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Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos e 

Gerenciamento Contínuo de Capital 
 

 

A administração da Direção é exercida por dois diretores (sendo um acionista para a função de 

Diretor Geral e um estatutário para a função de Diretor) eleitos a cada dois anos através das 

assembleias gerais ordinárias. Os diretores atuam a participam diretamente do cotidiano das 

operações, e todas as áreas envolvidas encontram-se diretamente a eles subordinadas. 

A instituição atua, principalmente em operações de capital de giro para pequenas e médias 

empresas com garantias de alienação fiduciárias de bens móveis (máquinas, equipamentos e 

veículos) ou de imóveis, e nos empréstimos e financiamentos para pessoas físicas com os mesmos 

tipos de garantias, para a realização contratos. 

A instituição tem o objetivo de realizar as operações dentro dos princípios legais vigentes, na 

busca pela obtenção da rentabilidade com menor risco possível, sempre pelos mais altos padrões 

éticos. 

 

 

I – Gerenciamento de Riscos 

 

 

 A estrutura de gerenciamento de riscos da Direção S/A está adequado a proporcionalidade 

e ao seu porte, e está integrado com as demais áreas de riscos, possibilitando a identificação, a 

mensuração, a avaliação, o monitoramento, o reporte, o controle e a mitigação dos efeitos adversos 

resultantes das interações entre os riscos: 

 

 I – Identificação dos riscos a que a instituição esteja sujeita de maneira relevante: 

 

 Risco de crédito: 

 

. Risco associado à possibilidade do tomador ou contraparte não honrar suas obrigações 

financeiras com os termos do contrato pactuados, às vantagens concedidas na 

renegociação, os custos de recuperação, bem como a insuficiência da garantia em liquidar 

os débitos existente. 
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O gerenciamento do risco de crédito é realizado de forma descentralizada, pelo 

Departamento de Crédito e o processo de concessão e aprovação final é realizado em 

conjunto com a Direção Geral. 

A área de cobrança, monitora diariamente os vencimentos das carteiras de crédito e 

acompanha a evolução das garantias, comunicando eventuais deficiências aos seus 

superiores, assim como as possibilidades de vislumbrar qualquer desenquadramento em 

relação aos limites legais. 

A estratégia e a política crédito estabelecida pela instituição para o risco, são de que após 

efetuadas todas as pesquisas e levantamentos necessários para a aprovação do crédito, e a 

liberação é respeitar o limite de capacidade de pagamentos de cada cliente, o limite de risco 

declarado na RAS, e o acompanhamento necessário desde a sua liberação até a liquidação. 

A metodologia de risco de operação é classificada de acordo com as exigências da 

Resolução 2.682/1999 do Bacen. 

Para cálculo da parcela de PRE referente ao risco de crédito é utilizado o programa do Risk 

Driver, utilizando a abordagem RWACPAD. 

 

 Risco de mercado: 

 

. Risco da possibilidade de ocorrência de perdas resultantes das flutuações das taxas de 

juros que tenham impactos no valor de mercado de títulos e posições carregadas pela 

instituição. 

A gestão e monitoramento é feita pela Direção Geral, através de informações diárias 

detalhadas sobre as posições contábeis e gerenciais e o fluxo de caixa.  

Para o cálculo da parcela do PRE referente ao risco de mercado, é utilizado o programa do 

Risk Driver, utilizando a abordagem RWAJUR1. 

 

 

 Risco operacional: 

 

- Risco da possibilidade de perdas financeiras devido ocorrências resultantes de falha, 

deficiência ou inadequação de processos internos, de pessoas, sistemas ou de eventos 

externos, incluem entre os eventos do risco operacional: 

. fraudes internas e externas; 

. demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho; 

. práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços; 

. danos a ativos físicos próprios; 
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. falhas em sistemas, processos ou infraestrutura de TI; 

. situações que acarretem a interrupção das atividades da instituição; 

. falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamentos das atividades da 

instituição. 

Processos: pela falha de registro, processamento ou liquidações de operações e na 

apresentação de relatórios obrigatórios; 

Pessoas: perdas ocasionadas por colaboradores ou com participação indireta destes, ou 

ainda provenientes pelo relacionamento com acionistas, clientes ou terceiros; 

Sistemas: perdas decorrentes da interrupção de negócios ou falhas de sistemas, causadas 

pela indisponibilidade de infraestrutura ou recursos de TI; 

Eventos externos: perdas causadas por terceiros, danos ao patrimônio, perdas efetivas em 

função de danos socioambientais, e perdas com desgaste institucional de imagem junto ao 

mercado e autoridades, em razão de publicidade negativa, seja ela verdadeira ou não. 

Todas as áreas envolvidas devem trabalhar em conjunto para construírem modelos de 

controles internos eficientes para mitigação do risco, de forma a tornar aceitável o grau de 

risco pela instituição. 

O gerenciamento e monitoramento são efetuados pela Diretoria e Compliance, e 

periodicamente através dos relatórios emitidos pelas auditorias interna e externa. 

Para o cálculo da parcela do PRE referente ao risco de operacional, é utilizado o programa 

do Risk Driver, utilizando a abordagem RWAOPAD. 

 

 Risco de liquidez: 

 

. Risco definido como de que a instituição não tenha condições de cumprir com suas 

obrigações nos vencimentos devido à inabilidade em liquidar seus ativos. 

A estratégia e a política adotada pela instituição é a manutenção adequada de ativos 

líquidos que possam ser prontamente convertidos em caixa em situações de estresse, e na 

qual está estipulado a permanência de um saldo mínimo correspondente a 50,00% do PR 

(Patrimônio de Referência) nestes ativos. 

O gerenciamento do risco de liquidez é atribuído ao Diretor Geral, através de informações 

diárias repassadas pelo setor financeiro. 

   

 A estrutura da atividade de gerenciamento e acompanhamentos de riscos é composta pelos 

Diretores que são subsidiadas com as informações fornecidas pelos departamentos de crédito, 

cobrança, financeiro e contábil para a tomada de decisões.  

O gerenciamento de riscos de Crédito, Mercado, Operacional, Liquidez e Capital são 

acompanhados e monitorados diretamente pela Diretoria. 
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 A governança do gerenciamento integrado de riscos da instituição conta com a participação 

de todos os níveis hierárquicos, visando otimizar o seu desempenho e proteger as partes 

interessadas. Ela compreende todos os colaboradores da instituição, desde a Alta Administração 

até a área administrativa. 

 

 

I I– Gerenciamento de Capital 

 

 

 A gestão de capital faz parte do sistema de avaliação de riscos da instituição, com o 

gerenciamento e atribuições a cargo da Direção Geral devido a sensibilidade das informações. O 

monitoramento e acompanhamento são efetuados através de informações extraídas do programa 

RiskDriver onde são apresentados os valores apurados do PR (Patrimônio de Referência), e dos 

demais riscos que possam impactar no capital. 

São analisadas periodicamente no intuito de manter o capital em nível suficiente para apoiar o 

desenvolvimento de suas atividades, e abranger além do capital regulatório destinados a manter o 

PR, o Nível I e o Capital Principal, de que trata a Resolução nº 4.192, de 1º de março de 2013, em 

níveis compatíveis com os riscos assumidos.  

 A aprovação de eventuais alterações e decisões relacionados ao gerenciamento de capital 

passam pela avaliação e aprovação da Direção Geral e a avaliação do processo de gerenciamento é 

feita pela auditoria interna. 
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