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1. Introdução 
 

Definido como  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, o 
Gerenciamento de Capital associado à Western Union do Brasil Participações LTDA (Western 
Union), composta pelo Banco Western Union do Brasil S.A. (Banco Western Union) e a Western 
Union Corretora de Câmbio S.A. (Corretora Western Union) abrange todas as instituições do 
conglomerado econômico-financeiro, sendo efetuado de maneira prospectiva, antecipando a 
necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado. 
  
Seguindo as intruções da Resolução 3.988 de 30 de Junho de 2011, a Western Union possui uma 
unidade única responsável pelo gerenciamento de capital com estrutura de tamanho compatível 
com a natureza de suas operações, que responde ao Comitê de Riscos. 
 
O Comitê de Riscos é responsável pelo gerenciamento de todos os riscos envolvidos na Western 
Union tendo que aprovar políticas, procedimentos e revisões de processos que previnam ou 
possam trazer quaisquer riscos ao conglomerado econômico-financeiro. 

 
2. Gerenciamento de Capital 

 
 

A área de Risco, Crédito e Controles Internos foi eleita como unidade única responsável pelo 
gerenciamento de capital, não tendo suas atividades relacionadas as áreas de negócios e 
administração de recursos de terceiros. O Diretor Presidente é o Diretor cadastrado no UNICAD 
como responsável pela gestão de capital do conglomerado. 
 
Cumprindo com o Artigo 6º da Resolução 3988 de 30 de Junho de 2011, a Western Union não é 
obrigada a implementar o ICAAP (Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital), uma vez 
que possui ativo total inferior a R$ 100.000.000.000,00 (Cem Bilhões de Reais). 
 
Diariamente a área de Risco, Crédito e Cobrança compila informações relevantes e gera relatórios  
de controle para as áreas de Tesouraria, Compliance e Controladoria para proceder com os itens 
contidos no Artigo 4º da Resolução 3.988 do Conselho Monetário Nacional, que estabelece que a 
estrutura de gestão de capital deve prever no mínimo i) Mecanismos que possibilitem a 
identificação e avaliação dos riscos relevantes incorridos pela instituição, inclusive aqueles não 
cobertos pelo PRE. ii) Políticas e estratégias para o gerenciamento de capital claramente 
documentadas, que estabelecem os mecanismos e procedimentos destinados a manter o capital 
compatível com os riscos incorridos pela instituição. iii) possuir plano de capital que abranja 
horizonte mínimo de 3 anos. iv) simulações de eventos severos e condições extremas de mercado 
(testes de estresse) e avaliação de seus impactos no capital. v)Relatórios gerenciais periódicos 
sobre a adequação do capital para a diretoria.    
 
Tais relatórios podem gerar bandeiras verdes, amarelas ou vermelhas de acordo com o risco 
identificado. Caso haja sinais de deterioração do capital e ocorram bandeiras amarelas ou 
vermelhas, além das áreas citadas anteriormente, serão informados imediatamente os diretores 
estatutários da Western Union para que sejam tomadas as medidas de contingência necessárias 
conforme estabelecido nos procedimentos de Gestão de Capital. 
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É utilizada a ferramenta ForCapital, fornecida pela empresa Finaud Auditores independentes com 
o intuito de efetuar projeções financeiras para um período de até 3 anos, verificando potenciais 
impactos no patrimônio do grupo, nos indicadores de eficiência e também nos indicadores de 
Basiléia. De acordo com as projeções vigentes, não foram identificados cenários em que o índice de 
basileia fique abaixo de 20%, portanto, mesmo no cenário mais estressado, a Western Union 
possuirá capital suficiente para manter a liquidez de sua operação. 
 
Mensalmente são apresentados no Comitê de Risco os resultados de todos os procedimentos 
realizados, identificando e explicando outliers ou qualquer situação que fuja do padrão normal de 
comportamento. Os cálculos apresentados no comitê englobam índices diários e mensais. 
 
 

3. Política de Gestão de Capital 
 

3.1 Política 
 
A Western Union possui uma Política Corporativa de Gestão de Capital aprovada, que incorpora os 
procedimentos de Monitoramento e Controle do Risco de Liquidez e de Monitoramento e Controle 
do Risco de Mercado. 

 Tal política e seus procedimentos são revisados no mínimo uma vez ao ano, devendo ter, 
obrigatoriamente, a aprovação do Comitê de Risco. 

3.2. Procedimentos 
 

Fazem parte da Política de Gestão de Capital os procedimentos diários e mensais de gerenciamento 
de  capital, que incluem a utilização de procedimentos internos e da ferramenta de gestão de risco 
Riskdriver, desenvolvido pela empresa Finaud, especializada na solução de questões inerentes a 
riscos e reporte ao Banco Central do Brasil.  
 

3.2.1 Diários: 

� Procedimentos de Risco de Mercado 

� Procedimentos de Risco de Liquidez 

� Procedimentos de Risco de Crédito 

� Cálculo de Cenários de Stress: 

3.2.2 Mensais: 

� Apresentação ao Comitê de Risco de relatórios consolidados com índices mensais do Grupo 
econômico-financeiro, projeções e apontamento de eventuais riscos identificados. 
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4. Conclusão  
 

A Western Union apresentou margem de R$ 74.581.666,63 ante o Patrimônio de Referência 
Mínimo requerido para o RWA apurado no mês de Dezembro de 2015. No mesmo mesmo mês foi 
apurado índice de Basiléia de 50,64% e margem de R$ 23.895.575,26 sobre o Limite de 

Imobilização. 

De acordo com os valores apresentados abaixo e com as projeções de capital efetuadas, onde não é 
identificado cenário de insuficiência de capital, é possível concluir que a Western Union possui 

capital suficiente para lhe garantir liquidez superior à exigida pelos órgãos reguladores. 

 

 

Mar-15 Jun-15 Set-15 Dez-15

PATRIMÔNIO DE 

REFERÊNCIA PARA 

COMPARAÇÃO COM O RWA

R$ 88,297,318.64 R$ 90,027,318.43 R$ 92,998,442.85 R$ 95,279,995.31

PATRIMÔNIO DE 

REFERÊNCIA (PR)
R$ 88,297,318.64 R$ 90,027,318.43 R$ 92,998,442.85 R$ 95,279,995.31

RWACAM R$ 13,526,672.60 R$ 44,717,547.07 R$ 16,800,824.17 R$ 36,074,550.21

RWAJUR1 R$ 293,164.18 R$ 309,679.27 R$ 315,589.45 R$ 452,638.91

RWAJUR2  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

RWAJUR3  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

RWAJUR4  R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

VALOR TOTAL DA PARCELA 

RWACOM
 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

VALOR TOTAL DA PARCELA 

RWAACS
 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

RWA PARA RISCO DE CRÉDITO 

POR ABORDAGEM 

PADRONIZADA - RWACPAD

R$ 24,920,435.67 R$ 51,664,795.43 R$ 50,432,651.45 R$ 54,759,341.73

RWA PARA RISCO 

OPERACIONAL POR 

ABORDAGEM 

PADRONIZADA - RWAOPAD

R$ 88,588,650.61 R$ 88,588,650.61 R$ 96,880,093.50 R$ 96,880,093.50

VALOR CORRESPONDENTE 

AO RBAN
 R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -   

ATIVOS PONDERADOS POR 

RISCO (RWA)
R$ 127,328,923.06 R$ 185,280,672.38 R$ 164,429,158.57 R$ 188,166,624.34

PATRIMÔNIO DE 

REFERÊNCIA MÍNIMO 

REQUERIDO PARA O RWA

R$ 14,006,181.54 R$ 20,380,873.96 R$ 18,087,207.44 R$ 20,698,328.68

MARGEM SOBRE O PR 

CONSIDERANDO A RBAN
R$ 74,291,137.11 R$ 69,646,444.47 R$ 74,911,235.40 R$ 74,581,666.63


