
 

 

 

 

 

PLANO DE CAPITAL E DE CONTINGÊNCIA DE 

CAPITAL 

   

                              Estrutura de 

Gerenciamento 

  C                     

 
 
 

2018 
 



 
 

      
Plano de Capital e de Contingência de Capital 

 

 

     2 

1. GERENCIAMENTO DE CAPITAL 
 

Em conformidade com a Resolução CMN 4.557/2017, as instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e que são obrigadas a 

apurar Patrimônio de referência (PR), devem possuir uma estrutura de gerenciamento de 

capital, que seja compatível com a natureza de suas operações e com a complexidade dos 

seus produtos e serviços. 

O gerenciamento de capital é definido como processo contínuo de: 

 Monitoramento e controle do capital mantido pela instituição; 

 Avaliação da necessidade de capital para fazer face aos riscos a que a instituição 

está exposta; e 

 Planejamento de metas e de necessidade de capital, considerando os objetivos 

estratégicos da instituição. 

 

 

2. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE CAPITAL 

 

O gerenciamento de capital busca avaliar e planejar a necessidade de capital a ser mantido 

pela instituição para fazer face aos riscos a que está exposta. Para isto utiliza como 

ferramentas para esta gestão o Plano de Capital e o histórico das informações relacionadas 

a alocação de capital reportadas ao Banco Central do Brasil. 

A estrutura gerenciamento de capital da Mundinvest está organizada da seguinte forma: 
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2.1. Requerimento de Capital 

De acordo com a Resolução n° 4.193/2013 do CMN, em vigor desde 1º de outubro de 2013, 

para fins do cálculo dos requerimentos mínimos de capital, deve ser apurado o montante 

dos ativos ponderados pelo risco (RWA), obtido pela soma das seguintes parcelas: 

 RWACPAD: parcela relativa às exposições ao risco de crédito; 

 RWACAM: parcela relativa às exposições em ouro, em moeda estrangeira e em 

ativos sujeitos à variação cambial; 

 RWAJUR: parcela relativa às exposições sujeitas à variação de taxas de juros, cupons 

de juros e cupons de preços e classificadas na carteira de negociação; 

 RWACOM: parcela relativa às exposições sujeitas à variação do preço de 

mercadorias (commodities); 

 RWAACS: parcela relativa às exposições sujeitas à variação do preço de ações e 

classificadas na carteira de negociação; 

 RWAOPAD: parcela relativa ao cálculo de capital requerido para o risco operacional. 

O Patrimônio de Referência (PR) é composto por: 

 Nível I - composto pelo Capital Principal e pelo Capital Complementar; 

 Nível II. 

  

2.2. Limites Operacionais 

O Índice de Basileia é um indicador definido pelo Comitê de Supervisão Bancária, que 

recomenda que seja medida a relação o Patrimônio de Referência e os ativos ponderados 

pelo risco (RWA) da instituição.  

 IB = PR / RWA * 100 

Com a implantação do Acordo de Basileia III, o fator f aplicável ao montante RWA no Brasil 

correspondem: 

 8,625% até 31 de Dezembro de 2018; e  
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 8,0% a partir de 1º de Janeiro de 2019. 

 

Requerimentos mínimos de capital: 

 6% Patrimônio de Referência – Nível I; 

 4,5% Patrimônio de Referência – Capital Principal 

A Resolução 4.193/2013 do CMisN criou ainda os Adiciona de Capital Principal 

ACPconservação, ACPcontraciclico e ACPsistêmico, visando fortalecer a estrutura de capital 

das instituições financeiras e dar maior solidez ao Sistema Financeiro,  sendo: 

ACPconservação: 

 1,875% até 31 de Dezembro de 2018; e  

 2,5% a partir de 1º de Janeiro de 2019. 

ACPcontraciclico: 

 0% percentual aplicável no Brasil é igual a zero 

ACPsistêmico 

 0% uma vez que a razão entre o valor a exposição total da Mundinvest e o Produto 

Interno Bruto (PIB) do Brasil é inferior a 10% (dez por cento). 

LIMITES 2018 2019 2020 2021 2022

Índice de Basiléia 10,5% 10,5% 10,5% 10,5% 10,5%

Fator  f 8,625% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

Adicional de Conservação  Capital Principal 1,875% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%  

 

A Administração estabeleceu como meta da instituição manter o Índice de Basileia acima 

de 15%. As projeções demonstram, entretanto, que a instituição possui capital mais do que 

suficiente. 
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3. PLANO DE CAPITAL 

Abrangendo o horizonte de 2018 – 2022, o plano de capital da Mundinvest é uma 

ferramenta que a Administração utiliza visando dar manutenção às estratégias definidas, 

objetivando sustentar as posições do Patrimônio de Referência (PR), do Nível I e do Capital 

Principal em níveis compatíveis, considerando cenários econômicos em condições normais 

e em situações de estresse. 

O plano de capital da Mundinvest é o documento que possibilita à administração: 

 Observar a adequação dos níveis do PR, do nível I e do Capital Principal aos riscos 

incorridos; 

 Identificar eventuais deficiências da estrutura de gerenciamento de capital; 

 Avaliar a ações propostas para correção de deficiências no processo de 

gerenciamento de capital; 

 Avaliar o impacto no capital resultante de testes de estresse; 

 

3.1. Metas e Projeções de Capital 

Os limites estabelecidos pela Resolução do CMN 4.193 de 2013, altera valores mínimos do 

fator f, que passa de 8,625% em 2018 para 8,0% em 2019. O Adicional de Conservação de 

Capital Principal também sofre alteração, passando de 1,875% em 2018 para 2,5% em 

2019. 

 

3.2. Premissas 

As premissas para as principais variáveis econômicas do plano de capital estão 

demonstradas abaixo, e são baseadas em projeções de mercado para o horizonte 2018 – 

2022 (Relatório Fócus). 
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QUADRO INDICADORES BACEN i(IPCA, IGP-M, SELIC) 

 

Fonte: Relatório Focus de26/01/2018 

 

Fonte: Relatório Focus de26/01/2018 

 

Fonte: Relatório Focus de26/01/2018 
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3.4. Principais fontes de receitas 

A estrutura de custos é bem definida e estável, dado o volume de operações. Dessa forma 

as receitas médias apresentam as seguintes posições: 

 

 

 

Observa-se dessa forma, dependência do comportamento de mercado em relação ao preço 

das ações e do comportamento das taxas de juros, correspondendo esses dois itens a mais 

de 70% do total de receitas da Instituição. 

 

3.5. Principais ameaças: 

 

 Acirramento da piora da situação macroeconômica dos diversos países, que hoje 
vem interferindo no comportamento das economias dos países em 
desenvolvimento, com impacto relevante nos preços de ativos, taxas de juros e de 
câmbio, etc.;  

 Movimentos atípicos do mercado de ações que venham a ocasionar perdas em 
investimentos e aplicações e nos produtos de administração de fundos de 
investimentos; 

 Intervenções governamentais que redundem em movimentos de mercado, com 
repercussões nos preços dos ativos e nos volumes de operações, tanto próprias 
quanto da gestão de recursos de terceiros; 

 Oscilações relevantes nas taxas de juros que impactem os seus rendimentos de 
aplicações, tanto nos mercados de renda fixa quanto no de renda variável, assim 
como nos fundos administrados; 

 Exigências regulamentares que venham a afetar os negócios da Instituição; etc. 
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3.6. Principais oportunidades: 

 Fortalecimento da situação macroeconômica dos países que hoje vem 
apresentando problemas, com impacto positivo nos países em desenvolvimento, 
com reflexos positivos em termos de valorização de ações e de outros ativos; 

 Movimentos de recuperação dos mercados financeiros e de capitais, com reflexos 
positivos nos investimentos e operações da Instituição; 

 Intervenções governamentais favoráveis ao crescimento dos mercados de renda 
fixa e variável; 

 Fortalecimento da economia nacional com a agregação de fatores positivos ao 
processo de intermediação financeira, etc.  

 

3.7. Metas de crescimento ou de participação no mercado  

Foram mantidos para os vários períodos de projeções os mesmos níveis de participação no 
mercado hoje vigentes, com possibilidades de simulações de diversos fatores que podem 
vir a impactar a situação da corretora, com os respectivos impactos em termos de 
exposição a riscos e necessidades adicionais de capital. 

 

4. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 

A política da sociedade é no sentido de distribuir 25% dos lucros apurados em cada 
semestre e capitalizar o saldo remanescente. Esse percentual foi mantido em todos os 
cenários de projeções, exceto para o cenário pessimista, quando não houve distribuição de 
dividendos em decorrência do resultado apresentado nas projeções deste cenário. 

 

5. RESULTADO DAS PROJEÇÕES 

É parte integrante deste Plano de Capital as planilhas que foram anexadas, apresentando 
03 (três) versões diferentes, sendo: 

1. Projeções com resultados mais prováveis e com previsão de capitalização de 75% 
dos resultados; 

2. Projeções com resultados mais conservadores, com capitalização de 75% dos 
resultados; 

3. Projeções com resultados que refletem a ocorrência de eventos severos e condições 
extremas de mercado, sem distribuição de resultados. 
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5.1. Cenário Provável: 

Neste cenário a instituição mantém um crescimento sustentado para os 05 anos de 
projeções, apresentando índices de Basileia superiores 100%.  

O Cenário apresentou resultados positivos em todos os anos, consequentemente a 
evolução do patrimônio líquido acompanhou essa evolução gradual, resultando em 
excelente situação de liquidez. 
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O Patrimônio de Referência e seus componentes, Nível I e Capital Principal, apresentaram 
situação de crescimento em decorrência do resultado positivo apurado neste cenário. 

 

 

Em Dezembro de 2018 o Índice de Basileia atingiu 117,3% nas projeções, fechando em 
Dezembro de 2022 em 106,5%, demonstrando uma situação ainda bastante confortável. 
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5.2. Cenário Otimista: 

Neste cenário, os resultados positivos se mantêm durante os 05 anos de projeções, mesmo 
sendo prejudicado por um leve crescimento das despesas administrativas, que de certa 
forma representa uma evolução bastante superior à previsão de crescimento das receitas. 

Apesar do quadro de aumento das despesas administrativas neste cenário, o patrimônio 
líquido se mantém com crescimento relativamente próximo aos patamares observados no 
cenário provável, mantendo-se, ainda, os índices de Basiléia superiores a 100% em todos 
os anos, quando em Dezembro de 2018 atingiu o índice de 116,8%.  
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O Patrimônio de Referência e seus componentes, Nível I e Capital Principal, também 
apresentaram situação de crescimento neste cenário. 

 

 

Em Dezembro de 2018 o Índice de Basileia atingiu 116,8% nas projeções, fechando em 
Dezembro de 2022 em 103,9%, demonstrando também uma situação ainda bastante 
confortável. 
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5.3. Cenário Pessimista: 

As premissas foram estabelecidas para cenários de estresses continuados por todos os 
anos. Este cenário foi elaborado unicamente para mostrar que mesmo nessas condições, 
com perda seguida na carteira de ativos em todos os anos, em função de quedas na taxa 
SELIC e nas bolsas de valores, e com elevado crescimento das despesas administrativas, há 
a séria deterioração dos resultados e dos ativos, o que seria improvável sem uma ação 
imediata e instantânea da administração e dos acionistas. 
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O Patrimônio de Referência e seus componentes, Nível I e Capital Principal, apresentaram 
tendência de queda em decorrência ao stress submetido aos resultados neste cenário. 

 

Os índices de Basileia se manteriam muito acima dos limites estabelecidos pelo Plano de 
Capital e dos limites regulamentares, apesar das posições inferiores aos demais cenários, 
tendo em vista os confortáveis níveis de capitalização em que se encontra a instituição. 
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6. PLANO DE CONTINGÊNCIA DE CAPITAL 

A instituição possui capacidade de manter o seu Patrimônio de Referência bastante 

acima da meta mínima estabelecida pelos acionistas, devendo gerir os seus investimentos e 

operações de forma a manter essa situação, estabelecendo pontos de controle para efeito 

de contingência, que será acompanhado para a tomada das seguintes providências: 

 

 a) Índice de Basileia superior a 50%: Nenhuma providência será tomada; 

 b) Índice de Basileia variando entre 25% e 50%: A diretoria fará análise do ambiente 
de negócios e decidirá sobre a necessidade de se reunir com os acionistas, no sentido de 
tomada de alguma providência; 

 c) Índice de Basileia variando entre 20% e 25%: A Diretoria deverá estabelecer em 
função do ambiente de negócios e da situação conjuntural, novo percentual mínimo de 
Índice de Basileia e submeter à análise dos acionistas, que decidirão quanto à manutenção 
ou alteração da meta inicial; 

 d) Índice de Basileia variando entre 15% e 20%: A diretoria apresentará aos 
acionistas proposta de redução da meta mínima e da necessidade de se aportar capital à 
Instituição, com vistas a adequá-lo à meta mínima inicial; 

 e) Índice de Basileia abaixo de 15%: A diretoria, após discussão com os acionistas, 
apresentará plano de reorganização operacional, com reavaliação dos seus investimentos e 
operações, no sentido de manter o referido Índice acima do mínimo legal exigido e das 
novas expectativas dos acionistas. 

 

Aprovações: 

 
 

João Carlos de Magalhães Lanza   Eduardo de Almeida Pinto 
Diretor               Diretor 

 

 

José Domingos Vieira Furtado 
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