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1. Introdução 
 

Definido como perda potencial do valor/ preço de um instrumento/ produto financeiro proveniente 
de movimentos dos mercados (taxas de juros,  taxa de câmbio, preço de ações, preços de 
commodities, etc.), o risco de mercado 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) considera 100% da posição 
de investimentos, que se limita a operações relacionadas aos produtos oferecidos pela Western 
Union, uma vez que não são assumidas posições especulativas, conforme determinado em Política 
de Investimentos. Com o intuito de reduzir a exposição cambial, diariamente são realizadas 
operações de hedge, através de operações de câmbio futuro. A exposição remanescente, é 
considerada para cálculo da perda máxima esperada em função da variação cambial, através de 
cálculo de VAR (Value at Risk), considerando um intervalo mínimo de 120 dias anteriores a data 
do cálculo. 
  
Seguindo as intruções da Resolução 3.464 de 26 de Junho de 2007, a Western Union possui uma 
estrutura de gerenciamento de risco de mercado com tamanho compatível com a natureza de suas 
operações, complexidade de seus produtos e dimensão de exposição ao risco de mercado da 
instituição, que responde ao comitê criado para este fim, denominado de 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, incluindo também os 
riscos de Mercado.  
 

2. Risco de Mercado 
 
 

2.1. Gerenciamento de Risco de Mercado 
 
A área de Crédito, Risco e Controles Internos foi eleita como unidade única responsável pelo 
gerenciamento de riscos de mercado,  não tendo suas atividades relacionadas as áreas de negócios 
e administração de recursos de terceiros O gerenciamento de risco de mercado está sob 
responsabilidade do Diretor Presidente, responsável pelo Banco e pela Corretora, devidamente 
indicado no UNICAD. 
 
De acordo com a estrutura atual da Western Union, estão sujeitas ao risco de mercado os 
investimentos realizados em Letras do Tesouro Nacional e CDBs em bancos de primeira linha, 
impactando diretamente a parcela de risco RWAJUR1 e a exposição cambial oriunda das posições 
compradas e vendidas em moedas estrangeiras, que impactam a parcela de risco RWACAM.  
 
Atualmente a Western Union não possui operações que gerem impacto nas parcelas RWAJUR2, 
RWAJUR3 e RWAJUR4. 
 
Diariamente as áreas de Tesouraria, Contabilidade e Compliance e os Diretores Estatutários 
recebem um informativo dos monitoramentos realizados. Para as análises em que não haja sinais 
de aumento de risco, será apontada bandeira verde. Nos casos de análises onde se encontram 
sinais de deterioração da liquidez, serão reportadas bandeiras amarela ou vermelha, de acordo 
com critérios internos estabelecidos, e serão tomadas as medidas de contingência necessárias 
conforme estabelecido nos procedimentos de Gestão de Capital. 
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Testes de stress são realizados diariamente para que sejam gerados os sinais de alerta citados no 
parágrafo acima. 
 
Mensalmente são apresentados ao Comitê de Risco todos os procedimentos realizados ao longo do 
mês antecedente, identificando e explicando outliers ou qualquer situação que fuja do padrão de 
comportamento. 
 

3. Política de Gestão de Risco de Mercado 
 

3.1 Política  
 
A Western Union possui uma Política de Gestão de Risco de Mercado aprovada,  com revisão 
minima anual, que visa estabelecer as diretrizes da gestão do risco de mercado na  Western Union, 
tendo como objeto: 
 

� Estabelecer às responsabilidades das áreas pertinentes a gestão do risco de mercado 

� Estabelecer as diretrizes de monitoramento e controles de risco de mercado 

� Estabelecer as funções que serão exercidas pelas áreas que participam na gestão do risco de 
mercado. 

 

3.2. Procedimentos 
 

Além dos procedimentos internos de controle, é utilizado o sistema  RiskDriver disponibilizado pela 
empresa Finaud, especializada na gestão de riscos. 
 
Somados a Política de Gestão de Risco de Mercado, estão descritos os Procedimentos Diários e 
Mensais de Gerenciamento e Monitoramento de Capital, que englobam Riscos de Mercado, Riscos 
de Liquidez e Gerenciamento de Capital, que também tem revisão mínima anual. 
 

4. Conclusão 
 

De acordo com a complexidade dos negócios existentes atualmente na operação da Western Union, 
aquele que apresenta maior risco de mercado é o negócio de câmbio, que impacta diretamente a 
parcela de risco cambial RWACAM. 
 
O risco cambial é monitorado diariamente, tendo exposição média de 5% do patrimônio de 
Referência, quando a exposição máxima permitida pelo Banco Central do Brasil é de 30% do PR.  
 
O risco oriundo dos investimentos realizados em Letras do Tesouro Nacional e em CDBs possuem 
baixa representatividade, porém também são monitorados diariamente, não tendo histórico de 
extrapolação dos limites máximos permitidos. 
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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. 
 
As parcelas RWACAM e RWAJUR1 podem ser identificadas na tabela abaixo: 
 

 
 

 

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


