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Gerenciamento de Riscos e de Capital  

Assumir e gerenciar riscos são  essenciais para os 

negócios da Avista -CFI, além de ser responsabilidade 

de todos os nossos colaboradores. Dessa forma, 

cultivamos objetivos bem definidos em relação ao 

gerenciamento de riscos. Nesse contexto, o apetite de 

riscos define a natureza e o nível dos riscos aceitável 

para a organização, e a cultura de risco orienta as 

atitudes necessárias para gerenciá-los. Em 2019, 

continuaremos nossos esforços para seguir de forma 

integral as diretrizes de apetite de riscos definidas pela 

Diretoria. 

Princípios de gerenciamento de riscos  

Buscamos processos de gerenciamento de riscos que 

sejam a base de decisões estratégicas para assegurar a 

sustentabilidade de nossos negócios. Os princípios 

abaixo fornecem os fundamentos do gerenciamento de 

riscos, do apetite de risco e da forma como nossos 

colaboradores atuam no dia a dia para a tomada de 

decisão: sustentabilidade e satisfação do cliente, 

cultura de risco, diversificação, excelência operacional, 

ética e respeito a regulação. 

Apetite de risco  

A politica de apetite de risco foi estabelecida e 

aprovada pela Diretoria da Avista Financeira. O apetite 

de risco da instituição é  um importante instrumento 

que sintetiza a cultura de risco da Organização, e 

direciona os planos estratégicos e de negócios, 

norteando o planejamento orçamentário e permitindo 

que a Diretoria otimize a alocação de capital dentro de 

níveis e tipos aceitáveis de risco, considerando os 

mercados e o ambiente regulatório em que atua. 

Cultura de risco  

Visando fortalecer nossos valores e alinhar o 

comportamento de nossos colaboradores com as 

diretrizes estabelecidas na gestão de risco, adotamos 

diversas iniciativas para disseminar a cultura de risco. 

Nossa cultura de risco é baseada em quatro princípios 

básicos: somos gestores de riscos, assumimos riscos, 

avaliamos riscos e agimos sobre os riscos. Esses 

princípios são nossa diretriz que visa ajudar nossos 

colaboradores a entender, identificar, mensurar, 

gerenciar e mitigar riscos de maneira consciente.  

Governança e estrutura organizacional  

Nossa estrutura organizacional de gerenciamento de 

riscos está de acordo com as regulamentações do 

Banco Central do Brasil e em linha com as melhores 

práticas de mercado. As responsabilidades 

relacionadas à gestão de riscos estão estruturadas em 

níveis, a saber: (a) primeiro nível, a área de negócio e 

suporte gerenciam seus respectivos riscos, 

identificando, avaliando, controlando e reportando 

esses riscos, (b) segundo nível, a Diretoria Corporativa 

e a Superintendência de Controles Internos  fornece 

controle centralizado para garantir que nossos riscos 

financeiros ( liquidez, mercado e credito), operacional 

e de capital sejam gerenciado de acordo com o apetite 

ao risco e com as políticas e procedimentos 

estabelecidos. Esse controle centralizado fornece a 

Diretoria uma visão global de nossa exposição, a fim de 

otimizar e acelerar as decisões corporativas. A 

Diretoria Corporativa é responsável pelo 

gerenciamento de riscos financeiros e a 

Superintendência de Controles Internos é responsável 

pela prevenção à lavagem de dinheiro e risco 

operacional, e (c)  terceiro nível, a auditoria interna 

fornece uma avaliação independente das atividades da 

instituição, para garantir que a alta administração 

possa verificar se os controles são adequados, se a 

gestão de riscos é eficaz e se as normas institucionais e 

exigências regulatórias estão sendo cumpridas. 

Gestão de Capital 

Visa o monitoramento e controle e a avalição de 

capital em face de exposição a riscos, ao planejamento 

de metas e os objetivos estratégicos da instituição. A 

Avista-CFI, além de monitorar a necessidade de capital 

mensalmente através do Documento de Limites 

Operacionais – DLO adota uma postura prospectiva, 

antecipando as necessidades de capital decorrente de 

possíveis mudanças nas condições de mercado ou no 

planejamento estratégico. 

Gerenciamento de Capital  
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A Diretoria é o principal órgão responsável pelo 

gerenciamento do nosso capital e por aprovar as 

políticas de gerenciamento de capital da instituição e 

as diretrizes relacionadas ao nível de capitalização da 

instituição, estabelecidas no Plano de Capital. A nível 

executivo, a Diretoria Corporativa é responsável por 

avaliar os riscos e de calculo de capital, assim como 

revisar, monitorar e recomendar ao Diretor Presidente 

iniciativas relativas ao capital, todos sujeitos à 

verificação pelas áreas independentes de validação, 

controles internos e auditoria. 

Principais Indicadores  

Em decorrência do acordo de Basileia III, observadas as 

normas vigentes emanadas do Banco Central do Brasil, 

as instituições financeiras estão obrigadas a manter o 

Patrimônio de Referencia compatível com a exposição 

a riscos e superior ao requerimento mínimo de 8,625% 

desse Patrimônio. 

Abaixo estão resumidos os principais indicadores 

apurados com base no DOC 2061, na data-base de 

31de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

 

Para fins de cálculo desses requerimentos mínimos de 

capital, apura-se o montante total do RWA pela soma 

das parcelas dos ativos ponderados pelos riscos de 

crédito e operacional.  

Suficiência de capital 

Os níveis de PR foram mantidos acima do mínimo 

exigido pelo Banco Central, conforme evidenciado pelo 

nível de Capital Principal e pelo Índice de Basileia. Esse 

Índice, calculado como a relação entre nosso 

patrimônio de referencia e o valor total dos ativos 

ponderados pelo risco, alcançou 9,6%, em 30 de 

dezembro de 2018, uma redução de 40% em relação a 

dezembro de 2017. Essa redução foi causada por um 

aumento significativo (70%) dos ativos ponderados 

pelo risco. 

Visando atender os requerimentos do Plano de Capital, 

e manter o Índice de Basileia acima de 15%, alinhada 

as expectativas do RAS, algumas ações foram tomadas 

no ultimo trimestre do ano de 2018 para capitalizar a 

financeira, que devem ser autorizadas pelo Bacen no 

1º trimestre de 2019. Em setembro de 2018, os 

acionistas investiram R$12,5 milhões em Letras 

Financeiras Subordinadas (LFSN) que deverão compor 

o capital nível II da financeira em Fevereiro, após 

autorização do BC. Adicionalmente, em outubro foi 

solicitado ao BC autorização para incorporar as ações 

da coligada PAG S.A. Meios de Pagamento pela Avista-

CFI. Esse movimento irá trazer capital para a CFI num 

valor prudencial aproximado de R$70 milhões 

elevando o Índice de Basileia, para acima de 20%. 
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Risco de Crédito  

A exposição ao risco de crédito pela AVISTA-CFI está 

ligada a possibilidade de ocorrência de perdas 

associadas ao não cumprimento, por determinada 

contraparte, de obrigações relativas à liquidação de 

operações de crédito, envolvendo títulos, valores 

mobiliários ou aplicações interfinanceiras. 

Fundamentada nas normas vigentes, a financeira 

dispõe de política de concessão de crédito, realizando 

operações de crédito pessoal nas modalidades rotativo 

e parcelado para clientes da PAG S.A. Meios de 

Pagamento (“Instituição de Pagamento”).  

O cálculo da parcela de capital requerido para a 

cobertura da exposição ao Risco de Crédito é realizado 

mediante a abordagem padronizada – RWACPAD. 

Governança 

 A estrutura de controle e gestão do risco de crédito é 

centralizada na Diretoria Corporativa e independente 

das unidades de negócios. Ela é responsável pela 

definição dos limites operacionais, mitigação dos 

riscos, monitoramento e controle do risco de crédito 

inerente a todos os produtos, de concentrações da 

carteira e de potenciais mudanças no ambiente 

econômico. Nossa carteira, políticas e estratégicas de 

crédito são monitoradas de forma permanente para 

garantir a observância às regulamentações. 

Gerenciamento do risco de credito.  

Acompanhamos mensalmente o desempenho da 

carteira de credito através do relatório de 

gerenciamento de risco de credito que está disponível 

aos  diretores da Avista – CFI e ao CFO do grupo Avista, 

no sistema de Informes da financeira. Nele 

mensuramos a evolução do risco de credito, do alto 

risco e da composição da carteira de credito por nível 

de risco. Avaliamos também o índice de cobertura (IC 

e IC-SFN)  e de exposição (IE). Usamos o índice da 

qualidade da carteira de credito (IQCC), ponderado 

pela faixa de risco da carteira, para medirmos a 

qualidade da mesma.  

O índice de cobertura vem crescendo deste setembro 

de 2018. O índice de exposição da carteira de alto 

risco, sem cobertura, continua em queda. A qualidade 

da carteira, medido pelo IQCC vem melhorando mês a 

mês. Esses indicadores estão alinhados as expectativas 

da RAS. 

Adicionalmente, os 100 maiores devedores 

representam apenas 0,42% do total da carteira. 

A politica de provisionamento adotada pela Avista- CFI 

está em linha com as diretrizes do bacen  onde as 

operações de crédito – pessoa física  são classificadas 

em ordem crescente de  nível de risco, de “A” a “ H”. A 

classificação da operação no nível de risco 

correspondente é efetuada com base em critérios 

consistentes e verificáveis, amparada pela situação 

econômico-financeira do devedor, natureza e 

finalidade da transação e valor. A classificação das 

operações de crédito de um mesmo cliente é definida 

considerando aquela que apresentar maior risco. 

A classificação de risco da financeira é realizada 

mensalmente após fechamento contábil em função do 

atraso do saldo devedor. Contratos com pagamento 

melhoram a classificação de risco; enquanto, contratos 

sem pagamento deterioram a classificação do risco de 

credito. Admite-se  a  reclassificação para a uma 

categoria de menor risco quando houver amortizações 

de uma ou mais parcelas da divida que foi realizada 

através de renegociações ou repactuações.. 

Risco Operacional 

Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de 

perdas resultantes de falha, deficiência ou 

inadequação de processos internos, pessoas e 

sistemas, ou de eventos externos. Inclui o risco legal, 

associado à inadequação ou deficiência em contratos 

firmados, bem como a sanções em razão de 

descumprimento de dispositivos legais e a 

indenizações por danos a terceiros decorrentes das 

atividades desenvolvidas. 

Governança 

A governança é exercida por cada Diretoria da Avista – 

CFI, com papéis e responsabilidades bem definidos, de 

forma a reafirmar a segregação entre as atividades de 

negócio, gestão e controle, assegurando a 
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independência entre as áreas e, consequentemente, 

decisões equilibradas com relação aos riscos. Isto se 

reflete na gestão dos riscos executada de forma 

descentralizada, que é responsabilidade das Diretorias, 

e pelo controle centralizado, executado pela 

Superintendência de Controles Internos & 

Compliance.  

Gerenciamento do risco  

A AVISTA - CFI calcula a parcela para a cobertura da 

exposição a esse risco pelo método do indicador 

básico. No período entre o início das atividades e o 

encerramento das demonstrações contábeis de 31 de 

dezembro de 2018, não foram registradas perdas 

materiais decorrentes de eventos relacionados ao risco 

operacional. 

Risco de Mercado 

O risco de mercado é a possibilidade de perdas 

resultantes da flutuação nos valores de mercado de 

posições detidas por uma instituição financeira, 

incluindo os riscos das operações sujeitas à variação 

das taxas de câmbio, das taxas de juros, dos índices de 

preços e dos preços das ações e de commodities. No 

caso da Avista-CFI, estamos sujeitos à possibilidades de 

perdas financeiras por oscilações de  taxas de juros em 

função dos descasamentos de prazos das carteiras 

ativas e passivas da instituição. 

Nossa estratégia de gerenciamento de riscos busca 

balancear os objetivos do negócio, considerando, entre 

outros a conjuntura política, econômica, de mercado, 

perfil da nossa carteira e nosso apetite de risco.  

Governança 

O controle de risco de mercado é realizado pela 

Diretoria Corporativa, responsável por executar as 

atividades de: (i) mensuração e avaliação de risco, (ii) 

monitoramento e analise de cenários de estresse, (iii) 

reporte do risco para a diretoria da Avista-CFI (iv) 

monitoramento de ações necessárias para o ajuste de 

posições e/ou níveis de risco, e (vi) apoio a novos 

produtos. 

 

 

Gerenciamento do risco 

Nossas aplicações de recursos em operações de crédito 

estão sendo pactuadas com remuneração de taxas pré-

fixadas de curto prazo (180 dias em média) e as 

captações através de Recibos de Depósitos Bancários 

(RDB) e Letras de Câmbio (LC) majoritariamente por 

taxas pós-fixadas de médio e longo prazo (3 anos em 

média). Não foram contratados instrumentos 

financeiros de proteção (‘hedge”) contra futuras 

oscilações de taxas de juros. Porém, o monitoramento 

de eventos externos que possam impactar os fluxos de 

caixas futuros e a nossa rentabilidade são 

continuamente acompanhados pela Financeira.  

Os impactos na necessidade de capital para a 

cobertura da exposição ao risco de mercado são 

monitorados mensalmente através de sistema 

informatizado, onde são simuladas as situações de 

estresse através de cenários. O calculo da parcela de 

capital requerido para a cobertura da exposição aos 

Riscos de Mercado é realizado mediante a abordagem 

padronizada-Rban utilizando-se o Valor em Risco (VaR) 

estressado: medida estatística derivada do cálculo de 

VaR, que objetiva capturar o risco em simulações da 

carteira atual. 

O VaR atual calculado para o cenário taxas de mercado 

está alinhado as diretrizes do RAS.  

 

 

 

 

 

 

 


