COORDENADORIA DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

SÍNTESE DO RELATÓRIO DE RISCOS – 2012
GESTÃO DE RISCOS e GERENCIAMENTO DE CAPITAL
Como integrante do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e do Sistema
Financeiro Habitacional (SFH), a POUPEX tem atuado ao longo do tempo de forma
alinhada às melhores práticas de mercado no gerenciamento dos riscos, contando com
a estrutura da Coordenadoria de Riscos e Controles Internos (CORCI), subordinada
diretamente ao Vice-presidente (VIPRE) e sendo independente das Unidades Técnicas
Administrativas (UTA) e da Auditoria Interna (AUDIT).
A CORCI é composta por assessorias que tratam dos controles internos e
dos diversos tipos de riscos (operacional, crédito, mercado e liquidez), atuando com o
objetivo de certificar-se que medidas permanentes e efetivas de gestão, mensuração e
controle estão sendo realizadas na Instituição.
A metodologia adotada pela POUPEX na alocação de capital para risco
operacional tem por alicerce o Método Básico, indicador que reflete a exposição do
nível de risco que a Instituição está exposta.
Os procedimentos e os sistemas informatizados utilizados para o
gerenciamento dos riscos estão de acordo com a natureza das operações e
complexidades dos produtos, conforme dimensão da exposição aos riscos e, também,
com a realidade do mercado e com as normas definidas pelo BACEN.
Para atender à Resolução Nº 3.988, de 30 de junho de 2011, do Conselho
Monetário Nacional (CMN) e às determinações de Basileia III, a POUPEX cumpriu
cronograma estabelecido pelo Art. 12 do normativo acima, para efetiva implementação
de gerenciamento de capital. Quanto à estrutura, o Vice-Presidente é o Diretor
responsável junto ao Banco Central do Brasil, considerando a sua ascensão sobre a
CORCI e a Consultoria Técnica e de Planejamento (COTEP), áreas responsáveis pela
construção dos dados e informações a serem disponibilizadas em relatórios de acesso
público.
A disseminação da cultura de gerenciamento desses riscos em toda a
Instituição, a divulgação das Políticas (disponível na INTRANET) e o estabelecimento
de procedimentos de monitoramento contínuo dos graus de exposição estão previstos
nos Relatórios de Riscos, com apreciação da Diretoria e aprovação pelo Conselho de
Administração, publicado na página da POUPEX na Internet (www.poupex.com.br).
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