Gestão Integrada de Riscos

e de Capital – Resoluções
CMN 4.557/2017, com
atualização da Resolução
CMN 4.943/2021

Instrutor: Sandra Kiyoe Shimooka

Graduada em Tecnologia da Informação, pós-graduada em Administração Financeira e em Gestão de
Projetos, e MBA em Gestão de Riscos (Fipecafi-USP). Funcionária do Banco do Brasil há 29 anos, atualmente
responsável pelo assessoramento aos Comitês de Riscos e de Capital, de Sustentabilidade Empresarial e de
Tecnologia e Inovação da Instituição. Atuou nas áreas de Auditoria Interna, Projeto Estratégico Basileia II –
Risco de Crédito, Superintendência de Varejo Santa Catarina e Diretoria de Crédito.
Objetivos do curso: Prover conhecimento e aplicabilidade dos normativos referentes à estrutura de
gerenciamento integrado de riscos e de capital nas instituições financeiras, com a inclusão dos riscos social,
ambiental e climático, em vigor a partir de 01/12/2022.
Serão tratados temas como Declaração de Apetite por Riscos (RAS), Testes de Estresse, Processo Interno de
Avaliação da Adequação de Capital (Icaap) e gerenciamento de capital.
Metodologia: Aulas expositivas acompanhando os enunciados da Resolução CMN 4.557/2017 e suas
atualizações, seguida por debates, realização de exercícios e troca de experiências.

Público-alvo: profissionais do mercado financeiro das áreas de riscos, controles internos e auditoria interna, ou
aqueles que desejam ingressar no mercado de trabalho com foco em gestão de riscos e de capital.
Carga horária: 15h
Realização: 16 a 20 de maio de 2022
das 9h às 12h, ao vivo, pela plataforma online (link será enviado mediante inscrição)
Investimento - Valores com descontos progressivos para associados:
Primeira inscrição da Instituição
R$ 830,00
Segunda inscrição da mesma

R$ 747,00

Terceira inscrição da mesma

R$ 705,50

Quarta inscrição da mesma

R$ 664,00

Realização Inscrições Não Associados: R$ 1.079,00
Certificados: Receberão certificados os participantes que obtiverem 80% de frequência nas atividades inscritas
Informações: gedes@abde.org.br | amanda@abde.org.br | cristiane.cimas@abde.org.br
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1.

Visão abrangente sobre a evolução regulatória da gestão de riscos em instituições
financeiras;

2.

Sistema de Governança de Riscos e de Capital;

3.

Estrutura de Gerenciamento de Riscos – tratamento dos riscos conforme Resolução
CMN 4.557/2017, além dos temas:

4.

a.

Declaração de Apetite por Riscos (RAS);

b.

Programa de Testes de Estresse;

c.

Processo Interno de Avaliação da Adequação de Capital (Icaap);

Estrutura de Gerenciamento de Capital - Plano de Capital e Plano de Contingência de
Capital.

