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Política de Gestão de Riscos 

 

1. OBJETIVO: 

 

1.1. A Política de Gestão de Riscos (“Política”) da H.Commcor DTVM, tem por finalidade 

estabelecer os procedimentos que norteiam os riscos envolvidos em cada produto oferecido e 

nas operações efetuadas via negociação eletrônica (DMA) pelos clientes de Varejo e através das 

Mesas de Operações. 

 

2. ÁREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE: 

 

2.1. A área de DMA & Varejo irá fazer a recepção do novo cliente, informando todos os 

detalhes relacionados às operações, riscos e regras da DTVM. Quando o cliente iniciar suas 

operações, será de responsabilidade da área acompanhar as posições abertas, assim como os 

saldos disponíveis em suas contas, com o intuito de controlar o risco de mercado e, 

consequentemente, de crédito. 

 

2.2. A área de Compliance irá analisar os produtos existentes e novos que forem oferecidos 

de forma a avaliar e mitigar os riscos associados e sistemas necessários. Em conjunto com a área 

de Risco também irá acompanhar os saldos financeiros e riscos de extrapolação dos clientes. 
 

2.3. Os responsáveis pelo Risco, irá monitorar através das ferramentas e sistemas atuais, 

de forma a verificar possíveis riscos financeiros e de credito para os clientes. 

 

3. CICLO DE REVISÃO 

 

3.1. Essa Política deverá ser revisada pelo Departamento de Compliance 

preferencialmente anualmente ou em prazo inferior, no caso de solicitação por algum órgão 

regulador e/ou no caso de alteração na legislação aplicável. 

 

3.2. Além disso, a Política deverá ser atualizada sempre que a H. COMMCOR passar a 

distribuir um novo produto e/ou alterar alguma de suas práticas de negócios ou sistemas 

envolvidos no monitoramento dos clientes. 

 

4. Regulamentação Aplicável 

 

4.1. Esta Política está aderente às regulações da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), 

ANBIMA e BM&FBOVESPA (Atual B3), incluindo, sem se limitar, as exigências previstas na: 

• Instrução CVM nº 380/02, 387/03 e 505/11; 

• Diretrizes e Deliberações do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para a 

Atividade de Distribuição de Produtos de Investimentos; 
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• Roteiro Básico e Específico de Programa de Qualificação Operacional (“PQO”) da B3.  

 

5. Modelo de Negócios da H.Commcor DTVM 

 

5.1. A H. Commcor possui um histórico de mais de 20 anos atuando nos mercados agrícolas 

do seguimento BM&F, como Café, Boi, Grãos e Etanol, sendo líder de negócios.  

 

5.2. Ao longo dos anos começou a diversificar sua atuação de forma a atender os clientes 

da casa e novos oferecendo novos produtos, através de implementação de mercados de Renda 

Variável, Derivativos Financeiros, Renda Fixa e Operações Estruturadas.  

 

5.3. Para os produtos atuais e novos, a sua Diretoria em conjunto com a área de 

Compliance, analisa os riscos e sistemas envolvidos para controle e monitoramento dos 

produtos, de forma que avalia os impactos e mudanças necessárias para implementação de 

todos os produtos atuais e novos, atualmente distribuídos da seguinte forma: 

 

a) Renda Variável 

Monitoramento dos investimentos em ações e execução qualificada para Clientes Institucionais. 

• Mercado à Vista; 

• Aluguel de Ações (BTC); 

• Derivativos de Ações (Opções); 

• Fundos Imobiliários; 

• Mercado à Termo; 

 

b) Derivativos Agrícolas 

Forte atuação nos Mercados Agrícolas relacionadas aos produtos: 

 

• Commodities negociadas na B3 (Café, Grãos, Boi e Etanol; 

• Arbitragens de Commodities entre bolsas nacionais e internacionais; 

 

c) Derivativos Financeiros 

Realização de intermediação na negociação de diferentes ativos financeiros com finalidade 

especulativa ou de hedge: 

• Dolar (DOL) / Euro (EUR) / Libra 

• Moedas referenciadas em Dólar 

• FRPO e FRP (Forward Points – Ptax); 

• FRC – Forward de Cupon Cambial; 

• Petróleo (WTI); 

• Índice Bovespa e S&P 500 
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d) Renda Fixa 

Intermediação de Títulos Públicos e Privados para clientes institucionais. Aplicações para 

pessoas físicas com garantia do FGC (Fundo Garantidor de Crédito), registrado na CETIP e saída 

antecipada através do mercado secundário. 

• Título Público e Privados – Mercado secundário de papéis públicos e privados; 

• Tesouro Direto; 

• LCI – Letras de Crédito Imobiliário; 

• LCA – Letras de Crédito do Agronegócio; 

• LCs – Letras de Câmbio – Liquidez Diária; 

• CDBs – Certificados de Depósito Bancário; 

• Debêntures; 

• Acesso a aplicações em CRA e CRI para investidores qualificados. 

 

e) Operações Estruturadas  

Parceria com instituições financeiras possibilitando entendimento, estruturação e distribuição 

de operações de Crédito. 

• COE – Certificado de Operação Estruturada -  

 

 

6. Riscos dos produtos de investimentos  

 

6.1. A avaliação dos riscos de cada produto está diretamente associada aos perfis 

investimentos para cada tipo de cliente, assim elaboramos uma planilha que demonstra além 

dos principais riscos, os perfis e outras informações relevantes: 
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7. Disposições Gerais 

 

7.1. Saldo em conta corrente  

 
7.1.1. A área de DMA & Varejo com base no saldo disponível em conta corrente adicionado 

as garantias em Bolsa ou BM&F, será determinando sua capacidade financeira em operar BM&F 

(Derivativos) ou Bovespa. 

 

7.1.2. Durante o pregão, é utilizado o sistema de Risco da Virtual Soft pela equipe de Risco 

para monitoramento em tempo real das posições dos clientes, estando ciente da variação 

patrimonial global do mesmo. 

 

7.1.3. Uma vez que a margem daytrade BMF e/ou alavancagem Bovespa para operações 

intradiárias definida pela Corretora não seja liquidada pelo cliente até o horário acordado, a 

equipe DMA & Varejo efetuará o enquadramento ao final do dia – conforme especificado no 

conteúdo do e-mail de Boas Vindas. (“BOAS VINDAS: Informativo e Regras Operacionais”). 

 

7.2. Gestão e Monitoramento de Risco de Credito (pós-trading) 

 
7.2.1. Os limites operacionais estabelecidos aos clientes com base nos recursos financeiros 

do dia, são controlados pelo Sistema Virtual Soft, que incorpora, os módulos de Cadastro, Mesa 

(Ordens e Especificações), Back Office, Contabilidade e Conta Corrente de Clientes. Este sistema 

possibilita o monitoramento dos limites operacionais dos grupos de clientes, mencionados a 

seguir, pelas áreas de Risco e Compliance, e também, disponível aos operadores de mesa para 

acompanhamento do limite operacional intradiário baseado nos recursos financeiros de cada 

cliente. 
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7.3. Limite de Exposição Inicial (LEI) 

 

7.3.1. Determinado na relação inicial com clientes, após a efetivação do cadastro, conforme 

informações declaradas e documentos apresentados pelo cliente. Os limites de Exposição Inicial 

são definidos a partir de 50% do Patrimônio para clientes Pessoa Física e de 60% do Patrimônio 

para Pessoa Jurídica. Dependendo do Histórico Operacional do cliente poderão a critério da 

Diretoria serem alterados a qualquer momento, podendo chegar até a 90% do Patrimônio 

declarado pelo cliente. 

 

 

mailto:compliance@commcor.com.br


 
 

6 
H.Commcor DTVM Ltda. – compliance@commcor.com.br – Ouvidoria:0800-878-3176 

 

7.4. Limite Operacional Diário (LOD) 

 
7.4.1. É o limite ponderado pelos valores disponíveis verificados nas contas correntes dos 

clientes mantidas na H.Commcor, visando monitorar a exposição aos riscos gerados por suas 

operações. Para estabelecer o LOD, a base de cálculo considera os seguintes valores: 

(i) O saldo de conta corrente disponível; 

(ii) Liquidações financeiras projetadas para D+1; 

(iii) Garantias do cliente depositadas no H. Commcor ; 

(iv) Posição do cliente (após a realização das especificações);  

(v) Débitos e Créditos acumulados de operações liquidadas nos últimos 30 e 180 dias. 

 

7.4.2. Não há inserção ou alteração manual de limite operacional, pois é dado exclusivamente 

pelo patrimônio e informações operacionais que o cliente possui no H. Commcor, importados 

automaticamente pelo sistema Virtual com base nas informações cadastrais e das operações 

por meio do sistema SINACOR. 

 

7.4.3. O sistema envia e-mail com alertas automáticos ao Compliance, BackOffice e Cadastro, 

contendo os clientes que terminaram o pregão com os limites excedidos, assim como saldo 

devedor. A equipe do Back Office, informa o gerente da mesa responsável, e entra em contato 

com o cliente solicitando o aporte de capital para a regularização do limite. Enquanto a 

regularização não é realizada, o cliente permanece bloqueado para operações.  
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7.4.4. O sistema monitora em tempo real, a visualização das informações utilizadas na 

ponderação dos limites (descritas acima) e o monitoramento da evolução dessas informações 

no decorrer do pregão. O sistema sinaliza com cores Amarelo os clientes que estão com saldo 

devedor do dia e precisarão cobrir o saldo até o final do dia e em Vermelho os clientes que estão 

com saldo final devedor. O sistema considera as posições dos clientes em todos os mercados de 

forma consolidada. 

7.5. Zeragem de Posição  

 
7.5.1. Como procedimento de segurança a área de DMA & Varejo realiza monitoramento dos 

clientes que possuem alavancagem de forma a não permitir que as perdas dos clientes 

ultrapasse a 80% do seu patrimônio ao longo dia, neste sentido são encaminhados aos clientes 

e-mails quando o cliente atinge 60% de perdas do seu patrimônio e quando chega a 80% de 

perdas, as posições dos clientes são zeradas e os limites retirados.  
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7.6.  Sistemas, Gestão e Monitoramento de Limites Operacionais (pré-trading) 

 
7.6.1. Os clientes que negociam via ferramenta de DMA possuem limites pré-negociação 

cadastrados nos respectivos OMS, são disponibilizadas as seguintes ferramentas de negociações 

para clientes / assessores / mesa de operações: 

Interface de negociação  
Sessões 
Negociação 

Segmento  
Finalidade 
da sessão  

Ferramenta de Risco 
Pré-operacional 

Series 4 / HB / Tryd / Profit 
Chart 

PHEN0003 BM&F Cliente Solution Tech 

Series 4 PHEN0001 BM&F 
Repassado
r 

Solution Tech 

Series 4 / HB / Tryd / Profit 
Chart 

PHENA600 Bovespa 
Cliente Solution Tech 

Series 4 / HB / Tryd PHENA601 Bovespa Cliente Solution Tech 

Series 4 RHENA310 Bovespa 
Repassado
r 

Solution Tech 

Robotrader PHEN0004 BM&F Cliente Robotrader 

Robotrader CHEN0012 BM&F Mesa Robotrader 
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Interface de negociação  
Sessões 
Negociação 

Segmento  
Finalidade 
da sessão  

Ferramenta de Risco 
Pré-operacional 

Robotrader PHENA602 Bovespa Cliente Robotrader 

Robotrader CHENA803 Bovespa Mesa Robotrader 

TT (Trading Technologies) CHEN0013 BM&F Mesa TT 

GL (SUNGARD)  Bovespa Mesa GL  

 

7.6.2. Para os clientes que operam via Home Broker ou Plataformas operacionais (DMA) os 

procedimentos dos limites são os seguintes: 

 

a) Segmento BOVESPA 
Novos clientes por “default” são inseridos automaticamente no grupo denominado “Cliente 

Básico”, o qual segue as regras de limites abaixo: 

• Grupo Cliente Básico (Sem alavancagem)  
 
a) Alavancagem: Não permitida no mercado à vista. 

b) Opções (apenas para clientes com suitability enquadrado): 

Call: Somente permitido lançamento coberto (venda da opção com o ativo objeto 

em garantia) e compra de Call considerando o saldo em conta corrente (sem 

alavancagem).  

Put: Somente permitido realizar compra, considerando o saldo em conta-corrente. 

Os clientes desse grupo somente podem operar com saldo disponível em conta-corrente. 

• Grupo 1 Alavancados 
a) Alavancagem de 20X (compra e venda) considerando o saldo em conta-corrente para 

operações no mercado à vista (somente DayTrade). 

b) Opções (apenas para clientes com suitability enquadrado): 

Call: Somente permitido lançamento coberto (venda da opção com o ativo objeto 

em garantia) e compra de Call considerando o saldo em conta corrente (sem 

alavancagem).  

Put: Somente permitido realizar compra, considerando o saldo em conta corrente. 
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Caso a operação não seja liquidada/zerada pelo cliente no prazo, ela será revertida 

compulsoriamente pela mesa de operações do H. Commcor  às 16h45m (Segmento Bovespa) e 

17h45m (Segmento BM&F). 

 

• Grupo Cliente Standard (clientes mais experientes) 
a) Opções (apenas para clientes com suitability enquadrado): Permitida a compra e 

venda de opções a descoberto. 

b) Alavancagem para compra e venda no mercado a vista segue Regra Online do OMS.  

 

7.6.3. Em casos excepcionais, o cliente pode ser migrado a dois outros grupos: “HB” e 

“Standard”, mediante análise e aprovação da área de Compliance/Assessor, por e-mail. A 

alteração do grupo nas ferramentas é realizada pelos colaboradores da área de Risco 

mencionados do início do descritivo.  

 

b) Segmento BM&F 
Novos clientes por “default” seguem como regra os parâmetros de day trade da tabela abaixo:  

Mercadoria Margem por contrato 

IND R$ 5.000,00 

WIN R$ 90,00 

DOL R$ 5.000,00 

WDO R$ 90,00 

Agrícola 50% da Margem Requerida 

DI 50% da Margem Requerida 

ISP 50% da Margem Requerida 

 

7.6.4. Como medida preventiva, a Corretora estipulou exposições máximas tendo em vista 

risco de mercado e de liquidez. Operações que ultrapassam os limites abaixo somente com 

aprovação da Diretoria, podendo ser alterado a qualquer momento. 
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Mercadoria Exposição Máxima 

IND 200 Contratos 

WIN 100 Contratos 

DOL 200 Contratos 

WDO 200 Contratos 

Agrícola 200 Contratos 

DI 100 Contratos 

ISP 100 Contratos 

 

c) OMS Solution Tech 

• Bovespa: Os limites dos clientes seguem os parâmetros de cada grupo. Tais grupos são 

cadastrados no OMS do SOLUTION o qual existe a regra para alavancagem. Por se tratar de uma 

alavancagem com relação ao seu saldo em conta corrente o limite é alterado constantemente 

(automático) devido a créditos e débitos que ocorrem durante o pregão. A intervenção pela área 

de Risco ocorre no caso de bloqueio operacional devido à perda de capital igual ou superior a 

80% de seu patrimônio. 

 

• BM&F: A inserção e alteração de contratos são realizados de forma manual pela área 

de Risco, mas qualquer solicitação para inserção ou alteração que foge à regra deverá ser 

comunicada ao departamento de Compliance e liberado após aprovação da Diretoria, por e-

mail.  

 

d) OMS Robotrader e Trading Technologies (TT) 

As solicitações de inclusão e alteração de limites para os OMS do Robotrader e TT (clientes 

profissionais) deverão ser feitas pelo Operador/Assessor e aprovados pelo departamento de 

Compliance e/ou diretoria.  A autorização é formalizada por e-mail ao departamento de Risco, 

que irá cadastrar o limite. 

As situações a seguir devem ser solicitadas a aprovação formal da área de Compliance e/ou 

diretoria, por e-mail. Após a aprovação, os limites são cadastrados/alterados nos OMS das 

ferramentas pelos colaborados da área de Risco mencionados no início deste descritivo: 
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• Para realização de operações fora dos parâmetros estabelecidos como “default” / grupos, 

nos segmentos BOVESPA e BM&F.  

• Limites adicionais. 

 

Os limites pré-trading são monitorados por intermédio do próprio sistema (OMS) em que o 

limite foi cadastrado, a qual não permite a inserção de ordens acima dos limites estabelecidos, 

bloqueando no pré-trading qualquer operação que esteja acima dos limites padrões 

estabelecidos. 

 
7.7. Plano de Continuidade de Negócios 

 
7.7.1. A H. Commcor DTVM possui política específica para descrever o Plano de Continuidade 

de Negócios da instituição, e irá abranger todos os seguimentos de forma que havendo alguma 

interrupção ou desastre, haverá procedimentos e guias que irão auxiliar na recuperação e 

restauração dos processos e recursos críticos interrompidos, dentro do tempo aceitável. 

 

7.7.2. Esse plano foi elaborado para mitigar os riscos potenciais, produtos, sistemas 

necessários e equipes que ficarão responsáveis pela operacionalização dos referidos planos.  

 

7.7.3. Anualmente são realizados testes de forma a validar a adequação do que foi 

estabelecido no Plano de Continuidade de Negócios, de modo a satisfazer os processos 

operacionais críticos, para manter a integridade, a segurança e a consistência dos bancos de 

dados. 

 

8 Histórico de Revisões da Política 

Evento Data aprovação Diretoria H. Commcor 

Data da Implementação: 01/10/2010 Luiz Eduardo de Paula 

1ª Revisão: 03/11/2017 Luiz Eduardo de Paula e Eduardo Ippolito  

2ª Revisão: 20/02/2018 Eduardo Ippolito  

3ª Revisão  04/09/2018 Luiz Eduardo de Paula, Luiz Henrique de Paula e Eduardo Ippolito. 

4ª Revisão 20/12/2018 Luiz Eduardo de Paula, Luiz Henrique de Paula e Eduardo Ippolito. 
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