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1. Introdução 

O gerenciamento de riscos está totalmente integrado às atividades diárias do Banco Rabobank 
International Brasil S.A. (‘Rabobank Brasil’ ou ‘banco’). Os riscos são gerenciados em todos os seus 
diversos níveis, de acordo com a natureza, tamanho e complexidade das nossas atividades. 

A Diretoria de Risco (Risk Management) é responsável pela gestão de riscos do banco, é totalmente 
segregada das áreas comerciais e independente da auditoria interna. 

Este documento tem como objetivo apresentar as informações qualitativas referentes ao processo 
de gerenciamento de riscos do Rabobank Brasil. As informações apresentadas neste relatório são 
destinadas aos clientes e ao mercado, visando tornar suas informações mais transparentes e ao 
mesmo tempo atender aos requerimentos do Banco Central do Brasil (BACEN), no que diz respeito 
à Resolução nº 54/2020, que consolidou as Circulares nº  3.930/2019 e 4 4003/2020. 

Em síntese, a Resolução nº 54/2020 trata da divulgação de informações referentes à gestão de 
riscos, à apuração do montante dos ativos ponderados pelo risco (RWA - Risk Weighted Assets) e do 
Patrimônio de Referência (PR). Dessa forma, visa atender ao Pilar 3 do Acordo de Basiléia, que versa 
sobre a Disciplina de Mercado por meio da publicação de um conjunto básico de informações por 
parte dos bancos. 

O conteúdo deste relatório e seu processo de validação e aprovação estão de acordo com a política 
de divulgação de informações do Banco Rabobank International Brasil S.A. 



 

5  

2. Principais Indicadores 

O gerenciamento de risco se alinha com as diretrizes estratégicas do Grupo, de modo que alcance 
os objetivos traçados e suporte os riscos naturais à atividade. Abaixo estão os principais indicadores 
deste relatório, na data-base de 31 de Março de 2021, e os mínimos requeridos pelo Banco Central 
do Brasil1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1 Os mínimos informados estavam vigentes até Abril/2020. A partir desta data, com a publicação da Resolução CMN nº 
4.783/20, houve redução do Adicional de Capital de Conservação (ACPConservação) de 2,5% para 1,25%, o qual impacta os 
cálculos dos Índices de Capital Principal, de Nível I e de Basileia, assumindo portanto os requerimentos mínimos de 5,75%, 
7,25% e 9,25%, respectivamente. Tal redução estará vigente até 31/03/2021, quando a exigência será gradualmente 
reestabelecida, em 31/03/2022, ao nível de 2,5%. 

Índice de Capital 
Principal (%) 

10,56% 
 

(4T20: 10,92%) 
 

Mín. Bacen (7,0%) 

Índice de 
Basileia (%) 

14,68% 
 

(4T20: 15,41%) 
 

Mín. Bacen (10,5%) 

Índice de  
Nível I (%) 

10,56% 
 

(4T20: 10,92%)  

 

Mín. Bacen (8,5%) 

RWA Total 
(R$ milhões) 

R$ 40.630 
 

(4T20: R$ 37.830) 

Composição do RWA 
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3. Perfil do Banco 

O Banco Rabobank International Brasil S.A. é um banco Brasileiro que pertence a um grupo 
Holandês, Rabobank Group. No Brasil, sua atuação teve início em 1989, com um escritório de 
representação em São Paulo. Em 1995, obteve autorização formal para operar como um banco 
comercial e, em 2000, passou a atuar também como banco múltiplo, agregando a carteira de 
investimento. 

O Rabobank Brasil tem por objetivo manter-se como um dos principais bancos para a indústria 
brasileira de alimentos e para o agronegócio, fornecendo uma ampla variedade de produtos e 
serviços financeiros aos seus clientes. 

O Rabobank Group se mantém entre os conglomerados financeiros mais seguros do mundo, dentre 
outros fatores, por visar os mais elevados padrões de gestão de risco. 

Para maiores detalhes sobre o Rabobank Brasil acesse o nosso site www.rabobank.com.br. 
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4. Gerenciamento de Risco 

Princípios 

O principal objetivo do gerenciamento de riscos é a proteção da solidez do Rabobank Brasil. A gestão 
de risco está baseada nos princípios abaixo. 

O Rabobank Brasil tem por objetivo manter-se como um dos principais bancos para a indústria 
brasileira de alimentos e para o agronegócio, fornecendo uma ampla variedade de produtos e 
serviços financeiros aos seus clientes. 

Para tanto, sem a tomada de riscos, a atividade bancária de maneira lucrativa não seria possível, 
por isso nós aceitamos um certo grau de risco, como definido em nossa Declaração de Apetite de 
Risco (RAS – Risk Appetite Statement). 

Dessa forma, a estratégia de Gerenciamento de Riscos oferece suporte à diretoria no alcance da 
estratégia de negócio, seguindo os objetivos de: (i) Proteger o lucro e seu crescimento: a estratégia 
de negócios do Rabobank Brasil está fortemente ligada à sua natureza cooperativa, tendo como 
objetivo obter uma geração de lucro saudável e, ao mesmo tempo, obter um alto padrão de 
atendimento aos seus interessados: acionistas, membros, clientes e sociedade. O Rabobank Brasil 
faz escolhas transparentes de onde seu capital e recursos serão usados de maneira mais 
eficiente/apropriada; (ii) Manter um sólido balanço: índices de balanço saudáveis são essenciais 
para garantir a continuidade do atendimento a nossos clientes de maneira sustentável e em 
condições favoráveis. Está implícito, portanto, uma capacidade estável de captação, colchão de 
liquidez e ampla solvência; (iii) Proteger a identidade e reputação do Rabobank: o Rabobank Brasil 
quer proteger a confiança que seus clientes internos e externos, bem como fornecedores, 
depositam no banco. 

Para a estratégia de Gerenciamento de Risco é imperativo que o Rabobank Brasil conheça os riscos 
que está assumindo, portanto o esforço de identificação resulta em uma perspectiva granular de 
tais riscos, os quais são registrados, avaliados e mitigados (quando necessário). 

É importante citar ainda que a estratégia de Gerenciamento de Riscos se relaciona com quatro 
temas estratégicos do Grupo: Excelente foco no cliente, Banco sólido, Contribuição significativa para 
o ambiente em que opera e Colaboradores empoderados. Esses temas definem de maneira ampla 
o apetite de risco que devemos operar. A Declaração de Apetite de Risco (RAS) especifica e define 
por tipo de risco material os níveis de risco que o Rabobank Brasil está disposto a aceitar para 
alcançar seus objetivos de negócios.  

Assim, o modelo de negócio está sujeito, sobretudo, aos riscos de (i) Crédito, (ii) Liquidez, (iii) 
Mercado, (iv) Taxa de Juros, (v) Operacional (vi) Socioambiental e (vii) Negócio; os quais são 
amplamente registrados e monitorados, não só no RAS, mas como em outros reportes e fóruns. É 
relevante mencionar ainda que o Rabobank Brasil mitiga aspectos financeiros e não financeiros, 
avaliando os tipos de produtos versus a atividade desempenhada pelo cliente, monitora de maneira 
bastante próxima o desenvolvimento da condição financeira e operacional de seus clientes, e, para 
alguns casos, constitui garantias. Historicamente, tais medidas vem se mostrando efetivas, 
possibilitando que nossa carteira apresente perfil de risco adequado. 



 

8  

Tipos de Riscos 

Risco de Crédito: Possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não 
cumprimento pela contraparte de suas obrigações financeiras, 
associadas à desvalorização de contrato de crédito decorrente da 
deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de 
ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na 
renegociação e aos custos de recuperação. 
 

Risco de Mercado: É definido como a possibilidade de perda financeira por oscilação 
de preços e taxas de juros dos ativos financeiros da organização, 
uma vez que suas carteiras ativas e passivas podem apresentar 
descasamentos de prazos, moedas e indexadores. 
 

Risco de Liquidez: É o descasamento no fluxo de caixa da organização, decorrente 
da dificuldade de se desfazer rapidamente de um ativo ou de se 
obter recursos, impossibilitando a liquidação de posições 
financeiras sem a realização de perdas significativas. 
 

Risco Operacional: É definido como possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 
de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 
pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Essa definição inclui 
o risco legal e de tecnologia da informação e exclui o risco 
estratégico e de reputação. 
 

Risco Continuidade 
dos Negócios: 

É definido como risco de interrupção parcial ou total das 
atividades, por consequência de qualquer evento, interno ou 
externo, que impacte a normalidade do funcionamento do banco. 
 

Risco 
Socioambiental: 

Risco  socioambiental  é  visto  como  parte  do  risco  de  crédito, 
reputacional e legal o qual é monitorado pela área de Risco 
Socioambiental (CSR – Corporate Social Responsibility). As 
políticas e procedimentos relativos a tais riscos são aplicadas a 
todos os clientes do banco, visando a conscientização dos 
mesmos para a importância da implementação de melhores 
práticas, visando a sustentabilidade do négocio. 
 

Risco de Capital: Risco  de  não  adequação  aos  requisitos  mínimos  de  capital 
regulatório prudencial estipulados pelo Banco Central, não 
alinhamento dos níveis de capital aos critérios de apetite de risco 
aprovados pela diretoria local e necessários para absorver 
prejuízos. 
 

Risco de Taxa de 
Juros da Carteira 
Banking: 

Risco do resultado financeiro do banco ou do valor econômico 
declinar, ligado estritamente à atividade comercial, devido à 
evolução desfavorável das taxas de juros. 
 

Risco de 
Transferência: 

É o risco de um governo não poder ou não querer fazer a 
transferência de recursos a credores no exterior, impondo 
controles de moeda que limitam a habilidade dos clientes do país 
de servir a dívida em moeda estrangeira causando um evento de 
“não-transferência”. 
 

Risco do Negócio: Risco de perdas devido a mudanças no ambiente competitivo ou 
eventos que possam impactar os negócios do banco. 
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Risco de Balanço: É definido como o risco de não adequação dos limites de apetite 

a risco em consonância com a orientação estratégica do banco. 
 

Risco Reputacional: É definido como o risco decorrente de operação com contrapartes 
que possam estar envolvidas em atividades com as quais o 
Rabobank não concorda, e que podem como consequência, afetar 
a imagem e credibilidade do banco. 
 

Risco Regulatório: É definido como a criação inesperada de mecanismos de controle 
ex ante por parte da autoridade monetária que objetiva, segundo 
sua política pública, a proteção ao risco, por via da produção de 
regulamentos prudenciais, concorrenciais ou econômicos. 

Estrutura de Gerenciamento de Risco 

O Gerenciamento de Riscos equilibra a sua independência em relação às linhas de negócio ao 
mesmo tempo em que coopera de maneira muito próxima com elas. Com isso, o Rabobank Group 
adota o conceito de três linhas de responsabilidade para prover clareza sobre as responsabilidades 
de risco e seu devido controle, sendo elas: 

 Primeira linha de responsabilidade: se refere a todas as áreas que são responsáveis pela 
assunção de riscos, direta ou indiretamente, portanto áreas de negócio e suporte. Cabe a 
ela identificar, avaliar, gerenciar, monitorar e reportar todos os riscos oriundos de sua 
atividade (produtos, clientes, transações, processos e sistemas, entre outros). 

 Segunda linha de responsabilidade: se refere a áreas segregadas das áreas de negócio, que 
atuam no controle de riscos. É, portanto, responsável pelo desenvolvimento e manutenção 
da estrutura de risco (políticas, normas, procedimentos, modelos, ferramentas e sistemas) 
e garante que ela seja entendida e aplicada corretamente pela primeira linha de 
responsabilidade.  

 Terceira linha de responsabilidade: é composta pela Auditoria Interna. É sua 
responsabilidade testar e avaliar os procedimentos e controles das linhas de 
responsabilidade anteriores, fornecendo observações e recomendações independentes. 

O Rabobank Group possui vários comitês de risco para monitorar e aplicar a estrutura de 
gerenciamento de risco e o apetite. As responsabilidades dos comitês de risco são definidos em seus 
respectivos Termos de Referência (ToR – Terms of Reference), os quais ainda trazem os membros, 
frequência, quórum e processo decisório. 

Assim, o processo de gerenciamento de riscos e controles está suportado por governança 
estruturada através de fóruns e órgãos colegiados subordinados à Diretoria Executiva e Presidência 
(CEO – Chief Executive Officer) do Rabobank Brasil. Esse modelo é corroborado por papéis e 
responsabilidades definidas de maneira a firmar a segregação entre as atividades de negócio, 
gerenciamento de riscos e controles e a garantia de devida independência entre as áreas de negócio 
e de suporte.  

As estruturas de gerenciamento de riscos definidas estão formalizadas nas Políticas de Riscos, as 
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quais estão devidamente aprovadas pela Diretoria Executiva do banco e são periodicamente 
revisadas.  

Assim, a figura abaixo demonstra a estrutura de risco do Rabobank Brasil: 

 

 

O Rabobank Brasil dispõe de reportes sobre diferentes riscos que são periodicamente enviados e 
revisados pela estrutura acima. A depender da natureza do risco, as avaliações são feitas em 
diferentes fóruns, de modo que sua avaliação seja adequada e profundamente realizada. 

Cabe ainda mencionar que o Rabobank Brasil dispõem de políticas e procedimentos para cada área 
de risco, as quais seguem os requerimentos regulatórios e também estão de acordo com a estratégia 
do grupo. Tais políticas e procedimentos objetivam a padronização, estabelecimento de limites e 
diretrizes, assim como definição de alçadas e exceções. Atualmente, as políticas em vigor atendem 
aos requerimentos advindos do Banco Central do Brasil, e também em linha com a Matriz (Holanda). 
No que diz respeito ao universo de Risco, as políticas vigentes abrangem os departamentos de Risco 
de Crédito, Risco de Mercado e Liquidez, Risco Operacional e Risco Socioambiental, e são revisadas 
periodicamente.  

Além disso, cada área de risco é incentivada a, tempestivamente, publicar orientações específicas a 
fim de compartilhar conhecimento e disseminar ainda mais a cultura de risco na instituição. 

Por fim, vale destacar que também para o gerenciamento de risco, o Rabobank desenvolveu e usa 
modelos de risco para a maior parte de seus tipos de risco. Os modelos para risco de crédito, 
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mercado e operacional são os mais amplamente usados. Os modelos são desenvolvidos pelos 
departamentos de modelagem, na Matriz, contando com a próxima cooperação das linhas de 
negócio e especialistas de risco; e também existem modelos desenvolvidos localmente, seguindo as 
instruções do Banco Central do Brasil. Em princípio, os modelos são revisados anualmente. 

Os modelos são a base para as medições internas de risco (Pilar 2) e são, ao mesmo tempo, insumos 
chave para o cálculo do capital regulatório mínimo, conforme preconiza o Acordo de Basileia III. Vale 
notar no entanto, que nossa alocação de capital segue as regras do Banco Central do Brasil. 
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5. Risco de Crédito 

O risco de crédito é definido como o risco do Rabobank Brasil se deparar com uma perda econômica 
devido ao não cumprimento de obrigações contratuais pelas contrapartes.   

O gerenciamento do risco de crédito é regido por políticas e manuais locais que respeitam normas 
estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, e também respeitam a política central de risco de crédito 
de todo o banco. A principal responsabilidade pelo gerenciamento e monitoramento do risco de 
crédito está na linhas de negócios como a primeira linha de responsabilidade. As linhas de negócios 
são demandadas para identificar, avaliar, gerenciar, monitorar e reportar riscos potenciais nos 
portfolios de crédito. O monitoramento ocorre em uma base contínua para limitar as exposições ao 
risco de crédito a um nível que esteja alinhado com o apetite de risco.   

Estrutura de Gerenciamento de Risco de Crédito 

No Brasil, o Rabobank tem como diretriz atuar com foco no setor agrícola com operações divididas 
entre dois segmentos, Corporativo e Rural (WR – Wholesale and Rural). Assim, dado o foco do banco 
nos setores de alimentos e agronegócios leva naturalmente a uma concentração maior da carteira 
nas regiões Sudeste, dado seu destaque econômico, onde se concentra grande parte das sedes dos 
clientes corporativos, e Centro-Oeste, devido à vastidão de suas áreas agrícolas. Portanto, apesar 
do banco visar a ampliação de sua presença no território nacional, é natural que nessas regiões as 
operações de crédito sejam mais representativas. De todo modo, a divisão dos negócios por regiões 
tem se mantido estável. 

Vale notar que as políticas e métodos de análise para cada segmento leva em consideração suas 
particularidades e periodicamente o banco revisa e monitora os níveis de apetite de risco 
estabelecidos. 

A política de crédito do Rabobank Brasil é caracterizada por uma avaliação prudente da contraparte 
e de sua habilidade de repagar as operações, resultando em aplicação de critérios internos para 
classificação, acompanhamento do nível de inadimplência, do desempenho setorial, entre outros 
fatores. Como resultado, o portfólio possui um perfil de risco adequado, mesmo diante de condições 
econômicas menos favoráveis. O objetivo do banco é estabelecer relacionamentos de longo prazo 
com o clientes, sendo benéfico para ambos. 

Um ponto inicial importante na política de crédito é o conceito de “conheça seu cliente” (Know Your 
Customer - KYC). Isso significa que o Rabobank Brasil apenas oferece crédito para clientes cujo 
gerenciamento é considerado ético e competente. Ademais, o banco monitora de perto a evolução 
dos setores nos quais os clientes atuam e avalia adequadamente a performance financeira dos 
mesmos.  

O banco também definiu diretrizes de sustentabilidade para serem usadas ao longo do processo de 
crédito. 

Embora o crédito seja concedido com base na geração potencial de fluxo de caixa, as garantias 
melhoram a posição de recebimento do banco em caso de defaults. O Rabobank Brasil tem uma 
política específica de avaliação e gerenciamento de garantias. 
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Importante frisar que o Rabobank Brasil atua no gerenciamento do risco de crédito em todas as 
etapas do referido risco, ou seja, antes mesmo de sua concessão, monitoramento da qualidade ao 
longo da operação e, caso aplicável, da recuperação do crédito. 

Concessão de Crédito 

Na atual estrutura de Risco, as propostas de crédito ficam sob responsabilidade da primeira linha 
de responsabilidade. Adicionalmente, contam com o parecer de um especialista de risco de crédito, 
da segunda linha de responsabilidade, para que possam ser submetidas aos subsequentes comitês, 
respeitando uma matriz de alçadas de aprovação. Ademais, alguns casos podem ser aprovados 
seguindo uma matriz de alçadas delegadas. Para a tomada de decisão são considerados tanto os 
aspectos quantitativos, referentes a indicadores financeiros e econômicos, quanto os qualitativos, 
como dados cadastrais e aspecto setorial. 

Os Comitês de Crédito revisam todos os riscos relevantes nas propostas a fim de chegar a um 
julgamento sistemático e a uma decisão equilibrada, na qual há consenso entre os membros 
votantes. Assim, desempenham um papel chave ao assegurar a consistência entre os padrão de 
análise de crédito, cumprimento às políticas de Crédito, uso consistente dos modelos de 
classificação (rating) e critério de subscrição. 

Além da avaliação desempenhada pela segunda linha de responsabilidade, para chegar a uma 
opinião e decisão de risco equilibrada, na estrutura de gerenciamento de riscos ainda está presente 
a função de Revisão de Processos. Tal função visa atuar em profundidade na avaliação da 
conformidade das análises de crédito e decisões face às diretrizes determinadas pelas políticas e 
procedimentos. Além disso, sendo a terceira linha de resposabilidade, a Auditoria Interna 
periodicamente avalia todo o processo e sua eficácia, dentre outros, quanto à sua assertividade na 
mensuração e mitigação de riscos. 

Monitoramento de Crédito 

Além de adequado monitoramento diário, o departamento de Controle de Risco de Crédito 
mensalmente encaminha para a apreciação da Diretoria Executiva diversos relatórios de 
acompanhamento da carteira de crédito do Rabobank Brasil, permitindo assim visualizar pontos de 
atenção, concentração de riscos e, também, a evolução tanto de forma qualitativa quanto 
quantitativa. 

O Controle de Risco é responsável também pelo monitoramento das informações disponibilizadas 
no sistema de controle de limites de crédito, a fim de assegurar sua integridade e exatidão. Esse 
sistema também controla riscos associados às demais empresas integrantes do consolidado 
econômico-financeiro, de forma a evitar que o nível de exposição ultrapasse o definido pela 
Resolução 2.844, do Banco Central do Brasil. 

Garantias Recebidas - Mitigadores de Risco de Crédito 

Para fins de apuração do valor do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) pelo Banco Central do 
Brasil, o Rabobank Brasil considera como instrumentos mitigadores apenas as garantias bancárias, 
alocações de crédito recebidas e aplicações financeiras dadas em garantia, visto que o banco calcula 
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o capital pelo método simplificado. 

Adicionalmente, o banco conta com outros mitigadores de risco de crédito: garantias como 
hipotecas, penhores, alienações fiduciárias e recebíveis, que, apesar de melhorarem a posição de 
negociação do banco e eventual recuperabilidade de crédito, não são consideradas para fins de 
cálculo de capital. 

Risco de Contraparte com Operações de Derivativos  

O banco utiliza uma estrutura abrangente de princípios básicos para gerenciamento de risco de 
crédito: políticas, normas, diretrizes, regras e regulamentos e práticas comuns. Os índices de risco-
retorno, aprovações de crédito, registro das transações, reportes, bem como a organização interna 
também fazem parte integrante dessa estrutura. O gerenciamento do risco de crédito da 
contraparte (CCR) é baseado nessa estratégia e estrutura. 

Exposições advindas de CCR são sujeitas a um processo contínuo de monitoramento sobre os limites 
e exposições de cada contraparte. A consulta ex-ante de limite disponível é requerida antes da 
execução de qualquer nova operação. Os limites de crédito são determinados pela avaliação de 
parâmetros tais quais rating da contraparte, acordo de compensação (net agreement), 
documentação da garantia, restrições sobre produtos e requerimentos regulatórios. Os níveis dos 
limites dependem da avaliação de crédito de cada cliente, como também do apetite de crédito total 
do Rabobank Brasil. 

O Rabobank Brasil mede a exposição como o custo de reposição dado certo período de tempo ao 
longo da vida da transação, sob a premissa que as taxas de mercado ou índices de preços movem-
se adversamente na posição da contraparte. Tal avaliação é realizada por sistema interno, através 
de simulação de Monte-Carlo com intervalo de confiança de 97,5% para calcular a Exposição 
Potencial Futura (PFE – Potential Future Exposure). 

Importante mencionar que o efeito das garantias para o risco de contraparte são reconhecidas, 
quando existentes, tanto na definição dos limites, como também na apuração do risco de 
contraparte (PFE), que considera as possíveis execuções de garantia ou “reset” de operações no 
cálculo da exposição da contraparte. 
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6. Risco de Mercado  

Gerenciamento do Risco de Mercado 

A proposta da Política de Risco de Mercado é permitir que as atividades das carteiras de negociação 
(Trading) e fora da carteira de negociação (Banking) expostas ao risco de mercado – seja para apoiar 
os negócios dos clientes ou gerar ganhos adicionais – não comprometam indevidamente o capital 
do banco ou a estabilidade de seus lucros. 

Para efeitos da governança de Risco de Mercado, e do ponto de vista sobre o escopo de 
atividades/controles de risco, podemos agrupar as unidades comerciais subjacentes em três áreas 
principais: 

1. Risco de Mercado (Market Risk), que inclui as carteiras de negociação, a qual é segregada 
em proprietária (TOTUS) e Money Market (posição de clientes e seus respectivos negócios 
de proteção); 

2. Treasury, que inclui as atividades fora da carteira de negociação (Banking) relacionadas à 
gestão do caixa disponível e aos descasamentos dos fluxos de caixa futuros; e 

3. Restante das áreas ligadas às linhas de negócios Corporativa e Rural (WR – Wholesale and 
Rural). 

Em todos os níveis, o controle de limites é estratégico e representa as restrições aos respectivos 
tipos de risco existentes na carteira. Os tipos e níveis de limites dependem de inúmeros critérios, 
tais como a natureza do negócio, atividades e técnicas de hedge, o apetite ao risco de mercado, o 
orçamento anual, performance passada, etc. 

Estrutura Organizacional 

A estrutura de limite de riscos de mercado é aplicada em diferentes níveis com uma abordagem 
hierárquica começando do nível consolidado na matriz. 

 Apetite de Risco de Mercado do Rabobank Group 

 Apetite de Risco de Mercado em nível de divisão global (exemplo: WR) 

 Apetite de Risco e Limites em nível de unidade de negócio (Market Risk, Treasury, etc.) 

 Limites estabelecidos em nível de portfólios  

O Apetite de Risco de Mercado é aprovado anualmente nos comitês Executivo e de Riscos e também 
discutido com comitês do Rabobank Group. O Apetite de Risco para WR (designado por Market Risk) 
é aprovado como parte da propensão ao risco pelo Comitê RMC. Igualmente, a Política de Risco de 
Mercado destaca tais limites e é aprovada anualmente no Comitê RMC. 

O nível de cumprimento da política de risco de mercado é monitorado conforme as descrições 
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abaixo:  

 Comunicação adequada (inclusive relatório de excesso) pelo departamento de Market Risk 
ao Comitê RMC e a apropriada aprovação, com a finalidade de assegurar e garantir a 
sensibilização de toda organização e permitir a tomada de decisões adequadas; 

 Excessos de limites ou aqueles que são considerados repetitivos e intencionais, com base no 
julgamento do RMC, são notificados à Diretoria, que tem a responsabilidade de decidir sobre 
qualquer ação disciplinar necessária; 

 Monitoramento da Revisão Anual do Apetite ao Risco de Mercado referentes às unidades 
de negócio (Treasury e Market Risk). 

Mensuração dos Riscos 

Propensão ao Apetite de Risco 

A Propensão ao Apetite de Risco define o nível e tipo de risco que o Rabobank Brasil está disposto 
a aceitar dentro de sua capacidade financeira e de sua estratégia, a fim de atingir seus objetivos de 
negócios, enquanto protege sua lucratividade e seu crescimento sustentável, mantendo um balanço 
sólido e preservando sua identidade e reputação.  

A Propensão ao Apetite de Risco é definida em nível Global, porém também em nível de cada divisão 
global (neste caso, WR). Os limites estabelecidos devem refletir seus respectivos apetites a risco 
para cada tipo de exposição (taxas de juros, FX, commodities, etc.). 

Apetite ao Risco de Mercado 

O Apetite ao Risco de Mercado é uma restrição estratégica aprovada pelo Comitê Executivo e reflete 
o risco que o Rabobank Brasil está apto a aceitar em suas posições consolidadas. A propensão ao 
Risco de Mercado é definida ao nível do Rabobank Group e reflete o estatuto do Apetite de Risco 
geral do Grupo. 

O apetite de risco de mercado é definido pela Propensão ao Risco de Evento, pelo apetite ao VaR 
(Valor em Risco) e pelo IR Delta (Risco de Taxa de Juros), porém pode ser estendido ao apetite de 
risco de mercado das áreas de WR e Treasury. 

Propensão ao Risco de Evento 

A Propensão ao Risco de Evento representa o prejuízo máximo que o Rabobank Brasil está 
preparado para aceitar em nível de posições consolidadas em caso de eventos de mercado extremos 
pré-definidos. O programa de risco de evento gera uma série de perdas estimadas em caso de 
situações extremas, porém plausíveis realizando choques em fatores de risco selecionados. Os 
Cenários Econômicos representam eventos pré-definidos e catastróficos e são modelados por três 
tipos de cenários: 

 Cenários Históricos descrevem períodos passados de turbulência significante no mercado, 
por exemplo, a turbulência no mercado de crédito de 1998; 
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 Cenários Hipotéticos são baseados na modelagem de eventos correlacionados, por exemplo, 
uma quebra no mercado acionário aliada a um cenário de aumento do spread e 
remuneração; 

 Cenários de Sensibilidade assumem choques padrão não correlacionados, por exemplo, um 
cenário de aumento no spread soberano. 

Apetite ao VaR (Valor em Risco) 

O Valor em Risco (VaR) de uma carteira é definido com base em características estatísticas dos 
fatores de risco, como um possível prejuízo que poderá, com uma probabilidade de α%, ser excedido 
caso as posições não sejam ajustadas durante um período de T dias (horizonte). A metodologia VaR 
representa o risco em unidades equivalentes para todos os produtos negociados, permitindo a 
consolidação e a comparação eficaz do risco nas diversas atividades de negociação. O VaR é uma 
medida do risco em condições normais de mercado. 

Para definição da Propensão ao Risco de Mercado do Grupo, o Rabobank utiliza uma simulação 
histórica com um histórico de preços anual, um intervalo de confiança de 97,5% unicaudal e um 
horizonte de tempo de 1 dia (T=1). 

Adicionais tipos de VaR (VaR com horizonte de tempo de 10 dias ou VaR Estressado) são calculados 
com o propósito de atender demandas regulatórias. 

Delta de Taxa de Juros (IR Delta) 

O delta de taxa de juros mensura a sensibilidade do ativo dado o choque de 1 ponto base (ou bpv, 
também denominado como o “valor presente de um ponto base”) em sua respectiva curva de 
marcação. O limite é aplicado sobre a exposição total de taxa de juros. 

Estruturas de Limites e Controle (LCS – Limits and Control Structure) 

A estrutura LCS define os parâmetros permitidos e aprovados, dentro dos quais as unidades de 
negócio (exemplo: Market Risk e Treasury) ou uma carteira específica têm permissão para negociá-
los. 

A nível de portfólio, a estrutura LCS apresenta parâmetros mais granulares, tais como a estratégia 
de negociação (Trading Strategy) que explica o objetivo e o escopo das atividades desta carteira. 
Controles de Negociação, os quais são restrições operacionais designados a controlar o 
comportamento das negociações e potencialmente níveis de avisos prévios. Diretrizes são baixos 
níveis de controles que não são monitorados em uma base contínua, mas sim através de controles 
aleatórios. 

A estrutura LCS possui limites aplicados às exposições consolidadas de suas respectivas unidades de 
negócios. Tal estrutura é detalhada na Política Global de Risco de Mercado. 

Limites 

Em todos os níveis, o controle de limites é estratégico e representa as restrições aos respectivos 
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impulsionadores de risco incidentes na carteira. Os tipos e níveis de limites dependem de inúmeros 
critérios, tais como a natureza do negócio, atividades e técnicas de hedge, o apetite ao risco de 
mercado, o orçamento anual, performance passada, etc. 

Risco da Variação da Taxa de Juros na Carteira Bancária 

O gerenciamento do risco da variação da taxa de juros na carteira bancária (IRRBB) se aplica às 
operações classificadas dentro da carteira bancária, sob gestão de Treasury, responsável pela 
Gestão dos Ativos e Passivos (ALM - Asset and Liability Management) do Rabobank Brasil e com 
suporte/monitoramento da área de Risco de Mercado (Market Risk). O gerenciamento busca 
identificar, mensurar e reportar os possíveis descasamentos de taxas de juros e indexadores 
observados nos ativos e passivos, e seus impactos nos resultados da instituição de forma abrangente 
(delta EVE) ou em um horizonte de até 1Y (delta NII), sendo: 

 Cálculo de delta EVE representa a diferença entre o valor presente do somatório dos fluxos 
de reapreçamento de instrumentos sujeitos ao IRRBB em um cenário-base e o valor presente 
do somatório dos fluxos de reapreçamento desses mesmos instrumentos em um cenário de 
choque nas taxas de juros; e 

 Cálculo do Delta NII - representa a diferença entre o resultado de intermediação financeira 
dos instrumentos sujeitos ao IRRBB em um cenário-base e o resultado de intermediação 
financeira desses mesmos instrumentos em um cenário de choque nas taxas de juros em um 
prazo de 1Y. 

 Tal avaliação e mensuração é considerada dentro da Declaração de Apetite a Risco (RAS), 
reportes enviados em comitês (ALCO/RMC) e relatórios diários. 

O cálculo mensal das métricas acima se dá com base na posição do último dia do mês de referência. 
O EVE e NII são calculados considerando-se a metodologia padronizada para cenários de choque e 
de estresse disponibilizados pelo próprio regulador. Adicionalmente, o Rabobank Brasil conta com 
monitoramento diário de risco da taxa de juros da carteira bancária, com a utilização de premissas 
internas e de limites máximos. 

Deve-se ressaltar que atualmente o Rabobank Brasil não possui operações ativas e/ou passivas sem 
data de vencimento definida, portanto a metodologia padronizada descrita nessa seção aplica-se a 
todas as operações do Rabobank Brasil classificadas na carteira de Não Negociação, não sendo 
necessário modelagem específica para apuração do IRRBB. 

Gerenciamento e Mitigação do IRRBB 

O Rabobank Brasil utiliza o modelo padronizado para fins de mensuração e controle do IRRBB e 
conta com Política específica sobre o gerenciamento de risco da carteira bancária, sendo seus 
limites avaliados e aprovados nos comitês de Gerenciamento de Risco (RMC) e de Ativos e Passivos 
(ALCO).  

O Rabobank Brasil atua de forma conservadora no gerenciamento de IRRBB, estabelecendo baixos 
níveis de limites de exposição do IRRBB (com a utilização de hedge ativo e baixo risco), que destina 
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exclusivamente para atender os fluxos das operações de clientes. Além de relatórios diários, as 
exposições de IRRBB e seu impacto no capital da instituição são avaliados frequentemente pelos 
comitês Gerenciamento de Risco (RMC) e de Ativos e Passivos (ALCO). A governança está alinhada 
com as premissas indicadas na Circular 3.876, do Banco Central do Brasil, entre elas: 

1. Inclua todas as operações sensíveis à variação nas taxas de juros;  

2. Utilize técnicas de mensuração de risco e conceitos financeiros amplamente aceitos; 

3. Considere dados relativos a taxas, prazos, preços, opcionalidades e demais informações 
adequadamente especificadas; 

4. Defina premissas adequadas para transformar posições em fluxo de caixa; 

5. Mensure a sensibilidade a mudanças na estrutura temporal das taxas de juros, entre as 
diferentes estruturas de taxas e nas premissas; 

6. Esteja integrado às práticas diárias de gerenciamento de risco; 

7. Permita a simulação de condições extremas de mercado (testes de estresse); 

8. Realize a avaliação da suficiência do valor de Patrimônio de Referência (PR) mantido para a 
cobertura do risco de variação das taxas de juros em instrumentos classificados na carteira 
bancária (IRRBB); 

9. Cálculo de delta EVE; 

10. Cálculo do Delta NII. 

A mensuração do IRRBB ocorre por meio da utilização de sistema externo (modelo padronizado), 
que é avaliado e testado em toda ocasião de nova ou atualização de versão. A Auditora atua de 
forma independente, avaliando e identificando eventuais falhas no processo de forma ativa, 
seguindo calendário específico ou tempestivo, quando necessário. 

Hedge e Tratamento contábil das exposições ao IRRBB 

O Rabobank Brasil possui limites máximos de exposição de taxas de juros, no qual a Treasury é a 
unidade responsável pelo gerenciamento de riscos da carteira bancária. Os riscos de descasamentos 
de prazo ou indexadores dos ativos e passivos tem hedge constituído através de utilização de 
intrumentos financeiros - derivativos, sendo contabilizados conforme sua natureza de valorização. 
O banco também possui estrutura de hedge accounting para algumas operações e, desta forma, 
reduz a volatilidade causada na avaliação das operações de derivativos utilizadas como hedge. 
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7. Risco de Liquidez 

Gerenciamento do Risco de Liquidez 

O banco somente considera ativos líquidos na composição de seu colchão de liquidez e considera 
em seus cenários a conjunção de condições adversas relacionadas à liquidez e estresse de mercado. 

Diariamente, as áreas de Market Risk e Treasury elaboram relatórios contendo os principais 
indicadores de Liquidez, garantindo o ativo monitoramento e reporte do risco de Liquidez. 
Mensalmente, Market Risk e Treasury elaboram os relatórios de liquidez a serem apresentados ao 
RMC – Comitê de Riscos e ao ALCO – Asset Liability Committee, que avaliam e asseguram os níveis 
adequados e suficientes de liquidez na instituição.  

O gerenciamento do risco de liquidez é de responsabilidade das diretorias de Finance & Control e 
Risk Management. A diretoria responsável pelo plano de contingência de liquidez é Finance & 
Control; a diretoria responsável pelo teste de estresse de liquidez é Risk Management. 

Estrutura Organizacional 

A governança do Risco de Liquidez está sob a supervisão do Comitê de Gerenciamento de Riscos 
(RMC) e do Comitê de Gerenciamento de Ativos e Passivos (ALCO), que além de atender os 
requerimentos definidos pela política de Liquidez Global, também está alinhada com os 
requerimentos descritos na Resolução 4.557 do Banco Central do Brasil.  

Estratégia de Captação de Recursos 

Procura-se alocar para cada tipo de produto o funding mais adequado, evitando, dessa forma, 
pressões no caixa advindas do descasamento entre as operações ativas e passivas. 

 Funding Local: Captação de Certificado de Depósitos e TVMs (LCA, LCI e LF). Para suportar 
eventuais necessidades de funding em reais, o Rabobank Brasil também conta com linha de 
funding externa convertida (swap) para reais. 

 Captações Externas: USD e EURO Group Funding - Funding externo concedido pelo Rabobank 
Group e Dívida Subordinada emitida pela Matriz e pela Corporação Interamericana de 
Investimentos (IIC). 

O Rabobank Brasil possui também um Plano de Financiamento Contingencial (CFP), que será ativado 
em caso de crise (de liquidez), deflagrada pela violação de certos Indicadores de Alerta 
Antecedentes (EWI – Early Warning Indicators). O plano enfrentará eventual déficit de liquidez 
(adicional). O Plano de Capital contém um capítulo próprio dedicado à Contingência. 

Estratégia de Mitigação do Risco de Liquidez 

O banco conta com monitoramento ativo dos principais indicadores de liquidez, atuando de forma 
conservadora na gestão e tomada de decisão sobre qualquer ação que possa impactar os níveis de 
liquidez do banco. 



 

21  

Ativos altamente líquidos na composição do buffer de liquidez (HQLA), aplicação de cenários de 
estresse, monitoramento ativo dos principais indicadores de liquidez (como LCR), suporte da Matriz 
(em caso de recomposição de liquidez) e plano de contingência são os principais elementos para a 
governança e controle de risco de liquidez. 

Teste de Estresse de Liquidez 

Para o teste de estresse de liquidez, o Rabobank Brasil segue as premissas globais, porém com a 
adaptação local. São utilizados 3 diferentes cenários (Named, Systemic e Combined), determinando 
as premissas de estresse subjacentes a esses cenários. Os principais pontos considerados para o 
cálculo de estresse de liquidez são: 

 Os ativos foram classificados quanto à qualidade de crédito e as porcentagens definidas com 
base em análise realizada pelo Comitê de Risco de Crédito; 

 Análise de rolagem de Funding Local de acordo com o cenário aplicado, bem como a 
capacidade de emissão de Certificados e TVMs pelo Rabobank Brasil; 

 Potenciais resultados obtidos através das exposições de Derivativos também são avaliados 
e estressados. 

Plano de Contingência de Liquidez 

Medidas previstas no Plano de Contingência de Liquidez são deflagradas com base no 
monitoramento do Índice de Liquidez do Rabobank Brasil e na ocorrência de eventos que tenham o 
potencial de ocasionar impacto negativo sobre o balanço do banco.  

O Rabobank Brasil realiza o cálculo diário de LCR (Liquidity Coverage Ratio), com o uso de relatórios 
de gestão. Adicionalmente, mensalmente se calcula o Survival Period através de sistema global, 
além de todas as análises referentes ao Risco de Liquidez serem enviadas ao Comitê de 
Gerenciamento de Ativos e Passivos (ALCO). Os fatores considerados incluem: 

1. Iniciativas estratégicas, inclusive potencial venda do portfólio de crédito; 

2. Crescimento e composição do balanço patrimonial (ex. mix de empréstimos); 

3. Qualidade dos ativos (ou seja, risco de crédito) – inclusive o nível atual e tendência de ativos 
classificados; 

4. Potencial para perdas imprevistas e/ou queda no valor dos ativos; 

5. O impacto do compromisso de extensão de crédito e passivos extrapatrimoniais e 
contingenciais; 

6. Questões operacionais, legais ou de conformidade que podem levar a perdas idiossincráticas; 

7. Tendências dos resultados (inclusive qualquer perda prevista, impacto do ambiente 
econômico e resultados de teste de estresse); 
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8. Evolução de Indicadores Fundamentais de Risco; e  

9. Desdobramentos econômicos e evoluções nos preços de commodities agrícolas. 

Ferramentas, Métricas e Limites 

O banco utiliza as seguintes ferramentas para mensurar, controlar e reportar o risco de liquidez: 

 Monitoramento dos ativos de alta liquidez (HQLA – High Quality Liquid Assets) utilizados 
para cobrir possíveis necessidades de caixa no curto prazo em cenário base e adverso; 

 Teste de estresse de liquidez sobre os principais produtos do banco; 

 Teste de estresse de liquidez sobre as contas de balanço patrimonial no formato definido 
pela Matriz (Relatório 5028) para fins de aplicação de teste de estresse global e elaboração 
do Liquidity Survival Period (LSP); 

 Monitoramento dos principais índices de liquidez como LCR (Liquidity Coverage Ratio), com 
premissas definidas pela Matriz e também a partir de variáveis pelo regulador local, e NSFR 
(Net Stable Funding Ratio), com premissas estabelecidas pela Matriz; 

 Evolução e composição das linhas de captação; 

 Plano de Contingência de Liquidez e monitoramento de indicadores de liquidez do mercado 
utilizando cenários de estresse baseados em revisão anual de acordo com os indicadores de 
liquidez ou variações de mercado; 

 Monitoramento dos caixas previstos para a metodologia de esgotamento da carteira (runoff) 
e possíveis faltas de caixa no futuro no formato definido pela matriz (NCO – Net Cumulative 
Outflow); 

 Avaliação das entradas e saídas de caixa dos próximos 180 dias. 

O relatório de risco de liquidez é apresentado mensalmente ao RMC e ao ALCO. O comitê realiza o 
acompanhamento do nível de liquidez atual, a previsão da necessidade de caixa para o esgotamento 
de carteira (runoff), os indicadores de liquidez e o resultado dos testes de estresse de liquidez. 

O banco não efetua monitoramento intradiário, devido à natureza da sua carteira, pela inexistência 
da modalidade varejo.  
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8. Risco Operacional 

Estrutura de Gerenciamento de Risco Operacional 

A atividade de gerenciamento de risco operacional e controles internos é executada por área 
específica e está sob a responsabilidade da Diretoria de Riscos (Risk Management), independente 
da Auditoria Interna. 

A Área de Controle de Risco Operacional tem a missão de estabelecer diretrizes, implantar 
metodologia e ferramentas para: identificar, avaliar, controlar, mitigar e monitorar os riscos 
operacionais da instituição. A existência da área está alinhada às melhores práticas de mercado 
preconizadas por Basileia, políticas internas do Rabobank Group e às demandas regulatórias 
advindas do Banco Central do Brasil (conforme exigência prevista na Resolução 4.557 e Resolução 
2.554) e Banco Central Holandês. 

A área de Controle de Risco Operacional tem o papel de, como segunda linha de responsabilidade, 
ajudar as áreas de negócio (primeira linha de responsabilidade) na atividade de identificação, 
mitigação e monitoramento dos seus riscos e perdas operacionais. 

A partir da estrutura organizacional distribuída em linhas de responsabilidade, o banco possui 
processo definido globalmente com linhas de reporte determinadas para atender ao Brasil e 
Holanda de maneira gerencial e regulatória. Esse processo para o gerenciamento de risco 
operacional contempla o seguinte arcabouço: 

1. Trabalho de identificação com as áreas de negócio e suporte de eventos decorrentes de risco 
operacional (perdas e incidentes) e consequente registro de ocorrências e reflexo na matriz de 
risco; 

2. Padronização do formato de reporte pelas áreas; 

3. Recepção, tratamento e conciliação desses dados para internalização na base de dados 
corporativa de risco operacional. 

Esse trabalho culmina em reuniões com as áreas gestoras e responsáveis pelos processos para 
identificação e entendimento das causas das ocorrências, apresentação e reporte dos dados 
coletados e de ações de controle tomadas pelas áreas. Por fim, a Diretoria Executiva recebe 
relatórios e procede a análise da efetividade das ações tomadas com intuito de se verificar quanto 
a necessidade de novas ações para ajustes e redução de riscos (mitigantes). 

Ressalta-se que o acompanhamento da implantação das medidas mitigantes é parte fundamental 
nesse processo de gerenciamento, pois cabe às áreas implantar e fazer a gestão diária dos riscos 
operacionais a que estão sujeitas. 

O Rabobank Brasil conta com um plano de continuidade de negócios, incluindo infraestruturas 
físicas e tecnológicas, que regularmente é testado para garantir a sua efetividade. 

Metodologia de Alocação de Capital para Risco Operacional 
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O Rabobank Brasil utiliza da abordagem Padronizada Alternativa (ASA – Alternative Standardised 
Approach) para cálculo da parcela RWAopad, de que trata a Circular 3.640/2013, desde 1º de julho 
de 2018, conforme ofício emitido pelo Banco Central do Brasil, em junho/2018. Esse método 
determina a divisão do resultado bruto do banco por linha de negócios considerando a aplicação de 
betas (β) distintos que variam de 12% a 18%. 

Até junho/2018 utilizava-se da Abordagem do Indicador Básico (BIA), modelo mais simplificado para 
cálculo de alocação de capital para Risco Operacional no qual define um percentual de 15%, sobre 
o valor da média anual do resultado bruto positivo dos três últimos anos. 
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9. Risco Socioambiental 

Estrutura de Gerenciamento de Risco Socioambiental 

Por ser um banco especializado no setor de alimentos e no agronegócio, o Rabobank Brasil entende 
que existem riscos socioambientais atrelados ao seu negócio e que é importante manter uma 
parceria em relacionamentos de longo prazo, sempre apoiando o crescimento sustentável dos 
negócios. O modo como o Rabobank Group enxerga o seu papel no mundo é determinado em 
grande parte pelos quatro valores expressos na sua Missão: Respeito, Integridade, Profissionalismo 
e Sustentabilidade. 

Desta forma, o Rabobank Brasil possui uma Política Global de Sustentabilidade que reforça o 
compromisso do banco com as temáticas sociais e ambientais. A partir de uma política central que 
aborda os temas: Meio Ambiente, Direitos Humanos, Normas Trabalhistas e Combate à Corrupção 
foram estabelecidas as Políticas temáticas e as Setoriais. Baseado nas Políticas Globais do Rabobank 
Group e nas particularidades e legislações do nosso país, o Rabobank Brasil também possui uma 
Política Socioambiental local desde 2006, que também contempla os requerimentos d a Resolução 
Bacen 4.327, de 2014. 

A área de Risco Socioambiental identifica e mantém constantes revisões dos riscos socioambientais 
aos quais os negócios estão expostos. Juntamente com outras áreas do banco, são definidos os 
riscos que devem ser identificados e monitorados e para isso, estabelece Manuais e Procedimentos 
para permear essa rotina na corporação. Os treinamentos são parte fundamental desse processo, 
pois é assim que o conhecimento chega em todas as esferas de atuação. 

Os riscos são identificados, tratados e monitorados; existe um parecer emitido pela área de RSA e 
com frequência pré determinada são feitos controles de qualidade internos para avaliar a eficácia 
dos processos. Para amarrar todas essas rotinas, a área de Risco Socioambiental faz treinamentos 
constantes com todos os públicos de interesse do banco. 
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10. Gerenciamento de Capital 

O gerenciamento de capital oferece suporte à estratégia do Rabobank para maximizar o retorno 
ajustado ao risco no longo prazo sobre o capital investido, assim como para suportar os riscos 
intrínsecos à atividade bancária.   

O plano de capital é definido, anualmente, com base em índices de capital minímos em situações 
normais e de estresse. O capital é ativamente gerenciado e os índices regulatórios são fator chave 
no planejamento de capital e análise de estresse do Rabobank Brasil.  

O plano de capital é testado para verificar a adequação do capital, utilizando análise de sensibilidade 
e um conjunto de cenários de estresse, incluindo condições econômicas adversas, bem como, 
outros fatores adversos que poderiam impactar o banco. O Rabobank mantém um plano de 
Recuperação que determina uma série de ações mitigatórias potenciais que podem ser tomadas em 
resposta a um evento de estresse. 

Adequação do Patrimônio de Referência 

O Rabobank Brasil apura o seu Patrimônio de Referência Exigido (PRE), por tipo de risco (crédito, 
mercado e operacional) e o confronta com o Patrimônio de Referência (PR) atual do banco com o 
objetivo de verificar se o mesmo é adequado para fazer frente a parcela de capital requerida. 

O Comitê de Gerenciamento de Ativos e Passivos (ALCO) recebe mensalmente a evolução diária do 
Índice de Basiléia, e após análise, determina se alguma medida de administração mais detalhada 
deve ser realizada. 

Um quadro demonstrando a situação de final de mês da aderência do PR aos limites determinados 
pelo Banco Central do Brasil é encaminhado para a Diretoria Executiva como parte de um pacote de 
informações gerenciais que a mesma recebe mensalmente. 

Por ocasião do processo de orçamento do banco, é feita uma estimativa de evolução do PR versus 
a evolução do PRE com base na expectativa de crescimento das carteiras e outras operações 
existentes no orçamento. Com base nessa estimativa, a administração pode antever possíveis 
carências de capital e planejar ações que visem eliminar tal desenquadramento. 

Teste de Estresse 

O teste de estresse é um dos componentes da nossa estrutura de gerenciamento de risco e de 
capital. O propósito deste teste é prover uma avaliação da performance financeira do Rabobank 
Brasil sob uma variedade de cenários. O foco tende a ser sobre cenários que poderiam se 
caracterizar como uma crise econômica mais extensa e severa e preparamos teste de estresse sobre 
capital, liquidez e carteira de crédito. 

Os cenários são definidos a partir da análise do comportamento do mercado, bem como estimativas 
futuras. São elaborados cenários de crises com intensidades distintas.  

Assim, os testes de estresse são usados para definir ações da Diretoria Executiva e planos de 
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contingência para a variedade de cenários. Tal exercício desafia a estratégia de risco ao avaliar os 
movimentos de alguns dos indicadores de apetite de risco em cenários adversos. Adicionalmente, 
permite a exploração de eventuais vulnerabilidades do modelo de negócio. 

Para o exercício da carteira de crédito, a metodologia usada é relativa à aplicação de choque ao 
rating (probabilidade de default) de cada cliente, em diferente intensidade entre os cenários.  

Nosso estresse de liquidez e capital segue as premissas Globais, porém realiza a tropicalização do 
mercado local para desenhar cenários estressados de acordo com o comportamento do mercado 
local. São utilizados 3 diferentes cenários (Named, Systemic and Combined), determinando as 
premissas de estresse subjacentes a esses cenários.  

Tais resultados são avaliados pelos Comitês RMC e ALCO, conforme aplicável. 
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11. Anexos 

KM1 - Informações quantitativas sobre os Requerimentos Prudenciais 

 
  

Em milhares de Reais 31/03/2021

Capital regulamentar 

1 Capital Principal 4.291.741

2 Nível I 4.291.741

3 Patrimônio de Referência (PR) 5.965.560

3b Excesso dos recursos aplicados no ativo permanente 0,00

3c Destaque do PR 0,00

Ativos ponderados pelo risco (RWA) 

4 RWA total 40.629.523

Capital regulamentar como proporção do RWA

5 Índice de Capital Principal (ICP) 10,56

6 Índice de Nível 1 (%) 10,56

7 Índice de Basileia 14,68

Adicional de Capital Principal (ACP) como proporção do RWA

8 Adicional de Conservação de Capital Principal - ACPConservação (%) 1,25

9 Adicional Contracíclico de Capital Principal - ACPContracíclico (%) 0,00

10 Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal - ACPSistêmico (%) 0,00

11 ACP total (%) 1,25

12 Margem excedente de Capital Principal (%) 5,43

Razão de Alavancagem (RA)

13 Exposição total 57.763.214

14 RA (%) 7,43

Indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR)

15 Total de Ativos de Alta Liquidez (HQLA) 0,00

16 Total de saídas líquidas de caixa 0,00

17 LCR (%) 0,00

Indicador de Liquidez de Longo Prazo (NSFR)

18 Recursos estáveis disponíveis (ASF) 0,00

19 Recursos estáveis requeridos (RSF) 0,00

20 NSFR (%) 0,00

KM1 - Informações Quantitativas sobre os Requerimentos Prudenciais
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OV1 – Visão geral dos Ativos Ponderados pelo Risco – RWA 

 
  

RWA PR

Em milhares de Reais 31/03/2021 31/03/2021

0 Risco de Crédito - tratamento mediante abordagem padronizada 35.306.083 2.824.487

2 Risco de crédito em sentido estrito 30.110.329 2.408.827

6 Risco de crédito de contraparte (CCR) 1.125.214 90.017

7 Do qual: mediante abordagem padronizada para risco de crédito de contraparte (SA-CCR) 0

7a Do qual: mediante uso da abordagem CEM 1.125.214 90.017

9 Do qual: mediante demais abordagens 0

10
Acréscimo relativo ao ajuste associado à variação do valor dos derivativos em decorrência de 

variação da qualidade creditícia da contraparte (CVA)
2.276.388 182.111

12 Cotas de fundos não consolidados - ativos subjacentes identificados 1.794.152 143.532

13 Cotas de fundos não consolidados - ativos subjacentes inferidos conforme regulamento do fundo 0

14 Cotas de fundos não consolidados - ativos subjacentes não identificados 0

16 Exposições de securitização - requerimento calculado mediante abordagem padronizada 0

25 Valores referentes às exposições não deduzidas no cálculo do PR 0

20 Risco de mercado 3.427.717 274.217

21 Do qual: requerimento calculado mediante abordagem padronizada (RWAMPAD) 3.427.717 274.217

22 Do qual: requerimento calculado mediante modelo interno (RWAMINT) 0

24 Risco operacional 1.895.722 151.658

27 Total 40.629.522 3.250.362

OV1 - Visão Geral dos Ativos Ponderados pelo Risco – RWA
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MR1 – Abordagem Padronizada - Fatores de Risco Associados ao Risco 
de Mercado 

 
 

RWAMPAD

Em milhares de Reais 31/03/2021

1 Taxas de juros 2.567.606

1a Taxas de juros prefixada denominadas em Real (RWAJUR1) 578.208

1b Taxas dos cupons de moeda estrangeira (RWAJUR2) 1.989.398

1c Taxas dos cupons de índices de preço (RWAJUR3) 0

1d Taxas dos cupons de taxas de juros (RWAJUR4) 0

2 Preços de ações (RWAACS) 0

3 Taxas de câmbio (RWACAM) 706.183

4 Preços de mercadorias (commodities) (RWACOM) 155.175

9 Total 3.428.964

Comentários:

MR1 - Abordagem Padronizada - Fatores de Risco Associados ao Risco de Mercado

Houve redução de aproximadamente BRL 17mln no total de capital requerido para risco de mercado (Trading). O

capital alocado para as carteiras de negociação em Dez/20 foi BRL 288 mln vs BRL 274mln em Mar/21. A

variação é explicada principalmente,por movimentos de mercado que impactam diretamente a parcela RWACAM.


