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OBJETIVO
Em cumprimento à legislação do Banco Central do Brasil, aos conceitos do Comitê de Basiléia e às suas
Políticas Corporativas, o BNY Mellon estabeleceu uma Estrutura de Gerenciamento de Risco Operacional
que tem como objetivo prevenir e minimizar erros e falhas na prestação de serviços que possam impactar
clientes, perdas financeiras ou risco de imagem, e desenvolver e executar um Processo Contínuo de
Gerenciamento de Risco.
ESCOPO
Foram constituídas duas estruturas de gerenciamento de risco operacional. Uma atende as empresas que
compõem o conglomerado financeiro, e a outra atende a empresa ARX Investimentos e suas
subordinadas.
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DEFINIÇÕES
Risco Inerente
O Risco Inerente é o nível de risco presente em um processo ou atividade sem considerar os controles
existentes para mitigar os riscos.

Risco Operacional
O Risco Operacional é o risco de perda resultante de falhas em processos internos, pessoas e sistemas
inadequados ou falhos e ou causados por eventos externos (incluindo riscos legais e excluindo riscos
estratégicos e reputacionais). O Risco Operacional pode ocorrer em função de erros no processamento de
transações, desenquadramentos, fraude interna ou externa, prejuízo com ativos e/ou interrupção nos
negócios em função de falhas em sistemas ou outros eventos. O Risco Operacional também pode advir de
ações legais e regulatórias como consequência do não cumprimento de exigências da legislação,
obrigações contratuais ou padrões éticos.
Evento de Risco Operacional
Um Evento de Risco Operacional é a materialização do Risco Operacional que pode ou não resultar em
perda financeira ou ganhos inesperados para clientes ou para a Instituição.
Eventos de Risco Operacional podem ser divididos nas seguintes categorias:
• Quase Perda - Evento de Risco Operacional no qual uma perda potencial ou ganho inesperado foram
evitados, mas não detectados pelos controles usuais.
• Perda Efetiva - Evento de Risco Operacional que foi detectado e que poderá gerar impacto contábil,
porém a solução ainda não foi definida.
• Perda Potencial - Perda financeira para clientes ou para a Companhia associada a um Evento de
Risco Operacional.
• Ganhos Inesperados - Ganho financeiro para clientes ou para a Companhia associado a um Evento
de Risco Operacional.
Eventos de Risco Operacional são classificados de acordo com as seguintes categorias:
• Fraude Interna - Perdas resultantes de um ato que envolve, pelo menos, uma parte interna com uma
ação destinada a fraudar, se apropriar indevidamente de bens e burlar regulamentos, a lei ou as
políticas da Companhia.
• Fraude Externa - Perdas resultantes de um ato praticado por terceiro destinado a fraudar, desviar
bens ou burlar a lei. Todas as outras iniciativas que envolvem terceiros e que resultaram em perdas
de crédito devem ser tratadas como perdas por risco de crédito.
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• Danos ao Patrimônio - Prejuízos decorrentes da perda ou dano ao patrimônio causados por
catástrofes naturais ou outros eventos.
• Interrupção dos Negócios e Falhas de Sistema - Perdas resultantes da interrupção dos negócios ou
de falhas nos sistemas.
• Práticas Empregatícias e Segurança do Trabalho - Perdas resultantes de um ato incompatível com
as leis trabalhistas ou de segurança do trabalho e pagamento de ações relativas às ações
trabalhistas.
• Práticas de Clientes, Produtos e Negócios - Perdas resultantes devido à natureza ou à concepção de
um produto, de falhas não intencionais ou causadas por negligência de uma obrigação profissional
para clientes específicos (incluindo requisitos fiduciários e de suitability).
• Execução, Entrega e Gestão de Processos - Perdas resultantes da falha do processamento de
operações, da gestão de processos ou perdas decorrentes de relações com contrapartes comerciais
e fornecedores.

FUNÇÕES E RESPONSABILIDADES
Entender, identificar e gerenciar seus riscos são atividades essenciais para o sucesso de uma Companhia.
O gerenciamento de riscos começa na Diretoria e se estende a todos os funcionários. Todos os
funcionários são responsáveis pelo gerenciamento de riscos nas suas atividades rotineiras.
O BNY Mellon Brasil tem uma estrutura de Gerenciamento de Risco Operacional que inclui diversos
departamentos / comitês. A seguir destacamos os principais departamentos / comitês envolvidos:

Gerenciamento de Riscos
O departamento, dentre outras funções, é responsável pela criação, manutenção e disseminação de um
processo de gerenciamento contínuo de risco, que prevê a execução de controles tais como políticas,
procedimentos, ferramentas, treinamentos e comunicação com objetivo de identificar e acompanhar os
riscos associados à Companhia. A estrutura de Risco Operacional é responsável por monitorar e desafiar
os departamentos de negócios do BNY Mellon na elaboração anual do relatório de Auto Avaliação de
Riscos & Controles (Risk & Control Self Assessment – RCSA), e por também revisar os indicadores chave
de riscos corporativos.
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Comitê de Auditoria
É função do Comitê de Auditoria acompanhar questões relativas ao ambiente de controle da Instituição e
de administração de riscos, avaliar o perfil de risco e assegurar que as estratégias de gestão que impactem
na apresentação de relatórios financeiros sejam embasadas por processos apropriados e suficientes. O
Estatuto do Comitê de Auditoria contém informações detalhadas sobre a composição do comitê, suas
atribuições e demais informações necessárias para a sua efetiva atuação.
Gerenciamento de Risco da Informação – Information Risk Management - Brazil
O Departamento de Gerenciamento de Risco da Informação, dentre outras funções, mantém programa de
gerenciamento de riscos relacionados à segurança da informação que inclui, mas não se limita a, programa
de conscientização e treinamento em relação à segurança da informação, avaliação de riscos de
informação relacionados aos prestadores de serviços, que inclui identificação de plano de continuidade dos
mesmos, e avaliação de riscos de sistemas e infraestrutura de tecnologia da informação. Tal programa de
gerenciamento conta com a participação dos diversos departamentos da Companhia que, em conjunto com
os departamentos de Risco, Compliance e Auditoria Interna, compõem as três linhas de defesa para
proteger o BNY Mellon dos riscos aos quais está exposto.
Auditoria Interna
A Auditoria Interna assiste a Instituição, de forma independente, na avaliação da gestão de risco, dos
controles e processos, e da governança corporativa. As deficiências identificadas pela Auditoria Interna são
reportadas diretamente à alta administração do BNY Mellon, e devidamente monitoradas até o
encerramento dos planos de ação em aberto. O Departamento de Risco Operacional é segregado da
unidade executora da atividade de Auditoria Interna.
Embedded Controls (Controles Internos)
O Departamento de Embedded Controls tem por objetivo fortalecer a 1ª Linha de Defesa em sua autoavaliação dos riscos existentes e inerentes ao negócio, e no desenvolvimento e implementação de
controles eficazes para mitigar a ocorrência de tais riscos.
Dentre as várias funções da Área, destacam-se:
•

Trabalhar em conjunto com os gerentes de negócio para garantir que o ambiente de controles está
atendendo às expectativas dos clientes e reguladores;

•

Auxiliar na identificação de falhas/erros de controle (eventos de risco operacional) e na
comunicação tempestiva para os Gerentes da Linha de Negócios e para a Gestão Corporativa de
Riscos;

•

Desenvolver processos, procedimentos e ferramentas para trazer melhor eficiência aos processos
operacionais, incluindo a realização de um programa consistente de testes de avaliação dos
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controles internos chave (key controls), de forma a garantir que estes estão adequados e são
efetivos;
•

Auxiliar os gerentes de negócio a desenvolver uma cultura de gerenciamento de riscos junto às
suas Equipes;

•

Coordenar os departamentos de negócios na revisão/atualização anual do relatório de Auto
Avaliação de Riscos & Controles (Risk & Control Self Assessment – RCSA);

•

Coordenar o Plano de Continuidade de Negócios (Business Continuity Plan) em relação aos
processos/funções críticos a serem considerados em cenários de contingência;

•

Identificar as melhores práticas e lições aprendidas globalmente que também são aplicáveis ao
Brasil, incluindo reuniões para revisar políticas, procedimentos, perdas financeiras (eventos de risco
operacional), indicadores de risco, controles necessários para novos negócios e produtos, etc;

•

Assegurar que há documentação completa, clara, consistente e reportada nos canais apropriados
para escalar falhas/erros/problemas identificados ao adequado nível de reporte e a todas as linhas
de defesa.

Due Diligence (Diligência)
Com o objetivo de reforçar ainda mais a governança na seleção dos prestadores de serviços dos fundos de
investimento administrados pelo BNY Mellon DTVM, a área de Due Diligence é inteiramente dedicada
pelos processos de análise dos referidos prestadores de serviços. Tais processos utilizam-se de
metodologia pré-estabelecida por meio da qual as empresas que desejam ter relacionamento com os
fundos administrados pelo BNY Mellon DTVM devem responder a questionários, incluindo, mas não se
limitando à verificação da estrutura, gerenciamento de risco e continuidade dos negócios. As notas
automaticamente atribuídas às suas respostas servirão como base para determinar a classificação de risco
da empresa em questão. Com base nesta classificação será definida a periodicidade com que as Due
Diligences destes prestadores de serviço serão revistas, bem como a necessidade de visitas in-loco para
avaliarmos com mais detalhes a estrutura e os procedimentos destes prestadores de serviço.

METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO CONTÍNUO DE RISCO
O processo de gerenciamento contínuo de riscos é compreendido pelos seguintes princípios:
•

Identificar e entender os processos chave do negócio e os riscos associados a tais processos. A
identificação é o primeiro passo para que se possa mitigar todos os riscos relevantes inerentes aos
processos do negócio.

•

Auxiliar no desenvolvimento e documentar controles apropriados e efetivos incluindo políticas,
procedimentos, ferramentas e treinamentos de forma a mitigar todos os riscos relevantes reduzindo
o potencial para erros, perdas, desenquadramentos e danos reputacionais, incluindo o
armazenamento das perdas associadas a eventos de risco operacional.
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•

Avaliar periodicamente os controles dos processos de negócio e operacionais de forma a
assegurar que estes sejam estabelecidos de forma consistente e eficaz. Uma vez que os controles
apropriados, incluindo políticas, procedimentos, ferramentas e treinamentos forem desenvolvidos e
documentados, cada Linha de Negócio deve garantir que os controles dos processos de negócios e
operacionais são adequadamente executados.

•

Monitorar indicadores chave de risco de acordo com os padrões estabelecidos para garantir que
quaisquer desvios dos resultados predeterminados possam ser identificados. Uma vez
identificados, estes desvios devem ser levados à Alta Administração e à Linha de Negócio
apropriada de forma a determinar as ações apropriadas para corrigi-los.

•

Reportar, de forma transparente, o desempenho dos indicadores chave de risco, falhas de
controles, erros, perdas e medidas adotadas para resolver estas questões. Os relatórios também
devem contemplar outras situações que possam aumentar os níveis de risco tais como: mudanças
em processos, mudanças regulatórias, etc. Esses itens devem ser reportados regularmente aos
gestores das respectivas Linhas de Negócio, ao Jurídico, aos Superintendentes de Risco (Business
Chief Risk Officers), à Alta Administração e aos Comitês apropriados.

•

Dar conhecimento imediato de questões relevantes aos gestores das respectivas Linhas de
Negócio, ao Jurídico, aos Superintendentes de Risco (Business Chief Risk Officers), à Alta
Administração e aos Comitês apropriados é um componente crítico do processo de reporte de risco.
Isto permite à Linha de Negócio implementar um plano de ação para endereçar questões pendentes
de conciliação, falhas nos controles, erros e/ou perdas, ou sempre que um indicador apresentar
desvio significativo em relação ao padrão predeterminado. Dar conhecimento imediato de questões
relevantes envolve também questões judiciais e relevantes, bem como, possíveis riscos
identificados. A Alta Administração deve ser notificada logo após a identificação do problema ou do
possível problema.

•

Fortalecer os controles, incluindo políticas, procedimentos, ferramentas e treinamento para
minimizar o impacto da causa raiz de forma eficiente. Baseado nos pontos levantados pela análise
da causa raiz, a Alta Administração e a Linha de Negócio devem tomar as medidas necessárias
para fortalecer as práticas de mitigação de risco e minimizar o impacto da causa raiz.

•

Reavaliar o impacto nos riscos e nos controles decorrentes de mudanças nos processos,
atualizando os riscos e controles sempre que necessário. O gerenciamento de risco é um processo
contínuo. Mudanças significativas na forma como os negócios são conduzidos devem levar a Alta
Administração e a Linha de Negócio a reconsiderarem e atualizarem as avaliações de seus riscos e
controles de forma apropriada (incluindo políticas, procedimentos, ferramentas e treinamentos).
Como exemplos de tais mudanças, podemos citar o lançamento de um novo produto ou serviço,
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aditivos de contratos com clientes, mudanças de sistemas, aquisição de novos negócios ou
processo de negócios, ou reorganização da Linha de Negócio.

A Companhia conta com diversas ferramentas para auxiliar no gerenciamento de risco operacional tais
como:
• Plataforma de Gerenciamento de Riscos (Risk Management Platform – RMP) – A plataforma é uma
ferramenta proprietária disponível via web para repositório e reporte que tem como objetivo facilitar,
consolidar e documentar todos os aspectos do gerenciamento de risco; bem como dar suporte aos
processos executados pela Gestão Corporativa do Risco Operacional. A plataforma inclui os seguintes
módulos:
 Base de Eventos de Risco Operacional – é constituída por Eventos de Risco Operacional incluindo
perdas efetivas e potenciais, ganhos inesperados, bem como, quase perdas. Há um padrão para a
identificação, notificação e reporte dos eventos de risco operacionais, em que diversas informações
sobre o evento são coletadas incluindo as datas de ocorrência, descoberta e lançamento contábil,
descrição do evento, descrição da causa raiz, valor bruto da perda e valor recuperado
separadamente; permitindo avaliar a exposição da Companhia ao risco operacional. A análise dos
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eventos de perda permite também identificar se a fraqueza do controle ocorre de forma isolada ou é
potencialmente sistêmica.
 Auto Avaliação de Riscos & Controles (Risk & Control Self Assessments – RCSA) – é o principal
relatório para documentação do processo de gerenciamento do risco operacional da Instituição, que
inclui também outros tipos de riscos tais como estratégico e de reputação. No relatório são descritos
os riscos associados aos principais processos de negócios e aos quais a Companhia está exposta,
os controles implementados para mitigar estes riscos, a eventual ausência e/ou falhas de controles;
bem como, os planos de ação acordados para endereçarem tais pontos. Além disso, permite a
avaliação da qualidade dos controles executados para mitigar os riscos, atribuindo a
responsabilidade pela efetiva execução desses controles.
 Análise Macro de Risco (High Level Assessment – HLA) – tem como objetivo o de fornecer à Alta
Administração local e global informações sobre o perfil de risco da Linha de Negócio. O relatório
possui informação sobre os riscos existentes, perdas, riscos emergentes, mudanças de processos,
desenvolvimento de novos produtos e serviços, iniciativas da área de gerenciamento de riscos e
indicadores chave de risco. Também analisa a qualidade dos controles executados para mitigar os
riscos e fatores internos e externos que impactam os negócios.
 Indicadores Chave de Risco (Key Risk Indicators – KRI) – são indicadores de risco relacionados ao
monitoramento de aspectos essenciais e/ou críticos dos processos do negócio de forma a prevenir
perdas e/ou impactos aos clientes. O monitoramento periódico e consistente de indicadores chave de
risco garante que desvios relativos aos padrões predeterminados possam ser identificados.
 Sistema Corporativo de Gerenciamento de Crise – sistema proprietário no qual os planos de
continuidade de negócio são desenvolvidos, atualizados e centralizados.
Considerações Finais
Os departamentos responsáveis pelas atividades do gerenciamento de risco, aprovadas pela diretoria da
empresa, são segregados dos departamentos de negociação e de auditoria interna. Os diretores
responsáveis pela estrutura de risco de mercado, crédito, operacional e liquidez não desempenham
atividades relacionadas à administração de recursos de terceiros. A Estrutura de Gerenciamento de riscos
é revisada e aprovada anualmente pela Diretoria da Companhia.
A Diretoria do BNY Mellon é responsável pelas informações divulgadas.

___________________________________________________________________.
Aprovadores.
Rio de Janeiro, 31 de março de 2016.
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