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1. OBJETIVO 

O presente documento apresenta as informações previstas na Resolução nº 54/2020 do Bacen e Circular 
nº 3.930/2019, que determinam sobre a divulgação de informações referentes à estratégia de gestão de 
riscos e capital e da atuação da diretoria nas tomadas de decisão.  

Neste relatório, são apresentados os principais riscos relacionados às atividades do Modal, além de 
detalhar o apetite de riscos em suas atividades e de estratégias de identificação, monitoramento, gestão 
e mitigação dos mesmos.  

O Modal, por ser classificado como S4 e não apurar capital de nível 2, é exigido apresentar somente a 
tabela OVA (visão geral do gerenciamento de riscos) anualmente, em formato flexível, conforme 
premissas regulatórias.  

2. TABELA OVA: VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DE RISCOS DA INSTITUIÇÃO  

(a) A interação entre o modelo de negócios e o perfil de riscos da instituição, e entre esse perfil e o 
nível de apetite por risco estabelecido pela Alta Administração. 

Foram determinados como riscos inerentes às operações do Modal, o risco de mercado, liquidez, crédito, 
operacional, regulatório/conformidade, segurança da informação/risco cibernético e socioambiental.  

O apetite de riscos aborda as categorias e graus de riscos que o Modal assume na prática dos seus negócios 
e metas. A Declaração de Apetite a Riscos - RAS (“Risk Appetite Statement”) é uma relevante ferramenta 
que resume a cultura de risco, orienta o planejamento estratégico e possibilita que a Alta Administração 
aprimore a alocação de capital nas categorias e graus admissíveis de risco.  

A RAS ressalta a importância de um processo eficiente na gestão de riscos e na realização das atividades 
de controle, da mesma maneira para as funções mitigatórias, reguladoras, métodos de ordenar e 
comunicar à Alta Administração sobre eventuais descumprimentos dos limites de risco ou processos de 
controles determinados. A RAS é revista, no mínimo, anualmente, pela Diretoria Executiva e controlada 
constantemente pelo CRO e pelas áreas de controle. A Declaração de Apetite a Riscos corrobora com a 
propagação da cultura de risco ao viabilizar a compreensão dos aspectos fundamentais do apetite a riscos 
do Modal a todos os seus associados.  

A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela aprovação dos critérios e limites do apetite de risco, 
realizando suas responsabilidades com o suporte do CRO e do Comitê de Risco. As medidas de risco são 
controladas constantemente e precisam cumprir os limites determinados. O controle é reportado ao CRO 
e direciona a tomada de ações preventivas de modo a assegurar que as exposições respeitem os limites 
definidos e que estes estejam alinhados à estratégia do Modal.  

Com base no RAS, foram determinadas as dimensões globais apresentadas a seguir, cada uma delas 
formada por um conjunto de medidas relacionadas aos riscos mais relevantes considerados, 
estabelecendo maneiras complementares de apuração, com o propósito de se obter uma compreensão 
completa das exposições a riscos. 

SOLVÊNCIA  

O Modal procura manter uma consistente estrutura de capital para dar suporte a expansão das atividades 
diante dos riscos enfrentados em cenários normais ou de estresse, assim como sustentar perdas eventuais 
provenientes de riscos imensuráveis.  
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Neste âmbito os limites foram determinados para o Índice de Capital do Modal, buscando manter um 
volume de capital apropriado, mesmo diante de perdas inesperadas, cenários de estresse e possibilidades 
de negócios, atendendo às exigências regulatórias e assegurando a solvência do Modal. Logo, o Modal 
deve manter capital suficiente para fazer face a uma recessão ou um cenário de estresse sem requerer 
ajustes na estrutura de capital.  

RENTABILIDADE 

Nesta dimensão constam características de rentabilidade, apropriada estruturação das carteiras, 
buscando desenvolvimento sustentável dos negócios e volatilidade reduzida dos retornos.  

O Modal busca a sustentabilidade de suas atividades e resultados pelo rendimento apropriado do seu 
capital. Os índices de performance de resultados são verificados regularmente por tipo de negócio e de 
produto.  

Através desses indicadores, são realizadas projeções e análises para reportar à Alta Administração e às 
áreas de negócios a respeito dos resultados consolidados e individuais do Modal, dando suporte a tomada 
de decisão, além de possibilitar o acompanhamento de metas e possíveis ajustes estratégicos, com o 
propósito de remunerar o capital de maneira sustentável, atendendo à expectativa de retorno dos 
acionistas. 

LIQUIDEZ 

A gestão do risco de liquidez visa garantir que o Modal cumpra com suas obrigações, mesmo em períodos 
de estresse prolongados, sem prejudicar os negócios, evitando perdas consideráveis, sendo controlada 
pelo indicador de liquidez da Instituição.  

A gestão do risco de liquidez ocorre pela determinação de um volume de recursos, composta de ativos 
líquidos de alta qualidade necessários para honrar com as obrigações em longos cenários de estresse. 

Nesse interim, são determinados limites para o Indicadores de Liquidez do Modal, com o propósito de 
preservar fontes de captações pulverizadas e de baixo custo para manter um nível de caixa adequado as 
obrigações do Modal, garantindo a continuidade em situações de estresse.  

CRÉDITO 

A gestão do risco de crédito é realizada pelo acompanhamento da carteira de crédito e dos indicadores 
de inadimplência consolidados, e é aberta por área de negócios, produtos e setores da economia.  

Os indicadores controlados têm o objetivo de manter um volume de provisionamento compatível com o 
grau de inadimplência atual e o nível projetado de perdas, através de limites de concentração em 
contrapartes, setores da economia e regiões geográficas, além da verificação constante da capacidade 
das contrapartes em honrar com as suas obrigações, dentre outros fatores.  

O procedimento de liberação de crédito zela pela qualidade, segurança e liquidez no emprego dos ativos 
de crédito, com o propósito de manter eficiência e rentabilidade na carteira de crédito, através de 
controles com alçadas operacionais para liberação de crédito. As renegociações de crédito são submetidas 
aos mesmos controles de uma concessão inicial.  

O Modal busca segurança e qualidade da carteira, através de lastros compatíveis com os riscos assumidos, 
dado os volumes, períodos e objetivos dos créditos liberados e retendo provisionamento apropriados com 
níveis de concentração aceitáveis.  
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MERCADO 

 O Modal controla diariamente a expectativa de perdas em função da variação de preços e taxas dos ativos 
financeiros, uma vez que existe a possibilidade das operações apresentarem descasamentos de 
indexadores e prazos.  

As métricas controladas têm o objetivo de assegurar a composição apropriada dos portfólios através do 
mapeamento dos fatores de riscos e do acompanhamento de limites, buscando o desenvolvimento 
sustentável dos negócios e volatilidade reduzida dos resultados.  

Dado as particularidades de cada portfólio, o Modal determina controles de exposição e limites de risco, 
buscando o alinhamento das posições ao planejamento estratégico através de limites próprios 
determinados de forma independente com os riscos mapeados, estimados e especificados de acordo com 
a significância e probabilidade.  

OPERACIONAL 

Perdas operacionais decorrentes de erros, não conformidades ou procedimentos inapropriados, de 
sistemas ou colaboradores, ou de eventualidades são reportadas internamente, processadas pela equipe 
de Risco Operacional e Controles Internos, e um plano de ação mitigatório efetivo é implementado.  

O Modal busca minimizar os riscos operacionais relativos à corrupção, fraudes, descumprimentos 
propositais de questões regulamentares ou legislativas, e também minimizar erros humanos ou de 
processos na execução de negócios e das tarefas de suporte. 

REGULATÓRIO/CONFORMIDADE  

Entende-se por risco regulatório ou de conformidade, o risco associado a penalidades (ofícios, processos 
administrativos, etc.), perdas financeiras como multas, ou de impactos negativos nas operações, devido 
ao descumprimento de normas, compromissos regulatórios, especificações técnicas ou códigos de 
conduta relacionados às atividades do Conglomerado.  

REPUTACIONAL 

Nesta dimensão constam aspectos que podem abalar o valor da reputação e da imagem do Modal junto 
aos órgãos reguladores, clientes, investidores, funcionários e público geral. A gestão desses riscos é 
realizada pelo controle do nível de satisfação dos clientes e funcionários, além do acompanhamento da 
exposição nas mídias.  

O Modal busca constantemente aprimorar seus processos internos para aperfeiçoar cada vez mais a 
experiência do cliente, além de aprimorar seus controles internos e assegurar conformidade com todas 
políticas e normativos internos, assim como obrigatoriedades regulatórias, minimizando ao máximo seu 
risco de imagem.  

SOCIOAMBIENTAL  

O Modal estabelece rotinas e procedimentos para identificar, classificar, avaliar, monitorar, mitigar e 
controlar o risco socioambiental das atividades e operações realizadas por quaisquer empresas do Modal. 
Tais rotinas e procedimentos são realizados, considerando os princípios da proporcionalidade e relevância 
das operações e setores de atuação do cliente, bem como eventuais especificidades. 
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO/RISCO CIBERNÉTICO  

São considerados riscos de segurança da informação e/ou cibernético, riscos que afetam diretamente a 
confidencialidade das informações corporativas e/ou dos clientes do Modal e/ou que afetam as operações 
da empresa.  

Diante do exposto, o referido risco é um potencial associado à exploração de uma ou mais 
vulnerabilidades de um recurso (ou conjunto de recursos) ou de processos, por parte de uma ou mais 
ameaças, com impacto negativo nos recursos afetados, por conseguinte na atividade e negócio da 
organização.  

CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS  

O Plano de Continuidade de Negócios (“PCN”) do Modal tem por objetivo definir as estratégias de 
continuidade de negócios em caso de ocorrência de incidentes que provoquem a interrupção dos 
processos ou indisponibilidades física e lógica aos recursos do Modal.  

O PCN assegurará que, em caso de incidentes graves, os processos de negócios críticos sejam 
reestabelecidos no menor prazo possível visando evitar impactos na prestação de serviços aos clientes e 
prejuízos em decorrência da interrupção das atividades.  

Todos os processos e departamentos devem ser avaliados quanto à criticidade que representam para a 
Companhia e consequentemente sua necessidade de recuperação imediata.  

A estratégia adotada pelo Modal é possuir um PCN que garanta a liquidação de operações em cenários 
de indisponibilidade total da infraestrutura principal (instalações, sistemas, interfaces e comunicações) 
ou indisponibilidade de alguma das aplicações críticas.  

 (b) Governança do gerenciamento de riscos: responsabilidades atribuídas ao pessoal da instituição 
em seus diversos níveis e o relacionamento entre as instâncias de governança. 

O Modal implementou uma estrutura de Gestão de Riscos segregada das atividades de negócio, o que 
permite um monitoramento e tomada de decisão independente dos interesses das áreas de receita. As 
referidas áreas são remuneradas de forma a evitar conflitos de interesse que coloquem em risco o 
monitoramento e disclosure das informações.  

As Políticas de Gestão Integrada de Riscos, Gerenciamento de Capital, Crédito, Responsabilidade 
Socioambiental, Segurança da Informação e de Segurança Cibernética, e Plano de Continuidade de 
Negócios estão devidamente formalizadas, ficam disponíveis na intranet e divulgadas a todos os 
funcionários. Tais políticas determinam as responsabilidades, metodologias, estratégias, processos e 
sistemas utilizados para o adequado gerenciamento dos riscos elencados.  

A estrutura de gerenciamento integrado de riscos é parte integrante da estrutura de governança do Grupo 
Modal e busca assegurar a existência de um processo efetivo para gerenciamento dos riscos em todo o 
Conglomerado Prudencial, de forma a proporcionar transparência e compreensão adequadas dos riscos 
existentes e emergentes, garantindo uma perspectiva holística dos riscos inerentes e residuais do Modal. 
O Modal utiliza a estratégia de três linhas de defesa, com o intuito de trazer mais robustez a sua estrutura 
de governança corporativa, por meio do esclarecimento dos papéis e responsabilidades de cada linha.  
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Alta Administração: Corresponde à direção da organização, garantindo que as estruturas e processos 
estejam de acordo com uma governança corporativa eficaz, que os objetivos e atividades organizacionais 
sejam alinhados com os interesses priorizados dos stakeholders.  

1ª Linha de defesa: Correspondem ao nível de controle da gerência operacional, responsável por manter 
controles internos eficazes e conduzir procedimentos de gerenciamento de seus riscos e controles 
diariamente. Como primeira linha de defesa, as áreas gestoras (negócio/suporte) são responsáveis pelo 
gerenciamento dos riscos relacionados aos seus processos e possuem propriedade sobre eles. São 
responsáveis por implementar ações corretivas para responder a esses riscos.  

2ª Linha de defesa: Essas áreas devem ser independentes da gestão das linhas de negócio que atuam no 
monitoramento periódico do desenho e funcionamento dos controles na 1ª linha de defesa. Cabe 
ressaltar que, a responsabilidade da gestão de atingir os objetivos organizacionais compreende os papéis 
da 1ª e 2ª linhas de defesa, sendo a 1ª diretamente alinhados com as entregas de produtos e/ou serviços 
aos clientes e a 2ª fornecendo suporte e avaliação sobre a qualidade, e estabelecimento dos controles 
internos e gerenciamento de riscos.  

3ª Linha de defesa: Responsáveis pela revisão independente sobre o gerenciamento dos riscos, a Auditoria 
Interna apoia a organização a atingir os seus objetivos apresentando uma abordagem sistemática e 
disciplinada para avaliar e aprimorar a eficácia dos processos de gestão de riscos, controles e governança. 
Os auditores internos fornecem ao Alta Administração, avaliações baseadas no maior nível de 
independência e objetividade dentro do Modal.  

Essas responsabilidades estão atreladas aos objetivos do Modal, seus respectivos gestores. O programa 
de disseminação da cultura de riscos enfatiza a necessidade de gerenciamento tempestivo dos riscos em 
todos os seus processos, possibilitando efetivamente o funcionamento correto do modelo. Os riscos 
inerentes do Modal são identificados, avaliados e gerenciados, com avaliações periódicas de processos, 
riscos e controles no nível dos processos.  
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A estrutura de gerenciamento de riscos do Modal está sob responsabilidade do CRO (Chief Risk Officer). 
A Auditoria Interna, com sua independência necessária, atua na supervisão da estrutura de 
gerenciamento dos riscos do Modal.  

 

 

 

 

Todas as demais informações referentes à governança de gerenciamento dos riscos supracitados são 
detalhadas nos relatórios regulatórios anuais e sites do Modal.  
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(c) Canais de disseminação da cultura de riscos na instituição. 

O Modal dispõe de diversos canais para disseminação da cultura de riscos, sendo eles:  

1. Código de Ética e Conduta, Políticas e Normativos Internos: visam disseminar a cultura de riscos da 
empresa, cada instrumento normativo pode abordar riscos específicos, conforme mencionado 
anteriormente;  

2. Canal de Denúncias: disponibilizado a todos os funcionários, colaboradores, parceiros, fornecedores e 
clientes, ao qual todos podem reportar qualquer risco identificado, que será recepcionado pela Ouvidoria 
e encaminhado à área responsável pelo referido risco;  

3. Controle e gerenciamento de registro de ocorrência: onde funcionários, parceiros e colaboradores do 
Modal podem reportar um risco por meio de um formulário disponibilizado na intranet, ao qual o autor 
relata sobre o incidente que materializou o risco, o formulário preenchido será recepcionado pela área de 
Risco Operacional e Controles Internos, responsável por endereçar e traçar todos os planos de ações 
mitigatórios aplicáveis; 

4. Sharepoint de Controles Internos: visa centralizar todos controles regulatórios das áreas. A ferramenta 
possui alertas para lembrar as áreas quanto a execução do controle, assegurando que os riscos serão 
mitigados;  

5. Relatório Mensal de Controles Internos: reportado mensalmente pelos gestores das áreas à diretoria e 
a equipe de controles internos, apresentando o resultado dos control self assessments, classificação do 
risco associado a cada controle e definição do plano de ação para controles ineficazes e/ou não realizados;  

6. Mapeamentos periódicos: levantando todos os riscos e estrutura de controles relacionados às 
atividades do processo, com o objetivo não só avaliar a estrutura de controles do processo, como também 
conscientizar os colaboradores e funcionários envolvidos sobre os riscos existentes.  

(d) Escopo e principais características do processo de mensuração de riscos.  

RISCO DE MERCADO, CAPITAL E LIQUIDEZ  

A administração de riscos de mercado das operações é realizada por meio de políticas de controle e limites 
definidas por um Comitê de Gestão Integrada de Risco, formado pela alta administração e pelas áreas 
com interface à gestão de riscos do Banco.  

Diariamente, são divulgados relatórios com o cálculo do VaR ("Value at Risk"), por simulação de “Monte 
Carlo” ou pelo método paramétrico, testes de estresse de mercado e a exposição que a carteira apresenta 
aos principais fatores de risco. Periodicamente são efetuados testes para validar a metodologia de cálculo 
empregada ("back test") e simulação de crises históricas para avaliação da alavancagem utilizada.  

O Modal mantém sua tesouraria própria com o objetivo de atender às necessidades específicas de seus 
clientes e de proteger-se dos riscos de mercado decorrentes de exposições em suas posições de captação 
e crédito. Todas as posições tomadas em qualquer taxa ou indexador são controladas pela tesouraria e 
monitoradas pela área de risco e, para tanto, utiliza-se instrumentos derivativos ou demais ativos.  

Os recursos da tesouraria que até maio de 2019 estavam direcionados para os fundos sob gestão da Novus 
Capital, foram integralmente resgatados em decorrência da mudança estratégica adotada pelo Modal nos 
últimos anos e foram direcionados, substancialmente, em aquisições em títulos públicos federais, 
reforçando ainda mais a liquidez do grupo.  
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O hedge das exposições não foi tratado como hedge contábil ou hedge de fluxo de caixa, nos termos da 
legislação vigente, o que pode gerar uma volatilidade no resultado das operações, substancialmente por 
conta da marcação a mercado dos instrumentos financeiros derivativos, mas cuja proteção se mostra 
efetiva no vencimento das operações.  

O VaR é uma medida da perda potencial nos instrumentos financeiros devido a movimentos adversos no 
mercado em um horizonte de tempo definido com um nível de confiança especificado. Junto com o teste 
de estresse, o VaR é utilizado para medir a exposição de nossos instrumentos financeiros para o risco de 
mercado, ainda que o objetivo da mesa da Sales and Trading, seja exclusivamente de arbitragem e zerada 
de cliente, sem exposições direcionais. A precisão da metodologia de risco de mercado é testada através 
de testes que comparam a aderência entre as estimativas de VaR e as perdas realizadas.  

O nível de confiança do VaR de 95% significa que existe a possibilidade de um em vinte ocorrências de 
que o resultado de um único dia de negociação maior do que o VaR apresentado, são esperados e 
previstos de ocorrer, em média, cerca de uma vez por mês. Dada a sua dependência de dados históricos, 
a precisão do VaR é limitada e sua capacidade de prever mudanças de mercado sem precedentes, como 
distribuições históricas nos fatores de risco de mercado podem não produzir estimativas precisas de risco 
de mercado futuro. Como foi referido anteriormente, nós usamos os testes de estresse como 
complemento do VaR em nossas atividades diárias de risco.  

RISCO DE CRÉDITO  

O processo de mensuração do risco de crédito consiste em mapear e definir o potencial de default (não 
pagamento) de um cliente/operação de crédito. Para mensurar esses riscos, o Modal está ancorado nos 
seguintes processos internos: cálculo do risk rating de crédito do cliente (metodologia própria), análise de 
demonstrações financeiras e demais informações relevantes ao tipo de crédito que está sendo avaliado, 
consultas a bureaus de apontamentos e informações cadastrais (Serasa, SCR, entre outros).  

RISCO OPERACIONAL, REGULATÓRIO/CONFORMIDADE, RISCO CIBERNÉTICO E SOCIOAMBIENTAL  

Os riscos operacionais, regulatórios, cibernético e socioambiental do Modal são mensurados por 
informações qualitativas, avaliando sua probabilidade de ocorrência e impacto gerado, de acordo com 
tabela de classificação utilizada pela área de riscos.  

PROB./IMPACTO IRRELEVANTE BAIXA MÉDIA ALTA EXTREMA 

QUASE CERTA CONSIDERÁVEL SIGNIFICATIVO MUITO ALTO EXTREMO EXTREMO 

PROVÁVEL MODERADO CONSIDERÁVEL SIGNIFICATIVO MUITO ALTO EXTREMO 

MODERADA BAIXO MODERADO SIGNIFICATIVO SIGNIFICATIVO MUITO ALTO 

IMPROVÁVEL TRIVIAL BAIXO MODERADO CONSIDERÁVEL SIGNIFICATIVO 

RARA TRIVIAL TRIVIAL BAIXO MODERADO CONSIDERÁVEL 
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(e) Processo de reporte de riscos à diretoria.  

Todos os riscos mencionados no presente relatório são reportados à Diretoria Executiva por meio de 
Comitês e Grupos de Trabalho, além de serem reportados pontualmente por e-mail. Os riscos também 
são reportados ao diretor responsável pela área detentora por meio de Relatório Mensal de Controles 
Internos.  

Os riscos também são identificados e reportados nos mapeamentos de processos, realizados pela área de 
Risco Operacional e Controles Internos, assim como a área de Governança de TI. Os resultados dos 
referidos mapeamentos são sempre reportados à diretoria responsável e/ou envolvida no processo.  

Os reportes de riscos de mercado, liquidez e crédito são realizados por meio de sistema de alertas, 
enfatizando possíveis descumprimentos dos limites vigentes, os quais exigem análises em grupo, assim 
como autorização para tais exceções e/ou ações de ajuste, dando suporte ao CRO e a Alta Administração 
na análise de conformidade dos resultados em relação ao apetite a riscos.  

Complementarmente, o controle do apetite de risco ocorre por meio de procedimentos efetivos de 
monitoramento, onde reportes são enviados aos gestores contendo as exposições a riscos e o 
correspondente uso dos limites em vigor. 

(f) Informações qualitativas sobre o programa de testes de estresse (portfólios considerados, 
cenários adotados, metodologias utilizadas e uso dos resultados no gerenciamento de riscos).  

O teste de estresse BMF é realizado com base nos cenários de estresse disponibilizados pela BM&F. A 
Área de Risco classifica os choques da BMF em cenários otimista e pessimista, formando assim dois 
cenários de estresse com fundamentação macroeconômica e que possuem base em uma fonte externa 
de credibilidade. Para ativos que não estão presentes nos cenários divulgados é escolhido o choque de 
um cenário da BMF em que o ativo em questão possua natureza semelhante. As posições do Banco serão 
reavaliadas sob o método de “Full Valuation”, com base nos cenários gerados.  

Adicionalmente, visando complementar o cenário de estresse da BMF que conta com um cenário de baixa 
probabilidade, a Área de Risco calcula o cenário de estresse “pior caso da carteira atual nos últimos 5 
anos”. Assim, todas as exposições da carteira do banco no momento de apuração são replicadas em 
fatores de risco tomando como base o retorno diário destes nos últimos 5 anos, reavalia-se o valor diário 
da carteira neste período. Finalmente, o indicador mostra a pior variação diária de valor da carteira nesta 
série.  

(g) Estratégias de mitigação de riscos e sua efetividade 

RISCO DE MERCADO, CAPITAL E LIQUIDEZ 

Os riscos de mercado, capital e liquidez são reportados periodicamente a Comissão de Riscos, no qual 
todas as estratégias de mitigação são apresentadas e endereçadas. A Comissão é composta pelo CRO, 
Diretoria Executiva, Diretor de Riscos e Gestores das áreas de Riscos. 

RISCO DE CRÉDITO 

O Modal define em suas políticas internas os regramentos e apetite ao risco para as operações de crédito 
e concentração por grupo econômico. São também definidos os setores de atividade com os quais o 
Modal possui restrições ou não opera, de forma a mitigar risco de crédito. Além disso, há um processo 
interno de monitoramento da carteira para acompanhar a evolução dos indicadores de crédito (PDD, faixa 
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de atraso, rolagens, etc), como também revisão de PLC onde são atualizadas as informações financeiras e 
risk rating dos clientes.  

RISCO OPERACIONAL 

O processo de mitigação e gerenciamento de risco operacional do Modal pode ser entendido de duas 
formas: prevenção a riscos e resposta (reação) aos riscos materializados.  

No que tange a prevenção a riscos, a área de RO/CI realiza mapeamentos pontuais de processos, visando 
identificar riscos e os controles mitigatórios necessários para que sejam endereçados. São também 
realizados testes periódicos em cima dos controles endereçados, visando assegurar a eficácia dos 
mesmos. Os referidos testes são formalizados e mencionados nos relatórios de controles internos 
reportados aos reguladores.  

No que se refere à resposta aos riscos materializados, a área de RO/CI é responsável pela análise dos 
registros de ocorrências operacionais, reportados pelas áreas quando alguma deficiência é identificada 
ou quando algum erro operacional ou fraude é materializado, processa as informações e realiza 
recomendações de melhorias, endereçando os planos de ação determinados. 

REGULATÓRIO/CONFORMIDADE 

O risco regulatório ou de conformidade é gerenciado pela área de Compliance por meio de um processo 
de identificação das alterações no ambiente regulatório, análise dos impactos e endereçamento às áreas 
envolvidas/impactadas, visando assegurar aderência às novas obrigatoriedades regulatórias.  

O Compliance realiza um monitoramento contínuo para assegurar que as áreas estão atuando em 
conformidade com todas as exigências normativas, assessorando as áreas quando necessário.  

O sharepoint de Controles Internos, por meio de sua funcionalidade sistêmica de envio de alertas por e-
mail para lembrar a área de executar os controles regulatórios, é também um mecanismo de mitigação 
de riscos regulatórios ou de conformidade.  

REPUTACIONAL 

O Modal conta com equipes treinadas e especializadas em atender ao cliente, além de buscar constante 
aprimoramento em seus sistemas e operações para entregar aos clientes a melhor experiência possível, 
além de possuir prazos conservadores para resposta aos clientes. 

Há uma célula designada a levantar o número de reclamações/reportes ocorridos por clientes e sua 
natureza, possibilitando a identificação dos pontos a serem aprimorados e endereçando planos de ação 
aos mesmos, quando aplicável.  

A Ouvidoria é responsável por recepcionar denúncias e reclamações formais, e responder o mais 
prontamente possível com claridade e transparência, além de buscar planos de ação para tratativas.  

RISCO SOCIOAMBIENTAL  

Os impactos socioambientais das atividades do Modal são divididos por impactos diretos e indiretos. Tão 
logo iniciado o relacionamento com quaisquer empresas do Grupo Modal, o Compliance verificará, 
através de processo específico, a existência de apontamentos identificados em mídia negativa, listas 
restritivas e base de dados de autoridades e órgãos da esfera judiciária e administrativa.  

Aliada à análise de antecedentes realizada pela área de Compliance, será aplicado o Questionário 
Socioambiental do Modal que abrange informações referentes aos aspectos institucionais, ambientais e 
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sociais das atividades da parte interessada, fundamentais ao processo decisório para início/continuidade 
do relacionamento com a referida parte.  

Os resultados dos procedimentos mencionados são registrados no sistema Smart. As informações 
fornecidas pelo cliente, somadas às análises complementares do Compliance podem atingir os seguintes 
status: (1) OK; (2) OK com monitoramento e (3) Não recomendado. 
 
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO/RISCO CIBERNÉTICO 
 
O Modal conta com diversos controles para mitigação de riscos cibernéticos, desde controles 
automatizados a controles manuais, como treinamentos periódicos a todos funcionários, parceiros e 
colaboradores para conscientização dos referidos riscos, de acordo com cronograma da área.  
Os controles lógicos validam qualquer entrada de dados e manutenção de acordo com a metodologia 
interna, são também realizados testes visando a identificação de vulnerabilidades e implementação de 
controles contra softwares maliciosos, acesso controlado e monitorado a ambientes de produção, testes 
de penetração, controle de patches, além de manter cópias de segurança de dados e das informações 
atualizadas.  
 
A avaliação das práticas de segurança é realizada no desenvolvimento de qualquer sistema relevante, 
tornando o processo de concepção dos sistemas construídos dentro do Modal mais confiável e com 
controle de auditoria, atendendo aos requisitos e metodologia interna, assegurando que as informações 
processadas sejam protegidas.  
 

(h) Breve descrição do gerenciamento de capital, incluindo a avaliação de suficiência e adequação 
do Patrimônio de Referência (PR) para cobertura dos riscos das atividades atuais e projetadas da 
instituição.  

 
Entende-se por gerenciamento de capital o processo contínuo de monitoramento mantido pelo Modal, 
necessário para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita para atingir as metas planejadas de 
acordo com seus objetivos estratégicos.  
 
A estrutura de gerenciamento de capital contempla as atividades relativas ao gerenciamento contínuo e 
integrado dos riscos de mercado, liquidez, crédito, operacional, variação de taxas de juros da carteira 
banking, segurança da informação, regulatório/conformidade e socioambiental, bem como as pessoas 
envolvidas na elaboração e formalização dos planos estratégicos.  
 
Para assegurar um gerenciamento de capital eficaz, o Modal conta com uma estrutura de Gerenciamento 
de Capital robusta, sendo composta por:  
 

 DIRETORIA EXECUTIVA: responsável pela aprovação e revisão anual da estrutura de 
gerenciamento de capital, pela elaboração do planejamento estratégico e do plano de capital do 
triênio seguinte, e pelo acompanhamento da alocação do capital de acordo com as estratégias 
definidas;  

 
 GERÊNCIA DE RISCO DE MERCADO, LIQUIDEZ, CRÉDITO E VARIAÇÃO DE TAXAS DE JUROS DA 

CARTEIRA BANKING: Gerência responsável pelo monitoramento e controle dos riscos relativos às 
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posições financeiras mantidas pela instituição, responsável também pela apuração das parcelas 
de Risco de mercado (RWAMPAD e RBAN) formadoras do Patrimônio de Referência Exigido (PRE) 
e pela elaboração de relatórios gerenciais periódicos sobre adequação do capital para a Diretoria 
Executiva;  

 
 GERÊNCIA DE RISCO OPERACIONAL: Gerência responsável pelo monitoramento e controle dos 

riscos operacionais ocorridos na instituição, além dos riscos legais/regulatórios e de segurança da 
informação;  

 
 GERÊNCIA DE RISCO SOCIOAMBIENTAL: Gerência responsável pelo monitoramento e controle dos 

riscos socioambientais ocorridos na instituição;  
 

 GERÊNCIA DE CONTROLADORIA: Gerência responsável pelo acompanhamento e apuração do 
Patrimônio de Referência (PR), das parcelas de risco de crédito (RWACpad) e de risco operacional 
(RWAOpad);  

 
 AUDITORIA INTERNA: Responsável pela verificação do cumprimento das exigências definidas pela 

Resolução CMN nº 4.745/2019 no Modal.  
 
Visando a formalização, a sistematização e a integração da estrutura de gerenciamento de Capital, foi 
criado um Comitê de Gestão Integrada de Riscos para gerenciamento de riscos com todos os responsáveis 
mencionados acima. No Comitê, os resultados da gestão de riscos do período vigente são apresentados e 
novas diretrizes para o próximo período são definidas, além de debater sobre as estratégias e planos de 
ação para os avisos de risco levados pelos seus integrantes. 

 


