
GERENCIAMENTO DE RISCOS  E DE CAPITAL  - Dez 2017 

AVISTA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO 

Nosso modelo de  gestão está orientado pelas boas práticas de Governança Corporativa e de Gestão de 

Riscos, com foco na transparência, na responsabilidade pelos resultados e na disponibilização de informações 

adequadas para a tomada de decisão.  

Desta forma, desde o início de sua estruturação a Avista – CFI busca continuamente estabelecer e aprimorar seus 

processos e controles internos que visam alcançar padrões cada vez mais elevados de exatidão e de integridade em 

seus registros e relatórios financeiros, garantindo total aderência às exigências estabelecidas pelo Banco Central do 

Brasil. 

A Avista - CFI gerencia o risco através de uma abordagem holística para tomada de decisão. Segue abaixo 

indicadores mensais de riscos e um breve descritivo por tipo de risco: 

Risco Operacional  

O risco operacional é representado pela possibilidade de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de 

processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Essa definição inclui o risco legal associado às 

atividades desenvolvidas pela organização. 

 

Não há perdas  a reportar em dezembro de 2017, apenas provisões para cobrir eventuais ações trabalhistas 

movidas contra a Avista – CFI. 

Risco de Mercado 

O risco de mercado é representado pela possibilidade de perdas financeiras por oscilação de preços e taxas de juros 

dos ativos financeiros da organização, uma vez que suas carteiras ativas e passivas podem apresentar 

descasamentos de prazos, moedas e indexadores. 

 

 

 

Apesar do crescimento significativo da captação de recursos (239%), houve uma redução no valor @ risco da 

carteira em  dez 2017, impactada pela queda da taxa de juros . 

Carteira banking (dez 2016 - dez 2017)

dez/16 dez/17 2017/2016

R$ 1.773.136,43 R$ 1.556.124,30 -12%

Valor à Risco

Endividamento (dez 2016 - dez 2017)

Endividamento dez/16 dez/17 2017/2016

R$ mil R$ 84.030 R$ 284.540 239%

Custo do Endividamento (dez 2016 - dez -2017)

Custo do Endividamento dez/16 dez/17 2017/2016

Taxa de Juros Selic 13,92 6,9 -50%

Taxa de Juros Captação 16,55 8,21 -50%



Risco de Crédito 

Define-se como a possibilidade de ocorrências de perdas associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou 

contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, bem como, à desvalorização do 

contrato de crédito decorrentes da deterioração na classificação de risco tomador, à redução de ganhos ou 

remunerações, às vantagens concedidas na renegociação, aos custos de recuperação e a outros valores relativos ao 

descumprimento de obrigações financeiras da contraparte. 

 

Apesar do crescimento expressivo da carteira, 172%, a provisão cresceu apenas 68%, muito em função da 

venda da carteira H em 2017, fato que não ocorreu em 2016. 

 

Nosso risco continua pulverizado tendo menos de 1% dos clientes entre os 100 maiores.  

Risco de Liquidez 

O risco é representado pela possibilidade da organização de não ser capaz de honrar com estas obrigações, sem 

incorrer em perdas substanciais. A gestão de liquidez na Avista - CFI define-se por um conjunto de processos  e 

procedimentos que visam garantir sua capacidade de pagamento, monitorando diariamente a projeção de fluxo de 

caixa e seus descasamentos,  bem como atuando dentro dos limites estabelecido para o caixa mínimo e outros 

requerimentos.  

 

A necessidade de caixa é  apurada diariamente levando-se em consideração o caixa mínimo, estabelecido para a 

operação e a projeção de caixa para os próximos 30 dias. 

 

Em dezembro, fechamos com um nível confortável de liquidez. 

 

Carteira por Faixa de Atraso dez 2016 - dez 2017

Nivel Faixa
Sld Contabil      

dez 2016

%particip. 

dez 2016

Provisão            

dez 2016

Sld Contabil dez 

2017

% particip. 

dez 2017

Provisão dez 

2017

A em dia R$ 46.712.655,47 47% R$ 233.568,83 R$ 95.521.872,89 35% R$ 483.826,12

B (15 a 30) R$ 31.007.918,51 31% R$ 310.080,87 R$ 42.589.951,17 16% R$ 430.554,54

C (31 a  60) R$ 5.208.164,62 5% R$ 156.245,89 R$ 81.218.310,52 30% R$ 2.403.540,09

D (61 a 90) R$ 5.696.013,54 6% R$ 569.605,10 R$ 35.263.376,00 13% R$ 3.787.610,85

E (91 a 120) R$ 3.125.169,07 3% R$ 937.552,89 R$ 10.447.092,10 4% R$ 2.930.796,32

F (121 a 150) R$ 2.956.514,09 3% R$ 1.478.262,25 R$ 5.282.600,84 2% R$ 2.677.960,03

G (151 a 180) R$ 2.336.874,65 2% R$ 1.635.813,82 R$ 2.273.334,79 1% R$ 1.710.845,51

H (181 a 360) R$ 3.264.650,83 3% R$ 3.264.650,83 R$ 65.412,17 0% R$ 33.031,88

R$ 100.307.960,78 100% R$ 8.585.780,48 R$ 272.661.950,48 100% R$ 14.458.165,34

8,0% 8,10%

total

>90dias

100  Maiores Exposições  (dez 2016 a dez 2017)

Clientes
Sld Contabil dez 

2016

% particip. 

dez 2016

Sld Contabil dez 

2017

% particip. 

dez 2017

100 maiores clientes R$ 1.244.523,05 1,2% R$ 2.492.493,31 0,9%

demais clientes R$ 99.063.437,73 98,8% R$ 270.169.457,17 99,1%

Total R$ 100.307.960,78 R$ 272.661.950,48

Caixa + Aplicações dez/16 dez/17 2017/2016

Valor (mil) R$ 20.502 R$ 46.198 125%

Liquidez Corrente dez/16 dez/17 2017/2016

indice 11,27 5,77 -49%



 

Risco de  Capital 

O gerenciamento do risco de capital tem como objetivo prever o capital necessário para suportar o 

crescimento da instituição e planejar as fontes adicionais de capital. 

O Índice de Basiléia atingiu 15,8% em 2017, muito em função do crescimento significativo das operações de cartão 

de credito da nossa coligada PAG S.A. que são financiadas pela AVISTA – CFI, mas ainda acima do patamar mínimo 

de 15%  definido no nosso plano de capital da CFI. 

 

Indíces dez/16 dez/17

Patrimonio de Referencia 22,12 41,26

Composição dos Ativos Ponderados dez/16 dez/17

RWAcpad 75,69 226,3

RWAmpad 0,00 0,00

RWAopad 25,71 34,91

RWA Total 101,4 261,21

Indice de Basiléia 21,81% 15,80%


