
 
 

 

ESTRUTURA GERENCIAMENTO DE RISCO DE CAPITAL 

 

Em atendimento ao disposto na Resolução CMN 3.988 de 30 de Junho de 2011, a DIBRAN 
DTVM LTDA implementou para suas atividades, estrutura adequada para Gerenciamento ao 
Risco de Capital, no sentido de desenvolver consistências no processo de avaliação do capital 
interno para a instituição, administrando capital suficiente para suporte a todos os riscos em 
seus negócios, estabelecendo metas de capital proporcional ao seu perfil de riscos, 
investimentos e para o ambiente de controle. 

Alta Administração – Responsável pela aprovação e revisão periódica da Política de 
Gerenciamento de Capital de acordo com as normas vigentes, assegurando estrutura 
devidamente apropriada para suas atividades e condições de mercado. 

Diretor Responsável Indicado por Gerenciamento de Risco de Capital - Representará a 
Instituição junto ao Banco Central do Brasil, será responsável pelos processos e controles 
internos relativos á estrutura, definirá as políticas e objetivos gerais e dará suporte a Alta 
Administração com informações relevantes a implementação da Estrutura de Gerenciamento 
de Risco de Capital. 

Gestor de Compliance Responsável por Gerenciamento de Risco de Capital – 
Colaborador qualificado designado a implementar, gerenciar a estrutura de gerenciamento de 
capital, a desenvolver técnicas adequadas e eficientes para o monitoramento e antecipação 
aos riscos incorridos pela Instituição. 

A estrutura de Gerenciamento de Capital da DIBRAN dispõe de sistema denominado “Risk 
Driver” com geração dos arquivos referentes aos riscos operacionais, mercado, crédito e de 
capital, transmitido via mensageria diária e mensal ao Banco Central do Brasil, controle interno 
apropriado para a execução de adequado monitoramento e controle do capital mantido pela 
instituição em relação ao seu porte e perfil dos investimentos, bem como processo de 
planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da 
instituição.  
 

O sistema Risk & Driver possui mecanismos específicos que permitem a Instituição a monitorar 
as atividades de gerenciamento de capital, nas quais destacamos as mais críticas:  
 
- Identificação e avaliação de riscos e respectivos capitais alocados nas diversas modalidades 
de aplicações financeiras de alta liquidez, das parcelas que compõem o PRE e das demais 
parcelas, PCAM, PCOM, PAC’S e PBAN referentes aos riscos de Concentração, Liquidez e 
outros.  
 

 



 
 
 
- Construção de cenários e simulação de eventos severos e condições extremas de mercado e  

avaliação de seus impactos no capital;  
 
- Projeção e elaboração de plano de capital abrangendo o horizonte de três anos. 

- Geração de relatórios periódicos sobre a adequação de capital;  

Assim nossa Instituição em cumprimento as disposições da Resolução CMN 3.988 de 30 de 
Junho de 2011, adotou estrutura apropriada, políticas, processos, procedimentos operacionais 
e sistema adequado para suas necessidades, com o objetivo de identificar, mitigar e antecipar 
necessidades futuras de alocação de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições 
internas e externas da Instituição e do próprio mercado de atuação. 

A Alta Administração totalmente voltada ao processo definiu e aprovou a política e a estrutura  
disponibilizando recursos humanos e materiais para o devido andamento das atividades 
relacionadas ao gerenciamento de risco de capital, divulgando aos seus clientes, 
colaboradores e demais partes interessadas em  seu site na rede mundial de computadores. 
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São Paulo, 31 de Janeiro de 2012. 

 

Luiz Carlos Zapparoli 

Diretor de Gerenciamento de Risco de Capital 


