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GERENCIAMENTO DE RISCOS – 2021 

 

 O Novo Banco Continental (NBC Bank) iniciou suas atividades em 1997 na região sul do 

país e conta com três agências, além de sua matriz localizada em Porto Alegre. Atua nos 

segmentos de pessoa física e pessoa jurídica ofertando produtos de crédito e investimentos, 

entre seus principais produtos estão o empréstimo consignado, capital de giro, desconto de 

títulos, ACC/ACE e CDBs. 

 Nossa missão é gerar oportunidade de desenvolvimento econômico para os nossos 

clientes, colaboradores, acionistas e sociedade através da qualidade dos nossos serviços e 

produtos; e nossa visão é: “queremos ser o banco preferencial dos nossos clientes, 

comprometido com a sociedade e o desenvolvimento econômico do País. Sermos 

reconhecidos como principal banco privado da região sul do país pela qualidade dos nossos 

serviços, nossa ética e profissionalismo”. 

1. OBJETIVO 

  A estrutura de gerenciamento de riscos e de capital do NBC Bank tem o objetivo de 

promover estratégias e políticas alinhadas ao apetite de riscos do Banco, e que possam 

contribuir no desenvolvimento do plano estratégico, otimizando a rentabilidade de seus 

negócios.  

 Este relatório tem o objetivo de divulgar as informações requeridas pela circular 

3.678/2013, emitida pelo Banco Central do Brasil, referentes à gestão de riscos, à apuração do 

montante dos ativos ponderados por risco (RWA) e à apuração do patrimônio de referência 

(PR). 

2. ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO 

 O NBC Bank constituiu área de gerenciamento contínuo e integrado de riscos e capital 

de acordo com a natureza de suas operações e complexidade de seus produtos, conforme 

dispõe a resolução nº 4.557/2017. A gestão dos riscos é realizada pela seguinte estrutura: 

   

 

 

 

 

 

 Nessa estrutura são contemplados: 

• Comitê de Riscos que se reúne periodicamente; 

Diretoria 

CRO 

Gestão de Riscos 

RISCOS 



Novo Banco Continental  3 

 

• Políticas e estratégias para o gerenciamento de riscos que estabelecem limites 

e procedimentos com o objetivo de monitorar as exposições aos riscos conforme 

estabelecidos na RAS (declaração de apetite ao risco); 

• Sistemas, rotinas e procedimentos para o gerenciamento de riscos. 

Periodicamente são avaliados para assegurar sua adequação às necessidades da 

área; 

• Políticas e estratégias para a gestão de continuidade de negócios; 

• Avaliação contínua dos instrumentos e estratégias mitigatórias utilizadas, 

considerando, além de outros processos, os resultados dos testes de estresse; 

• Relatórios gerenciais periódicos que são apresentados para a diretoria do 

Banco e ao Comitê de Riscos; 

• Postura prospectiva quanto ao gerenciamento de riscos e ao gerenciamento de 

capital; 

• Avaliação periódica dos seus modelos de gerenciamento de riscos realizados 

por empresa terceirizada. 

 

3. DIRETOR PARA GERENCIAMENTO DE RISCOS (CRO) 

 O diretor designado para ser o CRO é parte dessa estrutura de gerenciamento de riscos 

do NBC e tem como atribuições e responsabilidades:  

• Realizar a supervisão do desenvolvimento, da implementação e do desempenho da 

estrutura de gerenciamento de riscos, incluindo seu aperfeiçoamento; 

• Adequar, à RAS e aos objetivos estratégicos da instituição, das políticas, dos 

processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos utilizados no gerenciamento 

de riscos;  

• Garantir adequada capacitação dos integrantes da unidade específica, acerca das 

políticas, dos processos, dos relatórios, dos sistemas e dos modelos da estrutura de 

gerenciamento de riscos, mesmo que desenvolvidos por terceiros; 

• Subsidiar e participar no processo de tomada de decisões estratégicas relacionadas 

ao gerenciamento de riscos e, quando aplicável, ao gerenciamento de capital. 

  

4. TRANSPARÊNCIA 

O Banco mantém políticas e procedimentos para a divulgação das informações 

relacionadas aos requerimentos prudenciais buscando dar transparência e atender às 

necessidades de análise econômico-financeira do mercado, aos seus clientes e investidores. O 

processo de divulgação das informações é estruturado de maneira a garantir a exatidão e a 

adequação de seu conteúdo. Estão envolvidos nesse processo todos os níveis da estrutura de 

gerenciamento de riscos e demais áreas que possam agregar fidedignidade às informações. 
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5. RISCO DE MERCADO 

O risco de mercado pode ser entendido como a incerteza em relação aos resultados da 

instituição financeira decorrente das mudanças ocorridas nos preços dos instrumentos 

negociados no mercado. Está relacionado às perdas que podem ocorrer em uma determinada 

posição de ativos ou passivos financeiros, em função de flutuações no preço de mercado, taxas 

de juros e de câmbio. 

Os tipos de riscos avaliados e monitorados são: 

• Risco de taxa de juros; 

• Risco de taxa de câmbio; 

• Risco de derivativos; 

 

 Demais fatores de riscos como ações, mercadorias (commodities) não compõem 

instrumentos negociados pelo Banco e por essa razão não constam no escopo de 

gerenciamento de riscos. 

 O monitoramento desse risco é realizado através da análise dos indicadores e reportes 

relacionados abaixo: 

• VaR (value at risk): é o valor que representa a maior perda possível, em condições 

normais de mercado, de um portfólio dentro do intervalo de confiança de 99% num dado 

horizonte de tempo; 

• Testes de estresse: simulações dos possíveis impactos de condições 

adversas no Banco ou em um portfólio específico são complementadas com análises de 

sensibilidade. Essa metodologia de análise tem como objetivo avaliar o efeito individual 

de uma variável relevante específica no capital do Banco, na sua liquidez ou no valor de 

um portfólio, mantendo as demais variáveis inalteradas; 

• IRRBB (risco de variação das taxas de juros para os instrumentos classificados na 

carteira bancária) conforme metodologia EVE (economic value equity); 

• Exposição cambial: é apurada diariamente a exposição ao risco de moedas estrangeiras, 

assim como o uso de instrumentos derivativos de proteção; 

• Exposição ao risco de taxa de juros: é apurado o descasamento entre ativos e passivos por 

indexador; 

6. RISCO DE LIQUIDEZ 

  O gerenciamento de risco de liquidez tem o objetivo de promover estratégias e 

processos que possam identificar, mensurar, avaliar, monitorar e reportar o risco de liquidez 

ao qual o Banco está sujeito em situações normais ou atípicas, em diferentes horizontes de 

tempo.  

Entende-se por risco de liquidez: 
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• A possibilidade do banco não cumprir com seus compromissos esperados e aqueles 

que não são esperados, atuais e futuros sem que isso incorra em perdas 

significativas ou afete suas operações diárias; 

• A possibilidade do banco não conseguir realizar a transação de alguma de suas 

posições a preços de mercado pelo grande volume envolvido ou por alguma 

descontinuidade no mercado. Ou ainda, de forma mais genérica: 

• Ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e passivos exigíveis 

(“descasamentos" entre pagamentos e recebimentos) que possam afetar a 

capacidade de pagamento da instituição, levando-se em consideração as diferentes 

moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. 

 O monitoramento desse risco é realizado através da análise dos indicadores e reportes 

relacionados abaixo: 

• Fluxo de caixa: monitoramento diário de ativos versus passivos com prazo de 

liquidação inferior a 90 dias; 

• Indicador de liquidez diário: esse indicador é apurado pela razão entre os 

ativos líquidos que possam ser rapidamente convertidos em caixa e as obrigações de 

curto prazo; 

• DRL: demonstrativo de risco de liquidez emitido mensalmente conforme padrões do 

Bacen; 

• Plano de contingência de liquidez: Em caso de alterações significativas no cenário de 

liquidez do mercado, o Banco dispõe das seguintes alternativas para conter possíveis 

descasamentos e/ou insuficiência na capacidade de honrar seus credores; 

7. RISCO DE CRÉDITO 

 O gerenciamento de risco de crédito tem o objetivo de promover estratégias e 

processos que possam identificar, mensurar, avaliar, monitorar e reportar o risco de crédito ao 

qual o Banco está sujeito em situações normais ou atípicas. 

 Entende-se por 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, a desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração do 

rating do tomador, a redução de ganhos ou remunerações, as vantagens concedidas na 

renegociação e os custos de recuperação de ativos problemáticos. 

 São consideradas para o gerenciamento de risco de crédito as seguintes definições: 

• Contraparte: tomador de recursos, o garantidor e o emissor de título ou valor 

mobiliário adquirido; 

• Única contraparte: devem ser consideradas assim as contrapartes conectadas, nas 

quais compartilhem o risco de crédito perante o Banco, inclusive por meio de relação 

de controle.  
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• Reestruturação de instrumento financeiro: renegociação que implique a concessão de 

vantagens à contraparte em decorrência da deterioração de qualidade creditícia ou da 

qualidade creditícia do interveniente ou do instrumento mitigador. 

 O monitoramento desse risco é realizado através da análise dos indicadores e reportes 

relacionados abaixo: 

• Risco de concentração: são monitoradas as operações de crédito do portfólio 

segmentado por modalidade de crédito, por rating, ramo de atividade, 

região geográfica. 

• Risco de contraparte: são monitoradas exposições da carteira de crédito segmentada 

por grupo econômico (contraparte conectada), por cedente, por órgão consignante; risco de 

país,  

• Ativos problemáticos: é monitorado o volume de operações de crédito classificados 

como problemáticas, assim como as perspectivas de recuperação; 

• Perdas esperadas: as operações são monitoradas e reclassificadas mensal ou 

semestralmente caso a exposição apresente atraso no pagamento de encargos ou 

amortizações; ou imediatamente, diante da caracterização da exposição como ativo 

problemático, também é realizada a comparação das perdas esperada e as efetivamente 

observadas. 

8. GERENCIAMENTO DE CAPITAL 

 O gerenciamento de capital do Banco responde pelo conjunto de políticas, estratégias, 

processos e métodos de controle do gerenciamento de capital, de acordo com a natureza de 

suas operações e complexidade de seus produtos e serviços visando manter o PR, o Nível I e o 

Capital Principal em níveis aceitáveis de acordo com o apetite ao risco do Banco. 

Entende-se por gerenciamento de capital o processo contínuo de: 

• Monitorar e controlar o capital mantido pelo Banco; 

• Avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos que o Banco está 

sujeito; 

• Planejar metas e necessidades de capital, levando-se em consideração os 

objetivos estratégicos do Banco e condições macroeconômicas; 

 O monitoramento desse risco é realizado através da análise dos indicadores e reportes 

relacionados abaixo: 

• Plano de capital: está alinhado ao planejamento estratégico do Banco e leva 

em 

consideração as metas e projeções de capital, assim como suas principais fontes; 

• Projeções de capital: são realizadas projeções de acordo com o plano de 

negócios e variáveis macroeconômicas para avaliar-se a necessidade de capital. 
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• Relatório Limites Operacionais: monitoramento do Capital Principal, do Nível I 

e do PR e avaliação da suficiência para a cobertura dos riscos incorridos. 

 Para apuração do patrimônio de referência (PR), de Nível I e Capital Principal, o Banco 

utiliza a metodologia conforme disposto na resolução 4.193/2013. Seu detalhamento está 

demonstrado no Anexo I deste relatório. É mantido capital mínimo requerido para o montante 

de ativos ponderados pelo risco (RWA), conforme fórmula demonstrada a seguir:  

RWA = RWACPAD + RWAMPAD + RWAOPAD 

Onde: 

RWACPAD = é a parcela de exposição relativa ao risco de crédito; 

RWAMPAD = é a parcela de exposição relativa ao risco de mercado; 

RWAOPAD = é a parcela de exposição relativa ao risco operacional. 

9. RISCO OPERACIONAL 

 O gerenciamento de risco operacional tem o objetivo de promover ações e estratégias 

que possam estabelecer procedimentos que identifiquem e mitiguem possíveis perdas às quais 

o Banco está exposto devido a perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de 

processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. 

 O conceito de risco operacional também inclui o conceito de risco legal associado à 

inadequação ou deficiência em contratos firmados pela instituição, bem como a sanções em 

razão de descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros 

decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição. Entre os eventos de risco 

operacional estão incluídos:  

• Fraudes internas;  

• Fraudes externas;  

• Demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho; 

• Práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços; 

• Danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição; 

• Aqueles que acarretem a interrupção das atividades da instituição; 

• Falhas em sistemas, processos ou infraestrutura de tecnologia da informação; 

• Falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades na 

instituição. 

 O Banco possui também políticas, procedimentos para a contratação de serviços 

terceirizados, governança de tecnologia da informação. 
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 O monitoramento desse risco é realizado através da análise dos indicadores e reportes 

relacionados abaixo: 

• Base de perdas: planilha de perdas operacionais na qual constam 

os valores das perdas já ocorridas; 

• Matriz de riscos corporativos: nela são identificadas as atividades chave de cada área 

e são classificadas de acordo com sua probabilidade de ocorrência e magnitude do 

impacto; 

• Relatório de autoavaliação por área: objeto de avaliar as estruturas de sua área 

deforma a permitir a identificação dos riscos inerentes às suas atividades, as ocorrências 

registradas, sua forma de mitigação e a existência ou aderência de controles adequados. Desta 

forma, o gestor consegue avaliar se o seu processo está ou não aderente às melhores práticas 

de controle. 

Responsável pelas informações: 
Miguel Angel Supparo Martinez - Diretor vice-presidente 

www.nbcbank.com.br 
Porto Alegre, 30 de junho de 2021. 

http://www.nbcbank.com.br/

