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1. OBJETIVO 

Em atendimento à Resolução CMN nº 4.557/2017, do Banco Central do Brasil, bem como outras 

regras associadas ao tema, o Grupo Modal determina nesta Política as diretrizes relativas à 

divulgação de informações. 

Estas diretrizes vêm ao encontro da implementação do Acordo de Basiléia que em seu Pilar 3 

preconiza a disciplina de mercado pelo fortalecimento da atuação do público, que passa a ter 

acesso a uma gama maior de informações sobre a composição do capital regulatório e da 

estrutura de gerenciamento de risco das instituições. 

Ademais, esta Política visa atender também as demais obrigações regulatórias no que tange à 

disponibilização de informações ao público. 

2. DEFINIÇÕES 

Documentos normativos/corporativos: Nomenclatura utilizada para definir documentos 

corporativos formalizados em formato de Políticas, Normativos Internos, Processos, Manuais, 

Procedimentos e Fluxogramas. 

Colaborador(es): Sócios da Companhia, se houver, acionistas do Grupo Modal, funcionários, 

estagiários e prestadores de serviços (terceiros) do Grupo Modal. 

Conglomerado: Grupo Modal. Grupo de Instituições Financeiras controladas por uma entidade 

responsável. 

3. ABRANGÊNCIA 

A presente política aplica-se aos responsáveis pela gestão de riscos, pela apuração do montante 

dos ativos ponderados pelo risco (RWA), pela adequação do patrimônio de referência (PR), dos 

indicadores de liquidez e da razão de alavancagem (RA), bem como aos responsáveis pelo 

controle da divulgação de informações obrigatórias e demais informações que visam assegurar 

a transparência do Grupo Modal. 

Os responsáveis igualmente por atividades associadas a comunicação e veiculação de 

informações institucionais do Grupo Modal, são amplamente abrangidos nestas regras, devendo 

envidar seus melhores esforços na disponibilização dos dados e sua manutenção. 
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4. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

Fica estabelecido que todos os associados são responsáveis pelo atendimento aos termos desta 

Política, no entanto, as áreas descritas abaixo assumem responsabilidade direta sobre às 

atribuições diretamente formalizadas nesta Política e devem prever em seus procedimentos 

internos condições de atendimento à mesma. 

Diretoria Executiva 

 Aprovação anual da presente política; 

 Revisão e aprovação anual da política de divulgação de informações para o público; e 

 Aprovação das políticas, estratégias e estruturas de gestão de riscos. 

Diretor de Gerenciamento de Riscos (CRO) 

Garantir a qualidade, adequação e aperfeiçoamento das informações referentes às Políticas, 

processos, relatórios, sistemas e modelos utilizados no gerenciamento de riscos e demais 

informações exigidas pela legislação em vigor, devendo sempre estar atualizadas e aderentes a 

esta legislação. 

Risco Operacional 

 Fornecer informações acerca do gerenciamento de Risco Operacional; 

 Coordenar a formalização das referidas informações auxiliando as áreas obrigadas no 

atendimento aos prazos e padrões mínimos exigidos; 

 Avaliar, de encontro com as normas e diretrizes aplicáveis, a qualidade, precisão e 

tempestividade das informações divulgadas. 

Compliance 

 Monitorar a adesão das áreas mencionadas na presente Política às diretrizes constantes 

das mesmas; 

 Monitorar possíveis alterações no ambiente normativo que importem em modificações 

na presente Política; 

 Coordenar a alteração da Política de Divulgação de Informações junto às áreas ora 

mencionadas; 
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 Acompanhar e identificar informações estipuladas pelos reguladores como de 

divulgação obrigatória; e 

 Consolidar as informações recebidas das áreas, obter aprovação dos diretores 

responsáveis e providencias a publicação. 

Áreas de Risco e Controladoria 

 Prover as informações previstas nesta política; 

 Aplicar processo de confirmação da fidedignidade das informações divulgadas e da 

adequação do seu conteúdo; 

 Enviar tempestivamente informações (qualitativas e quantitativas) dos respectivos 

riscos nos períodos de publicação para a área de Compliance e manter controles que 

garantam a integridade das informações. 

Comunicação e Marketing 

 Garantir a divulgação tempestiva das informações apresentadas pelas áreas ora 

mencionadas, bem como mantê-las disponíveis. 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A presente seção aborda as informações, os documentos e indicadores que devem ser 

disponibilizados pelo Conglomerado, seja em seu site, em ambiente logado ou por envio 

diretamente ao Banco Central do Brasil, quando solicitado. 

5.1. Informações Divulgadas 

 Relatório de Gerenciamento Contínuo de Capital 

O Relatório da estrutura de gerenciamento de capital deve contemplar sua definição, 

indicação de políticas, estratégias, sistemas, rotinas e procedimentos utilizados no 

gerenciamento contínuo de gerenciamento de capital, a avaliação dos impactos no capital 

como resultados do programa de testes de estresse, plano de capital, plano de 

contingência de capital, a avaliação da adequação do capital e relatórios gerenciais 

tempestivos para a Diretoria da instituição, o Comitê de Riscos e Capital e o Comitê de 

Auditoria. 
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Adicionalmente, deve abordar também as funções e responsabilidades da Diretoria e de 

cada área envolvida no processo e, por fim, as diretrizes adotadas na identificação e 

avaliação dos riscos incorridos pelo Modal. 

 Estrutura de gerenciamento contínuo e integrado de riscos 

 A estrutura de gerenciamento contínuo e integrado de riscos tem como objetivo 

identificar, mensurar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar os mais diversos riscos aos 

quais está exposto na condução de seus negócios de acordo com o seu apetite de risco. 

 A apuração do montante de ativos ponderados pelo risco (RWA) 

A apuração do RWA considera, no mínimo, a soma das parcelas de riscos de crédito, 

mercado e operacional. 

 A adequação do Patrimônio de Referência (PR) 

As instituições financeiras devem manter permanentemente capital (Patrimônio de 

Referência) e adicionais de capital principal. 

 Razão de Alavancagem (RA). 

O índice de razão de alavancagem atua em conjunto com o Índice de Basileia na limitação 

do nível de exposição a risco assumido pelas instituições financeiras.  

Cabe ressaltar que somente as instituições financeiras enquadradas nos Segmentos 1 e 2 

(S1 e S2) estão obrigadas a cumprir este percentual permanentemente. 

 Relatório do Comitê de Remuneração 

O Relatório do Comitê de Remuneração deve conter, no mínimo: 

I - descrição da composição e das atribuições do comitê de remuneração;  

II - atividades exercidas no âmbito de suas atribuições no período;  

III - descrição do processo de decisão adotado para estabelecer a política de remuneração;  

IV - principais características da política de remuneração, abrangendo os critérios usados 

para a mensuração do desempenho e o ajustamento ao risco, a relação entre 

remuneração e desempenho, a política de diferimento da remuneração e os parâmetros 

usados para determinar o percentual de remuneração em espécie e o de outras formas 

de remuneração;  
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V - descrição das modificações na política de remuneração realizadas no período e suas 

implicações sobre o perfil de risco da instituição e sobre o comportamento dos 

administradores quanto à assunção de riscos; e  

VI - informações quantitativas consolidadas sobre a estrutura de remuneração dos 

administradores. 

6. INFORMAÇÕES A SEREM DIVULGADAS 

Em atendimento à legislação vigente, deverá ser divulgado anualmente relatório de 

Gerenciamento de Riscos e Capital, prevendo os aspectos qualitativos e quantitativos das 

estruturas de gerenciamento contínuo e integrado de riscos.  

Utilizando as orientações da Circular 3.930/19, divulgada pelo Banco Central em 14 de fevereiro 

de 2019, este relatório ficará disponível no site do Banco Modal (www.modal.com.br), no qual 

serão considerados: 

a) Estrutura de gerenciamento de riscos e capital; e 

b) Indicadores prudenciais e gerenciamento de riscos. 

O relatório de Pilar 3 deve prever o que se segue, considerando o enquadramento do Grupo 

Modal no Segmento 4 (S4), nos termos do art. 2º da Resolução nº 4.553: 

I. OVA - Visão geral do gerenciamento de riscos da instituição. 

Será abordado o Apetite de Risco da Instituição, bem como Solvência e Rentabilidade, além dos 

controles e índices utilizados no gerenciamento dos riscos de Crédito, Mercado, Liquidez, Capital 

e Operacional. 

O relatório deverá ser divulgado com periodicidade mínima anual. A atualização das 

informações deve ser feita no prazo máximo de 90 (noventa) dias para a data base de 31 de 

dezembro.  

Estas informações deverão ser disponibilizadas na página da internet do Banco Modal 

(www.modal.com.br), juntamente às informações relativas a estrutura de gestão de risco 

dispostas na Resolução 4.557. O Modal deverá ainda publicar em suas demonstrações 

financeiras, a localização das informações disponibilizadas na internet. 

Todos os relatórios elaborados deverão ser mantidos por 5 (cinco) anos. 

http://www.modal.com.br/
http://www.modal.com.br/
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6.1. Outras informações 

Cumpre ressaltar que o Modal realizará igualmente a divulgação de informações em 

cumprimento às demais regulamentações e solicitações impostas pelo Banco Central, bem como 

por outros órgãos Reguladores e Autorreguladores, além daquelas julgadas relevantes para 

manter a devida transparência e conformidade. 

A seguir, detalhamos alguns documentos e/ou informações de divulgação obrigatória: 

o Links de acesso aos sites da ANBIMA, Banco Central, B3, BSM e CVM; 

o Demonstrações financeiras; 

o Relatórios de Rating; 

o Fatos relevantes; 

o Canais de Atendimento, Ouvidoria e Denúncia; 

o Regras e Parâmetros de Atuação. 

7. GOVERNANÇA DO GERENCIAMENTO DE RISCOS 

O Modal possui as seguintes áreas destinadas ao gerenciamento de riscos, sendo elas: 

1) Risco DTVM, dedicada ao risco de crédito de cliente; 

2) Risco Gerencial, dedicada aos riscos de mercado, liquidez e capital; 

3) Risco Operacional e Controles Internos, dedicada aos riscos operacionais; 

4) Segurança da Informação, dedicada aos cyber risks; 

5) Compliance Institucional, dedicada aos riscos legais/regulatórios; 

6) Compliance Varejo, dedicada aos riscos de lavagem de dinheiro;  

7) Prevenção à Fraude, dedicada aos riscos de fraude. 

Complementarmente, há também o Comitê de Gestão Integrada de Riscos, formado pelos 

gestores, diretores e sócios responsáveis das áreas supracitadas, assim como o CRO do Modal, 

além de demais Comitês e Comissões que abordam aspectos de riscos. O reporte dos riscos à 

diretoria é feito por meio dos referidos Comitês e Comissões, nas periodicidades estabelecidas 

ou diante de necessidades atípicas. 
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8. CONTROLES INTERNOS 

Para garantir a fidedignidade das informações divulgadas, bem como a adequação do conteúdo, 

o Modal atua com o modelo de três linhas de defesa no Gerenciamento de Riscos. 

 Primeira linha: Representa as áreas de Risco e Controladoria, responsáveis por 

identificar e executar as atividades pertinentes ao Gerencimaneto de Riscos, além de 

avaliar e reportar os riscos inerentes a esta atividade. 

 Segunda linha: Representa as áreas de controle – Compliance, Risco Operacional e 

Controles Internos, responsáveis por acompanhar e controlar a conformidade e 

tempestividade das atividades executadas e informações divulgadas. 

 Terceira linha: Auditorias Interna e Externa, responsáveis por realizar testes e avaliações 

independentes da estrutura de gerenciamento de riscos, governança e controles 

internos, identificando oportunidades e necessidades de melhorias. 

9. CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA 

Os critérios de relevância utilizados pelo Modal para divulgação de informações, com base nas 

necessidades de usuários externos, tais como clientes, parceiros e fornecedores, dentre outros 

para fins de decisões de natureza econômica, são pautados na identificação das informações 

necessárias para atendimento da regulamentação vigente, somadas àquelas que a Instituição 

entende que sua omissão pode gerar um entendimento errôneo ou análise falha sobre sua 

estrutura de Gerenciamento de Riscos e sobre sua saúde econômica e financeira.  

O Modal busca divulgar conteúdo que represente de forma fidedigna e clara a realidade da 

Instituição, realizando tempestiva atualização, caso necessário. 

10. REGRAS GERAIS 

As áreas envolvidas na coleta, formalização e divulgação das informações deverão prever alertas 

nos sistemas internos para garantir a publicação do relatório nos prazos definidos na legislação 

vigente.  

Em função da relevância e sensibilidade das informações contidas neste relatório, o mesmo 

deverá ser efetuado pelas áreas de Risco e Controladoria e ser aprovado pelo Diretor 

Responsável pelas informações de gerenciamento de riscos. 
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Esta política deverá ser atualizada no mínimo anualmente, deverá ser aprovada pela Diretoria 

Executiva e arquivada pelo Compliance. 
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