BOLETIM INFORMATIVO – 0009/2018
Publicações relacionadas a Gerenciamento de Riscos
Setembro/2018
Banco Central do Brasil

PUBLICADOS
Título: Comunicado nº 32.516, 4/9/2018
Data/Hora Documento: 4/9/2018 18:00
Assunto: Divulga o valor do Adicional Contracíclico de Capital Principal relativo ao Brasil
(ACCPBrasil).
Responsável: SECRE
Resumo: O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) decidiu manter inalterado o valor
atualmente fixado em 0% (zero por cento).

Título: Carta Circular nº 3.907, 10/9/2018
Data/Hora Documento: 10/9/2018 13:54
Assunto: Divulga os modelos dos relatórios do Processo Interno de Avaliação da Adequação de
Capital (Icaap) e do Processo Interno Simplificado de Avaliação da Adequação de Capital
(IcaapSimp), de que trata a Circular nº 3.846/2017.
Responsável: DEGEF
Resumo: Os modelos de relatórios definem as informações a serem apresentadas incluindo os
capítulos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Sumário;
Governança do Icaap;
Estratégia Corporativa;
Gestão e Mensuração de Riscos;
Planejamento de Capital;
Auditoria Interna;
Planos de Ação.

Para a instituição sujeita ao IcaapSimp, ficam dispensados os seguintes itens: Capítulo II e
Capítulo IV - Seções ‘Governança de Risco’, ‘Riscos Relevantes’ (alguns subitens), ‘Agregação
de Riscos’ e ‘Considerando a gestão de riscos como um todo’.
Esta Carta Circular entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Carta Circular
nº3.841/2017.

Banco Central do Brasil

CONSULTA PÚBLICA
EDITAL 69/2018
Data de início da consulta: 20/09/2018
Data final da consulta: 05/11/2018
Divulga proposta de alteração de Circular que dispõe sobre metodologias e procedimentos para
a avaliação da suficiência do valor de Patrimônio de Referência (PR) mantido para a cobertura
do risco de variação das taxas de juros em instrumentos classificados na carteira bancária
(IRRBB), a identificação, mensuração e controle do IRRBB e a divulgação pública e remessa ao
Banco Central do Brasil de informações relativas ao IRRBB.
Resumo: O edital coloca em consulta pública proposta de circular que altera a Circular
nº3.876/2018. As alterações objetivam incluir requerimentos específicos para as instituições
enquadradas nos Segmentos S3 ou S4, obedecendo critérios de proporcionalidade.
A expectativa é de que o novo regramento entre em vigor a partir de 1º de julho de 2019.

Comissão de Valores Mobiliários
PUBLICADOS
Título: Ofício-Circular CVM/SIN 10/18
Assunto: Esclarecimentos sobre ferramentas de gestão de liquidez para fundos de
investimento abertos.
Data: 17/09/2018
Resumo: Nesse ofício, a CVM esclarece a interpretação de sua área técnica em relação a
dispositivos da Instrução CVM nº 555/14, no que tange às medidas de gestão de liquidez
admitidas pelo arcabouço regulatório doméstico frente às sugestões e recomendações do FSB
(Financial Stability Board) em relatório sobre regulação brasileira de fundos de investimento de
2017.
CONSULTA PÚBLICA
Não há consultas públicas em aberto relacionadas ao tema de Riscos.

Superintendência de Seguros Privados
PUBLICADOS
Não houve publicações relacionadas ao tema de Riscos.
CONSULTA PÚBLICA
Não há consultas públicas em aberto relacionadas ao tema de Riscos.
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BIS – Bank for International Settlements
BCBS Publications
PUBLICADOS
Publicações: Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) - Assessment of Basel
NSFR regulations - Kingdom of Saudi Arabia (https://www.bis.org/bcbs/publ/d448.htm )
Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) - Assessment of Basel large
exposures framework - Kingdom of Saudi Arabia (https://www.bis.org/bcbs/publ/d447.htm )
Data: 27/09/2018
Resumo: O Comitê de Basileia prioriza que os padrões regulatórios estabelecidos em Basileia
III sejam adequadamente implementados em todas as jurisdições-membro. Para garantir a
adequada implementação, o Comitê estabeleceu o Programa de Avaliação de Consistência
Regulatória (RCAP) que, adicionalmente ao objetivo de monitoramento, auxilia as jurisdições a
identificar os aspectos a serem melhorados.
Os documentos publicados apresentam os resultados para a Arábia Saudita, que foi avaliada
como compliant (nota mais alta possível) no que se refere às regulamentações voltadas ao
indicador de liquidez de longo prazo (NSFR) e a grandes exposições (risco de crédito).

CONSULTA PÚBLICA
Não há consultas públicas em aberto relacionadas ao tema de Riscos.
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