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Histórico

Normativos similares

• Resolução 2.804/2000 – controle do risco de liquidez 

• Resolução 3.380/2006 – estrutura de gerenciamento de 

risco operacional

• Resolução 3.464/2007 – estrutura de gerenciamento de 

risco de mercado



Histórico

Normativos relacionados ao Risco de Crédito

• Resolução 1.559/1988; Resolução 3.258/2005 (“boas 

práticas”)

• Resolução 2.554/1998 (controles internos)

• Resolução 2.682/1999 (classificação de créditos e 

provisionamento)

• Resolução 2.844/2000 (limite de risco-cliente)

• Resolução 2.933/2002 (derivativos de crédito)

• Circular 3.214/2003 (Central de Risco)



Histórico

Documentos do Comitê de Basiléia

• Sound Credit Risk Assessment and Valuation for Loans–

Jun/1996 (revisado em Jun/2006)

• Principles for the Management of Credit Risk – Set/2000

• Core Principles for Effective Banking Supervision–

Out/2006



Histórico

Outros Aspectos

• Principal risco para a grande maioria das instituições 

do Sistema Financeiro Nacional (SFN)

• Maior ênfase em aspectos qualitativos da gestão do 

risco de crédito

• A recente turbulência econômica internacional revelou 

que práticas inadequadas na gestão de crédito 

agravaram as perdas em algumas das maiores e mais 

complexas instituições financeiras do mundo



Escopo de Aplicação

• Aplicável a todas as instituições financeiras e demais 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central

• Estrutura proporcional à dimensão da exposição ao risco 

de crédito da instituição e compatível com a natureza das 

operações e a complexidade dos produtos e serviços 

oferecidos

• Gerenciamento contínuo e integrado,  tanto das 

operações incluídas na carteira de negociação quanto das 

não incluídas na carteira de negociação (Resolução 

3.464/2007)



Estrutura da Norma

�Definição de Risco de Crédito 

�Escopo

�Estrutura de Gerenciamento de Risco de 

Crédito 

�Transparência 

�Unidade Responsável pelo Gerenciamento 

de Risco de Crédito 

�Disposições Finais



Definição de Risco de Crédito

Definição de risco de crédito:

“A possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao 

não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas 

respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, 

à desvalorização de contrato de crédito decorrente da 

deterioração na classificação de risco do tomador, à

redução de ganhos ou remunerações, às vantagens 

concedidas na renegociação, aos custos de recuperação, 

entre outros”



Definição de Risco de Crédito

A definição de risco de crédito compreende:

• o risco de crédito da contraparte, entendido como a 

possibilidade de determinada contraparte não cumprir as 

obrigações relativas à liquidação de operações que envolvam a 

negociação de ativos financeiros, incluindo aquelas relativas à

liquidação de instrumentos financeiros derivativos

• o risco país, entendido como a possibilidade de perdas associadas 

ao não cumprimento de obrigações financeiras nos termos 

pactuados por tomador ou contraparte localizado fora do País, e o 

risco de transferência, entendido como a possibilidade de 

ocorrência de entraves na conversão cambial dos valores recebidos



Definição de Risco de Crédito

A definição de risco de crédito compreende: (Cont.)

• a possibilidade de ocorrência de desembolsos para 

honrar avais, fianças, coobrigações, compromissos de 

crédito ou outras operações de natureza semelhante

• a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento 

de obrigações financeiras nos termos pactuados por parte 

intermediadora ou convenente de operações de crédito



Escopo

• A estrutura de gerenciamento do risco de crédito 

deve permitir a identificação, mensuração, 

controle e mitigação dos riscos associados a cada 

instituição individualmente e ao conglomerado 

financeiro, conforme o Plano Contábil das 

Instituições do Sistema  Financeiro Nacional - Cosif, 

bem como a identificar e acompanhar os riscos 

associados às demais empresas integrantes do 

consolidado econômico-financeiro, definido na 

Resolução 2.723/2000



Estrutura de Gerenciamento

A estrutura de gerenciamento de risco de crédito deve 
contemplar, observada a proporcionalidade:

• políticas e estratégias claramente documentadas

• validação dos sistemas, modelos e procedimentos internos

• estimação das perdas associadas ao risco de crédito 

• procedimentos para a recuperação de créditos

• sistemas, rotinas e procedimentos para identificar, 
mensurar, controlar e mitigar a exposição ao risco de 
crédito

• apuração dos níveis de provisionamento e Patrimônio de 
Referência (PR) compatíveis com o risco de crédito 

• avaliação das operações 

• estabelecimento de limites em nível individual e agregado



Estrutura de Gerenciamento

A estrutura de gerenciamento de risco de crédito deve contemplar 
(cont.):

• estabelecimento de critérios e procedimentos no processo de 
concessão e gestão de crédito, para:

�análise prévia, realização e repactuação de operações sujeitas 
ao risco de crédito

�coleta e documentação das informações necessárias para a 
completa compreensão do risco de crédito envolvido nas 
operações

�avaliação periódica do grau de suficiência das garantias

�detecção de indícios e prevenção da deterioração da 
qualidade de operações, com base no risco de crédito

�tratamento das exceções aos limites estabelecidos para a 
realização de operações sujeitas ao risco de crédito



Estrutura de Gerenciamento

A estrutura de gerenciamento de risco de crédito deve 
contemplar (cont.):

• classificação das operações em categorias, segundo os 
seguintes aspectos:

�situações de renda e de patrimônio, bem como outras 
informações cadastrais

�mitigadores do risco de crédito

�período de atraso

• avaliação prévia de novas modalidades de produtos

• realização de simulações de condições extremas (testes 
de estresse)



Estrutura de Gerenciamento

A estrutura de gerenciamento de risco de crédito deve contemplar 

(cont.):

• avaliação adequada quanto à retenção de riscos em operações de 

venda ou de transferência de ativos financeiros

• emissão de relatórios gerenciais periódicos, acerca do 

desempenho do gerenciamento do risco em decorrência das 

políticas e estratégias adotadas

• práticas para garantir que exceções à política, procedimentos e 

limites estabelecidos sejam relatadas apropriadamente

• documentação e armazenamento de informações referentes às 

perdas associadas ao risco de crédito, inclusive aquelas 

relacionadas à recuperação de crédito



Estrutura de Gerenciamento

• As políticas e as estratégias devem ser aprovadas e revisadas, no 
mínimo anualmente pela diretoria da instituição  e pelo conselho de 
administração, se houver

• A documentação relativa à implementação da estrutura de 
gerenciamento de risco de crédito e às políticas e estratégias adotadas 
deve ser mantida à disposição do Banco Central

• Os sistemas, rotinas  e procedimentos  para identificar, mensurar, 
controlar e mitigar a exposição ao risco de crédito devem ser 
reavaliados anualmente



Estrutura de Gerenciamento

• As instituições devem manter quantidade suficiente de profissionais 
tecnicamente qualificados em suas áreas de concessão de crédito e 
intermediação de títulos, valores mobiliários e derivativos

• A diretoria da instituição e o conselho de administração, se houver, 
deve assegurar-se de que as políticas remuneratórias não incentivem 
comportamentos incompatíveis com o nível de risco considerado 
aceitável nas políticas e estratégias de longo prazo adotadas pela 
instituição



Transparência

A descrição da estrutura de gerenciamento do risco de crédito deve 

ser evidenciada em relatório de acesso público, com 

periodicidade mínima anual

• O conselho de administração ou, na sua inexistência, a diretoria 

da instituição deve fazer constar do relatório mencionado no 

caput sua responsabilidade pelas informações divulgadas

• As instituições devem publicar, em conjunto com as 

demonstrações contábeis semestrais, resumo da descrição de sua 

estrutura de gerenciamento do risco de crédito, indicando a 

localização do relatório



Unidade Responsável

A atividade de gerenciamento do risco de crédito deve ser 
executada por unidade específica
• A unidade deve ser segregada das unidades de negociação e da 

unidade executora da atividade de auditoria interna

• Os sistemas e modelos utilizados na gestão do risco de crédito 
devem ser addequadamente compreendidos pelos integrantes da 
unidade, mesmo que desenvolvidos por terceiros

• Admite-se a constituição de uma única unidade responsável:
�pelo gerenciamento do risco de crédito do conglomerado financeiro e das 

respectivas instituições integrantes

�pelas atividades de identificação e acompanhamento do risco de crédito das 
empresas não-financeiras integrantes do consolidado econômico-financeiro

�pelo gerenciamento do risco de crédito de sistemas cooperativos de crédito, 
realizado pela cooperativa central de crédito



Unidade Responsável

As instituições devem indicar diretor responsável
pelo gerenciamento do risco de crédito

• Admite-se que o diretor indicado desempenhe outras 
funções na instituição, exceto as relativas à
administração de recursos de terceiros e realização de 
operações sujeitas ao risco de crédito

• Para as instituições integrantes de conglomerado que 
tenham optado pela constituição de estrutura única de 
gerenciamento de risco,  apenas a instituição na qual 
está localizada a mencionada estrutura deve indicar 
diretor responsável



Disposições Finais

Cronograma:

• até 30 de junho de 2009: indicação do diretor responsável e 

definição da estrutura organizacional para implementação do 

gerenciamento do risco de crédito

• até 31 de dezembro de 2009: definição da política institucional, 

dos processos, dos procedimentos e dos sistemas necessários à sua 

efetiva implementação

• até 30 de junho de 2010: efetiva implementação da estrutura de 

gerenciamento de risco de crédito



Disposições Finais

O Banco Central do Brasil poderá:

• determinar a adoção de controles e procedimentos adicionais, 

estabelecendo prazo para sua implementação, caso entenda 

inadequado ou insuficiente o gerenciamento do risco de crédito 

implementado pelas instituições

• imputar limites operacionais mais restritivos



Normas Prudenciais – EstruturaNormas Prudenciais – Estrutura

Resolução 3.490 -

Definição do PRE

Circ. 3.368 – Risco 

Commodities - PCOM

Circ. 3.389 – Risco 

de Câmbio - PCAM

Circulares – Risco de 

Tx. Juros - PJUR

Circ. 3.366 – Risco  

Ações - PACS

Circ. 3.360 – Risco 

de Crédito - PEPR

Circ. 3.383 – Risco 

Operacional - POPR

Resolução 3.444 -

Redefinição do PR

Resolução 2.804 –

Gestão Risco de 

Liquidez

Resolução 3.464 -

Gestão Risco de 

Mercado

Circ. 3. 354 - Políticas Classificação 
na Carteira de Negociação

Circ. 3.362 - Cupom Moedas (PJUR[2])

Circ. 3.363 - Cupom Inflação (PJUR[3])

Circ. 3.364 - Cupom Demais Taxas 
(PJUR[4])

Circ. 3.365 - Critérios Avaliação Risco 
Tx. Juros Banking Book

Circ. 3.361 - Juros Pré (Pjur1)Circ. 3.361 - Juros Pré (PJUR[1])

Resolução 3.380 –

Gestão Risco 

Operacional 

Resolução -

Gestão Risco de 

Crédito
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