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1.  Definição 

Este normativo tem por objetivo estabelecer diretrizes e fundamentos associados à estrutura e ao processo de 

gerenciamento do risco operacional e à atuação de controles internos na Taquari Administradora de Carteira de 

Valores Mobiliários Ltda. (“Taquari Asset”). 

2. Público Alvo 

• Taquari Asset 

3. Descrição 

3.1. Conceito de Risco Operacional 

Risco Operacional é a possibilidade de perdas decorrentes de falhas, deficiências ou inadequação de processos, 

pessoas, sistemas ou eventos externos, incluindo perdas legais.  

O conceito de Risco Operacional inclui o Risco Legal que é a possibilidade de perda decorrente do 

descumprimento de leis ou regulamentações aplicáveis, inadequação de produtos, serviços ou contratos. 

 

3.2. Conceito de Controles Internos 

Controles Internos é o conjunto de procedimentos estabelecidos pela instituição com a finalidade de reduzir os 

riscos operacionais presentes em suas atividades, seus sistemas de informações financeiras, operacionais e 

gerenciais. 

 

3.3. Gerenciamento de Riscos Operacionais 

A abordagem de gerenciamento de Risco Operacional adotada pelo Banco Fibra S.A., contratado pela Taquari 

Asset para prestar o serviço de gerenciamento de riscos operacionais, criou o modelo de três linhas de defesa. 

Primeira Linha de Defesa: objetiva a gestão dos riscos inerentes às suas atividades, implementando e/ou 

aperfeiçoando os controles e ações mitigatórias necessárias. 

Segunda Linha de Defesa: visa auxiliar a primeira linha na identificação de riscos e sua mitigação, avaliar a 

qualidade do ambiente de controle na primeira linha e atuar de forma consultiva, sugerindo revisão de processos 

ou novos controles à primeira linha de defesa. 

Terceira Linha de Defesa: visa a avaliação de todos os elementos, de qualquer linha de defesa, avaliando a 

eficácia da governança, do gerenciamento dos riscos e controles e o alcance dos objetivos esperados. 

 

As três linhas desempenham papéis independentes e complementares na governança de Controles Internos e 

Riscos Operacionais. 
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3.4. Categorias de Risco Operacional 

Para efeito de categorização são utilizadas as mesmas definições adotadas pelo Banco Central do Brasil: 

• Fraudes internas; 

• Fraudes externas; 

• Demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho; 

• Práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços; 

• Danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição; 

• Situações que acarretem a interrupção das atividades da instituição; 

• Falhas em sistemas, processos ou infraestrutura de tecnologia da informação  

• Falhas na execução, no cumprimento de prazos ou no gerenciamento das atividades da instituição. 

 

Adicionalmente às oito categorias de risco operacional mencionadas acima, são adotados eventos e tipos de risco 

operacional. 

 

3.5. Etapas do gerenciamento de risco operacional 
 

• Identificação: Consiste em mapear os processos, identificar os riscos, associar os riscos aos processos e 

identificar os controles mitigatórios; 

• Mensuração e avaliação: Compreende medir e avaliar a exposição para cada risco identificado; 

• Mitigação e controle: Desenvolver planos de ação para manter a exposição ao risco em patamares 

aceitáveis; 

• Monitoramento: Monitorar o ambiente de controles internos e o nível de exposição ao risco; 

• Reporte: Manter a administração informada sobre os riscos operacionais e a qualidade do ambiente de 

controles internos. 

4. Atribuição dos Colaboradores 

Os colaboradores da Taquari Asset devem comunicar ao Compliance Officer de sua área, ou ao responsável pela 

área de Controles Internos e Risco Operacional, sempre que identificar um evento que caracterize falha, erro ou 

risco operacional, mesmo nos casos em que o risco não esteja diretamente relacionado à sua área de atuação. 

5. Indicadores 

O objetivo é manter o risco operacional em níveis apropriados ao porte e complexidade das operações da 

organização. 

Os indicadores para efeito de apetite de risco focam no controle de eventos de risco operacional que possam 

impactar significativamente a operação, assim como os resultados da instituição, e na suficiência de provisão e 

capital alocado para Risco Operacional. 
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6. Responsabilidade 

• Taquari Asset 

 

7. Áreas Validadoras 

• Superintendência Executiva Jurídico e Compliance 

 

 


