RESPONSABILIDADES DOS COMITÊS

COMITÊS DO BANCO FIBRA
O Conselho de Administração e a Diretória Executiva são apoiados pelo trabalho de Comitês,
instâncias que colaboram no aprofundamento de discussões, na avaliação de temas estratégicos para
os negócios e na tomada de decisões com segurança. São integrados pelo presidente, diretores e
gerentes de diferentes áreas da instituição, que se reúnem periodicamente. Abaixo, seguem os
Comitês existentes no Banco Fibra, bem como a descrição de alguns dos Comitês relacionados:

Comitê de Remuneração
Tal comitê tem como atribuições estabelecer as regras operacionais para o seu funcionamento, em
Regimento Interno; elaborar a política de remuneração de administradores do Banco, propondo ao
Conselho de Administração as diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e
programas

especiais

de

recrutamento

e

desligamento;

supervisionar

a

implementação

e

operacionalização da política de remuneração de administradores do Banco; revisar anualmente a
política de remuneração de administradores do Banco, recomendando ao Conselho de Administração
a sua correção ou aprimoramento; recomendar à Diretoria a correção ou aprimoramento de políticas,
práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições; propor ao Conselho de
Administração o montante da remuneração global dos administradores do Banco a ser submetido à
Assembleia Geral, na forma do artigo 152 da Lei das S.A.; entre outras.
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Comitê de Auditoria
Tem o objetivo de atender aos requerimentos regulatórios e prática de governança conforme definido
em política interna. Dentre suas atribuições vale ressaltar a revisão das demonstrações contábeis e
respectivas notas explicativas e a formação de base para discussão com o Conselho de Administração
sobre políticas, práticas e procedimentos que estejam sob sua competência, incluindo informações
sobre as avaliações apresentadas pelas Auditorias Interna e Externa.

Comitê Executivo
Visa discutir e definir os atos necessários para o normal funcionamento do Banco, dentro dos limites
estabelecidos no Estatuto Social.

Comitê de Crédito
Analisa propostas para limites de crédito, operações, prospects e revisão das políticas de crédito
existentes, bem como delibera o limite aprovado e encaminhá-lo para coletar as assinaturas das
alçadas competentes.

Comitê de Reestruturação de Crédito
Analisa e acompanha as situações de créditos em curso anormal - crédito contencioso, précontencioso, reestruturado e em saída de risco.

Comitê de Crédito - Empresas
Analisar propostas para limites de crédito, operações, prospects e Clientes.

Comitê de Gestão de Riscos – CGR
Dentre suas atribuições, realiza o monitoramento dos riscos e do capital, as estratégias para seu
gerenciamento, considerando os riscos individualmente e de forma integrada. Avalia os níveis de
apetite a riscos fixados na Declaração de Apetite por Riscos (RAS), realiza a devida supervisão de
atuação e desempenho do Diretor de Gerenciamento de Riscos e Capital. Dentre os membros votantes
do Comitê, está o Diretor para Gerenciamento de Riscos (CRO), Sr. Kumagae Hinki Jr., o qual possui,
dentre outras responsabilidades, a supervisão do desempenho da estrutura de gerenciamento de
riscos, incluindo seu aperfeiçoamento, a responsabilidade pela adequação à RAS e aos objetivos
estratégicos da instituição, das políticas, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos
utilizados no gerenciamento de riscos. Em linha com a Resolução CMN nº 4.557/2017, o presente
Comitê possui Regimento Interno constituído e é composto por, no mínimo, 5 (cinco) membros e, no
máximo, 12 (doze) membros votantes, com mandato indeterminado.
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Comitê de Ativos e Passivos (ALCO – Asset and Liability Committee)
Destinado à discussão das formas de captação de recursos em função de políticas específicas, assim
como da estrutura da carteira de crédito e o nível de liquidez com relação a prazos, concentração de
vencimentos e políticas de curto e longo prazo. Analisa as movimentações das carteiras de crédito e
captação evidenciando a liquidez da Organização onde é demonstrado a estrutura dos ativos e
passivos e seus respectivos gaps. Sua missão primaria é avaliar, acompanhar e aprovar as práticas
relativas ao risco devido a eventuais desequilíbrios na estrutura de capital.

Comitê de Compliance, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Risco
Socioambiental
Tal Comitê é responsável por avaliar e decidir assuntos relevantes de Compliance, tais como, assuntos
que envolvam o Programa de Integridade e casos que envolvam crime ambiental, bem como decidir
pela aceitação ou não de clientes, em casos previamente analisados pela área de Compliance. Além
disso, tem como responsabilidade avaliar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas e/ou atípicas
relacionadas à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, anticorrupção e socioambiental,
decidindo pela comunicação ou não às autoridades competentes, quando cabível.

Comitê de Produtos e Serviços
Apresenta novos produtos/serviços, reapresenta produtos/serviços quando houver alteração
regulatória e aprova a venda do produto/serviço. Ratifica a Pauta na Diretoria Executiva se o
produto/serviço envolve risco relevante (de Compliance ou de imagem, por exemplo) ou ausência de
consenso no Comitê de Produto. Tal Comitê ocorre sob demanda.

Comitê de Tecnologia
Discute e avalia soluções tecnológicas que possam apresentar grandes impactos para o Banco, assim
como avalia, aprova e prioriza novos projetos de TI. Sua periodicidade é mensal.

Comitê de Ética
Promove a cultura ética no conglomerado, aprovando políticas relacionadas e deliberando sobre
questões de conduta pessoal e profissional, a fim de proporcionar um ambiente saudável de trabalho.
Este Comitê é reunido sob demanda.

Comitê de Recursos Humanos
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Define e acompanha ações corporativas e estratégicas para as melhores práticas de Recursos
Humanos. Tal Comitê é realizado mensalmente.

Comitê Trabalhista
Realiza a análise das reclamações trabalhistas e definição das alçadas para acordo.

Comitê de Subscrição
Define as diretrizes para as operações que envolvam a participação do Banco Fibra na oferta pública
de TVM no mercado de capitais, com especial enfoque aos riscos de Execução e Imagem da
instituição. Este Comitê ocorre sob demanda.

Comitê de Inovação e Transformação Digital
Apoio ao Comitê Executivo do Banco para recomendar e discutir o direcionamento estratégico
relacionado a TI e transformação digital do Banco, auxiliando no aprimoramento da governança de TI,
nas discussões de projetos estratégicos e de inovação, compartilhando conhecimento a respeito de
inovações dos serviços e produtos do mercado financeiro, incluindo fintechs no Brasil e no exterior. O
Comitê acontece trimestralmente.

Comitê de Despesas
Avalia e delibera sobre as contratações de empresas prestadoras de serviços, bem como analisa e
acompanha todas as despesas incorridas no mês, em visão comparativa “Real vs Orçado”.

Comitê do Varejo
Discute e define as diretrizes, estratégias e planos de ação para a descontinuidade dos produtos de
varejo.

Comitê de Clientes
Este Comitê visa discutir, avaliar e priorizar projetos e ações que visem a excelência do atendimento e
melhorias na experiência do cliente.
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