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OBJETIVO

O objetivo da Política de Gerenciamento de Capital (“Política”) da Gávea DTVM Ltda. (“Gávea DTVM”)
é estabelecer certos procedimentos que o capital seja gerenciado conforme os objetivos e normas
estabelecidos pelos diretores estatutários da Gávea DTVM (“Diretoria”).
A estrutura de gerenciamento de capital do grupo Gávea abrange somente a Gávea DTVM, conforme
o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif).
A Resolução BCB no 3.988/2011 e alterações posteriores define o gerenciamento de capital como o
processo contínuo de: (i) monitoramento e controle do capital mantido pela instituição; (ii) avaliação
da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição está sujeita; e (iii)
planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da
instituição.

2.

RESPONSABILIDADES

2.1 Departamento Financeiro
Gerenciar o capital da Gávea DTVM nos termos da Resolução BCB no 3.988/11, combinada
com a Resolução BCB no 4.193/13.
Informar tempestivamente a Diretoria qualquer necessidade de capital de curto e longo prazo
decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado ou como resultado das
simulações.
2.2 Diretor Financeiro
Definir os processos e controles relativos à estrutura de gerenciamento de capital;
Monitorar e controlar o capital mantido pela Gávea DTVM;
Avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a Gávea DTVM está sujeita;
Planejar as metas de necessidade de capital, considerando os objetivos estratégicos da
instituição; e
Antecipar a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de
mercado.
2.3 Diretoria
Revisar e aprovar, no mínimo anualmente, as políticas e as estratégias para o gerenciamento
do capital; e
Garantir a compatibilidade das políticas e estratégias de gerenciamento de capital com o
planejamento estratégico da Gávea DTVM.
2.4 Auditoria Interna
Avaliar anualmente o processo de gerenciamento de capital.
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ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL

A estrutura de gerenciamento de capital deve ser compatível com a natureza das operações, da
complexidade dos produtos e serviços oferecidos, e da dimensão de sua exposição a riscos da Gávea
DTVM. Para os efeitos da Resolução BCB no 3.988/2011 e alterações posteriores, a estrutura de
gerenciamento de capital da Gávea DTVM prevê:
Mecanismos que possibilitem a identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos pela
instituição, inclusive aqueles não cobertos pelo Patrimônio de Referência (PR);
Políticas e estratégias claramente documentadas para gerenciamento de capital, que
estabeleçam mecanismos e procedimentos destinados a manter o capital compatível com os
riscos incorridos pela instituição;
Plano de Capital abrangendo o horizonte mínimo de três anos;
Simulações de eventos severos e condições extremas de mercado (testes de estresse) e
avaliação de seus impactos no capital; e
Relatórios gerenciais semestrais sobre a adequação do capital para a Diretoria.
Por ser uma sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários, a Gávea DTVM fica dispensada
de implementar o Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (Icaap).
A Gávea DTVM é vedada a realizar operações que financiem investidores e a conceder crédito, logo,
não realiza transações que requeiram garantias, aval ou fiança em favor de terceiros.
No mais, os recursos próprios da Gávea DTVM são aplicados somente em títulos públicos, não
estando, portanto, sujeito a risco de descasamento de moedas, prazos, taxas e indexadores.

4.

METODOLOGIA

A previsão de alocação de capital será calculada com base no Planejamento Estratégico do
conglomerado financeiro e do econômico-financeiro dos próximos três anos.
Poderão ser adotadas premissas pelo departamento Financeiro para suprir possíveis lacunas não
disponíveis ou não detalhadas no Planejamento Estratégico. Todas as premissas serão devidamente
formalizadas no Plano de Capital e aprovadas pela Diretoria.
Caso a avaliação da necessidade de capital pela instituição financeira aponte para um valor acima do
Patrimônio de Referência (PR), a instituição deve manter capital compatível com os resultados das
suas avaliações internas.

4.1 Plano de Capital
Segundo a Resolução BCB no 3.988/2011 e alterações posteriores, o Plano de Capital deve: (i) ser
consistente com o Planejamento Estratégico; (ii) abranger o horizonte mínimo de três anos; (iii) ser
revisado e aprovado no mínimo anualmente pela Diretoria; e (iv) e prever, no mínimo:
Metas e projeções de capital
Principais fontes de capital da instituição
Plano de contingência de capital
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Ameaças e oportunidades relativas ao ambiente econômico e de negócios
Projeções dos valores de ativos e passivos, bem como das receitas e despesas
Metas de crescimento ou de participação no mercado
Política de distribuição de resultados
O Diretor Financeiro enviará anualmente à Diretoria, ou quando necessário, o Plano de Capital da
Gávea DTVM, contendo:
Cenário previsto abrangendo o horizonte mínimo de três anos
A evolução do cenário pode ser semestral, de acordo com o julgamento do Diretor Financeiro
Testes de Estresse, com a descrição das variáveis utilizadas para teste
A evolução das contas de ativo, passivo e resultado, no período em questão
Os valores a serem alocados por parcela regulatória
Os valores a serem alocados por produto
As insuficiências de capital identificadas devem ser formalizadas identificando as causas para
o possível desenquadramento
Possíveis fontes de capital
A Diretoria deve analisar o Plano de Capital e tomar as medidas necessárias para manter o
nível de capital dentro dos limites definidos no Planejamento Estratégico e pelos órgãos
reguladores.

4.2 Identificação de Fontes de Capital
Ao longo da análise serão identificadas possíveis fontes de capital para suprir possíveis deficiências
apontadas ao longo do estudo. Estas fontes devem ser incluídas no Plano de Capital. As fontes de
capital serão classificadas de acordo com o prazo em que as mesmas estarão disponíveis.

4.3 Relatórios Gerenciais
Os relatórios devem ser enviados somente a pessoas autorizadas pela Diretoria.
Em relação aos relatórios de acesso público, a Diretoria deve definir o nível de divulgação das
informações que será dado a estes relatórios, sempre considerando as exigências dos órgãos
reguladores.

4.4 Relatórios Públicos
O resumo da estrutura de gerenciamento de capital da Gávea DTVM e o endereço de acesso público
do relatório são divulgados ao público em conjunto com as demonstrações contábeis. No relatório, a
responsabilidade da Diretoria é informada.
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DOCUMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Toda informação referente ao Gerenciamento de Capital deve ser devidamente documentada e
armazenada pelo prazo mínimo de cinco anos.
A documentação e armazenamento devem garantir a exatidão, veracidade e integridade da
informação e suas respectivas evidências. Assim como acesso somente as pessoas devidamente
autorizadas pelo Diretor Financeiro.

6.

GESTÃO DA POLÍTICA

Esta política deve ser revisada e aprovada no mínimo anualmente, pela Diretoria, a fim de
determinar sua compatibilidade com o planejamento estratégico da instituição e com as condições de
mercado.
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