RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCO
Circular 3.678/13

Dez/14

1. INTRODUÇÃO
O objetivo deste relatório é apresentar informações relevantes sobre as estruturas e os processos
de gerenciamento de riscos adotados pelo banco WooriBank do Brasil, em consonância com as
exigências do Banco Central do Brasil em sua Circular nº 3.678/13 (antiga Circular 3477/09), bem como
em aderência aos preceitos e recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia.
O processo de gerenciamento de riscos no WooriBank do Brasil é parte fundamental do processo
de tomada de decisão e de acompanhamento periódico da performance dos negócios realizados nos
mercados e segmentos em que atua. Mais do que a busca pelo cumprimento dos requerimentos legais,
o gerenciamento de riscos é tratado pela Administração como ferramenta crucial de gestão, seja na
otimização das alternativas de utilização do capital ou na avaliação e seleção de oportunidades de
negócios, com o objetivo de otimizar a relação entre os riscos incorridos e o retorno de capital.
O gerenciamento de riscos e de capital no WooriBank é um processo dinâmico e em contínuo
aperfeiçoamento, com o objetivo de disseminar e incorporar, de forma coordenada, as melhores práticas
de governança, nos controles, sistemas e processos utilizados, possibilitando adequado rigor técnico na
realização de negócios com o mercado e na condução das atividades operacionais do dia-a-dia, bem
como transparência no relacionamento com colaboradores, clientes, contrapartes e órgãos supervisores
(partes relacionadas).

2. METODOLOGIA
O Wooribank adota como princípio básico de sua gestão de riscos o absoluto rigor no atendimento
às demandas e regulamentações do Órgão regulador. Em segundo lugar, mas não menos importante, o
Banco adota uma metodologia que oferece respaldo para mensurar, alinhar, coordenar e concluir sobre
a efetividade dos Controles Internos e Gestão de Riscos de maneira eficaz e de acordo com seu porte. O
Banco pratica o gerenciamento integrado de riscos, através do qual são avaliados, de forma consolidada,
os impactos potenciais nas necessidades mínimas de capital e de capacidade financeira da Instituição.

O WOORI BANK DO BRASIL busca seguir a metodologia internacional (COSO), que segue
basicamente as seguintes diretrizes:


Identificar – os eventos internos e externos que influenciam os riscos são identificados e
classificados entre riscos e oportunidades. Essas oportunidades são canalizadas para os processos
de estabelecimento de estratégias da administração ou de seus objetivos;



Avaliar – os riscos são avaliados considerando-se a sua probabilidade e o impacto como base para
determinar o modo pelo qual deverão ser administrados;



Controlar – políticas e controles internos são estabelecidos e implementados para assegurar que
as respostas aos riscos sejam executadas com eficácia;



Monitorar – o monitoramento é realizado através de atividades gerenciais contínuas e avaliações
independentes.

1

3. ESTRUTURA
A estrutura organizacional de Gerenciamento de Riscos do WOORI BANK DO BRASIL é
independente, reporta-se ao Diretor-presidente e assim, em conformidade com as melhores práticas de
governança corporativa, envidando esforços para o cumprimento efetivo das regulamentações vigentes e
o alinhamento às melhores práticas de gerenciamento de riscos do mercado.
Além dessa estrutura específica, no âmbito do gerenciamento de risco existem ainda funções
complementares:

i. Área de Tecnologia da Informação
Responsável pela infraestrutura tecnológica e pela atualização dos Sistemas empregados, em
conformidade aos padrões corporativos estabelecidos e com as necessidades funcionais definidas pelos
usuários.

ii. Compliance & Riscos
Responsável por monitorar e assegurar que a instituição esteja em conformidade com as regras e
regulamentações internas e externas e aos princípios corporativos aplicáveis a cada linha de negócios,
prevenindo e controlando os riscos envolvidos na administração de sua estrutura. É responsável pelos
reports e relatórios de riscos (Mercado, Liquidez e Crédito) e ainda pela avaliação da efetividade e
aderência dos processos de controles internos e da integridade e suficiência dos processos sistêmicos
utilizados.

iii. Auditoria Interna
Responsável pela avaliação e verificação de todas as atividades e atribuições apresentadas acima
e da efetividade no cumprimento das diretrizes estabelecidas;
Responsável ainda pela avaliação e verificação de integridade dos sistemas, da suficiência da
capacitação técnica, da efetividade e do envolvimento da Alta Administração no processo de
gerenciamento de riscos.

4. CATEGORIAS DE RISCO
 Risco de Mercado
Representado pela possibilidade de perdas advinda de flutuações de preços de ações e
mercadorias, variações cambiais e taxas de juros que impactem o valor da carteira de aplicação do
Woori Bank.

 Risco de Liquidez
Risco de liquidez é a possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas
obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de
garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas; e/ou, a
possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu
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tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma
descontinuidade no mercado.


GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ
É objetivo do controle de risco de mercado apoiar a gestão do negócio, estabelecer os processos

e implementar as ferramentas necessárias para avaliação e controle dos riscos de mercado,
possibilitando a mensuração e acompanhamento dos níveis de apetite a risco definidos pela Alta
Administração. Alinhado às melhores práticas de mercado, o Banco utiliza regularmente procedimentos
que permitam gerenciar os riscos de mercado e de liquidez de suas posições, considerando os cenários
econômicos internos e externos, visando minimizar possíveis impactos no resultado financeiro.

I. Carteiras de Negociação e Não Negociação
Para fins da gestão e o controle consolidado do risco de mercado das exposições, as operações
são segregadas em dois tipos de carteiras de acordo com a sua estratégia de negócio: carteira trading
(negociação) ou carteira banking (não negociação).
As carteiras de Negociação e de Não Negociação são divididas em Grupos e Livros, sempre
observando os normativos internos (notas técnicas e resoluções), aprovados pela Diretoria, o qual
estabelece os objetivos, a composição, os limites financeiros e os limites de riscos de mercado e de
liquidez para cada Grupo ou Livro. Os principais tipos de limites utilizados para gestão de riscos de
mercado são:
 Valor em Risco (Value-at-Risk – VaR); e,
 Testes de Estresse.
Com o objetivo de proporcionar condições para que seja avaliada a capacidade de absorção de
perdas e identificadas eventuais medidas para redução dos riscos, os limites globais são definidos em
formato percentual sobre o Patrimônio de Referência (PR).

II. Metodologia
O Banco dispõe de estrutura para gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez
compatível com as características das operações do Banco e segregada das unidades de negócio e da
Unidade de Auditoria Interna.
Entre as responsabilidades dessa estrutura destacam-se a proposição de políticas, diretrizes,
metodologias e limites de risco de mercado, a identificação, avaliação, monitoramento e controle dos
riscos de mercado e liquidez. No processo de gestão de riscos financeiros, segregamos na estrutura
organizacional as funções de decisão, de execução e de controle.
No âmbito das políticas e estratégicas de gestão dos riscos de mercado e de liquidez do WOORI
BANK DO BRASIL adota-se como princípio geral que o modelo de gestão de risco de mercado e liquidez
tem por objetivo identificar, avaliar, monitorar e controlar as exposições aos riscos de mercado e
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III. Informações Quantitativas
Mensalmente é enviado o documento 2040 – DRM – Informações Mensais de Risco de Mercado
ao Banco Central a fim de cumprir a Circular 3.429, de 14/01/2009. Além disso, diariamente é enviado o
documento Demonstrativo do Risco de Mercado Diário (DDR) que é exigido através da Carta-Circular
3.331/08.
Para isso, o Banco dispõe de Sistema específico que integra as informações dos legados e faz a
compilação das informações de forma a proporcionar o documento no layout correto definido pelo Banco
Central, bem como o cálculo automático através do sistema e, posteriormente é feita checagem pela
área de Compliance & Riscos.
Também através do Sistema Integral Trust, o WOORI BANK DO BRASIL utiliza métodos
estatísticos e de simulação para mensurar os riscos de mercado das suas exposições. Entre as métricas
resultantes da aplicação destes métodos, destacam-se:
Sensibilidades;
Valor em Risco (VaR); e,
Estresse.
Por meio das métricas de sensibilidade, são simulados os efeitos no valor das exposições
resultantes de variações no patamar dos fatores de risco de mercado.
O VaR é uma métrica utilizada para estimar a perda potencial, sob condições rotineiras de
mercado, dimensionada diariamente em valores monetários, considerando determinado intervalo de
confiança e horizonte temporal.
Os fatores de riscos, utilizados para mensuração da métrica de VaR de riscos de mercado das
exposições, são classificados nas seguintes categorias:
 Taxas de juros; e
 Taxas de câmbio.

 RISCO DE CRÉDITO
Risco de Crédito é definido como a possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao
recebimento de valores pactuados com tomadores de empréstimos, contrapartes de contratos ou
emissões de títulos.

 GERENCIAMENTO DE RISCO DE CRÉDITO
A gestão de risco na atividade de crédito é imprescindível para assegurar a continuidade e o
desempenho econômico-financeiro do empreendimento.
A Política de Crédito do WOORI BANK DO BRASIL contém orientações de caráter estratégico que
norteiam as ações de gerenciamento do risco de crédito. É aprovada pelo Conselho de Administração e
revisada anualmente, encontra-se disponível para todos os funcionários e aplica-se a todos os negócios
que envolvam risco de crédito.
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A Política está estruturada com relação às análises, limites, prazos e por fim a classificação
sintática do Risco de Crédito. Cada bloco contém um conjunto abrangente de enunciados, os quais
englobam todas as etapas do gerenciamento do risco de crédito no WOORI BANK DO BRASIL.

I. Metodologia
A mensuração do risco de crédito é realizada por meio de diversas medidas: inadimplência,
atraso, qualidade da carteira, provisão para devedores duvidosos, concentração, perda esperada e
exigência de capital regulatório e econômico, entre outras.
Para a vinculação de garantias em operação de crédito é dada preferência às garantias que
ofereçam auto-liquidez à operação.

II. Controles e Garantias
A gestão do Risco de Crédito é responsabilidade das áreas de Crédito & Cobrança. Cabe a esta
área aplicar políticas, procedimentos, sistemas e modelos para a identificação, avaliação, decisão,
mitigação e mensuração do Risco de Crédito em todo o ciclo de crédito (pré-concessão, concessão,
monitoramento, cobrança, recuperação e renovação do crédito). O controle de Risco de Crédito é
conduzido por meio de limites estabelecidos e de alçadas de decisão.
Perdas potenciais de crédito são mitigadas através de ferramentas como o uso de garantia de
crédito. A confiança depositada nestes instrumentos é cuidadosamente avaliada não só no Brasil, como
também pela matriz do Banco na Coréia do Sul, considerando os cumprimentos legais, valor de mercado
e o risco de contraparte do garantidor.

III. Informações Quantitativas
Mensalmente é enviado ao Banco Central o documento 3040 – Dados de Risco de Crédito. Para
isso, o Banco dispõe do sistema CIL (Consolidação de Informes Legais) que integra as informações dos
legados e faz a compilação das informações de forma a gerar o documento no layout correto definido
pelo Banco Central, bem como o cálculo automático através do sistema, e posteriormente é feita
checagem pela área de Compliance & Riscos, que também acompanha e responde a eventuais
questionamentos por parte do Banco Central.
Conforme legislação, a definição de risco de crédito compreende, entre outros:
I - o risco de crédito da contraparte, entendido como a possibilidade de não cumprimento, por
determinada contraparte, de obrigações relativas à liquidação de operações que envolvam a negociação
de ativos financeiros, incluindo aquelas relativas à liquidação de instrumentos financeiros derivativos;
II - o risco país, entendido como a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de
obrigações financeiras nos termos pactuados por tomador ou contraparte localizada fora do País, em
decorrência de ações realizadas pelo governo do país onde localizado o tomador ou contraparte, e o
risco de transferência, entendido como a possibilidade de ocorrência de entraves na conversão cambial
dos valores recebidos;
III - a possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar avais, fianças, coobrigações,
compromissos de crédito ou outras operações de natureza semelhante;
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IV - a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações financeiras nos
termos pactuados por parte intermediadora ou convenente de operações de crédito.

 RISCO OPERACIONAL
Conforme o artigo 2º da Resolução 3.380, Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de
perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou
de eventos externos, incluindo o risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos
firmados pela instituição, bem como a sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a
indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição.
Um ambiente de controle eficaz é o objetivo fundamental e o melhor instrumento do Banco contra
riscos operacionais e isso abrange diversos processos de controle que, quando combinados, visam a
cobrir todo o espectro de riscos operacionais. Estes processos de medição de riscos destinam-se a
oferecer à gerência do WOORI BANK DO BRASIL uma medida transversal e ininterrupta de
monitoramento e mitigação de riscos operacionais.

 GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL
Risco operacional é definido como o risco de perda resultante de falha, deficiência ou inadequação
de processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos externos à instituição – inclui o Risco Legal,
porém exclui o Risco Estratégico e o Risco de Reputação.
O gerenciamento do risco operacional tem como objetivo apoiar a gestão dos negócios por meio
da avaliação e controle do risco, da captura e gestão da base de perdas e indicadores de risco
operacional e do cálculo do capital alocado para risco operacional, possibilitando a priorização e
implantação de ações de melhoria, de acordo com os níveis de apetite a risco definidos pela Alta
Administração. Objetiva ainda, assegurar que quaisquer desvios possam ser prontamente corrigidos,
atendendo a Resolução 3.380/06 do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre a implementação de
estrutura de gerenciamento do risco operacional e exige a elaboração, com periodicidade mínima anual,
de relatórios que permitam a identificação e correção tempestiva das deficiências de controle e de
gerenciamento do risco operacional.
Os princípios básicos observados pelo Banco na gestão e controle do risco operacional estão em
conformidade com a Resolução nº 3.380 do CMN e com as melhores práticas de mercado, dentre as
quais:
 Envolvimento da Alta Administração na supervisão global da tomada de riscos através dos
comitês e comissões estabelecidos;
 Mapeamento dos controles existentes e análise dos riscos inerentes e residuais;
 Captura de perdas operacionais e manutenção de base de dados estruturada com
informações referentes aos eventos;
 Estruturação de indicadores de risco operacional para monitoramento contínuo dos riscos
priorizados;
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 Análise, comunicação e implantação de planos de ação para melhoria de processos e
controles e mitigação dos riscos incorridos; e
 Cálculo de capital alocado para risco operacional a partir de metodologias estruturadas,
baseadas nas melhores práticas de mercado e adequadas em relação às exigências
regulatórias.

I. Estratégia e Processos de Negócio
O WOORI BANK DO BRASIL tem por objetivo fazer a gestão de seus riscos operacionais de
forma conservadora, segregando as funções de gestão de riscos e de negócios. Para tal, o Banco adota
as melhores práticas em gestão de riscos, respeitadas as normas e diretrizes de supervisão e de
regulação bancária.
Visando conferir agilidade ao processo de gestão, o Banco se utiliza do reporte a Alta
Administração periodicamente, com o objetivo de monitorar, no mínimo mensalmente, o risco
operacional de forma consolidada e propor medidas para manter este risco dentro da tolerância ao risco
pré-definida pela Alta Administração do Banco.

II. Processos de Comunicação e Informação
O processo de comunicação e informação relativo ao risco operacional prevê a manutenção de
canais de reporte efetivos que assegurem a todos os funcionários, nos diversos níveis hierárquicos,
acesso às políticas, normas e procedimentos de gestão do risco operacional, bem como ao público
externo, por meio de relatórios semestrais que esta sendo preparado para publicação na internet do
Banco.
A dinâmica de funcionamento da área permite que os níveis estratégicos, representados por
diretores de representação, tenham acesso a informações de risco operacional que viabilizem o
processo de tomada de decisão no Banco.

III. Informações Quantitativas
A Resolução BACEN 3.490/07, determinou a inclusão da Parcela de Risco Operacional (PoPr) no
cálculo do Patrimônio de Referência Exigido (PRE). Por meio da Circular 3.383/08 e das CartasCirculares 3.315/08 e 3.316/08, o BACEN definiu os procedimentos para o cálculo da parcela PoPr e a
composição do Indicador de Exposição ao Risco Operacional (IE).
Em relação às abordagens de mensuração, o BACEN, por meio da Circular 3.383/08, faculta às
instituições financeiras, o cálculo da parcela

PoPr com base em uma das seguintes abordagens:

Indicador Básico, Padronizada Alternativa e Padronizada Alternativa Simplificada. O WOORI BANK DO
BRASIL decidiu alocar capital para risco operacional sob o Indicador Básico, em função da abordagem
de negócios.
Mensalmente é enviada o DLO – Documento de Limites Operacionais ao Banco Central a fim de
cumprir a Circular 3.398, de 23/07/2008 que estabelece procedimentos para a remessa de informações
relativas à apuração dos limites e padrões mínimos regulamentares que especifica.
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Para isso, utiliza-se o sistema de Riscos Integral Trust , a fim de compilar as informações de forma
que nos proporcione o documento no layout correto definido pelo Banco Central, bem como o cálculo
automático através do sistema, sendo que é feita checagem pela área de Compliance & Riscos com
relação a recepção correta junto ao Sistema Limites Operacionais do BACEN.

Além dos riscos detalhados acima, o Banco ainda considera (e monitora constantemente) os
seguintes riscos:
o

RISCO LEGAL: pode ser definido como a possibilidade de perdas decorrentes de multas,
penalidades ou indenizações resultantes de ações de órgãos de supervisão e controle,
bem como perdas decorrentes de decisão desfavorável em processos judiciais ou
administrativos.

o

RISCO DE CONJUNTURA: decorre da possibilidade de perdas decorrentes de mudanças
verificadas nas condições políticas, culturais, sociais, econômicas ou financeiras do Brasil
ou de outros países.

o

RISCO ESTRATÉGICO: risco de perdas pelo insucesso das estratégias adotadas,
levando-se em conta a dinâmica dos negócios e da concorrência, as alterações políticas
no País e fora dele e as alterações na economia nacional e mundial.

o

RISCO PAÍS: risco de perdas em função de alterações políticas, culturais, sociais,
financeiras /fluxo de capitais/ou econômicas em outros países com os quais haja algum
tipo de relacionamento econômico, principalmente investimentos.

o

RISCO SISTÊMICO: risco de perdas em virtude de dificuldades financeiras de uma ou
mais instituições que provoquem danos substanciais a outras, ou ruptura na condução
operacional de normalidade do Sistema Financeiro Nacional - SFN.

o

RISCO DE IMAGEM: possibilidade de perdas decorrentes de a instituição ter seu nome
desgastado junto ao mercado ou às autoridades, em razão de publicidade negativa,
verdadeira ou não.

5. BASILÉIA
Os Acordos de Basileia compreendem um conjunto de recomendações desenvolvidas e publicadas pelo
Bank of International Settlements (BISIII) com o objetivo de fortalecer os processos de gestão de riscos e
os requisitos de capital das instituições financeiras:
Basileia 1: firmado em 1988, buscou estabelecer critérios mínimos para provisionamento de capital
para risco de crédito. Foi complementado em 1995 para incorporar critérios básicos de
provisionamento também para risco de mercado;
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Basileia 2: firmado em 2004, e atualizado em 2006, incorporou uma abordagem mais sistemática e
abrangente, integrando os aspectos de gestão de risco em torno de Três ̳pilares‘ básicos, com
recomendações para o cálculo do requerimento mínimo de capital (Pilar 1), para fortalecer o processo
de supervisão das instituições (Pilar 2) e para garantir maior disciplina de mercado por meio da
divulgação e transparência de informações (Pilar 3);

Basileia 3: o Comitê da Basiléia sobre Fiscalização Bancária divulgou um segundo pacote consultivo
sobre o Novo Acordo. Esse pacote contém propostas refinadas para os três pilares do Novo Acordo –
necessidades mínimas de capital, exame da fiscalização e disciplina de mercado.

O BACEN emitiu a partir de 1º de março de 2013, cuja vigência se deu a partir de 1º de outubro de2013,
um conjunto de normativos que regulamentam as recomendações do Comitê Basileia relativas à
estrutura de capital das instituições financeiras. Conhecidas como Basileia III, as novas regras buscam
aprimorar a capacidade destas instituições em absorver os impactos de eventuais crises, fortalecendo a
estabilidade financeira e aumentando a quantidade e a qualidade do capital regulamentar.

Estes normativos tratam dos seguintes assuntos:
• Nova metodologia de apuração do capital regulamentar (Patrimônio de Referência - PR), que
continuará a ser dividido nos níveis I e II;
• Nova metodologia de apuração da exigência de manutenção de capital, adotando requerimentos
mínimos de PR, de Nível I e de Capital Principal, e introdução do Adicional de Capital Principal; e
• Nova metodologia facultativa para apuração dos requerimentos mínimos de capital para as
cooperativas de crédito que optarem pelo Regime Prudencial Simplificado (RPS) e introdução do
Adicional de Capital Principal específico para essas cooperativas.

As regras de Basileia III buscam melhorar a qualidade do capital das instituições financeiras, restringindo
a utilização de instrumentos financeiros que não apresentam capacidade de absorver perdas e pela
dedução de ativos que podem comprometer o valor do capital devido à sua baixa liquidez, dependência
de lucro futuro para realização ou dificuldade de mensuração do seu valor. Dentre estes instrumentos,
destacam-se os créditos tributários, os ativos intangíveis e os investimentos em empresas não
controladas, especialmente àquelas que atuam no ramo segurador.
As novas regras para a apuração dos requisitos mínimos de capital estabelecem porcentagens do
montante dos ativos ponderados pelo risco e constituem requerimentos de capital a serem observados
pelas instituições financeiras, e que seguirão o cronograma apresentado a seguir:

a) Capital Principal - composto por ações, quotas, reservas e lucros retidos;
b) Nível I - composto pelo Capital Principal e outros instrumentos capazes de absorver perdas com a
instituição em funcionamento e;
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c) PR (Patrimônio de Referência) - composto pelo Nível I e por outros instrumentos subordinados
capazes de absorver perdas quando do encerramento da instituição.

Também foi criado o Adicional de Capital Principal, que representa o capital suplementar de conservação
(fixo) e contra cíclico (variável) que, ao final do período de transição, deverá ser de no mínimo 2,5% e no
máximo 5% do montante dos ativos ponderados pelo risco, sendo que este percentual será estabelecido
pelo BACEN conforme as condições macroeconômicas da época.

As novas regras de Basileia III passaram a vigorar a partir de 1º de outubro de 2013 e seguem
cronograma elaborado internacionalmente até sua efetiva implantação em 1º de janeiro de 2022.

As instituições devem manter o controle adequado e permanente de seu capital, definido nos principais
normativos que regulamentam o assunto como “Patrimônio de Referência (PR)”, compatível com o nível
de suas atividades e representado pelo Patrimônio de Referência Mínimo Exigido (PRE), sendo que este
último é apurado com base no somatório das seguintes parcelas:
• RWAcpad (anteriormente Pepr) = parcelas de exposições ponderadas pelo risco de crédito;
• RWAcam (anteriormente Pcam) = parcelas de exposições ponderadas pelo risco de câmbio;
• RWAjur (anteriormente Pjur) = parcelas de exposições ponderadas pelo risco de juros;
• RWAcom (anteriormente Pcom) = parcelas de exposições ponderadas pelo risco de commodities;
• RWAacs (anteriormente Pacs) = parcelas de exposições ponderadas pelo risco de ações; e
• RWAopad (anteriormente Popr) = parcelas de exposições ponderadas pelo risco operacional.

A partir de outubro de 2013, o Banco Central do Brasil, através da resolução nº 4.193 de 01 de março de
2013, instituiu nova forma de apuração do Patrimônio de Referência Exigido – PRE, agora denominado
Risk Weighted Assets (RWA).

O índice de Basiléia e as exigibilidades do patrimônio líquido do WooriBank do Brasil podem ser assim
demonstrados (em R$ mil):

2.014

2.013

RWA CPAD
RWA PARA RISCO DE
MERCADO
RWA CAM
RWA JUR1
RWA OPAD
RWA

55.808

66.404

975

19

975
10.020
66.803

19
11.363
77.786

Patrimônio de Referência
Índice de Basiléia

79.624
119,19

75.958
97,65
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CONCLUSÃO
O WooriBank do Brasil completou recentemente 2 anos de operação e, neste período, o Banco
desenvolveu diversas ações visando a implementação da sua estrutura de gerenciamento de riscos, em
conformidade com as normas do Banco Central do Brasil e do Comitê de Supervisão Bancária de
Basileia, os quais alcançam o modelo de gestão, o conceito, as categorias e políticas de gestão riscos,
assim como os procedimentos de documentação e armazenamento de informações, os relatórios de
gerenciamento de risco e o processo de divulgação das informações.

BANCO WOORIBANK DO BRASIL S.A.
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