Banco Western Union do Brasil S.A..
Relatório de Gerenciamento de Risco de Crédito para atender aos requisitos estabelecidos na
Resolução no. 3721 do Conselho Monetário Nacional.
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1. Introdução
Definido com a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento pelo tomador
ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, o risco de crédito
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) é considerado apenas aquele que se refere ao contrato dos agentes,
uma vez que é responsabilidade deles repassar o dinheiro das transações para a Western Union.
Com o objetivo de medir, monitorar e controlar a exposição aos riscos de crédito, a instituição
implementou estrutura de tamanho compatível com a natureza de suas operações, 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. São membros deste comitê:










Diretor Presidente do Banco Western Union: Alessandro Gonçalves da Silva
Diretor Presidente da Corretora Western Union: Felipe Buckup
Diretor Comercial: Luiz Citro
Compliance Brasil: Daniela Bottai
Legal Officer: Facundo Oliveira
Controller: Claudia Pinori
Tesoureiro: Hsu Shao Chun
Tecnologia Brasil: Ana Carolina Humberg
Operações Brasil: Daniel Villar
2. Risco de Crédito
2.1.

Gerenciamento de Risco de Crédito

Atualmente o banco não tem um estrutura definida para a realização da análise de correspondente,
por tal motivo o processo de analise de contratação de um novo correspondente e de aumento de
limite de transações é realizado pela área de crédito da Western Union Financial Services Argentina.
O processo de contratação de um Risk Management será concluído no primeiro semestre de 2012,
o funcionário passará a ser o responsável pelas análises de contratação e do crédito cedido aos
correspondentes.
Os diretores cadastrados no UNICAD como responsáveis pelo gerenciamento de risco de crédito
são o Sr. Hsu Shao Chun para o Banco Western Union e o Sr. Felipe Buckup para a Corretora
Western
Union.
2.2.

Política

A Western Union possui uma política de crédito que foi aprovada em setembro de 2011 e revisada
em janeiro de 2012.
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