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APRESENTAÇÃO 

 

A Simpala Financeira é uma instituição financeira de Crédito Financiamento e 

Investimento, líder do conglomerado prudencial do Grupo Simpala, atualmente 

classificado como segmento S4. O objetivo deste relatório é difundir de forma ampla e 

transparente a base do gerenciamento de riscos e capital do Conglomerado Prudencial 

Simpala, demonstrando igualmente, condizer adequada ao seu porte e à complexidade 

de seus produtos, serviços, atividades, processos e sistemas. Com o objetivo de 

aperfeiçoar os mecanismos de governança e transparência, a Circular nº 3.930/19 e a 

Resolução n.º 54/20 do Banco Central do Brasil, apresentaram uma nova forma de 

divulgação de informações ao mercado, por recursos do Relatório de Pilar 3. Além de 

determinar novos requerimentos, este exemplar unifica os requisitos de disseminação 

de informações, segregando em tabelas fixas e flexíveis separadas por periodicidade 

de disseminação entre trimestrais, semestrais e anuais e por parte da instituição.  

Nos aprofundamos em aprimorar nossos processos, refinamos nossas políticas, 

evoluímos na governança coorporativa e, além de demandar esforços para disseminar 

a cultura de riscos, focamos nos assuntos mais deficitários para nós, elevando nosso 

nível de controle e gerenciamento. Foi o ano em que, além de trabalharmos os riscos 

existentes em nosso mapa estratégico e operacional, desprendemos atenção especial 

para riscos cibernéticos e da segurança da informação, bem como nossos riscos de 

inadimplência, LGPD e continuidade de negócios. A gestão de riscos é em peça 

fundamental para a tomada de decisões. Frequentemente acompanhamos e 

adequamos nossas premissas de apetite ao risco, realinhando esses indicadores com 

a transformação operacional, tecnológica e mercadológica constante, além de 

trabalharmos incessantemente no fortalecimento do processo de governança dentro da 

Instituição. Nossa conduta é transparente, estruturada e alinhada às áreas de negócios, 

objetivando, entre outros fatores, a melhoria contínua dos nossos processos, a 

excelência da nossa gestão e a melhoria na tomada de decisões. 
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1 - Estrutura, Escopo e Principais Características do Gerenciamento de Riscos 

 

A DECLARAÇÃO DE APETITE AO RISCO tem por objetivo identificar, mensurar, avaliar e 

documentar os riscos, inerentes ou não, a que a instituição está exposta, bem como estabelecer 

os tipos e os níveis de risco que a instituição está disposta a assumir ou deseja evitar, 

considerando os objetivos estratégicos da instituição, as condições de competitividade e o 

ambiente regulatório em que a instituição atua e sua capacidade de gerenciar riscos de forma 

efetiva e prudente. 

Neste instrumento a instituição esclarece os fatores de ocorrência dos riscos 

identificados, estabelece indicadores quantitativos para acompanhamento do nível de 

exposição a esses fatores de ocorrência, define intervalos de apetite de exposição a esses fatores 

de ocorrência, define metas de exposição a esses fatores de ocorrência dentro das balizas do 

intervalo de apetite ao risco, define intervalos de tolerância a esses fatores de ocorrência, 

estabelece níveis de alerta (gatilhos) para esses fatores de ocorrência, prevê ações a serem 

tomadas quando os níveis de alerta (gatilhos) forem atingidos e descreve qualitativamente os 

fatores que envolvem esses fatores de risco. 

Esse conjunto de dados proporciona às áreas de Gestão de Riscos, Governança, 

Compliance e à Diretoria da instituição as informações necessárias para monitorar, reportar, 

controlar e mitigar os riscos a que a instituição está exposta, subsidiando as decisões 

estratégicas da instituição na persecução de seus objetivos, considerando as condições de 

mercado em que está inserida. 

 

 1.2 DEFINIÇÕES E SIGLAS 

 

BACEN ou BCB Banco Central do Brasil 

RAS  Declaração de Apetite ao Risco  

 1.3 APLICAÇÃO 
 

Esse procedimento se aplica à SIMPALA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

doravante denominada Instituição. 

 1.4 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 



Resolução CMN n° 4.557, de 23 de fevereiro de 2017 

Resolução CMN n° 4.606, de 19 outubro de 2017 

1.5 ÁREAS ENVOLVIDAS 

 

A Declaração de Apetite ao Risco – RAS, destina-se especialmente à Gestão de Riscos, 

Diretorias, Compliance e área que estão diretamente relacionadas com os riscos estabelecidos, 

como Crédito, Cobrança, Jurídico, Financeiro, e deve nortear as tomadas de decisões, as 

correções necessárias para atingirmos os patamares estabelecidos.  

 1.6 DOS RISCOS 
 

A Instituição entende-se e declara-se sujeita aos riscos de mercado, de crédito, de 

liquidez e operacional, a seguir definidos.  

 1.6.1 Risco de Mercado 
 

Define-se o Risco de Mercado como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes 

da flutuação nos valores de mercado, considerando o nicho de atuação da instituição, tais como: 

I. a variação de indexadores utilizados como base de cálculo da taxa de juros 

remuneratórios cobradas na concessão de crédito com juros remuneratórios pós-fixados; 

II. a variação de indexadores utilizados como base de cálculo da taxa de juros 

remuneratórios pós-fixados pagos aos investidores na captação de recursos,  

III. reflexos decorrentes de concentração demasiada da carteira em produtos específicos 

ou nichos de negócio que estejam expostos a um mesmo fator de ocorrência de Risco de 

Mercado, tal como um mesmo indexador.  

 1.6.2  Risco de Crédito 
 

Define-se o Risco de Crédito como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas:  

I. ao não cumprimento pela contraparte de suas obrigações nos termos pactuados;  

II. à desvalorização, redução de remunerações e ganhos esperados em instrumento 

financeiro decorrentes da deterioração da qualidade creditícia da contraparte, do interveniente 

ou do instrumento mitigador;  



III. à reestruturação de instrumentos financeiros; aos custos de recuperação de exposições 

caracterizadas como ativos problemáticos.  

1.6.3  Risco de Liquidez 
 

Define-se o Risco de Liquidez como a possibilidade de a instituição não ser capaz de 

honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, incluindo 

as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em 

perdas significativas, bem como a possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço 

de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente 

transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado. 

 1.6.4  Risco Operacional 
 

O Risco Operacional define-se como a possibilidade da ocorrência de perdas resultantes 

de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas ou 

sistemas, tais como: 

I. fraudes internas; 

II. fraudes externas;  

III. condenações em litígios judiciais trabalhistas; 

IV. condenações em litígios judiciais cíveis; 

V. degradação da reputação da instituição perante consumidores por práticas inadequadas 

relativas a clientes, produtos e serviços; 

VI. descontinuidade da atividade decorrente de parada de processos considerados críticos 

pelo Plano de Continuidade de Negócios por intervalo de tempo superior ao “tempo de 

tolerância" previsto no Plano de Continuidade de Negócios; 

VII. incidentes de segurança relacionados ao ambiente cibernético que causem danos ou 

coloquem em risco a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados da 

instituição ou por ela controlados e dos sistemas de informação por ela utilizados 

VIII. incidentes de segurança relacionados ao ambiente físico que causem danos ou 

coloquem em risco a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados da 

instituição ou por ela controlados e dos sistemas de informação por ela utilizados; 



IX. desconformidades relacionadas às operações, produtos, serviços, formalização, 

atendimento e demais rotinas operacionais em relação às normas constitucionais, legislativas e 

regulamentares e suas respectivas mudanças.  

X. desconformidades relacionadas à estrutura organizacional, estrutura de governança 

corporativa, políticas, planos e demais normativos internos às mudanças constitucionais, 

legislativas e regulamentares; 

XI. desconformidades relacionadas às comunicações obrigatórias, relatórios de envio 

obrigatório, declarações de envio obrigatório, atualizações obrigatórias, testes obrigatórios, 

treinamentos e avaliações obrigatórias, certificações obrigatórias. 

 1.7  DOS COMPONENTES DA DECLARAÇÃO DE APETITE AO RISCO 
 

Ao estabelecer a Declaração de Apetite ao Risco, a Instituição estabeleceu conceitos e critérios 

para mapear, a classificar, monitorar, reportar, controlar e mitigar os riscos anteriormente 

citados e definidos, conforme definições abaixo: 

 1.7.1  Identificadores 
 

“identificadores” são os números utilizados para facilitar a localização e referência de uma linha 

específica da Declaração de Apetite ao Risco, simbolizando um indicador específico referente 

um determinado fator ocorrência de algum dos quatro grandes grupos de risco.  

 1.7.2  Fatores de Ocorrência 

 

“Fatores de Ocorrência” são situações, ações ou fatos que materializam os riscos a que 

a instituição está exposta (Risco de Mercado, Risco de Crédito, Risco de Liquidez e Risco 

Operacional). A partir da identificação dos fatores de ocorrência, a Instituição poderá definir 

indicadores para seu monitoramento e estabelecer medidas a serem adotadas, se necessário, 

para reduzir sua exposição ao fator de ocorrência de determinado risco ou para mitigar seus 

efeitos (impactos), sejam eles financeiros ou não.  

 1.7.3  Indicadores (métricas de controle) 
 

Para cada fator de ocorrência de determinado risco é estabelecido um indicador de 

métrica para controle, que consiste no parâmetro de mensuração quantitativa da exposição ao 

fator de ocorrência. O indicador permite monitorar se a exposição da instituição ao fator de 

ocorrência de determinado risco está aumentando ou diminuindo, bem como permite analisar 



se essa exposição ao fator de ocorrência está dentro dos parâmetros de apetite ao risco da 

instituição. O indicado permite, ainda, identificar se o nível de exposição ao fator de risco está 

se distanciando dos parâmetros de tolerância ao risco definido pela instituição, atingindo 

determinado nível de alerta, sendo necessária a tomada de ações para redução da exposição ou 

mitigação dos impactos.  

 1.7.4  Apetite ao Risco 
 

O “Apetite ao Risco” estabelecido para cada fator de ocorrência é a forma utilizada pela 

instituição para declarar o nível de exposição que deseja em relação a cada fator de ocorrência. 

Utilizando-se do indicador definido para mensuração quantitativa da exposição ao fator de 

ocorrência de cada risco, a instituição define um intervalo numérico para representar o nível de 

exposição que deseja em relação a cada fator de ocorrência, estabelecendo assim o “nível 

mínimo” e “nível máximo” de exposição que deseja em relação a cada fator de ocorrência para 

atingimento de seus objetivos estratégicos. 

 1.7.5  Meta de Risco 

 

Sempre estabelecida dentro das balizas do “Apetite ao Risco”, a “Meta de Risco” 

estabelecida para cada fator de ocorrência é a forma utilizada pela instituição para declarar o 

nível de exposição “ideal” em relação a cada fator de ocorrência. Utilizando-se do indicador 

definido para mensuração quantitativa da exposição ao fator de ocorrência de cada risco, a 

instituição demonstra qual é o objetivo a ser perseguido na exposição a um fator de ocorrência. 

 1.7.6  Tolerância ao Risco 
 

A “Tolerância ao Risco” estabelecida para cada fator de ocorrência é a forma utilizada 

pela instituição para declarar o nível de exposição que, embora não seja o desejado para o 

atingimento dos objetivos estratégicos da instituição, é tolerado em relação a cada fator de 

ocorrência, pois não causa impactos significativos ao atingimento dos objetivos estratégicos da 

instituição. Utilizando-se do indicador definido para mensuração quantitativa da exposição ao 

fator de ocorrência de cada risco, a instituição define um intervalo numérico para representar o 

nível de exposição que tolera em relação a cada fator de ocorrência, estabelecendo assim o 

“nível mínimo” e o “nível máximo” de exposição que tolera em relação a cada fator de 

ocorrência antes que a materialização desses fatores de ocorrência passem a ter como 

consequências impactos significativos ao atingimento dos objetivos estratégicos da instituição. 



Difere-se, portanto, do “Apetite ao Risco”, uma vez que o “Apetite ao Risco” define o nível de 

exposição que contribui para o atingimento dos objetivos estratégicos da instituição.  

 1.7.7  Níveis de alerta 
  

O primeiro “Nível de Alerta” estabelecido para cada fator de ocorrência coincide com o 

valor definido como “início da tolerância ao risco”, sendo a forma utilizada pela instituição para 

declarar o nível de exposição ao risco que deixa de contribuir para com o atingimento dos 

objetivos estratégicos da instituição, mas que, embora não seja o desejado, é tolerado em 

relação a cada fator de ocorrência, pois não causa impactos significativos ao atingimento dos 

objetivos estratégicos da instituição, porém merecem especial atenção. 

O segundo “Nível de Alerta” estabelecido para cada fator de ocorrência coincide com o 

valor definido como “limite máximo da tolerância ao risco”, sendo a forma utilizada pela 

instituição para declarar o nível de exposição a partir do qual a materialização desses fatores de 

ocorrência passam a ter como consequências impactos significativos ao atingimento dos 

objetivos estratégicos da instituição, utilizando-se do indicador definido para mensuração 

quantitativa da exposição ao fator de ocorrência de cada risco. 

 1.7.8   Ações a serem tomadas caso os níveis de alerta sejam atingidos 
 

Caso o nível de exposição a determinado fator de ocorrência atinja ou supere um dos 

dois níveis de alerta, as áreas relacionadas ao fator de ocorrência, a área de Gestão de Riscos e 

a Alta Administração devem adotar medidas adequadas para mitigar o risco, reduzir a exposição 

da instituição ao fator de ocorrência e controlando os impactos da materialização do risco.  

As diversas ações que podem ser tomadas são exemplificadas, considerando as diversas 

causas e os diversos fatores que contribuíram para a materialização do fator de ocorrência e 

para o atingimento do “Nível de Alerta”. 

 1.7.9  Comentário Qualitativo  
 

A “Declaração de Apetite ao Risco” deve conter componentes quantitativos, capazes de 

permitir a mensuração quantitativa da exposição ao fator de ocorrência de cada risco, bem 

como componentes qualitativos, capazes de identificar as diversas causas e os diversos fatores 

que contribuíram para a materialização do fator de ocorrência e do atingimento dos “Níveis de 

Alerta”, o que é expresso pelo comentário qualitativo. 



O comentário qualitativo ressalta a necessidade de dar diferentes soluções para 

diferentes problemas, considerando que diferentes problemas podem ter diferentes 

consequências, financeiras e não financeiras, para o âmbito interno (instituição e seus 

colaboradores) e para o âmbito externo (imagem perante clientes, parceiros, investidores e 

órgãos reguladores), a serem consideradas. 

 1.8  ELEMENTOS QUANTITATIVO E QUALITATIVO 
 

Sempre que compatível com o “Fator de Ocorrência”, a “Declaração de Apetite ao Risco” 

da instituição deverá contar com componentes QUANTITATIVOS, utilizando-se de indicadores 

(métricas de controle) que permitiam a mensuração quantitativa da exposição ao fator de 

ocorrência.  

A “Declaração de Apetite ao Risco” da instituição, independentemente do “Fator de 

Ocorrência”, deverá contar, ainda, com componentes QUALITATIVOS, ressaltando as diversas 

causas e os diversos fatores que podem contribuir para a materialização do fator de ocorrência 

e do atingimento dos “Níveis de Alerta”, bem como ressaltando a necessidade de dar diferentes 

soluções diferentes a diferentes problemas, que podem ter diferentes consequências, 

financeiras e não financeiras, para o âmbito interno (instituição e seus colaboradores) e para o 

âmbito externo (imagem perante clientes, parceiros, investidores e órgãos reguladores). 

 1.9  DA DECLARAÇÃO DE APETITE AO RISCO 

 

A fim de manter o caráter sigiloso da informação sobre os critérios objetivos definidos 

pela Instituição, este documento é composto pelo ANEXO 1, o qual poderá ser divulgado apenas 

internamente aos colaboradores, para seu estrito cumprimento. 

 

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. 

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. 

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. 

 



 

3 – DISSEMINAÇÃO DA CULTURA DE RISCOS 
 

É realizado durante o processo de integração de novos colaboradores, a divulgação do 

código de ética da instituição, além da entrega do mesmo em formato de panfleto contendo o 

conteúdo apresentado. Além disso são realizados processos de comunicação de riscos via e-mail 

de alerta para resoluções e normativas específicas com recomendações. São realizados os 

acompanhamentos de riscos operacionais em uma reunião semanal operacional. Em relação a 

demais riscos, são comunicados no comitê de riscos mensalmente. 

 

4 – PROCESSO DE MENSURAÇÃO DE RISCOS 
 

  Está mencionado no Apetite a Risco - RAS através da métrica de controle dos fatores de 

ocorrência estabelecido nos níveis de alerta do apetite a risco, meta, tolerância e ações 

correspondentes a serem tomadas em cada nível de alerta. 

 
5 – ESCOPO DE REPORTE DE RISCOS 
 



O Processo de Reporte ocorre através de Relatórios, Projeções e acompanhamento dos 

Riscos, bem como através do Comitê de Riscos em que a participação da Diretoria é 

imprescindível. 

 
6 - PROGRAMA DE TESTE DE ESTRESSE 
 

A Simpala Financeira, por estar enquadrada no segmento prudencial S4 (Conforme 

Resolução 4.553), utilizará metodologias estatísticas e de simulação para mensurar os riscos de 

crédito, mercado e liquidez das suas posições. Dentre as metodologias, as mais utilizadas serão: 

• Valor no Risco (VaR); 

• Análise de Sensibilidade (estresse em uma das variáveis analisadas); 

• Análise de Cenários de Estresse. 

6.1. Critérios e Ferramentas 
 

Para análise de resultados e indicadores de Basiléia (gestão de capital, risco de crédito 

e risco de mercado), a Instituição definiu por utilizar planilhas em formato de orçamento 

projetado para um horizonte de cinco anos. 

Para a análise do Risco de Liquidez, será utilizada a ferramenta de fluxo de caixa, 

implantada e parametrizada no sistema de tesouraria da Instituição. 

Adicionalmente, para a análise do Risco de Mercado, serão utilizadas ferramentas de 

riscos do sistema, utilizando choques para o RBan/IRRBB (Risco de Taxas de Juros na Carteira 

Bancária), através da metodologia VaR Paramétrico. 

O Valor em Risco (VaR) é uma medida da perda máxima esperada em valores 

monetários, sob condições normais de mercado, em um horizonte de tempo determinado, com 

um nível escolhido de probabilidade. Na Simpala Financeira, será utilizado o VaR Paramétrico, 

com probabilidade de 95%, para o período de 1 dia. 

O conjunto de critérios e ferramentas serão utilizados conjuntamente, onde a 

modificação de um ou mais parâmetros afetarão, de forma integrada, os diversos riscos que a 

Instituição está exposta. 

 



Programas de Teste de Estresse 

6.2. Inadimplência 
 

Descrição 

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. 

6.3. Taxa Selic 
 

Descrição  

Este teste tem por objetivo verificar o descasamento entre as taxas ativas (pré-fixas) 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. 



6.4. Taxa de Juros Ativa 

 

Descrição  

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. 

6.5. Volume de Operações 

 

Descrição  

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. 



6.6. Estresse do Fluxo de Caixa 

 

Descrição 

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. 

6.7. Choques das Taxas de Juros da Carteira Bancária (RBan) 
 

Descrição 

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. 

6.8. Periodicidade dos Testes de Estresse 
 

Os testes de estresse serão realizados semestralmente. 

 

7- MITIGAÇÃO DOS RISCOS 
 

No processo de mitigação de Riscos é utilizado um cronograma de Controles Internos 

relacionados à RAS- Apetite a Riscos, com periodicidade específica para cada risco de acordo 

com a probabilidade e o impacto. Além desta metodologia, cada responsável pelo 

monitoramento de risco (áreas afins) fazem o controle através de indicadores com níveis de 

alerta definindo as ações a serem tomadas de mitigação de risco consolidando a sua efetividade. 

8- GERENCIAMENTO DE CAPITAL 
 

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.  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. 


