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01. OBJETIVO:  

O objetivo deste documento é apresentar a estrutura de governança, descrever as regras, procedimentos e controles internos 

do Conglomerado Financeiro Banco BOCOM BBM (“BOCOM BBM”) especialmente para a administração, manutenção e gestão 

de uma carteira de valores mobiliários conforme a Instrução CVM 558 (“Instrução”).  

02. ABRANGÊNCIA / ÁREAS ENVOLVIDAS: 

02.01. Estrutura 

Contamos com uma estrutura de governança sólida e transparente, baseada em incentivos corretos, de forma que os 

executivos estejam fortemente comprometidos com as atividades afetadas por suas decisões, tanto no curto quanto no longo 

prazo, minimizando os conflitos de interesse entre as unidades de negócio e entre os executivos e os acionistas. O modelo de 

Governança Corporativa do Banco BOCOM BBM baseia-se em dois pilares principais: a política de remuneração dos executivos 

e a estrutura de Comitês de Gestão. Uma parcela significativa da remuneração anual dos diretores fica retida e sujeita a 

variações futuras no resultado, obtendo-se assim os incentivos corretos para geração e preservação de valor no longo prazo. 

Assembleia Geral dos Acionistas: Órgão deliberativo máximo da Instituição, que se reúne pelo menos uma vez por ano. 

Conselho de Administração: Foro trimestral de tomada de decisões estratégicas do Banco, tem como membros quatro 

representantes do controlador e um representante de acionistas minoritários. As propostas dos comitês Executivo, de Risco e 

de Compliance são revistas pelos conselheiros para decisão final ou encaminhamento para a Assembleia, quando necessário. 

02.02. Comitês 

Todas as políticas do Banco são definidas de forma colegiada por meio de uma estrutura de comitês, dos quais se incumbem 

os executivos mais seniores do Banco. Os comitês têm grande autonomia e poder decisório, sendo suas decisões reportadas 

ou, em alguns casos, encaminhadas para deliberação do Conselho de Administração ou Comitê Executivo, seguindo a linha de 

reporte. Desta forma, asseguramos a coerência e responsabilidade das decisões em relação aos objetivos e à cultura do 

Banco. 

• Comitê Executivo:  
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Reúne-se semanalmente, sendo responsável pela formulação, deliberação e encaminhamento das principais decisões de 

negócio, além de fazer o acompanhamento das atividades do Banco. O Comitê Executivo também é responsável por definir a 

estrutura de governança da instituição e aprovar a criação de comitês não estatutários especializados. 

• Comitê de Compliance: 

Reúne-se trimestralmente, ou sob demanda, para aprovar o programa anual de Compliance, apresentar demandas 

regulatórias, discutir assuntos relacionados ao Compliance da instituição, além de determinar as diretrizes de prevenção à 

lavagem de dinheiro. Neste comitê são apreciados os casos relacionados ao tema em questão, possibilitando a emissão do 

parecer final (favorável ou não) à indicação da suspeita aos órgãos reguladores.  O comitê tem como participantes o 

coordenador do Comitê Executivo e diretor de Compliance, o diretor da área Jurídica, de Pessoas, além de membros das 

áreas de Compliance e Jurídico. 

• Comitê de Risco:  

Reúne-se trimestralmente ou sempre que há mudanças significativas no ambiente de negócios, para discutir e monitorar as 

principais fontes de riscos de mercado, de crédito e de liquidez. Analisa e define os cenários de estresse, além de validar os 

modelos quantitativos utilizados para o cálculo das medidas de risco. O comitê tem como participantes o coordenador do 

Comitê Executivo, diretores responsáveis pelas áreas de Risco, Pesquisa, Middle e Back Office e membros da área de Risco. 

• Comitê de Private:  

Reúne-se mensalmente, para discutir e sugerir ao Comitê Executivo ações para o desenvolvimento da área de Private 

Banking, de acordo com o plano de negócios do Banco. Monitora o mercado e informa a todos os participantes sobre os 

assuntos relevantes e que venham a interferir positiva ou negativamente no negócio. Participam do Comitê ao menos 3 

Diretores Estatutários, membros da área de Private e 1 representante do Compliance. 

• Comitê de Crédito:  

As operações de crédito são avaliadas em comitês semanais que têm como objetivo analisar e manter uma carteira com 

operações sólidas e boa relação risco/retorno. A capacidade creditícia de cada tomador, juntamente com as garantias, é 

criteriosamente avaliada, utilizando-se tanto métodos qualitativos quanto modelos quantitativos proprietários, aplicados a um 

amplo banco de dados acumulado na nossa longa experiência no mercado de crédito. As contrapartes financeiras do Banco 

são avaliadas em Comitê de Crédito específico com periodicidade mínima semestral onde são definidas as exposições 

máximas permitidas. 

O comitê é formado pelo coordenador do Comitê Executivo, diretores de Crédito, diretores responsáveis pelas áreas de Risco, 

Pesquisa, Middle e Back Office, dois conselheiros e representantes das áreas de Crédito Corporativo, Análise de Crédito, 

Controle de Crédito Corporativo, Risco, Jurídico, Compliance, além dos gerentes comerciais responsáveis pelas análises em 

questão. Os diretores e os membros do Conselho de Administração possuem individualmente poder de veto. 

• Comitê de Produtos: 

Tem por principal objetivo identificar oportunidades de negócio, sua viabilidade econômica, além de analisar os riscos, 

aspectos legais e operacionais de produtos novos e existentes. O comitê é realizado mensalmente, e é formado pelos 

diretores responsáveis pelas áreas de Produtos, Risco, Pesquisa, Middle e Back Office, gerente e coordenador da área de 

Produtos, gerente Jurídico, gerente de Compliance e gerente do Controle Contábil/Fiscal. Novos produtos, uma vez aprovados 

neste comitê, são submetidos à aprovação do Comitê Executivo. 

• Comitê Regulatório: 
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Reúne-se mensalmente para realizar o acompanhamento sistemático dos aspectos regulatórios e seus impactos sobre as 

atividades do Banco. O comitê tem como participantes diretores responsáveis pelas áreas de Risco, Pesquisa, Jurídico, Middle 

e Back Office, além de membros das áreas de Controle Contábil/Fiscal, Jurídico, Produtos e Compliance. 

• Comitê Financeiro: 

Reúne-se semanalmente para discutir o cenário econômico e político e para avaliar as posições da Tesouraria Proprietária e 

da Tesouraria Corporativa. O comitê tem como participantes o coordenador do Comitê Executivo, demais diretores do Banco 

e os gerentes das áreas Pesquisa Macro, Tesouraria Proprietária e Tesouraria Corporativa. 

• Comitê de Risco Operacional e Controles Internos: 

Reúne-se quinzenalmente para executar as diretrizes do Comitê Executivo quanto à gestão do Risco Operacional e Controles 

Internos. É também responsabilidade deste comitê a gestão do orçamento, os custos administrativos, bem como a avaliação 

de projetos de tecnologia, controle, dentre outros. 

O comitê tem como participantes os diretores responsáveis pelas áreas de Risco, Research, Middle e Back Office, além de 

membros das áreas de Risco, Jurídico, Controles Internos, Comunicação, Controle de Crédito, Controle Contábil/Fiscal, 

Controle de Tesouraria e Liquidação, Controle Gerencial, Compliance, Recursos Humanos, Produtos, TI e Administrativo. 

03. RESPONSABILIDADES: 

03.01. Responsáveis pela execução das atribuições deste procedimento operacional: 

03.01.01. BOCOM BBM e seus colaboradores 

• Manter recursos humanos e computacionais adequados ao porte da instituição; 

• Manter atualizadas e condizentes com legislação vigente as Políticas Internas de: Controle de Informações Privilegiadas, 

Segurança da Informação, Gerenciamento de acesso físico e Código de Conduta dos Operadores. E também mantê-las 

disponíveis a todos os administradores, funcionários e estagiários do BOCOM BBM; 

• Garantir a segregação física de instalações entre a área responsável pela administração de carteira de recursos próprios, 

administração de carteira de recursos de terceiros e as áreas responsáveis pela distribuição de valores mobiliários nos termos 

do Código de Conduta dos Operadores;  

• Assegurar o bom uso de instalações, equipamentos e informações comuns a mais de um setor da empresa; 

• Preservar informações confidenciais, restringir o acesso a arquivos e permitir a identificação das pessoas que tenham 

acesso a elas nos termos das Políticas de Segurança da Informação e Gerenciamento de Acesso; 

• Estabelecer políticas de restrição para a negociações com valores mobiliários pelas pessoas vinculadas1, colaboradores e 

funcionários através da Política de Investimentos Pessoais e garantir o conhecimento da política e conformidade com a 

mesma; 

                                                           
1 ) São pessoas vinculadas: a) administradores, empregados, operadores e demais prepostos do intermediário que desempenhem atividades de 

intermediação ou de suporte operacional; b) agentes autônomos que prestem serviços ao intermediário; c) demais profissionais que mantenham, com 
o intermediário, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional; d) pessoas 

naturais que sejam, direta ou indiretamente, controladoras ou participem do controle societário do intermediário; e) sociedades controladas, direta ou 

indiretamente, pelo intermediário ou por pessoas a ele vinculadas; f) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nas alíneas 

“a” a “d”; e g) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros 

não vinculados. 
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• Identificar, administrar e tratar, com os melhores esforços, eventuais conflitos de interesses que possam afetar a 

imparcialidade das pessoas que desempenhem funções ligadas à administração de carteiras de valores mobiliários; 

• Observar as regras relacionadas à Política Interna de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do 

Terrorismo; 

• Observar as normas internas estabelecidas no Codigo de Ética e Conduta 

• Estabelecer Programas de treinamento, para funcionários e estagiários, que atendam à legislação vigente conforme 

Política de Qualificação e Treinamento Contínuo. 

• Implementar, identificar e acompanhar a exposição aos riscos de mercado, de liquidez, de concentração, de contraparte, 

operacionais e de créditos, que sejam relevantes para as carteiras de valores mobiliários. 

03.02. Responsáveis pelo monitoramento da execução das atribuições deste procedimento 

operacional 

É de responsabilidade dos Diretores Estatutários conhecer as suas funções e atribuições como diretor indicado, para o 

cumprimento ou supervisão da Instrução, sem prejuízo das demais responsabilidades relacionadas às atividades de 

administração de carteira de valores mobiliários. 

03.03. Responsáveis pela manutenção deste procedimento operacional 

A área de Compliance é responsável pela manutenção deste procedimento operacional. 

04. PROCEDIMENTOS: 

As áreas de Controles Internos, Compliance, Risco e Auditoria Interna formam os pilares da Governança Corporativa, que, 

conceituadamente, representa um conjunto de processos, costumes, políticas, legislações e relações com stakeholders, que 

regulam a maneira como determinada empresa é administrada e fornecem transparência aos investidores. 

04.01. Compliance 

O Compliance é responsável por assegurar que o BOCOM BBM e seus funcionários cumpram o Código de Conduta da 

Companhia e as leis, regulamentos e regras aplicáveis. O Compliance também é responsável por ajudar a preservar a 

integridade e a reputação do Banco. 

Entre as atividades do Compliance, podemos destacar: 

• Controles AML / KYC que incluem o registro de clientes, KYC ("Conheça seu Cliente"), KYE ("Conheça seu funcionário"), 

KYS ("Conheça seu fornecedor"), KYP ("Conheça seu parceiro"), monitoramento de transações relatórios e treinamentos de 

atividades suspeitas; 

• Controles Anticorrupção; 

• Avaliação de novos produtos / serviços; 

• Preparação e revisão das políticas corporativas; 

• Resposta aos requerimentos regulatórios; 

• Definir e preparar treinamentos obrigatórios de conformidade; e 
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• Coordenar inspeções da CVM e dos auto-reguladores. 

O Compliance tem participação em todos os principais comitês. 

04.02. Controles internos 

A estrutura de Controles Internos do BOCOM BBM foi desenhada de modo a permitir que as suas atividades, em conjunto 

com as áreas de Risco, Auditoria e Compliance, garantam a compreensão de riscos advindos de fatores internos e externos à 

instituição. A Política de Controles Internos e a Política de Avaliação de Processos contemplam as responsabilidades da área 

de Controles Internos e a metodologia para a avaliação dos processos do BOCOM BBM.  

Em linhas gerais, é de responsabilidade da área de Controles Internos: 

• Realizar o mapeamento/revisão dos processos do BOCOM BBM junto às áreas, identificando riscos, controles e 

oportunidades de melhoria, em conformidade com a Política de Avaliação de Processos; 

• Receber e armazenar em base de dados as boletas de eventos de risco operacional;  

• Elaborar relatórios de Controles Internos conforme exigido pela regulamentação vigente e submetê-los à aprovação do 

Conselho de Administração; 

• Elaborar e atualizar as Políticas e Procedimentos Operacionais relacionados às atividades de Controles Internos; 

• Gerir a matriz de perfis e acessos com base em informações fornecidas pelas áreas de Tecnologia da Informação, 

Recursos Humanos e pelos Másteres dos Sistemas, em conformidade com a Política de Gerenciamento de Acessos; 

• Gerir a Continuidade Operacional do BOCOM BBM, em conformidade com a Política de Gestão da Continuidade 

Operacional; 

• Desenvolver e atualizar o Plano de Continuidade de Negócios Corporativo; e 

• Coordenar a realização de testes dos Planos de Continuidade de Negócios (teste do site backup). 

04.03. Risco operacional 

O Banco BOCOM BBM possui estrutura de gerenciamento de risco operacional de acordo com as melhores práticas de 

mercado e em atendimento à regulamentação vigente. Essa estrutura encontra-se formalizada no documento “Política de 

Gerenciamento de Risco Operacional”, que define a metodologia e o processo de gestão, os papéis e responsabilidades, as 

categorias, os procedimentos de documentação e armazenamento de informações, além do processo de divulgação que 

garante a transparência das atividades de gerenciamento. 

A área de Risco Operacional é uma unidade organizacional independente, segregada da Auditoria Interna, sob 

responsabilidade do Diretor de Risco, Pesquisa e Operações. A área tem como objetivos a disseminação interna da cultura de 

controle de risco operacional e a identificação preventiva e sistemática dos riscos operacionais de todas as atividades da 

Instituição. 

O processo de identificação e avaliação do risco operacional abrange:  

• Análise da documentação existente na área, tais como leis, regulamentações, políticas, funcionários e sistemas 

envolvidos, linha hierárquica de reporte e aprovação, relatórios de auditoria interna; 

• Entrevistas com os gestores do processo; 
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• Validação dos processos desenhados junto com os gestores; 

• Identificação e classificação dos riscos operacionais (impactos); 

• Mapeamento e especificação dos controles dos processos (vulnerabilidades); 

• Estimar impactos x vulnerabilidades; e 

• Acompanhamento. 

04.04. Auditoria interna 

O objetivo da Auditoria Interna é auxiliar os membros da organização, principalmente a Administração e o Conselho de 

Administração, fornecendo análises, avaliações, recomendações, conselhos e informações sobre atividades auditadas e 

promovendo controles internos efetivos. O Departamento de Auditoria Interna possui procedimentos de acordo com os 

Padrões para a Prática Profissional de Auditoria Interna, Código de Ética e Declaração de Responsabilidades do Instituto de 

Auditores Internos. 

O escopo da Auditoria Interna contempla o exame e a avaliação da adequação e eficácia dos sistemas de controles internos 

da organização e seu desempenho no desempenho das responsabilidades atribuídas. As auditorias realizadas durante o ano 

estão de acordo com o Plano de Auditoria Interna (aprovado pelo Conselho de Administração). A auditoria é realizada 

utilizando a metodologia de avaliação de risco e orientação relacionada ao núcleo de negócios do Banco BOCOM BBM, como 

Operação de Empréstimos, Private Banking e Tesouraria. 

Os procedimentos realizados pela Auditoria Interna em cada avaliação são: 

• Procedimentos de planejamento (Definição do escopo da auditoria, riscos potenciais, base de dados, prazo e auditor em 

custo); 

• Trabalho de campo (recolha de informações, consulta dos vários reguladores, leis, incidentes operacionais, controles 

internos, controles de TI, políticas, procedimentos e elaboração dos documentos de trabalho / matriz de riscos de acordo com 

COSO e COBIT); 

• Testes de auditoria (procedimentos realizados para avaliar se as atividades de controle são projetadas efetivamente para 

mitigar seus riscos correspondentes); 

• Projeto de relatório (aprovar todas as descobertas com a entidade auditada e rever o relatório com o gerente 

responsável); e 

• Relatório (revisado pelo gerente executivo de auditoria, envie o relatório ao auditado e ao Conselho de Administração). O 

relatório contém: escopo, sumário executivo, visão geral e resultados dos trabalhos.  

Além disso, a Auditoria Interna executa todas as auditorias regulatórias exigidas pelo BACEN (Banco Central do Brasil), 

ANBIMA (Associação Brasileira de Mercados Financeiros e de Capitais), CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e B3 (Brasil, 

Bolsa e Balcão – junção da BM&F Bovespa com a CETIP). 

05. SISTEMAS UTILIZADOS: 

N/A 
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06. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

N/A 

07. LEGISLAÇÃO / REGULAÇÃO RELACIONADA: 

Instrução ICVM nº 558. 

08. REFERÊNCIA INTERNA: 

• Políticas Internas de: Controle de Informações Privilegiadas; 

• Segurança da Informação; 

• Gerenciamento de acesso físico; 

• Código de Ética e Conduta;  

• Código de Conduta dos Operadores; 

• Política de Investimentos Pessoais; 

• Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo; e 

• Política de Qualificação e Treinamento Contínuo. 

9. BIBLIOGRAFIA: 

N/A 
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N/A 
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