manter-se à frente em questões de segurança
que visam a prevenção e o combate a fraudes eletrônicas, o Banco do Brasil revê permanentemente seus
processos internos, especialmente aqueles que dizem
respeito à identificação e autenticação de clientes para
uso dos canais de atendimento (Internet Banking, Mobile Banking, Caixas Eletrônicos, Telefone etc.), e no
resguardo do sigilo das informações e transações realizadas, para evitar roubo de identidade.
A segurança nos canais de atendimento baseia-se
no uso de credenciais de acesso (dados pessoais mais
senhas ou dispositivos cadastrados), associadas à utilização de regras de segurança, como por exemplo a
aplicação de limites específicos de valores para transações, além do monitoramento on-line do sistema,
exercido em caráter ininterrupto.
Para manter elevado o nível de segurança, o BB tem
em curso projetos importantes, com o uso de tecnologias de ponta como identificação biométrica para
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autenticação de clientes nos caixas eletrônicos (TAA),
a implementação de inteligência artificial nos processos de monitoramento de transações financeiras e a
distribuição de dispositivos do tipo Token, para assinatura digital de usuários e realização de transações
financeiras no canal Internet.
Em 2010, o Banco do Brasil iniciou a implantação
de um novo modelo de Governança de TI, adequado
às necessidades presentes e futuras da Organização. O
conceito adotado é o proposto pela ITGI (Information
Technology Governance Institute – Instituto de Governança de Tecnologia da Informação).
Relativamente à prevenção e combate às tentativas
de fraude, o BB disponibiliza em sua rede de agências
e em seu site, informações e soluções de segurança e
oferece a opção de Perguntas Frequentes com relação à
utilização e segurança dos canais de atendimento. Além
disso, o portal do BB na internet conta com Módulo de
Segurança que atua como blindagem do computador
na execução de transações financeiras. Materiais informativos aos clientes a respeito de utilização segura
de terminais de autoatendimento são disponibilizados
nas agências e o cliente conta, ainda, com Suporte Técnico que monitora atividades fora do padrão.
Ainda no sentido de reforçar a prevenção de combate a fraudes, o Banco do Brasil participa do Projeto
Tentáculos, firmado recentemente em parceria com o
Departamento de Polícia Federal, por meio da Febraban, que prevê o intercâmbio de informações relativas a fraudes, entre as instituições bancárias do país e
aquele órgão. Essa iniciativa, além de trazer benefícios
financeiros para as instituições e seus clientes, deverá
apresentar resultados favoráveis à sociedade em geral,
uma vez que contribuirá para a intensificação de ações
de combate ao crime organizado.

Gestão da Continuidade de Negócios – GCN
A Gestão da Continuidade de Negócios (GCN) no
BB visa manter sempre operacionais os serviços essenciais ao funcionamento dos seus negócios, mesmo
diante de cenários de interrupção de processos ou de
crise corporativa, o que contribui para o fortalecimento da imagem de solidez da Empresa, além de cumprir
as exigências do Banco Central do Brasil e de outros órgãos reguladores no âmbito nacional e internacional.
Em 2010, o Banco do Brasil consolidou o processo de
GCN nas suas unidades no Brasil e no Exterior, por meio
do desenvolvimento e implementação de estratégias de
continuidade e contingência que visam proteger pessoas,
os ambientes de negócios, a tecnologia da informação, a

guarda de valores, entre outros,
em casos de crises ou desastres
e catástrofes ambientais, favorecendo o retorno à normalidade
e à retomada dos negócios nas
comunidades atingidas.

Segurança de Ambientes
gri PR1

Por ser responsável pela custódia, saneamento e suprimento de numerário em nome do Banco Central, o Banco do Brasil investe permanentemente na segurança dos
ambientes de negócios (agências e salas de autoatendimento) e na manutenção da infraestrutura da sua rede de
tesourarias.
Assim, em 2010, foram investidos R$ 16,8 milhões na
modernização e substituição de dispositivos de segurança
para as agências e R$ 6,4 milhões nas tesourarias regionais. Além disso, foi iniciada a implementação da Central
de Segurança do Banco do Brasil com o objetivo de gerir,
de forma integrada e em tempo real, todos os dispositivos
de segurança das dependências.

Segurança da Informação
A Política de Segurança da Informação do Banco do
Brasil, aprovada pelo Conselho de Administração, apresenta as principais diretrizes para gerir a segurança da informação na forma de políticas, processos, procedimentos,
estruturas organizacionais, programas informatizados e
equipamentos, em conformidade com os requisitos do negócio e com as leis e regulamentações vigentes. Assim, a
política declara o comprometimento da alta direção com
a segurança da informação.
Os controles selecionados estão alinhados aos objetivos de negócio da Companhia e atendem às melhores
práticas de mercado e aos padrões internacionais relativos
à segurança da informação. A gestão da segurança da informação no BB é orientada para os seguintes objetivos:
• Implementação de soluções de segurança da informação que reduzam perdas em negócios e processos;
• Ampliação e fortalecimento do relacionamento estratégico com parceiros e órgãos reguladores;
• Fortalecimento da cultura de segurança da informação;
• Desenvolvimento de soluções que atendam às relações
custo, benefício, disponibilidade e segurança;
• Alcance do nível de excelência em racionalização, integração e automatização de processos de segurança da
informação.

Em 2010, o Banco ampliou e aprimorou sua infraestrutura tecnológica e promoveu a capacitação de seus colaboradores em relação à segurança da informação. Ainda,
deu início à utilização de cartões inteligentes com certificado digital padrão ICP-Brasil, para acesso de seus funcionários à rede corporativa e aos aplicativos internos.
O Banco do Brasil integra o Comitê Gestor da ICP-Brasil,
representando a Febraban.

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro
gri SO2

Mais do que uma obrigação legal, prevenir e combater o crime de lavagem de dinheiro para o Banco do Brasil
é uma responsabilidade social e um compromisso com o
país. Assim, durante o ano de 2010, foram aprimoradas as
normas e os procedimentos instituídos no Banco para prevenção e combate à lavagem de dinheiro, tendo como referência a legislação vigente, os princípios internacionais e
as melhores práticas de mercado.
Para viabilizar a detecção, análise e comunicação de indícios de crime de lavagem de dinheiro, todas as agências
do Banco do Brasil, no país, utilizam um sistema automatizado especialmente desenvolvido para o monitoramento.
O Banco mantém ainda programa para capacitação dos funcionários nestes temas por meio de cursos presenciais e à distância; seminários, palestras e
workshops; disponibiliza uma Cartilha de Prevenção
e Combate à Lavagem de Dinheiro no Portal da Universidade Banco do Brasil (UniBB); realiza certificação
interna de conhecimentos sobre Prevenção e Combate
à Lavagem de Dinheiro com o selo ENCCLA, conferido
pelo Ministério da Justiça, e divulga matérias sobre o
tema nos canais de comunicação interna.
Externamente, o Banco do Brasil contribui com o
Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Lavagem
de Dinheiro por meio de ações como:
• Cooperação com o Ministério da Justiça para manutenção e disseminação das práticas do Laboratório de
Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro – LAB-LD;
• Participação nas reuniões de elaboração e implementação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – Enccla;
• Cooperação com o Coaf – Conselho de Controle de
Atividades Financeiras; e
• Realização de palestras para órgãos externos que
atuam no combate à lavagem de dinheiro.

Controles Corporativos

85

