
 

 

DECLARAÇÃO DE APETITE POR RISCOS (RAS) 
 

A Declaração de Apetite por Riscos (Risk Appetite Statement) é o documento pelo 
qual o BRDE sinaliza aos órgãos reguladores, ao mercado, aos colaboradores e às demais 
contrapartes quais os níveis de tolerância aos diferentes tipos de risco que serão admitidos 
na realização de seus negócios e objetivos.  

De acordo com a Resolução nº 4.557, de 23/02/2017, do Conselho Monetário 
Nacional - CMN, e as disposições do Regimento Administrativo do BRDE, a Declaração de 
Apetite por Riscos considera que o BRDE é um Banco de Desenvolvimento, com atividade 
regulada pelo CMN, notadamente o estabelecido na Resolução nº 394, de 03/11/1976, e 
deve abranger o seguinte:  

I - os tipos de riscos e os respectivos níveis que a instituição está disposta 
a assumir; 

II - a capacidade de a instituição gerenciar riscos de forma efetiva e 
prudente; 

III - os objetivos estratégicos da instituição; e 

IV - as condições de competitividade e o ambiente regulatório em que a 
instituição atua. 

a) Propostas de ações mitigatórias: Para demonstrar a existência um processo 
eficaz de gestão dos riscos e de execução das funções de controle, capaz de 
assegurar o respeito aos parâmetros estabelecidos para o apetite por risco, 
além de apresentar estes limites, a RAS aborda ainda as ações mitigatórias, 
disciplinares, processos de escalonamento e de notificação à Alta 
Administração quando da violação dos limites de risco ou processos de 
controles estabelecidos; 

b) Da revisão e atualização: A Declaração de Apetite a Riscos é revisada pelo 
Conselho de Administração anualmente, ou sempre que necessário, bem como 
monitorada permanentemente pelos colegiados de gestão e pelas áreas de 
negócio e controle. 

c) Das políticas, planos e normas: O BRDE dispõe de políticas, planos, normas e 
procedimentos que orientam o gerenciamento dos riscos, proporcionando uma 
base normativa uniforme e coerente que assegura uma estrutura de controle 
compatível com a natureza de suas operações, a complexidade de suas 
atividades, processos e sistemas e a dimensão de sua exposição ao risco. 

1. ESTRATÉGIA 

1.1. Visão de Futuro: O BRDE mantém como visão de futuro ser reconhecido como 
parceiro estratégico imprescindível na promoção do desenvolvimento econômico e 
sustentável da região de atuação, tendo como missão a promoção e liderança de 
ações de fomento ao desenvolvimento econômico e social de toda a região de 
atuação, apoiando as iniciativas governamentais e privadas, através do 
planejamento e do apoio técnico, institucional e creditício de longo prazo. 
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A estratégia do BRDE para materializar essa visão de futuro e realizar sua missão 
está expressa no Sistema de Planejamento Institucional, que é o conjunto dos 
instrumentos de planejamento interno, organizados de forma estruturada a partir 
das diretrizes, metas e ações determinadas pelo Planejamento Estratégico1.  

1.2. Planejamento Estratégico 2021-2025: Está organizado em 8 Objetivos 
Estratégicos2, sendo que o objetivo n° 2 diz respeito diretamente ao gerenciamento 
de riscos: “Sustentabilidade Econômica: Ter uma situação financeira e patrimonial 
sólida e autossustentável, com uma estrutura de capital que permita a expansão 
das atividades com níveis adequados dos indicadores prudenciais de capital e 
liquidez.” Este objetivo, enquanto componente do elemento basilar do Sistema de 
Planejamento Institucional, que é o Planejamento Estratégico, incorpora a gestão 
de riscos à estratégia do Banco e, desta forma, alcança instrumentos táticos e 
operativos. 

Para assegurar que os ajustes necessários na estratégia ocorram de forma 
tempestiva e efetiva, o BRDE revisa o Planejamento Estratégico anualmente ou 
sempre que ocorram mudanças significativas no cenário.  

1.3. Governança de Riscos e Declaração Geral de Riscos 

1.3.1. Da estrutura: O Regimento Administrativo do BRDE, em seu art. 42, respeitando o 
previsto na CMN nº 4.557, atribui ao Diretor Presidente: 

I. Executar as atribuições de Chief Risk Officer (CRO), respondendo por todas as 
competências e atribuições da Unidade de Gerenciamento de Riscos referida neste 
Regimento, em lei e em disposições do Conselho Monetário Nacional relativas ao 
gerenciamento de riscos, devendo exercer suas atribuições de maneira independente, 
podendo reportar-se, diretamente e sem a presença dos membros da Diretoria, ao 
Comitê de Riscos e ao Conselho de Administração, exercendo, ainda, a: 

a) Supervisão do desenvolvimento, da implementação e do desempenho da 
estrutura de gerenciamento de riscos, incluindo seu aperfeiçoamento; 

b) Responsabilidade pela adequação, à RAS e aos objetivos estratégicos da 
instituição, das políticas, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos 
modelos utilizados no gerenciamento de riscos; 

c) Responsabilidade pela adequada capacitação dos integrantes da Unidade de 
Gerenciamento de Riscos, acerca das políticas, dos processos, dos relatórios, dos 

 
1 Integram o Sistema de Planejamento Institucional os seguintes documentos: Planejamento Estratégico, 
Carta Anual, Plano Operacional, Orçamento (que integra o Plano Operacional), Plano de Capital, Plano Diretor 
de Tecnologia da Informação, Plano de Investimentos, Plano de Capacitação e Plano de Comunicação. 
 
2 Os demais Objetivos Estratégicos são: 1.Apoiar de forma relevante, por meio de crédito e serviços, o 
desenvolvimento sustentável e a consecução dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; 3. Aumentar a 
produtividade, com a busca constante por processos operacionais mais eficientes, seguros e orientados pela 
incorporação de tecnologia, com foco no cliente; 4.Promover uma cultura organizacional de engajamento e 
estímulo a iniciativas inovadoras; 5.Estimular a geração e disseminação de informações sobre o 
desenvolvimento regional sustentável e a atuação do BRDE, estabelecendo uma comunicação constante e 
efetiva com a sociedade; 6.Elevar o desempenho socioambiental da organização alinhando-a com as 
melhores práticas de responsabilidade social e ambiental e aos objetivos da Agenda 2030; 7.Promover o 
ecossistema de inovação da Região Sul, por meio da oferta de produtos financeiros diferenciados, de apoio 
à aceleração de startups e da participação em fundos de investimento em participações; 8. Ser um agente 
relevante para os Estados controladores na concepção, promoção e execução das políticas públicas dos 
Estados e como interlocutor e catalisador de ações junto à sociedade. 
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sistemas e dos modelos da estrutura de gerenciamento de riscos, mesmo que 
desenvolvidos por terceiros; 

d) Subsídio e participação no processo de tomada de decisões estratégicas 
relacionadas ao gerenciamento de riscos e, quando aplicável, ao gerenciamento 
de capital, auxiliando o conselho de administração 

1.3.1.1. A Unidade de Gerenciamento de Riscos é a Superintendência de Gestão de Riscos, 
Controles Internos e Compliance (SURIS), segregada das unidades de negócios e 
da Auditoria.  

1.3.1.2. A estrutura específica de governança da gestão de riscos, conta, ainda, com os 
gestores das unidades, os quais atuam como agentes da gestão de riscos. 

1.3.2. Processo de decisão: É realizado de forma colegiada, sendo que este modelo 
permeia todos os níveis do banco, incluindo diversos comitês, e no qual o Conselho 
de Administração e a Diretoria exercem papel preponderante nas atribuições de 
supervisão e controle e no gerenciamento dos riscos e do capital. 

 
 

2. APETITE A RISCOS PELA PERSPECTIVA ESTRATÉGICA 

Para os diversos tipos de riscos, sendo estes mensuráveis e não mensuráveis, o 
BRDE estabeleceu abordagens de controles, observando as principais dimensões 
globais.  

2.1. Capital: O BRDE definiu como princípios norteadores da sua gestão de capital os 
seguintes objetivos: 
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a) Assegurar a disponibilidade de capital em patamares adequados para dar 
suporte às operações de crédito e demais necessidades decorrentes da 
atividade operacional; 

b) Planejar a adequação da disponibilidade de capital de forma prospectiva, 
visando antecipar a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças 
nas condições de mercado. 

c) Apoiar a consecução dos objetivos de longo prazo expressos no Plano 
Estratégico do BRDE; 

d) Promover, respeitando os objetivos prioritários da missão do BRDE como 
instituição de fomento ao desenvolvimento, a maior eficiência possível na 
utilização do capital do BRDE. 

2.2. Liquidez: No tocante ao risco de liquidez, são princípios norteadores da atuação do 
BRDE: 

a) Ampliar e diversificar as fontes de recursos, adequadas ao perfil de atuação do 
BRDE, a fim de garantir uma estrutura de caixa compatível com o porte das suas 
obrigações, assegurando a sobrevivência mesmo em cenários adversos. 

b) Assegurar que a instituição mantenha níveis adequados e suficientes de liquidez, 
considerando todas as operações realizadas nos mercados financeiros e de 
capitais, assim como possíveis exposições contingentes ou inesperadas, tais como 
as advindas de serviços de liquidação – inclusive em recursos cotados em moeda 
estrangeira -, prestação de avais e garantias, e linhas de crédito contratadas e não 
utilizadas. 

2.3. Rentabilidade: Remunerar seu capital de forma sustentável em relação aos riscos 
assumidos em seus negócios, buscando atender a sua finalidade de promover e 
liderar ações de fomento ao desenvolvimento econômico e social na região de 
atuação. 

2.4. Crédito: Atendimento regional, de forma diversificada e pulverizada, tanto em termos 
de produtos como de segmentos, primando pela segurança e qualidade do portfólio, 
com garantias condizentes com os riscos assumidos, considerando os montantes, as 
finalidades e os prazos dos créditos concedidos e mantendo níveis de provisões e de 
concentrações adequados.  

2.5. Mercado: Alinhar as exposições, inclusive ao risco cambial, às diretrizes estratégicas, 
com limites específicos estabelecidos de maneira independente e com os riscos 
mapeados, mensurados e classificados quanto à probabilidade e magnitude.  

2.6. Operacional: Proporcionar segurança quanto à condução adequada dos negócios do 
BRDE, mitigando os riscos operacionais relacionados a fraudes, corrupção, violações 
intencionais de requisitos legislativos ou regulamentares, bem como de falhas 
humanas ou processuais na realização das atividades de suporte e de negócios.  

3. APETITE A RISCOS PELA PERSPECTIVA OPERACIONAL 

A seguir descrevemos as abordagens de controles, conforme as principais dimensões 
globais, pela perspectiva operacional:  

3.1. Capital  
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a) Objetivo: O BRDE busca permanentemente o fortalecimento da sua estrutura 
patrimonial e operacional, mantendo uma sólida base de capital para apoiar o 
desenvolvimento das atividades e fazer frente aos riscos mensuráveis incorridos, 
em situações normais ou de estresse, bem como suportar eventuais perdas 
oriundas de riscos não mensuráveis e viabilizar possíveis aquisições 
estratégicas; 

b) Exigência estatutária: Os atos de constituição do BRDE (Atos Constitutivos do 
Sistema CODESUL BRDE) contêm determinação que os resultados líquidos 
apurados serão levados a fundo de reserva que, por sua vez, devem ser 
incorporados ao capital social, correspondendo, assim, à impossibilidade de 
distribuição de resultados.  

c) Patrimônio de Referência (PR): O Conselho Monetário Nacional estabelece que 
as instituições financeiras devem possuir PR suficiente para fazer frente aos 
riscos a que estão expostas, em função das atividades por elas desenvolvidas. 
Os Ativos Ponderados pelo Risco (RWA, sigla de Risk Weighted Assets) são a 
medida da necessidade de patrimônio mínimo das instituições financeiras para 
fazer frente aos riscos associados às suas atividades. A relação entre o PR e o 
RWA constitui o Índice de Basileia, que no Brasil deve ser superior a 10,5% (a 
política interna de gestão de capital do BRDE é mais restritiva, estabelecendo 
14% como piso para o Índice de Basiléia). 

O valor do PR e do RWA do BRDE são calculados pela Unidade de 
Gerenciamento de Riscos - Superintendência de Gestão de Riscos, Controles 
Internos e Compliance – SURIS, e são informados mensalmente ao Banco 
Central do Brasil por meio do Demonstrativo de Limites Operacionais (DLO).  

Adicionalmente, a evolução do PR e das exigências de capital do Banco são 
objeto de análise periódica realizada pela SURIS e submetidas, no conteúdo do 
Relatório de Gestão de Riscos, à apreciação dos seguintes colegiados: Comitê 
de Gestão, Comitê de Riscos, Diretoria e Conselho de Administração. 

d) Monitoramento: Com base no monitoramento contínuo das exigências de capital 
do Banco, evolução do PR e demais indicadores e nas projeções baseadas nos 
cenários analisados, busca-se mitigar a possibilidade de ocorrência de nível de 
crise de capital, definida como a possibilidade do Índice de Basileia do BRDE ser 
inferior a 14% no espaço de 12 meses. O monitoramento dos limites prudenciais 
de capital visa ainda cotejar a situação do Índice de Basiléia com os limites 
máximos constantes do Planejamento Estratégico, que buscam compatibilizar a 
gestão prudente e o uso eficiente da estrutura de capital do BRDE. 

3.2. Liquidez 

a) Objetivo: O controle do risco de liquidez visa assegurar que a Instituição seja 
capaz de honrar eficientemente suas obrigações, sem afetar suas operações 
diárias e sem incorrer em perdas significativas;  

b) Planejamento: A alocação das disponibilidades financeiras do BRDE, com vistas 
à garantia da solvência e da liquidez de curto e longo prazo, é definida a partir 
do Plano Anual de Investimentos. As aplicações são orientadas pelas 
disposições constantes dos Atos Constitutivos do Sistema CODESUL/BRDE, 
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considerando as expectativas de comportamento futuro dos diversos mercados 
e classes dos ativos de investimento, com base em projeções macroeconômicas;  

c) Mitigação do Risco: O principal instrumento de gestão da liquidez do BRDE é o 
Piso Técnico de Disponibilidades Financeiras, que estabelece o montante 
mínimo de disponibilidades livres de que o Banco deve dispor para fazer frente 
às suas operações. Os critérios para o dimensionamento do Piso Técnico do 
Fundo de Liquidez (Disponibilidades Financeiras Livres) do BRDE são definidos 
por ato do Conselho de Administração que define, também, a política para a 
administração dos recursos próprios. No caso de o valor das disponibilidades 
financeiras líquidas ser inferior ao valor apurado para o Fundo de Liquidez, é 
vedada a utilização de recursos próprios para a concessão de novos 
empréstimos e financiamentos; 

d) Controle do risco de liquidez: Consiste no dimensionamento do montante de 
recursos necessários para liquidar as obrigações em situações de estresse 
durante período de turbulência, sendo constituído, preponderantemente, de 
ativos líquidos de alta qualidade.  

O nível de crise de liquidez é definido em função da capacidade de solvência do 
BRDE. É considerado como nível de crise de liquidez a situação em que o fluxo 
de caixa projetado aponte que o banco não apresentará solvência no espaço de 
90 dias, considerando o nível de inadimplência corrente. 

3.3. Rentabilidade 

a) Objetivo: Zela pelo crescimento sustentável de seus negócios e resultados e pela 
adequada remuneração do seu capital. 

b) Indicadores: Os principais indicadores de performance de resultados por linha 
de negócio, segmentos e produtos (incluindo portfólios, receitas, despesas, 
provisões, indicadores de performance, índice de inadimplência e retorno sobre 
o capital em relação ao orçamento e aos exercícios anteriores) são 
acompanhados periodicamente e apresentados em relatórios à apreciação dos 
colegiados envolvidos, contendo análises, projeções e aprofundamentos, 
buscando informar às áreas de negócios e à Alta Administração sobre os 
resultados individuais e consolidados do Banco, contribuindo, assim, para a 
tomada consciente de decisão e eventuais revisões estratégicas. 

c) Acompanhamento do mercado (benchmarking): Há o acompanhamento das 
movimentações de mercado e da concorrência para permitir à Instituição a 
revisão de seu posicionamento nos seus ramos de atuação para se adequar à 
dinâmica competitiva do mercado em que atua, buscando atender à expectativa 
de remuneração contidas no seu Planejamento Estratégico em relação aos 
riscos assumidos nos seus negócios. 

3.4. Risco de Crédito:  

3.4.1.Governança: O BRDE dispõe de um robusto processo de Governança, práticas e 
acompanhamentos. Dentre as práticas, podemos citar a Governança de Alçadas de 
Concessão e de Recuperação de Crédito, as quais sempre são exercidas por 
colegiados e, dependendo do porte da operação ou da exposição total da contraparte, 
requer aprovação no nível do Conselho de Administração. Além disto, são realizados 



Fl. 7 

acompanhamentos frequentes da carteira, com avaliações de evolução da carteira, 
inadimplência, provisionamentos, estudos de safras, capital, entre outros. 

3.4.2.Políticas: O Conselho de Administração instituiu, em atos próprios, elaborados em 
conformidade com as disciplinas regulamentares do Conselho Monetário Nacional e 
dos Atos Constitutivos do Sistema CODESUL/BRDE, as seguintes políticas: 

a) Política de Concessão de Crédito: Estabelece as diretrizes e parâmetros que 
orientam o enquadramento e a posterior análise para concessão de apoio 
financeiro pelo BRDE, e que observa os seguintes princípios: 

I - A avaliação do risco de crédito precede a análise da solicitação de apoio 
creditício e é parte integrante desta. Assim, a análise deverá ser iniciada 
pela avaliação do risco de crédito, em caráter eliminatório. Elemento 
essencial a essa avaliação é a identificação do caráter do cliente, 
evidenciado principalmente por uma ficha cadastral satisfatória; 

II - A análise dos demais aspectos relacionados à solicitação de financiamento 
compreende a comprovação da viabilidade do projeto, demonstrando, em 
especial: 

1 a existência de mercado para absorver os bens e ou serviços a serem 
produzidos; 

2 a viabilidade técnica do processo produtivo a ser utilizado, inclusive 
quanto à disponibilidade dos fatores de produção necessários; 

3 a rentabilidade do empreendimento e a sua capacidade de 
pagamento, com vistas a garantir o retorno do financiamento e a 
adequada remuneração dos capitais próprios do empreendedor; 

4 a viabilidade do esquema financeiro adotado, no que diz respeito à 
segurança quanto à disponibilidade, nas épocas apropriadas, dos 
recursos previstos para a realização do empreendimento, bem como 
com respeito à manutenção de uma estrutura de capitais (recursos 
próprios/recursos de terceiros) adequada à sua capacidade de 
geração de caixa e à sua estabilidade econômico-financeira.  

b) Política de Recuperação de Créditos: Abrange todas as formas e etapas de 
acompanhamento das operações e da recuperação de créditos, desde a 
cobrança administrativa até a contenciosa, discriminando: 

I - Os conceitos básicos que regerão a recuperação de créditos mediante 
negociação ou adoção de medidas judiciais, especificando competências, 
providências e procedimentos, inclusive para ajuizamento; 

II - Os limites, parâmetros e condições a serem utilizados para renegociação, 
sob qualquer modalidade, dos créditos inadimplidos; 

III - Os conceitos e princípios a serem observados quando os devedores 
estiverem regidos pela legislação aplicável à recuperação extrajudicial, 
judicial ou falência; 

IV - Os procedimentos que visem manter a regularidade e a proteção do crédito 
concedido, especialmente aqueles relativos à preservação e manutenção 
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das garantias reais e fidejussórias, incluindo a gestão das garantias 
concedidas por fundos garantidores e dos seguros exigidos em lei; 

V - As diversas modalidades relacionadas à recuperação de créditos pela via 
judicial, incluindo os atos de busca e apreensão, arrematação e 
adjudicação de bens. 

c) Política de Classificação de Risco: Define os critérios e procedimentos para a 
classificação do risco de crédito, dos clientes e das operações de crédito, 
estabelecendo:  

I - conceitos e definições sobre as categorias de nível de risco; 

II - modelos para classificação do nível de risco das diferentes operações; 

III - regras e procedimentos para a revisão periódica das classificações; 

IV - regras para provisionamento e para a migração do nível no caso da 
renegociação de operações. 

3.5. Risco de Mercado 

3.5.1.Classificação da carteira de crédito: O BRDE possui definido em sua política de 
gerenciamento de risco de mercado que a sua carteira é classificada como banking, 
ou seja, uma carteira de não negociação. Assim, o BRDE não efetua o cálculo das 
parcelas de risco RWAJUR e RWACOM, pois como determina a Resolução CMN nº 
4.193/13, elas são aplicáveis à carteira de negociação. 

3.5.2.Mitigação do Risco de Mercado: Do ponto de vista de suas disponibilidades 
financeiras, visando à mitigação do Risco de Mercado, o BRDE promove a gestão de 
acordo com premissas definidas em seus Atos Constitutivos:  

a) segurança, incluindo a vedação à aplicação em renda variável, sob qualquer 
modalidade (mobiliária, cambial, etc.);  

b) melhor remuneração, primando pelo direcionamento das aplicações em ativos 
que melhor se apresentarem no cenário macroeconômico projetado, desde que 
de baixo risco;  

c) não concentração das inversões, com diversificação de ativos na composição da 
carteira, desde que de baixo risco e sem prejuízo da rentabilidade;  

d) decisão quanto aos ativos a compor as disponibilidades financeiras é realizada 
por colegiado.  

3.5.3.Mitigação do Risco Cambial: o BRDE, de acordo com suas políticas de risco de crédito 
e de risco de mercado: 

a) não realiza aplicações financeiras sujeitas à variação cambial; 

b) somente realiza operações de crédito com componente de variação cambial em 
seu custo quanto (i) a operação é amparada por instrumento de hedge que 
elimina o risco de mercado associado com flutuações cambiais e (ii) quando o 
financiamento repassa o custo cambial ao cliente, constituindo um ativo 
equivalente à posição passiva do Banco em moeda estrangeira, o qual deverá 
atender ao menos uma das seguintes condições: (1) possuir receitas em 
montante bastante superior ao compromisso assumido em moeda estrangeira, 
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de forma a conseguir absorver eventuais flutuações da taxa de câmbio; (2) 
possuir receitas recorrentes em moeda estrangeira que funcionem como “hedge 
natural” para a operação. 

3.6. Risco Operacional (inclui o Risco Legal) 

3.6.1.Apetite ao Risco Operacional: O BRDE não possui apetite para o risco operacional, 
sendo que a meta é a busca pela eliminação ode perdas associadas com essa 
modalidade de risco.  

3.6.2.Risco de ocorrência: Considerando os produtos e serviços oferecidos, bem como o 
expressivo volume de atividades e operações realizadas, o BRDE pode incorrer em 
perdas operacionais resultantes de falhas, deficiência ou inadequação de processos 
internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos.  

3.6.3.Mitigação do Risco Operacional: O BRDE mantém e utiliza um sistema de controles 
internos que atua com o propósito de proporcionar segurança quanto à condução 
adequada dos negócios e para o alcance dos objetivos estabelecidos, em 
conformidade com leis e regulamentações externas, políticas, normas e 
procedimentos internos, além de códigos de conduta e de autorregulação aplicáveis.  

3.7. Risco Socioambiental 

3.7.1.Apetite ao Risco Socioambiental: O BRDE não possui apetite pelo Risco 
Socioambiental, apoiando exclusivamente projetos cuja avaliação aponte para riscos 
baixos ou devidamente controlados por meio de ações preventivas e mitigatórias. 

3.7.2.Mitigação do Risco Socioambiental: O BRDE considera o risco socioambiental na 
análise das solicitações de apoio creditício, em especial por meio do Sistema de 
Acompanhamento do Risco Ambiental e Social (SARAS), bem como pratica 
acompanhamento dos clientes em relação aos fatores que possam representar Risco 
Socioambiental.  

4. Risco de Segurança de Informação 

O Conselho de Administração, por ato próprio, instituiu a “Política de Segurança da 
Informação, Cibernética e de Comunicações – PoSIC”, atribuindo competências de 
gerenciamento à Superintendência de Tecnologia da Informação – SUTEC, fixando 
que a PoSIC observa as disposições constitucionais, legais e regimentais vigentes, as 
normas gerais e específicas de segurança da informação, bem como procedimentos 
complementares destinados à proteção da informação e à disciplina de sua utilização, 
emanados no âmbito do BRDE e autoridades regulatórias das atividades do Banco. 

5. Risco de Imagem 

A gestão do risco de imagem é realizada através do acompanhamento, por titulares 
das Unidades organizacionais, de forma ativa e, de forma passiva, com a utilização 
de meios disponibilizados pelo BRDE, tais como a Ouvidoria, o Fale Conosco e o 
Canal de Ética, com foco da exposição do BRDE nas mídias, nos patrocínios 
concedidos, nas ações de publicidade e de comunicação interna e externa realizadas. 

6. Comunicação e Publicidade 

O BRDE utiliza a Declaração de Apetite a Riscos como um dos elementos da 
comunicação dos riscos admitidos para o cumprimento de seus objetivos estratégicos, 
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tornando-a disponível aos gestores responsáveis, para que estes sejam capazes de 
acompanhar e administrar os riscos, na condução diária do negócio, respeitando os 
limites estabelecidos.  

7. Acompanhamento do Apetite a Riscos 

Compete ao Conselho de Administração promover anualmente, por meio da Carta 
Anual estatuída em cumprimento à Lei nº 13.303/2016, a análise de atendimento das 
metas e resultados na execução do Plano Operacional e do Planejamento Estratégico,  
ressalvadas as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser 
comprovadamente prejudicial aos interesses do BRDE, devendo publicar suas 
conclusões e informá-las ao CODESUL para as providências cabíveis e ao Tribunal 
de Contas competente para o exame das contas do BRDE. 

8. Abrangência e vinculação 

8.1. Esta Declaração considera os riscos mais relevantes a que o BRDE está exposto e 
discorre sobre a estrutura de abordagem para a gestão dos mesmos.  

8.2. Todos os planos de negócios e planos estratégicos estarão alinhados com esta 
Declaração. 

9. Disposições Finais 

9.1. Os critérios, metodologias, limites e governança que garantam o nível de apetite por 
riscos do BRDE serão descritos em normativos específicos. 

9.2. A SURIS, com periodicidade prevista em normativos internos, produzirá o Relatório 
de Exposição aos Riscos, submetendo-o à apreciação da Diretoria, do Comitê de 
Riscos e do Conselho de Administração, abordando, no mínimo, os resultados 
consolidados de exposição aos riscos, como forma de garantir a aderência do 
gerenciamento de riscos aos termos desta RAS e aos normativos associados. 


