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1. INTRODUÇÃO 
 

Visando o cumprimento das diretrizes estabelecidas na Resolução nº 4557 

pelo Banco Central do Brasil (BCB), este documento apresenta informações 

referentes as práticas adotadas para o gerenciamento de riscos e a estrutura de 

gerenciamento de capital praticadas pela Simpala S.A Crédito, Financiamento e 

Investimento. 

A Simpala Financeira dispõe de estruturas e políticas institucionais para o 

gerenciamento integrado do risco operacional, risco de mercado, risco de crédito, 

risco de liquidez, risco de capital, risco socioambiental e gestão de capital 

aprovados pela diretoria. 

Esses processos buscam adequar as melhores políticas de alocação dos 

recursos em ativo e passivo administrados pela Simpala Financeira, juntamente 

com os melhores princípios de gerenciamento de riscos e controles internos, 

inclusive quantificando a alocação de capital que assegure a manutenção das 

áreas de negócios da instituição. Tais procedimentos, em conjunto com processos 

continuados de aprimoramento dos controles internos, têm como objetivo 

subsidiar a alta administração, Órgãos Supervisores, auditorias e clientes da 

Simpala Financeira, com informações que delineiam o gerenciamento de riscos e 

controles internos, ligados em políticas normas e instrumentos implementados 

integrados pela Administração, bem como nos preceitos normativos vigentes 

determinados pelas Autoridades Monetárias. Neste cenário, apresenta-se a seguir 

os detalhes das estruturas.  
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2. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS 
 

O escopo do gerenciamento de riscos da instituição alcança a mais ampla 

visão, permitindo que os riscos inerentes ao Grupo Simpala sejam devidamente 

identificados, mensurados, avaliados, monitorados, reportados, controlados e 

mitigados visando suportar o desenvolvimento das atividades da Simpala 

Financeira S.A. 

A estrutura da atividade de gerenciamento de riscos e capital da Simpala 

Financeira é composta por um comitê de Riscos, que subsidiam a Alta 

Administração da Instituição de acordo com o Manual de Controles Internos da 

Instituição. Neste comitê pode haver a participação de eventuais convidados de 

áreas relacionadas para a tomada de decisões estratégicas e gestão de riscos 

que a instituição está exposta. Dentre as suas atribuições, estão as sugestões de 

limites de exposição a seus respectivos riscos e elaboram planos de mitigação a 

serem realizados. 

 

2.1 POLÍTICAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS E CAPITAL  

 

A Simpala Financeira dispõe de políticas, normas e procedimentos para 

realizar o gerenciamento de riscos e do capital. Estes instrumentos estabelecem 

as diretrizes básicas de atuação expressas pela sua Diretoria em consonância 

com os padrões de integridade e valores éticos do Grupo Simpala. 

As políticas de gerenciamento de riscos e de capital estão alinhadas aos 

objetivos estratégicos da instituição, às melhores práticas, em conformidade com 

leis e regulamentos provenientes por Órgãos supervisores, sendo revisadas no 

mínimo anualmente pela Diretoria e disponibilizadas a todos funcionários por meio 

eletrônico. 

Procedimentos, normas e políticas asseguram que a instituição mantenha 

uma estrutura de controle compatível com a natureza de suas operações, 

complexidade dos seus produtos e serviços. 
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2.2 ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA GESTÃO DE RISCOS 

 

Nesta segregação, o Diretor Financeiro é o responsável pela Gestão de Riscos 

e Capital, cuja missão é promover e viabilizar o controle de riscos e a alocação de 

capital, através de práticas e da certificação da existência da efetividade e da 

execução de controles que assegurem níveis aceitáveis de riscos nos processos 

da instituição, de forma independente, consistente, transparente e integrada. A 

Diretoria também tem por atribuição atender as determinações do BCB 

pertinentes às atividades de gerenciamento de riscos. 

É relevante registrar que, em continuidade à implementação de uma ação mais 

direcionada e institucionalizada aos Gerenciamento de riscos, controles internos 

e Compliance, a instituição renovou o escopo de atuação da Damaplan 

Consultoria Estratégica para um viés voltado para as áreas supracitadas. 
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3. APETITE A RISCOS 
 

O apetite a riscos refere-se aos tipos e níveis de riscos que, de forma 

ampla, o Grupo Simpala se dispõe a admitir na realização dos objetivos da 

Simpala Financeira e está refletindo na filosofia de gerenciamento de riscos 

corporativos, que por sua vez influencia a cultura e o modo de atuação da 

instituição. 

Este apetite é influenciado por diversos fatores, dentre eles, a estratégia 

corporativa, as metas de solvência e os índices de liquidez, o controle de 

concentração de portfólios e a definição dos tipos de riscos não aceitos na 

condução dos negócios. 

Na Simpala Financeira o apetite a riscos é definido pela Área de riscos e 

aprovado pela Diretoria. 

3.1. Perspectiva Estratégica 
 

Para os diversos tipos de riscos, sendo estes mensuráveis e não 

mensuráveis, a instituição estabeleceu abordagens de controles, observando as 

principais dimensões globais: 

 Solvência: manter um nível adequado de capital, inclusive na 

visão prospectiva, para fazer face a perdas inesperadas, situações de 

estresse e oportunidades de negócios, em atendimento às exigências 

regulatórias e garantindo a solidez da Organização. 

 Rentabilidade: remunerar seu capital de forma sustentável, 

buscando atender à expectativa de remuneração de seus acionistas em 

relação aos riscos assumidos em seus negócios. 

 Liquidez: estabelece que a liquidez da instituição deverá 

suportar longos períodos de estresse. É monitorada através do 

acompanhamento dos indicadores de liquidez. 

 Crédito: focar em atendimento as empresas do Grupo 

Simpala, de forma diversificada e pulverizada, tanto em termos de produtos 

como de segmentos, primando pela segurança e qualidade de portfólio, 

com garantias condizentes com os riscos assumidos, considerando os 
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montantes, as finalidades e os prazos dos créditos concedidos e mantendo 

níveis de provisões adequados e com baixos níveis de concentração. 

 Mercado: alinhar as exposições às diretrizes estratégicas, 

com limites específicos estabelecidos de maneira independente e com os 

riscos mapeados, mensurados e classificados quanto à probabilidade e 

magnitude. 

3.2 Acompanhamento do Apetite do Risco  

 

O acompanhamento do apetite se dá pela área de Riscos, em que os gestores 

são informados quanto às exposições a riscos e respectiva utilização dos limites 

vigentes, permeando todas esferas da instituição, apoiando Alta Administração na 

avaliação dos resultados face ao apetite a riscos.  

 

3.3 Declaração do Apetite do Risco (RAS) 

 

Esta Declaração considera os riscos mais relevantes a que a instituição está 

exposta e discorre sobre a estrutura de abordagem para a gestão dos mesmos.  

Em menção ao índice 2.2, no qual é abordado uma nova atuação estratégica 

da Damaplan em função de gerenciamento de riscos, foi iniciado uma nova 

revisão para os indicadores presentes na RAS – Apetite de Risco. 

 

3.4 Teste de Estresse 

 

O teste de estresse configura-se por um exercício cuja finalidade define-se pela 

avaliação prospectiva dos potenciais impactos de eventos e circunstâncias 

adversos na instituição ou em um portfólio específico. O programa de teste de 

estresse é um conjunto coordenado de processos e rotinas, em conjunto a 

metodologia, documentação e governança própria com o objetivo principal de 

identificar potenciais vulnerabilidades da instituição. É realizada uma análise de 

três cenários descritos e especificados em normativa interna, ao longo de um 

período determinado, o impacto decorrente de variações simultâneas e coerentes 

em conjunto de parâmetros relevantes no capital da instituição, em sua liquidez e 

valor do portfólio. 
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3.5 Programa Teste de Estresse 

 

Inadimplência - Este teste tem por objetivo identificar as variações de resultado 

e Índices de Basiléia através da variação da inadimplência média da carteira. 

 Cenário 1 (INAD_C1) 

Neste cenário, a variável sensível (inadimplência) será diminuída 15% em 

relação ao cenário base. 

 Cenário 2 (INAD_C2) 

Neste cenário, a variável sensível (inadimplência) será aumentada 15% 

em relação ao cenário base. 

 Cenário 3 (INAD_C3) 

Neste cenário, a variável sensível (inadimplência) será aumentada 30% 

em relação ao cenário base. 

 

Taxa Selic - Este teste tem por objetivo verificar o descasamento entre as taxas 

ativas (pré-fixadas) e taxas passivas (pós-fixadas) e identificar as variações de 

resultado e Índices de Basiléia através da variação da taxa Selic, utilizada nas 

operações passivas. 

 Cenário 1 (TXSLC_C1) 

Neste cenário, a variável sensível (taxa Selic) será diminuída 15% em 

relação ao cenário base. 

 Cenário 2 (TXSLC_C2) 

Neste cenário, a variável sensível (taxa Selic) será aumentada 15% em 

relação ao cenário base. 

 Cenário 3 (TXSLC_C3) 

Neste cenário, a variável sensível (taxa Selic) será aumentada 30% em 

relação ao cenário base. 
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Taxa de Juros Ativa - Este teste tem por objetivo identificar as variações 

de resultado e Índices de Basiléia através da variação da taxa média das 

operações ativas. 

 Cenário 1 (TXJUR_C1) 

Neste cenário, a variável sensível (taxa de juros da operação) será 

aumentada 15% em relação ao cenário base. 

 Cenário 2 (TXJUR_C2) 

Neste cenário, a variável sensível (taxa de juros da operação) será 

diminuída 15% em relação ao cenário base. 

 Cenário 3 (TXJUR_C3) 

Neste cenário, a variável sensível (taxa de juros da operação) será 

diminuída 30% em relação ao cenário base. 

 

Volume de Operações - Este teste tem por objetivo identificar as 

variações de resultado e Índices de Basiléia através da variação do 

volume de operações. 

 Cenário 1 (VOLOP_C1) 

Neste cenário, a variável sensível (volume de operação) será aumentada 

15% em relação ao cenário base. 

 Cenário 2 (VOLOP_C2) 

Neste cenário, a variável sensível (volume de operação) será diminuída 

15% em relação ao cenário base. 

 Cenário 3 (VOLOP_C3) 

Neste cenário, a variável sensível (volume de operação) será diminuída 

30% em relação ao cenário base. 
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Estresse do Fluxo de Caixa - Este teste tem por objetivo identificar se a 

instituição possuirá capacidade de honrar suas obrigações num horizonte de 90 

dias, através de cenários de choque no fluxo de caixa da Instituição. 

 Cenário 1 (FC_C1) 

Neste cenário, a variável sensível (entradas por recebimentos de 

parcelas) será diminuída 50% em relação ao cenário base. 

 Cenário 2 (FC_C2) 

Neste cenário, a variável sensível (saídas por desembolsos de novas 

operações) será aumentada 25% em relação ao cenário base. 

 Cenário 3 (FC_C3) 

Neste cenário combinado, as entradas serão diminuídas em 50% e as 

saídas serão aumentadas 25% em relação ao cenário base. 

 

Choques das Taxas de Juros da Carteira Bancária (RBan) - Este teste tem 

por objetivo identificar os valores máximos de perda na carteira de não 

negociação (mantida até o vencimento) através da metodologia VaR (Valor no 

Risco), com base em cenários de choque nas curvas de juros pré-fixadas 

(RWAJUR1). 

 Cenário 1 (IRRBB_C1) 

Neste cenário, a variável sensível (volatilidade de mercado) será 

diminuída 15% em relação ao cenário base. 

 Cenário 2 (IRRBB_C2) 

Neste cenário, a variável sensível (volatilidade de mercado) será 

aumentada 15% em relação ao cenário base. 

 Cenário 3 (IRRBB_C3) 

Neste cenário, a variável sensível (volatilidade de mercado) será 

aumentada 30% em relação ao cenário base.  

 

DocuSign Envelope ID: B1EE3BC6-83CD-4289-B751-E733CE4BFFDE



11 
 

 

 Classificação da Informação: Pública  
Ouvidoria – 0800 642 6500 

4. CAPITAL 

 

4.1 Processos de Gerenciamento de Capital 
 

A instituição exerce o gerenciamento de capital de maneira colegiada, 

envolvendo as áreas Gerenciais e Diretorias no desenvolvimento do Planejamento 

estratégico que está integrado ao apetite a riscos. 

O processo de gerenciamento de capital é realizado de forma a 

proporcionar condições para o alcance dos objetivos estratégicos da instituição, 

considerando o ambiente de negócios. Este processo é compatível com a 

natureza das operações, complexidade dos produtos e serviços e com a dimensão 

da exposição a riscos da instituição. 

 

4.2 Requerimento de Capital Vigente e em Implementação 

 

Os requerimentos mínimos de capital da Simpala Financeira seguem o 

conjunto de resoluções e circulares divulgadas pelo BCB que implementam no 

Brasil os padrões globais de requerimento de capital conhecidos como Basileia III. 

São expressos na forma de índices obtidos pela relação entre capital disponível – 

demonstrado pelo Patrimônio de Referência (PR), ou Capital Total, composto pelo 

nível I (que corresponde ao capital principal e o capital complementar) e pelo Nível 

II, e os ativos ponderados pelo risco. 

Os Índices de Capital total, de Capital nível I e de Capital Principal são 

apurados na forma consolidada, aplicados às instituições integrantes do 

Conglomerado Prudencial, que abrange não só as instituições financeiras como 

também as administradoras de consórcio, as instituições de pagamento, 

sociedades que realizam aquisição de operações ou assumam direta ou 

indiretamente risco de crédito e os fundos de investimento nos quais a instituição 

retenha substancialmente riscos e benefícios. 

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, de mercado e operacional. A Simpala Financeira utiliza 

abordagens padronizadas para o cálculo das parcelas de crédito, de mercado e 

operacional. 
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4.3 Composição de Capital 

 

O patrimônio de referência – PR utilizado para verificar o cumprimento dos 

limites operacionais impostos pelo BCB consiste no somatório de três itens, 

denominados: 

  Nível I: Composto por elementos de maior qualidade, capazes de absorver 

perdas durante o funcionamento da instituição. Subdivide-se em:  

- Capital Principal: Soma de capital social, reservas e lucros acumulados, 

menos deduções e ajustes prudenciais; 

- Capital Complementar: Composto por instrumentos de caráter perpétuo 

que atendam a requisitos de elegibilidade; 

  Nível II: Composto por instrumentos de dívida subordinada de 

vencimento definido que atendam a requisitos de elegibilidade. Somado ao 

Capital Principal e ao Capital Complementar, compõe o Capital Total. 

A tabela abaixo representa a composição do PR segregado em Capital Principal, 

Capital Complementar e de Nível II, conforme estabelecido pelas normas 

vigentes. 

 

 

4.4. Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) 

 

De acordo com a Resolução CMN nº 4193 e alterações posteriores, para fins do 

cálculo dos requerimentos mínimos de capital, deve ser apurado o montante de 

RWA, obtido pela soma das seguintes parcelas: 

 

RWA = RWACPAD + RWAMINT + RWAOPAD 

 

 RWACPAD – Corresponde a parcela relativa às exposições ao risco de 

crédito, calculada segundo a abordagem padronizada; 

Set/2021 Dez/2021

Nível I 8.491.439 10.640.424

  Capital Principal 8.491.439 10.640.424

  Capital Complementar 0 0

Nível II 0 0

Patrimônio de Referência 8.491.439 10.640.424
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 RWAMINT – Corresponde a parcela relativa ao cálculo de capital 

requerido para o risco de mercado segundo abordagem interna, 

regulamentada pela Circular BCB nº 3646; 

 RWAOPAD – Corresponde a parcela relativa ao cálculo de capital 

requerido para o risco operacional, segundo abordagem padronizada. 

A tabela abaixo apresenta de forma consolidada a evolução da composição do 

RWA da Simpala Financeira. Cada uma das parcelas mencionadas abaixo será 

detalhada nos próximos tópicos. 

 

 

Ativos Ponderados de Risco de Crédito (RWACPAD) 

 

A tabela a seguir apresenta os valores dos ativos ponderados de risco de crédito 

(RWACPAD), cuja parcela é regulamentada pela circular BACEN nº 3644: 

 

 

Ativos Ponderados de Risco Operacional (RWAOPAD)  

 

A Simpala Financeira utiliza a abordagem do indicador Básico definida pela 

Circular nº 3640 do BCB para Cálculo da parcela dos ativos ponderados pelo risco 

(RWA), relativa ao cálculo de capital requerido para risco operacional (RWAopad). 

 

A tabela a seguir apresenta a abertura dos ativos ponderados de risco 

operacional: 

 

Ativos Ponderados de Risco de Mercado (RWAMINT) 

 

 

Set/2021 % Dez/2021 %

Risco de Crédito (RWA cpad) 50.838.600 73,4% 59.573.309 76,4%

Risco de Mercado (RWA mpad) 0 0,0% 0 0,0%

Risco Operacional (RWA opad) 18.424.187 26,6% 18.424.187 23,6%

Ativos Ponderados pelo Risco (RWA) 69.262.787 100% 77.997.497 100%

Set/2021 Dez/2021 Variação % Trimestre

Risco de Crédito (RWA cpad) 50.838.600 59.573.309 17,2%

Set/2021 Dez/2021 Variação % Trimestre

Risco Operacional (RWA opad) 18.424.187 18.424.187 0,0%

Set/2021 Dez/2021 Variação % Trimestre

Risco de Mercado (RWA mpad) 0 0 0,0%
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4.5. Suficiência de Capital 

 

O índice de basileia é um indicador internacional definido pelo Comitê de Basileia 

de Supervisão Bancária que recomenda a relação mínima de 8% entre o capital e 

os ativos ponderados pelos riscos. No Brasil atualmente a relação mínima exigida 

é de 9,25% para PR, 6% para nível I sobre os ativos ponderados ao risco e 4,5% 

para capital Principal conforme regulamentação vigente (Resoluções nº 4192 e 

4193 do CMN). 

 

 

4.6 Índice de Alavancagem  

 
O índice de Alavancagem é definido como a razão entre Capital de Nível I e 

Exposição Total, calculada nos termos da Circular BCB 3748. Objetivo do Índice 

é ser uma medida simples de alavancagem não sensível a risco, logo não leva em 

consideração fatores de ponderação de risco (FPR) ou mitigações. Conforme 

instruções dadas pela Carta Circular BCB 3.706, a Simpala Financeira não está 

sujeita a apuração deste índice, mas acompanha.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Set/2021 Dez/2021

Índice de Basileia (PR/RWA) 12,26 13,64

Índice de Capital Nível I (Nível I/RWA) 12,26 13,64

Índice de Capital Principal 12,26 13,64

Índice de Capital Complementar 0,00 0,00

Índice de Capital Nível II (Nível I/RWA) 0,00 0,00
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5. RISCO DE CRÉDITO 

 

5.1 Estrutura e Tratamento 

 

A Simpala Financeira estabelece sua política de crédito com base em 

fatores internos, como critérios de classificação de clientes, desempenho e 

evolução da carteira, níveis de inadimplência, taxas de retorno e capital 

econômico alocado, entre outros; e fatores externos como taxa de juros, 

indicadores de inadimplência do mercado, inflação, variação do consumo, entre 

outros. 

É feito um gerenciamento do risco de crédito que está exposto durante todo 

o ciclo de crédito, desde antes da concessão, passando pelo monitoramento e 

chegando à atividade de cobrança e recuperação. A instituição conta com uma 

estrutura de gestão e controle do risco de crédito, centralizada e independente 

das unidades de negócio, que estabelece limites e mecanismos de mitigação de 

risco, além de estabelecer processos e instrumentos para medir, monitorar e 

controlar o risco de crédito inerente a todos os produtos, as concentrações de 

carteira e os impactos de mudanças potenciais no ambiente econômico. 

 A instituição controla a exposição ao risco de crédito, que decorre 

principalmente de operações de crédito, de títulos e valores mobiliados através do 

Comitê de Riscos descrito no item 2., subordinado a Diretoria e Presidência, que 

atuam primordialmente avaliando as condições competitivas de mercado, 

definindo os limites de crédito da instituição, revendo práticas de controle e 

políticas e aprovando ações nas respectivas alçadas. Também é parte dessa 

estrutura o processo de comunicação e informações dos riscos, incluindo a 

divulgação das políticas e outras informações complementares referentes ao 

gerenciamento do risco de crédito. Este comitê tem por objetivo manter a 

qualidade da carteira de crédito em níveis coerentes com o apetite de risco da 

instituição para os segmentos de mercado. 

 A Simpala Financeira entende o risco de crédito como o risco de perdas 

decorrentes do não cumprimento pelo tomador, emissor ou contraparte de suas 

respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, da desvalorização de 

contrato de crédito em consequência da deterioração na classificação de risco do 

tomador, do emissor ou da contraparte, da redução de ganhos ou remunerações, 
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das vantagens concedidas em renegociações posteriores e dos custos de 

recuperações. 

A metodologia de avaliação de risco de crédito, além de fornecer subsídios ao 

estabelecimento de parâmetros mínimos para a concessão de crédito e 

gerenciamento de riscos, possibilita a definição de Políticas de Crédito 

diferenciadas em função das características e do porte do cliente. Com isto, 

oferece embasamento tanto para a correta precificação das operações, quanto 

para a definição de garantias adequadas para cada situação. 

Ficam mantidos os critérios estabelecidos pela Resolução CMN nº 2.682 para a 

constituição das provisões cabíveis, conforme equivalência de ratings 

demonstrada no quadro a seguir: 

 

5.2 Análise da Carteira de Crédito 

 

As informações apresentadas nas tabelas seguintes permitem a análise da 

carteira de crédito e seu comportamento sob diversas óticas: operações com 

característica de concessão de crédito segregadas por Rating de classificação de 

risco por cliente, Pessoa Física e Jurídica, além do montante das operações em 

atraso e montante das provisões. 

 

Classificação da Carteira e provisão por Rating – Data-Base Dez/2021 

 

 

Rating BCB Rating Simpala Financeira Provisão

AA Não Utiliza 0,00%

A A 0,50%

B B 1,00%

C C 3,00%

D D 10,00%

E E 30,00%

F F 50,00%

G G 70,00%

H H 100,00%
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As operações com característica de risco de crédito, compostas por empréstimo 

e financiamento somam R$ 74,2 Milhões em dezembro de 2021. Obtendo uma 

provisão respectiva para a data-base em questão de R$ 6,2 Milhões. 

 

Classificação da Carteira e provisão por Pessoa Física e Pessoa Jurídica - 

Data-Base Dez/2021 

 

 

 
É possível observar pela tabela acima, que operações realizadas com Pessoa 

Física representam 93,85% da carteira ativa da instituição, enquanto Pessoa 

Jurídica representam 6,15% da carteira Ativa. A estrutura da provisão compõe-se 

em Pessoa Física 91,7% da Provisão do Risco de crédito, e Pessoa Jurídica 8,3% 

da Provisão do Risco de Crédito. 

 

 

Class. de 
Risco Situação Saldo Provisão 

A Normal 51.371.395,05 256.857,25 

A Vencido 6.565.737,62 32.828,70 

B Normal 154.999,04 1.550,00 

B Vencido 3.284.206,50 32.842,06 

C Normal 254.574,91 7.637,23 

C Vencido 2.709.244,71 81.277,35 

D Normal 84.970,54 8.497,05 

D Vencido 1.751.844,74 175.184,54 

E Normal 33.940,28 10.182,09 

E Vencido 1.685.264,64 505.579,46 

F Normal 69.448,31 34.724,16 

F Vencido 1.238.925,14 619.462,67 

G Normal 59.871,72 41.910,21 

G Vencido 1.922.437,26 1.345.706,09 

H Normal 55.079,14 55.079,14 

H Vencido 3.053.182,11 3.053.182,11 

  74.295.121,71 6.262.500,11 

 

Saldo Devedor Provisão %  Saldo Devedor %  Provisão

Pessoa Fisica 69.894.549,97R$   5.741.958,67R$     93,85% 91,7%

Pessoa Juridica 4.577.547,90R$     520.540,90R$         6,15% 8,3%

Soma 74.472.097,87R$   6.262.499,57R$     
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Aprovação, 
  

Flavio Augusto Vianna 
Diretor Presidente 

Paulo César Rutzen 
Diretor Comercial 
 

 

 

Pedro Henrique Flores 
Diretor Operacional Financeiro 

Valdecir Danquimaia Macedo 
Diretor de Controladoria 
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