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DECLARAÇÃO DE APETITE A RISCOS- DAR 

 
 

APRESENTAÇÃO:  
 
Por determinações e teor da Resolução n° 4.557/2017 do Conselho Monetário 
Nacional, a DIBRAN DTVM LTDA, passa a divulgar sua Declaração de Apetite 
a Riscos RAS. 
 
A DIBRAN DTVM LTDA como melhores práticas, acredita que monitorar riscos 
é uma ferramenta importantíssima e que o gerenciamento desses riscos deve 
ser realizado de forma integrada, avaliando assim todos os aspectos que 
envolvem os diversos tipos de riscos decorrentes de fatores internos ou 
externos.  
 
Esta apresentação leva em conta os riscos mais significativos em que a 
DIBRAN DTVM LTDA se expõe, portanto, fornecemos várias abordagem para 
gerenciar esses riscos, possibilitando uma visão geral à Administração para 
tomadas de decisões.  
 
A RAS é um instrumento que implantamos para formalizar e concretizar a 
cultura de riscos em nossa instituição, proporcionando um direcionamento mais 
efetivo aos planos estratégicos e de negócios da Instituição.  
 
Atuamos como DTVM para os mercados de câmbio, TVM, e, com maior 
freqüência de suas operações no Mercado de Derivativos da B3 – Brasil – 
Bolsa – Balcão, garantindo assim, o gerenciamento de risco e capital de forma 
conservadora alinhada as melhores práticas de mercado, estando em  
conformidade com seus processos em que determinam os órgãos 
fiscalizadores, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, 
mantendo disciplina e diligência na tomada de riscos por entender que esta 
postura è essencial para sustentabilidade de longo prazo do negócio.  
 
 
ACEITAÇÃO AOS DIVERSOS TIPOS DE RISCOS  
 
Aceitação de riscos é a quantidade total em exposição que uma organização 
deseja para realizar com base em compromissos de risco-retorno para um ou 
mais resultados desejados e esperados. A estratégia para os negócios está 
delimitada pela aceitação ao risco, que determinará o valor e o tipo de riscos 
que considerar assumir na execução de sua estratégia de negócios. 
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Caracterizam nesta declaração, tolerância por cada tipo de risco sendo de: 
baixa, moderada ou alta, de acordo com as seguintes definições: 
 
BAIXO: O nível de risco não impedirá substancialmente a capacidade de 
alcançar os objetivos e missão, ou objetivos estratégicos. Os controles são 
prudentemente projetados e eficazes.  
 
 
MODERADO: O nível de risco pode atrasar ou interromper a realização da 
missão/objetivos estratégicos. Os controles são adequadamente projetados e 
geralmente são efetivos 
.  
ALTO: O nível de risco tem elevada probabilidade de impactar a capacidade de 
atingir a missão e os objetivos estratégicos. Os controles podem ser 
inadequadamente projetados ou ineficazes.  
 
PRINCIPAIS RISCOS:  
 
RISCO DE CRÉDITO:  
 
Risco que pode ser decorrente do descumprimento pela contraparte das 
obrigações contratuais acordadas nas transações financeiras.  
Considera-se como definição para apuração do risco de crédito, entendido 
como a possibilidade de não cumprimento, por determinada contraparte, de 
obrigações relativas à liquidação de operações que envolvam a negociação de 
ativos financeiros.  
Desta forma, os valores apurados de parcelas de risco de crédito deverão estar 
devidamente adequados diariamente aos níveis de Patrimônio de Referência 
(PR).  
O controle do risco de crédito deve limitar o total das exposições perante um 
mesmo cliente ao montante máximo de 25% (vinte e cinco por cento) do PR.  
 
RISCO DE MERCADO:  
 
Define-se como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes das 
flutuações nos valores de mercados de instrumentos detidos pela instituição.  
Decorre em virtude da possibilidade de mudanças nos fatores de mercado que 
afetam o valor das posições em carteira própria..  
O objetivo é combinar os seus ativos e passivos dentro de uma tolerância 
aceitável.  
Desta forma, os valores apurados de parcelas de risco de crédito deverão estar 
devidamente adequados diariamente aos níveis de Patrimônio de referência 
(PR), com as seguintes bases: 
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LIMITES MÁXIMOS:  
 
➢ Títulos Públicos Federais - 100% do PR;  
➢ Carteira de Ações - 60% do PR;  
➢ Ações por Empresa – 25% do PR;  
➢ Operações a Termo - 5% do PR.  
 
A DIBRAN DTVM LTDA tem como aceitação risco baixo para a classe de Risco 
de Mercado.  
 
 
 
 
RISCO DE LIQUIDEZ:  
 
Risco de descumprimento das obrigações de pagamento no prazo ou de fazê-
lo a um custo excessivo.  
 
Visa assegurar que a instituição seja capaz de honrar suas obrigações sem 
afetar seus limites diários e sem incorrer em perdas.  
 
A DIBRAN DTVM LTDA tem como objetivo assegurar que uma posição de 
liquidez adequada seja mantida para permitir os fluxos de saques e 
pagamentos de suas obrigações.  
 
Limites Aceitáveis:  
➢ Limites definidos de acordo com Relatórios semestrais do Risco de Liquidez;  
➢ Plano de Capital  
 
A DIBRAN DTVM LTDA possui um baixo apetite de Risco de Liquidez.  
 
RISCO OPERACIONAL, INCLUINDO LEGAL E SOCIOAMBIENTAL:  
 
Decorrente da possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, 
deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de 
eventos externos, incluindo o risco legal associado à inadequação ou 
deficiência em contratos firmados pela DIBRAN, bem como, a sanções em 
razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a 
terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela Instituição.  
Este risco inclui ainda a possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes de 
danos socioambientais.  
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• Mapeamento dos processos;  
• Resposta prioritária aos processos críticos.  
 
A tolerância da instituição possibilidade de risco é baixa.  
 
RISCO DE CAPITAL:  
 
Ocasionada pela gestão dos diferentes itens do balanço, inclusive os relativos 
à suficiência de recursos próprios, deficiência na Gestão Financeira, controles 
internos, relatórios e recursos.  
 
A DIBRAN DTVM LTDA mantem os controles internos de modo a assegurar o 
cumprimento das normas aplicáveis para mitigar essa categoria de riscos.  
 
A DIBRAN DTVM LTDA mantém uma sólida base de capital, suportando dessa 
forma as atividades da instituição por meio das seguintes ferramentas:  
➢ Documento de Limites Operacionais DLO, documento 2061(DLO) entregue 
mensalmente ao Banco Central do Brasil. 
 
A tolerância da instituição para esta modalidade é de risco baixo 
  
RISCO FINANCEIRO: 
 
De curto prazo ocorrido em resposta a fatores externos. A instituição não pode 
controlar os fatores externos que possa afetar a Instituição, mas tomará 
medidas prudentes para mitigar o impacto financeiro. 
  
A DIBRAN DTVM LTDA para este tipo de risco é baixa. 
 
 
Para qualquer desenquadramento nos limites estabelecidos por esta RAS, o 
Diretor de Controles Internos comunicará à Diretoria, que definirá sobre 
providencias cabíveis para o restabelecimento de um nível de risco compatível 
com esta declaração.  
 
REVISÕES E ATUALIZAÇÕES  
A revisão do disposto neste documento deverá ser realizada com periodicidade 
mínima anual, ou sempre que o Colegiado de Diretoria julgar necessário.  
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São Paulo, 04 de janeiro de 2019 
 
 
 
  
 
 
 
LUIZ CARLOS ZAPPAROLI  GELSON LUIZ CORRÊA DA SILVA 
Diretor Presidente    Diretor de Controles Internos 


