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1. Disposições Gerais

O presente relatório aborda os principais eventos de riscos identificados no primeiro
semestre de 2020, com abordagem mais abrangente ao segundo trimestre do ano,
enfatizando ainda os impactos da pandemia da COVID-19 nos riscos que a AFEAM
está exposta. 

Em uma primeira etapa é abordado de forma pontual os riscos que podem afetar
mais signitivamente as linhas de negócios da AFEAM e que estão mais vulneráveis
aos  efeitos  da  pandemia  do  COVID-19,  sendo  eles:  risco  de  crédito,  mercado,
liquidez e operacional, acompanhados de seus respectivos testes de estresse.

Em uma segunda etapa é demonstrado os resultados da aplicação da ferramenta
Matriz de Gerenciamento Integrado de Riscos nas linhas de negócios financeiro e
administração de recursos de terceiros. Nesta etapa os riscos são analisados de
forma integrada, considerando os possíveis impactos entes eles (risco de crédito,
mercado,  liquidez,  operacional,  socioambiental,  estratégico,  legal,  cibernético,
compliance e reputacional).  Sendo estes  riscos  aplicados as linhas de negócios
crédito, financeiro e administração de recursos de terceiros.

Em uma terceira etapa o relatório apresenta uma análise sobre a capacidade da
Agência  absorver  os  riscos  mensurados  e  nas  considerações  finais  são
apresentadas as sugestões para mitigação dos principais  riscos  identificados  no
relatório.

1.1 Risco de Crédito

O  Risco  de  Crédito  é  definido  como  a  possibilidade  de  ocorrência  de  perdas
associadas ao não  cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas
obrigações nos  termos pactuados,  bem como,  a  reestruturação  de instrumentos
financeiros (crédito).

1.1.1 Risco do tomador de crédito não honrar suas obrigações

1.1.1.1 Inadimplência

A Carteira  de  Risco  (Recursos  próprios,  FMPES Especial,  BNDES e  Valores  e
Bens) iniciou o primeiro semestre/2020 registrando inadimplência no montante de
R$  662  mil  e  fechou  em  R$  724  mil.  Em  média  a  inadimplência  semestral
representou 3,42% do saldo de aplicação da carteira. A inadimplência tem impacto
no fluxo de caixa da Agência, todavia, a participação da carteira de risco no retorno
global do financiamento não é expressiva. No primeiro trimestre de 2020, conforme
registro no documento FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO, o retorno do financiamento
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foi  de  R$ 2.284  mil,  enquanto  que no  segundo trimestre  foi  de  R$ 988 mil..  A
renegociação  de  dívidas  pelo  Plano de  Crédito  Emergencial,  que  permite  uma
renegociação com até 6 meses de carência, é um dos fatores que explica essa
diminuição de retorno quando comparados os dois trimestres.

1.1.1.2 Concentração de Crédito

Os dez maiores  clientes por  saldo devedor  registraram no primeiro  trimestre  de
2020 uma concentração de 75,48% do total da carteira, e, no segundo trimestre,
74,64%. No entanto, esta situação é admissível por ter sido contratada em 2010,
data antes da definição dos limites de exposição ao risco de crédito previsto na
RAS.

1.1.2 Reestruturação de instrumentos financeiros

1.1.2.1 Operações Renegociadas

As cinquenta maiores operações por saldo devedor, em status de renegociadas,
registraram no final do primeiro semestre/2020 o montante de R$ 16.648 mil, o que
representou 61,38% da carteira de risco. Apesar do percentual expressivo, apenas
cinco  dessas  maiores  operações  renegociadas  registraram  inadimplência,
apresentando o valor de R$ 597 mil em atraso.

Para  esse  primeiro semestre  de  2020  havia  a  previsão  de  aumento  da
representatividade das operações renegociadas na carteira de risco, tendo em vista
que  os  efeitos  do  isolamento  social  afetariam  direta  e  indiretamente  as  várias
atividades econômicas do Estado. A previsão de fato se efetivou. Houve expressiva
aumento  de  operações  renegociadas  no  segundo  trimestre  de  2020.  Algumas
operações já renegociadas passaram por esse processo novamente. Quarenta e
três operações foram renegociadas. Dezoito no mês de abril, dezoito em maio, e
sete em junho/2020.  

Embora a renegociação das operações pertencentes à carteira de risco tenha sido
expressiva,  em decorrência  da  atipicidade  causada pela  Pandemia  Covid  19,  a
Agência  não  sofreu/sofrerá  impacto  econômico (aumento  de provisão),  devido  a
Resolução Bacen nº 4.803/2020 permitir que as operações renegociadas, durante o
período 1º de março a 30 de setembro de 2020, sejam mantidas no mesmo nível de
risco que estavam classificadas em 29 de fevereiro de 2020.

1.1.3 Nível de exposição ao risco de crédito

O segundo trimestre de 2020 findou com 92 operações de crédito, sendo que 76
estavam enquadradas nos níveis de risco “A, B e C”,  representando 59,98% do

3



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE GERENCIAMENTO
INTEGRADO DE RISCOS

1º semestre de 2020

saldo total de aplicação da carteira (R$ 16.369 mil). E, 16 operações estavam nos
níveis de risco “D, E, F e H”, representando 40,02% do referido saldo. 

No primeiro trimestre de 2020 as operações de crédito enquadradas nos níveis de
risco “A, B e C” representaram 45,52% do saldo total de aplicação da carteira, e
aquelas enquadradas nos níveis “D, E,  F e H” representaram 54,81%. Logo, na
comparação  entre  o  primeiro  e  segundo  trimestre  de  2020  houve  pequena
diminuição na exposição ao risco de crédito.

1.2 Risco de Mercado 

O Risco  de  Mercado  é  a  possibilidade  de  ocorrência  de  perdas  resultantes  da
flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pela instituição. Nessa
definição se inclui  o risco  da variação das taxas de juros,  para os instrumentos
classificados na carteira de negociação.   

1.2.1 Perda de taxas de juros

No segundo trimestre  de 2020 o saldo médio de aplicação da Carteira TVM da
AFEAM  foi  de  R$  227.697  mil.  Valor  que  no  período  gerou  renda  de
aproximadamente  R$  2.830  mil.  A rentabilidade  média  da  carteira  no  trimestre
analisado foi  de  0,41% ao mês.  Percentual  menor que o  registrado no segundo
trimestre de 2019, em que a rentabilidade foi de 0,56% ao mês.

As  aplicações  em  LFT  (a  mercado  e  no  vencimento)  também  apresentaram
significativa diminuição de rentabilidade. Quando comparados o primeiro e segundo
trimestre de 2020 observou-se uma diminuição de 0,33% para 0,24% na média da
rentabilidade ao mês. Fato que tem como explicação a diminuição da taxa Selic,
que entre março/2019 e junho/2020 baixou de 6,50% para 2,00% ao ano. 

Quanto aos títulos públicos prefixados (NTN-F e LTN) a rentabilidade manteve em
percentuais próximos quando comparados o primeiro e segundo trimestre de 2020.
Já as NTN-B tiveram a mais expressiva diminuição, visto que a rentabilidade média
baixou de 0,74% ao mês para 0,22%, na comparação entre os dois trimestres.

As principais causas para a perda de rentabilidade de aplicações financeiras foram
a redução significativa da taxa Selic e o vencimento de títulos com taxas prefixadas
que  à  época  da  negociação  foram contratadas  com taxas  mais  altas,  mas que
agora, na atual conjuntura, passaram a ser negociados com a taxa Selic em queda.

1.2.2 Nível de exposição ao risco de mercado

O risco de mercado está presente em todos os títulos, em maior ou menor grau. A
carteira de TVM da Agência é de baixo risco, não apresentando probabilidade de
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perdas significativas devido a natureza dos ativos que a compõem (títulos públicos
e/ou fundos de investimento lastreados em títulos públicos), os quais em regra a
AFEAM mantém a posse até a data do vencimento pactuado. No segundo trimestre/
2020, a volatilidade média anual da carteira, de acordo com o relatório foi de 0,049.
Em igual período de 2019 foi de 0,058. Portanto, observa-se, uma volatilidade baixa
que se enquadra nos limites da Declaração de Apetite por Risco – RAS da AFEAM.
A volatilidade representa as possíveis perdas que podem ocorrer com a negociação
antecipada dos títulos, todavia, a Agência não incorreu em perdas desse tipo, visto
que, não houve nenhum resgate antecipado do principal, no trimestre em análise.

Quanto à ocorrência de fatos relevantes, a Assessoria Financeira – ASFIN/AFEAM
informou à GECOR, por e-mail, não ter recebido nenhuma comunicação do tipo,
referente ao segundo trimestre de 2020. Todavia, concernente ao FIP Criatec 3,
houve uma comunicação sobre cotistas, que não consta no site da Comissão de
Valores  Mobiliários  –  CVM/Fundos,  conforme  busca  realizada  na  data  de
06/08/2020. Em obediência ao art 53 – Sigilo e Confidencialidade, previsto no 3º
Regulamento  do  Fundo,  e  por  não  está  publicado  no  site  da  CVM,  o  teor  da
comunicação não será aqui tratada, mas, segundo informação da ASFIN/AFEAM o
Diretor-Presidente da Agência, responsável pelo gerenciamento integrado de riscos,
e a Diretora Administrativa estão cientes do comunicado. 

1.3 Risco de Liquidez 

O Risco de Liquidez é definido pela possibilidade de a instituição não ser capaz de
honrar  suas  obrigações  sem  afetar  suas  operações  diárias  e  sem  incorrer  em
perdas significativas, bem como, não conseguir negociar uma posição devido ao
seu volume ou descontinuidade de mercado.

1.3.1 Capacidade da Instituição Honrar suas Obrigações

1.3.1.1 Fluxo de Caixa 

Fluxo de Caixa - Todas as Fontes de Recursos (jan a jun 2020) - Valor R$ mil
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Os resultados dos fluxos de caixa dos meses do 1º semestre, considerando todas
as  fontes  de  recursos,  apresentaram as  seguintes posições:  JANEIRO,  previsto
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superávit  de  R$  5,1  milhões  e  realizado  com  déficit  de  R$  202  mil.  Causas:
Entradas, queda na Arrecadação do FMPES e no Retorno de Financiamentos (- R$
3 milhões); Saídas, aumento das Despesas Administrativas (+ R$ 1,2 milhão) e na
Devolução SEFAZ/FMPES (+ R$ 1,7 milhão).  FEVEREIRO, previsto superávit de
R$ 659 mil e realizado superávit de R$ 9,3 milhões. Causas: Entradas, aumento na
Arrecadação do FMPES (+ R$ 2,3 milhões), cabe destacar a queda no Retorno de
Financiamentos (- R$ 1,4 milhão);  Saídas: itens Imposto de Renda e Contribuição
Social  (- R$ 1,9 milhão), Custas/Acordos Judiciais (- R$ 3,2 milhões), Devolução
SEFAZ/FMPES  (+  R$  1,2  milhão)  e  Aplicações  em  Financiamentos  (-  R$  3,3
milhões). MARÇO: previsto déficit de R$ 1,4 milhão e realizado superávit de R$ 6,8
milhões. Causas: Entradas: houve queda na Arrecadação do FMPES (- R$ 919 mil)
e  Retorno  de Financiamentos  (-  R$  3,4  milhões);  Saídas:  queda  nas  Despesas
Administrativas  (-  R$  677  mil),  Devolução  SEFAZ/FMPES  (-  R$  841  mil)  e
Aplicações em Financiamentos (- R$ 11 milhões). ABRIL, previsto déficit de R$ 10
milhões e realizado  déficit  de R$ 5,5 milhões.  Variação para menos em R$ 4,5
milhões. Causas: Entradas, item Retorno de Financiamentos (+ R$ 2,5 milhões);
Saídas,  itens  Despesas  Administrativas  (  -  R$  0,6  milhão),  Imposto  de
Renda/Contribuição  Social/PIS/COFINS  (  -  R$  0,8  milhão),   Devolução
SEFAZ/FMPES  (  +  R$  1,6  milhão),  Aplicações  em Financiamentos  (  -  R$  2,3
milhões).  MAIO, previsto déficit de R$ 15,6 milhões e realizado déficit de R$ 8,1
milhões.  Variação  para  menos  em  R$  7,5  milhões.  Causas:  Entradas,  itens
Arrecadação ( + R$ 0,3 milhão), Retorno de Financiamentos ( + R$ 2,1 milhões);
Saídas,  itens  Despesas  Administrativas  (-  R$  1,1  milhão),  Imposto  de
Renda/Contribuição Social/PIS/COFINS ( - R$ 1 milhão) e Custas/Acordos Judiciais
( + R$ 0,1 milhão). JUNHO, previsto déficit de R$ 12 milhões e realizado déficit de
R$ 10,8 milhões. Variação para menos de R$ 1,2 milhão. Causas: Entradas, itens
Arrecadação ( + R$ 4,2 milhões) e Retorno de Financiamentos ( + R$ 2,8 milhões);
Saídas:  itens  Despesas  Administrativas  (  -  R$  0,8  milhão),  Imposto  de
Renda/Contribuição  Social/PIS/COFINS  (  -  R$  0,9  milhão),  Devolução
SEFAZ/FMPES (R$  +  4,1  milhão)  e  Aplicações  em Financiamentos  (  +  R$  3,3
milhões). 

No resultado acumulado do semestre houve uma diferença superavitária de R$ 12,6
milhões  entre  o  realizado  e  o  previsto  no  planejamento  estratégico.  Entre  as
principais  causas  do  superávit  destacamos  de  forma  positiva  a  redução  das
Despesas Administravas com R$ 2,6 milhões a menos que a meta planejada e o
aumento da Arrecadação do FMPES com R$ 4,8 milhões acima da meta planejada,
havendo somente no mês de junho um superávit  de R$ 4,5 milhões. A principal
causa do superávit  de fluxo de caixa entre o realizado e o planejado se deve a
Aplicação em Crédito que ficou R$ 16,5 milhões abaixo da meta planejada, situação
negativa que traz como consequência a queda nas receitas previstas para a carteira
de crédito. Contudo, em junho a aplicação em crédito superou em R$ 3,3 milhões a
meta prevista para o mês. O aumento significativo na Arrecadação do FMPES e na
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aplicação do crédito no mês de junho sinalizam que AFEAM poderá superar sem
grandes dificuldades a crise econômica provocada pelo pandemia do COVID-19. 

1.3.1.2 Disponibilidade de Recursos

  Considerando a data base de 30 de junho podemos observar que todas as fontes
de  recursos  possuem  disponibilidade,  acima  do  suficiente,  para  honrar
compromissos  no  mês  em  referência.  Em  se  tratando  de  Recursos  Próprios  a
AFEAM possui recursos suficientes para a cobertura de 10% do passivo circulante
R$  16,5  milhões  (exigidos  pelo  art.  6º  da  Resolução  2.828/2001  do  CMN),
apresentando uma disponibilidade não comprometida na ordem de R$ 80,1 milhões.

Referente a disponibilidade de recursos do FTI,  a disponibilidade de R$ 123 mil
mostra-se insuficiente para assegurar o repasse a AFEAM da taxa de administração
fundo no mês de junho no valor de R$ 185 mil.  Atualmente o Fundo possui um
débito de 2.870 mil pendente de repasse a AFEAM por taxa administração. O último
repasse foi realizado foi no mês de junho no valor de 174 mil referente a taxa de
administração do mês de fevereiro de 2019.

1.3.1.3 Indicador de Desempenho de Liquidez

Disponibilidade Todas as Fontes de Recursos (projeção 90 dias) - Valor R$ mil
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Os  valores  e  índices  constantes  do  Quadro  acima,  projetados  para  90  dias,
apresentam boa situação financeira  de um modo geral. Os índices de liquidez estão
acima do índice mínimo de 2.0 estabelecido na Declaração de Apetite Por Riscos -
RAS, para o Risco de Liquidez. 

1.3.1.4 Capacidade de Absorção de Riscos – Recursos Próprios
    
Encaixe Técnico do Colchão Financeiro (jan a jun 2020) – Valor em R$ mil
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No tocante ao Encaixe Técnico do Colchão Financeiro de Recursos Próprios, o item
N = Disponibilidade Real  de Recursos Financeiros apresentou no mês junho
valor relevante, na ordem de R$ 80,1 milhões, que também se evidencia no quadro
Disponibilidade Todas as Fontes (jun 2020), subitem 1.3.1.2 Disponibilidade de
Recursos.  O resultado final desse Encaixe Técnico, já deduzidos os riscos com
provisionamentos  diversos,  em  especial  o  de  Passivos  Contingentes  (R$  25,4
milhões),  nos  mostra  um saldo  positivo  expressivo  de  R$  44,3  milhões,  o  que
podemos considerar como uma condição financeira muito boa para horar todas as
obrigações previstas, o que permite a Agência superar momentos severos de crise.

Plano de Contingência de Liquidez

Embora a AFEAM apresente índices de liquidez que possibilite a Agência honrar
compromissos mesmo em cenário de estresse, ainda é necessário a adoção de um
Plano de Contingência de Liquidez para execução em um cenário adverso. Isto, em
razão do risco estratégico a que a instituição está exposta, principalmente no que se
refere ao risco de nova retirada de recursos do FMPES pelo Governo do Estado, a
dependência  da  AFEAM  de  recursos  do  Fundo  para  geração  de  receitas  e  o
impacto dos efeitos da Pandemia do COVID-19 no capital da Agência.

1.4 Risco Operacional 

O Risco Operacional  é  definido  como  a  possibilidade  da  ocorrência  de  perdas
resultantes  de  eventos  externos  ou  de  falha,  deficiência  ou  inadequação  de
processos internos, pessoas ou sistemas, conforme prevê a resolução 4557/2017
do CMN, em seu artigo 32.
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1.4.1 Identificação dos riscos operacionais

Os riscos operacionais relevantes, identificados no segundo trimestre de 2020, estão
relacionados abaixo:

Evento de Risco Causas Consequência

1. Perda de prazo
no  envio  de
documentos  ao
Bacen  (DRM  e
DLO)

Falha de pessoas e  deficiência
dos  meios  utilizados  na
elaboração desses documentos,
os quais sempre foram manuais.

Cobrança  formal  do
BACEN  à  Diretoria  da
AFEAM,  com  citação  de
possível  aplicação  das
penalidades  cabíveis  por
tal  atraso,  conforme
previsto  na  Lei  13.506,
que  trata  desse  tipo  de
penalização.

2. Presença  do
Código  de
segurança  do
cartão bancário
do
cliente/propone
nte  na
documentação
recebida  para
análise  e
concessão  do
crédito.

O  checklist  exige  indicação  de
conta  bancária,  e  os  clientes
digitalizam o cartão sem ocultar
o código de segurança.

Exposição  ao  uso
indevido/fraudes  com  o
cartão  dos  clientes,  com
possível responsabilização
da  Agência,  no  caso  de
ocorrência de fraude.

3. Operações
liquidadas
apresentando
saldo devedor.

Necessidade  de  ajustes  na
parametrização do SCE.

Dificuldades  para  efetivar
novas  contratações  e
outros procedimentos nas
fases  de  concessão  e
acompanhamento/
cobrança do crédito.

4. Descumprimento
de  normas  de
acompanhament
o  do  crédito,
concedido  ao
setor  rural,
previstas  no

a) Falta de fiscalização mais
atuante  por  todas  as
áreas/instâncias  com
responsabilidades/atribuições
para fiscalizar  o cumprimento
de  normas  e  execução  do
Plano  de  Ação  de

a) Retorno  de
financiamento abaixo das
metas previstas no Plano
de Ação de  Cobrança  e
no  Planejamento
Estratégico, conforme se
observa na conta FMPES
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Termo  de
Cooperação
Técnica  IDAM-
AFEAM  e
Manual  de
Procedimento do
FMPES.

Acompanhamento,  Cobrança
e Renegociação de Dívidas;

b) falta  de  pessoal  nos
Postos  de  Atendimento  do
interior  para  realizar  o
acompanhamento,  e  outras
causas  apontadas  no
Relatório  de  Auditoria  nº
01/2020

Interior do fluxo de caixa
de 2019;
b) Exposição  negativa
da imagem da Agência e
seus empregados quanto
a  gestão  do
Fundo/Recursos Públicos
e;
c) Abertura  para
questionamentos  dos
órgãos  de  fiscalização  e
regulação.

5. Falha  na
conferência  de
conformidade de
prestação  de
contas  de  fundo
fixo  dos  Postos
de  Atendimento
da AFEAM – PA
´s,  durante  o
período  de
março a junho.

Não  verificação  de
conformidade  da
prestação  de  contas
devido a  realização  de
trabalho  home office. A
atividade  dependia  de
conferência  de
documento físico.

Apontamento  pelo
TCE  de
irregularidade  na
prestação  de
contas.

Fontes: Sistema AFEAM – Abertura de Chamados/Help Desk, Relatórios de Auditoria e GECOR

1.4.2 Teste de Estresse

Para  realização  do  teste  de  estresse  de  risco  operacional  consideramos  a
manutenção do trabalho  home office em 100% das atividades de cada gerência,
inclusive Ouvidoria e Assessoria Financeira, até o final de 2020.

Gerência Capacidade de
realização  das
atividades  de
forma remota

Pontos  vulneráveis
de trabalho remoto

Impactos  pelo  trabalho
remoto

GECOR As atividades 
podem ser 
realizadas sem 
grandes 
dificuldades na 
modalidade 
remota. 

Processo  de  controle
interno  para  a
conformidade  de
licitação  e  prestação
de contas, dependente
de  documento  físico.
Situação  causou

Devido à necessidade de 
remanejamento de técnicos da
área de riscos para dar 
suporte a GECAT, o 
cronograma de algumas 
atividades ficaram 
prejudicados, como: a 
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retrabalho  no  retorno
do modo presencial.

identificação de riscos no 
programa de mapeamento de 
processos da AFEAM e a 
revisão da Estrutura de Capital
e GIR. No entanto, as 
atividades deverão ser 
concluídas ainda em 2020.

AUDIN As atividades 
podem ser 
realizadas com 
eventuais 
dificuldades de 
permanecer 
logado no 
sistema Go-
Global

Dependência de 
informações em 
documento físico e 
inspeção in loco em 
algumas auditorias

Parcialmente. As ações de 
acompanhamento da 
implementação das 
recomendações de auditoria 
ficaram suspensas neste 
período e algumas auditorias 
que necessitavam de inspeção
in loco tiveram que ser 
postergadas ou eliminadas do 
Plano de Auditoria de 2020. 

GETEC As atividades 
podem ser 
realizadas sem 
grandes 
dificuldades na 
modalidade 
remota, exceto 
para avaliação 
de garantias.

Na atividade de 
avaliação de garantia 
há necessidade de 
presença física do 
Engenheiro, não 
podendo ser realizada 
exclusivamente de 
forma remota.

Algumas ações do 
planejamento estratégico 
foram afetadas, como:
a ação de mapeamento de 
processos (fase de melhorias) 
e benchmark com outras 
instituições para revisão de 
normas e processos. Os 
trabalhos devem iniciar em 
2020 mas serão concluídos  
em 2021.

GEJURI As atividades 
podem ser 
realizadas sem 
grandes 
dificuldades na 
modalidade 
remota. 

Algumas informações 
estão disponibilizadas 
somente no formato 
físico, dificultado o 
trabalho remoto. 

Algumas ações ficaram com o 
cronograma de execuções 
atrasadas, mas deverão iniciar
as atividades em 2020.

GECONT As atividades 
podem ser 
realizadas sem 
grandes 
dificuldades na 
modalidade 
remota. 

Processo com 
informações em 
formato físico, 
retrabalho digital e 
remoto,

Sem impacto nas atividades 
do setor.

GETI As atividades Sem registro Devido a demanda imprevista 
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podem ser 
realizadas sem 
grandes 
dificuldades na 
modalidade 
remota. 

significativo para viabilizar o trabalho 
remoto às demais gerências, 
algumas ações do 
planejamento estratégico 
tiveram atraso, como: sistema 
de acompanhamento de 
operações de crédito e projeto 
básico para aquisição de 
computadores. Os trabalhos 
devem iniciar em 2020 mas 
serão concluídos em 2021.

ASFIN As atividades 
podem ser 
realizadas sem 
grandes 
dificuldades na 
modalidade 
remota. 

Dependência de 
documento físico para 
atender a 
contabilidade.

Atraso na ação do 
Planejamento Estratégico de 
implantação do fluxo de caixa 
no sistema SISPRO. Contudo 
a atividade irá ser concluída 
em 2020

GECOB As atividades 
podem ser 
realizadas sem 
grandes 
dificuldades 

Houve paralisação das  visitas
técnicas  presenciais  e  de
ações  do  planejamento
estratégico  como
renegociação on-line.

OUVIDO
RIA

Dificuldade na 
realização das 
atividades no 
formato remoto,
principalmente 
no atendimento
de demandas 
de clientes, por 
meio do 0800 

Devido  à  dificuldade
em  garantir  a
qualidade das ligações
transferidas  para  o
telefone  celular.
Tempo de atendimento
maior,  internet  lenta
para acesso ao SCP e
SCE.  Caso o
procedimento  fosse
realizado  pelo
AfeamNet  seria  mais
rápido.

Perda  de  imagem  pela
divulgação  do  cliente  do
problema  não  solucionado
(risco reputacional)

GERAD A maior parte 
da atividades 
podem ser 
realizadas sem 
grandes 
dificuldades na 
modalidade 

As  atividades  das
áreas  de  apoio
administrativo,
almoxarifado e arquivo,
apresentaram  maior
dificuldade de trabalho
remoto  devido  a

Atraso  em  projetos  como
projeto  elétrico  e  reavaliação
de BNDU´s.
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remota. Exceto 
para as 
atividades do 
apoio 
administrativo, 
almoxarifado e 
arquivo.

natureza  das
atividades  que  exige
execução  física  na
maior  parte  dos
processos.

GECAT As atividades 
podem ser 
realizadas sem 
grandes 
dificuldades na 
modalidade 
remota. 

Dependência  de
documento  físico  na
carteira de risco, como
contratos  demais
documentos  que
compõe  o  dossiê  da
operação. 

Acúmulo de pleitos de 
financiamento pendente de 
análise. No entanto, todo o 
estoque poderá ser analisado 
em 2020.

GADIR As atividades 
podem ser 
realizadas sem 
grandes 
dificuldades na 
modalidade 
remota. 

Recebimento  de
documentos  externos
no  formato  físico,
principalmente  de
clientes.

Atraso  no  aparelhamento  de
documentos,  contudo  serão
corrigidos em 2020.

De forma geral, todas as atividades da AFEAM têm condições de serem executadas
na modalidade remota durante o ano de 2020, com exceção das atividades de apoio
administrativo,  almoxarifado  e  arquivo.  Esta  situação  demonstra  a  grande
capacidade  de  resiliência  da AFEAM durante  o  período de isolamento social  do
COVID-19  no  1º  semestre  de  2020.  Contudo,  ficou  evidente  a  dependência  de
informação física para alguns processos, situação que causa retrabalho na execução
de atividades de forma remota.

1.4.3 Nível de exposição ao risco operacional

O nível de exposição ao risco operacional da AFEAM, que até o final de 2019 era
considerado baixo, passou a ser considerado médio a partir do primeiro trimestre de
2020,  especialmente  pela  probabilidade  das  políticas  de  isolamento  social  se
estender ao longo do ano. Após reavaliação da capacidade da AFEAM realizar suas
atividades de forma remota no 2º trimestre de 2020 em cenário de estresse e a
redução gradativa do isolamento social, o nível de exposição ao risco operacional
voltou a ser considerado baixo.

1.1 Gerenciamento Integrado de Riscos - GIR
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Em  cumprimento  à  determinação  expressa  na  Resolução  Nº  4.557,  de  23  de
fevereiro de 2017, foi implementada em 27.06.2019 a Estrutura de Gerenciamento
Contínuo e Integrado de Riscos  da AFEAM, a qual contempla o  gerenciamento
integrados dos riscos de crédito, mercado, operacional e liquidez, contempla ainda
os riscos socioambiental, reputacional, cibernético, estratégico, compliance e legal. 

As  ações  de  gerenciamento  contínuo  e  integrado  dos  riscos  visam  identificar,
mensurar,  avaliar,  monitorar,  mitigar,  reportar  e  controlar  os  riscos  de  forma
contínua e integrada por linhas de negócio, sendo as linhas de negócios financeiro,
administração de recursos de terceiros e crédito.

O  gerenciamento  integrado  de  riscos  é  realizado  por  meio  de  modelo  interno
denominado Matriz de Gerenciamento Integrado de Riscos e de Controles Internos.
Essa  Matriz  é  aplicada  nas  linhas  de  negócios,  nos  principais  processos
operacionais,  relacionando  os  riscos  inerentes  a  esses  processos.  A  partir  da
identificação dos riscos relacionados é mensurado o nível de risco e avaliado o valor
potencial de um possível impacto.  A Matriz também estabelece grau de prioridade
de tratamento a cada evento de risco identificado, além de possibilitar a prevenção
de ações de controles internos  para mitigação  dos riscos e  manutenção destes
sobre controle. 

1.5.1 Gerenciamento de riscos por linha de negócio

Destacamos abaixo os  riscos com maior  probabilidade de ocorrência  devido ao
histórico  de  ocorrência  e/ou  alto  potencial  de  exposição  ao  risco,  por  linha  de
negócio:

 
LINHA DE NEGÓCIO FINANCEIRO

Processo Evento Histórico por Tipo de Risco
Operacional Liquidez Cibernético Mercado Legal Compliance

Contas  a
pagar 

Pagamento  em
atraso  de
borderô

Análise  e/ou
registro
equivocado  de
fluxo  de  caixa
(Sistema Excel)

Descasa
mento  de
fluxo  de
caixa

Lançamento
indevido  de
ordem  de
pagamento por
terceiros

Sequestro  de
informação

Sem
histórico  de
evento e/ou
sem grande
potencial
de
exposição
ao risco

Pagamento
de multas

Sem  histórico
de evento e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição  ao
risco

Aplicação  e
Negociação de
TVM

Cotação  de
taxas  com valor
abaixo  do
mercado

Sem
histórico
de evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição

Sem  histórico
de evento e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição  ao
risco

Perda  na
variação de
taxas  de
juros  na
carteira  de
negociação

Aplicação
não
prevista  na
Res.  CMN
nº
2828/2001

Aplicação  em
desconformida
de  com  os
normativos
internos
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ao risco
Arquivo  de
documentos  e
registro  de
movimentação
financeira

Registro
contábil
equivocado  de
TVM
 
Não  efetivação
registro  de
custódia  SELIC/
CETIP

Sem
histórico
de evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Sem  histórico
de evento e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição  ao
risco

Sem
histórico  de
evento e/ou
sem grande
potencial
de
exposição
ao risco

Multa  e/ou
sanção  de
órgão
regulador

Sem  histórico
de evento e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição  ao
risco

Índice de Nível
de Risco

1,33 1,00 1,00 1,00 1,25 1,33

Níveis de Risco: Baixo - até 2,60/ Médio até 3,40/ Alto - até 5,00

Na linha de negócio financeiro a Matriz de Gerenciamento de Riscos apresentou
índices de nível de risco baixo, representando pouca probabilidade de ocorrência,
devido à existência de controles internos, o que consequentemente gera um baixo
impacto econômico e/ou financeiro para a linha de negócio. 

LINHA DE NEGÓCIO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS
Processo Evento Histórico por Tipo de Risco

Operacional Liquidez Legal Compliance Reputacional Estratégico
Aplicação  dos
recursos
financeiros

Contratação
de  operação
de crédito com
valor  a  maior
em  relação
aos  recursos
de terceiros.

Indisponibilid
ade  de
recursos
para
liberação  de
crédito .
 Descasame
nto  de  fluxo
de caixa.

Aplicação
indevida de
recursos
financeiros  
.

Operar  fora
das
condições
previstas  no
Termo  de
Convênio.

Desgaste  de
imagem  pela
não  liberação
do crédito e/ou
aplicação
indevida  dos
recursos.

Descredencia
mento  como
Agente
Financeiro.

Apropriação
de  receitas  e
despesas

Apropriação
equivocada  de
receitas  para
fundos 

Sem 
histórico de 
evento e/ou 
sem grande 
potencial de 
exposição ao
risco

Sem 
histórico de
evento e/ou
sem grande
potencial 
de 
exposição 
ao risco

Apropriação 
de recursos 
em 
desconformid
ades com os 
normativos 
interno e 
externo.

Sem histórico 
de evento e/ou
sem grande 
potencial de 
exposição ao 
risco

Sem histórico 
de evento e/ou
sem grande 
potencial de 
exposição ao 
risco

Repasse  de
recursos  de
terceiros

Atraso  no
repasse  de
recursos.

Sem
histórico  de
evento  e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição ao
risco

Pagamento
de  multa
por  atraso
de repasse.

Repasse de 
recursos fora
do prazo 
definido em 
normativos/ 
convênio

Sem histórico 
de evento e/ou
sem grande 
potencial de 
exposição ao 
risco

Descredencia
mento  como
Agente
Financeiro.

Não concluir a
programação
de contratação
de  operações
de crédito

Descasamen
to de fluxo de
caixa  para
honrar
compromisso

Desgaste de 
imagem pela 
não 
contratação de
crédito, 

Repasse  de
recursos  para
cobertura  de
gastos  do
Governo
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s conforme 
divulgação ao 
público

Formalização/
Renovação  de
Convênio

Sem histórico 
de evento e/ou
sem grande 
potencial de 
exposição ao 
risco

Sem 
histórico de 
evento e/ou 
sem grande 
potencial de 
exposição ao
risco

Sem 
histórico de
evento e/ou
sem grande
potencial 
de 
exposição 
ao risco

Sem 
histórico de 
evento e/ou 
sem grande 
potencial de 
exposição ao
risco

Sem histórico 
de evento e/ou
sem grande 
potencial de 
exposição ao 
risco

Sem histórico 
de evento e/ou
sem grande 
potencial de 
exposição ao 
risco

Índice de Nível
de Risco

1,33 1,00 1,5 1,0 1,0 3,5

Níveis de Risco: Baixo - até 2,60/ Médio até 3,40/ Alto - até 5,00

Na linha de negócio Administração de Recursos de Terceiros os riscos operacional,
liquidez, legal,  compliance e reputacional apresentaram níveis de risco baixo. No
entanto,  o  risco  estratégico  apresentou  nível  de  risco  alto  por  conta  do  evento
histórico de repasse extraordinário de R$ 300 milhões de recursos do FMPES, para
cobertura  de  despesas  de  custeio  do  Governo  do  Estado,  por  força  da  Lei  nº
4.953/2019,  de  11/10/2019.  O  nível  alto  para  este  risco  se  deve  pelo  grande
potencial de impacto econômico e financeiro deste tipo de evento, bem como, que
por ser uma ação externa, não é possível a AFEAM estabelecer ações para evitar
nova ocorrência.

Apesar do potencial  de impacto econômico e financeiro desse evento, a retirada
significativa de recursos do Fundo não afetou a receita de taxa de administração do
Fundo e nem descasamento de fluxo de caixa,  devido as ações mitigadoras de
aumento  da  taxa  de  administração,  apresentada  na  Lei  nº  4.953/2019,  e
manutenção de um colchão financeiro com recursos do Fundo. No entanto, uma
nova retirada poderá causar forte impacto no capital da AFEAM, tendo em vista a
participação de recursos do Fundo na geração de receitas para a Agência.

Em 2019 as receitas operacionais da AFEAM foram representadas por: Taxa de
Administração de Fundos – 62,68%; Aplicação Financeira TVM – 25,66 %; Carteira
de Crédito – 3,02% e Outros 8,64%. Os recursos do FMPES tiveram participação
significativa  na  geração  de  receitas  de  aplicação  financeira  e  Taxa  de
Administração, chegando a representar cerca de 75% de toda a receita da AFEAM
no ano de 2019, sinalizando uma grande dependência do Fundo.

 
Esta situação exige da AFEAM o fortalecimento de receitas não dependente de
recursos  do  FMPES,  como a alavancagem da carteira  de crédito  com recursos
próprios e criação de novas fontes de receitas.
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LINHA DE NEGÓCIO CRÉDITO
Processo

Evento Histórico por Tipo de Risco
Operacional Crédito Liquidez Legal Complianc

e
Reputacio

nal
Estratégico

Atendiment
o

Enquadrame
nto  do
cliente  em
programa
não
adequado  a
sua
necessidade
.

Recebiment
o  de
documentaç
ão
incompleta

Sem
histórico  de
evento  e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição ao
risco

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Desgaste
de
imagem
pelo
tempo  de
retrabalho
com  o
ajuste  da
proposta. 

Sem
histórico  de
evento  e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição
ao risco

Cadastro Documentos
fraudados

Inadimplênci
a  pela  não
localização
do  cliente,
desvio  de
finalidade,
incapacidade
de
pagamento

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Impossibili
dade de 
execução 
judicial do 
cliente

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Sem
histórico
de  evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Sem
histórico  de
evento  e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição
ao risco

Análise  e
contratação

Informação
parcial  de
encargos  e
condicionant
es  de
contratação

Sem
histórico  de
evento  e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição ao
risco

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Desgaste 
de 
imagem

Sem
histórico  de
evento  e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição
ao risco

Liberação
de
financiamen
to

Atraso  na
liberação.

Liberação
não
programada
no  fluxo  de
caixa

Inadimplênci
a pelo atraso
no
cronograma
de  projeto
econômico

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição

Desgaste
de
imagem

Sem
histórico  de
evento  e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição
ao risco
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ao risco ao risco ao risco
Acompanha
mento

Não
atualização
pelo  cliente
de  licenças
e seguros

Reavaliação
de garantias

Sistema  de
acompanha
mento
manual  sem
eficácia

Sem
histórico  de
evento  e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição ao
risco

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Suspensão
das
atividades
do cliente.

Perda  da
garantia
em caso de
sinistro.

Desconfor
midade
com  os
normativos
interno  e
legislação
pertinente.

Sem
histórico
de  evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Sem
histórico  de
evento  e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição
ao risco

Cobrança
Administrati
va

Negativação
equivocada 
do cliente.

Quadro  de
recursos
humanos
insuficiente
para  operar
o  trabalho
de  forma
manual

Sem
histórico  de
evento  e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição ao
risco

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Ação 
judicial por 
danos 
morais 
contra a 
AFEAM 

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Desgaste 
de 
imagem

Sem
histórico  de
evento  e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição
ao risco

Renegociaç
ão

Equívoco na
elaboração

de cláusulas
contratuais.

Sistema
manual  de
elaboração
de  aditivos,
sem  muita
eficácia.

Sem
histórico  de
evento  e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição ao
risco

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Impossibili
dade de

execução
das

garantias
ou

cobrança
de

condiciona
ntes de

financiame
nto

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Sem
histórico
de  evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Sem
histórico  de
evento  e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição
ao risco

Cobrança
Judicial

Demora na
distribuição

dos
processos

Inventário
incompleto
de ações
judiciais

Sistema  de

Prejuízo
efetivo da

operação de
crédito

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Prescrição
da ação
judicial

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Sem
histórico
de  evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Não alcance
das metas

de
recuperação

de crédito
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acompanha
mento
manual  das
ações,  sem
muita
eficácia

Quadro  de
recursos
humanos
insuficiente
para  operar
o  trabalho
de  forma
manual

Administraç
ão  de
BNDU´s

Recebiment
o do bem 
com  valor 
acima do 
mercado.

Recebiment
o do bem 
com 
documentaç
ão irregular.

Não 
reavaliação 
em 
conformidad
e com o 
Cosif 

Não 
regularizaçã
o da posse 
do bem pelo 
comprador.

Depredação/
deterioração
do bem

Sem
histórico  de
evento  e/ou
sem  grande
potencial  de
exposição ao
risco

Aumento
de despesa
com
segurança
de  BNDU
com  risco
de
depredaçã
o

Não
recebiment
o  de
valores  de
venda  de
BNDU
conforme
planejamen
to
estratégico

Impossibili
dade  de
venda  do
bem  com
documento
irregular

Impossibili
dade  de
emissão de
certidão
Negativa
em caso de
não
pagamento
de
impostos  e
taxas  pelo
novo
proprietário

Sanção do
Bacen pela

não
reavaliação

em
conformida
de com o
CPC 01

Sem
histórico
de  evento
e/ou  sem
grande
potencial
de
exposição
ao risco

Aumento  na
provisão  de
BNDU  pela
sua
desvalorizaç
ão  de
mercado
e/ou
depredação
e/ou
documento
irregular

Índice  de
Nível  de
Risco

1,5 1,5 1,0 1,5 1,3 1,0 1,0

Na  linha  de  negócio  crédito,  os  índices  gerais  de  cada  risco  relacionado  são
considerados  baixos.  No  entanto,  analisando  de  forma  isolada  para  alguns
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processos, os riscos são significativos para os processos de acompanhamento de
crédito, cobrança judicial e administração de BNDU´s, principalmente por conta dos
eventos históricos de riscos relacionados no quadro acima.

1.2 Gestão de Continuidade de Negócios

O art. 7º, inciso IX, da Resolução Bacen Nº 4.557/2017, estabelece que a Agência
adote  políticas  e  estratégias,  claramente  documentadas,  para  a  gestão  de
continuidade de negócios.

A Estrutura de Gerenciamento Contínuo e Integrado de Riscos da AFEAM também
prevê a implementação do Plano de Continuidade de Negócios – PCN, em contra-
ponto aos riscos operacionais, para garantir a continuidade dos processos chaves
que não podem sofrer interrupção.

A Matriz de Gerenciamento de Riscos Integrados e de Controle Interno considera
aplicação de PCN nos processos da AFEAM, assegurando que estas ações tenham
previsão de continuidade e situações de sinistro. 

Conforme destacado no subitem 1.4.2 acima, foi realizado um teste de estresse de
risco operacional considerando a atuação das atividades da AFEAM exclusivamente
na  modalidade  remota.  Como  resultado,  observou-se  que  a  Agência  tem
capacidade executar a maior parte de suas atividades e sem grandes impactos as
linhas de negócios da instituição.

1.3 Gerenciamento de Capital 

O gerenciamento de capital  consiste  no  monitoramento e controle  do capital  da
AFEAM, na avaliação da necessidade de capital para cobrir os riscos aos quais a
Agência  está  exposta,  bem  como  no  planejamento  de  metas  e  de  capital
necessários para alcançar os objetivos estratégicos da Agência de Fomento.

O  cálculo  do  Patrimônio  de  Referência  Mínimo  para  cobertura  dos  Ativos
Ponderados pelo Risco (RWA) é parte da composição estrutural dos riscos afetos à
Instituição,  compondo  a  sua  Estrutura  de  Gerenciamento  de  Capital,  conforme
previsto no capítulo IV, da Resolução BCB nº 4.557/2017.

Com base nas normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil (Resolução nº
4.193/2013), a AFEAM aloca capital para a cobertura dos diversos tipos de risco
previstos, destacando-se os Riscos de Crédito, o de Mercado e Operacional, bem
como  o  valor  do  capital  para  cobertura  do  risco  de  taxa  de  juros  da  Carteira
Bancária (RBAN), e ainda o Adicional de Conservação de Capital Principal. Esses
valores são calculados mediante metodologia definida por aquele Órgão Regulador,
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apurados  e  informados,  mensalmente,  através  do  Demonstrativo  de  Limites
Operacionais – DLO. Em 30.06.2020, apresenta a composição abaixo, comparada
com 31.12.2019. Valores em R$.

Datas de referência 30.06.2020 31.12.2019

A – Patrimônio de Referência (PR) 97.604.600 89.971.607

B – Ativos Ponderados por Risco (RWA)                     118.703.311 120.218.746
      RWA para Risco de Crédito (RWA CPAD)             79.349.743 75.043.656
      RWA para Risco de Mercado (RWA MPAD)           
      RWA para Risco Operacional (RWA OPAD)          39.353.568 45.175.090

C – Patrimônio de Referência Mínimo Requerido  para
o RWA (8% de B)

9.496.265 9.617.500

       Parcela Risco de Crédito (RWA CPAD)                 6.347.979 6.003.493
       Parcela Risco de Mercado (RWA MPAD)              
       Parcela Risco Operacional (RWA OPAD)              3.148.286 3.614.007

D – Margem sobre o Patrimônio de Referência  
Requerido (A – C)

88.108.335 80.354.107

       
E – Índice de Basiléia = PR/RWA (A/B) 82,23% 74,84%

F – Valor do Capital para Cobertura do Risco de Taxa
de Juros da Carteira Bancária (RBAN)                         

3.494.789 4.218.096

G – Margem Patrimônio de Referência - RBAN (D – 
F)

84.613.546 76.136.011

H  - Adicional de Conservação de Capital Principal 1.483.791 3.005.469
 (1,25% e 2,5% de B, respectivamente)

Em  30.06.2020,  o  PR  calculado  foi  de  R$  97.604.600,  e  o  RWA  foi  de  R$
118.703.311,  resultando  num  índice  de  Basiléia  (PR/RWA)  de  82,23%,  valores
superiores  ao  valor  calculado  em  31.12.2019  que  foi  de  um  PR  de  R$  R$
89.971.607 um RWA de R$ 120.218.746, e um índice de Basiléia igual a 74,84%. A
elevação do PR e do índice de Basiléia sinalizam um aumento na capacidade do
capital da AFEAM em superar os riscos inerentes as suas linhas de negócios.

Cobertura de Riscos

Tendo  por  base  o  quadro  Encaixe  Técnico  do  Colchão  Financeiro do  subitem
1.3.1.4  mês  de  junho 2020,  observamos  uma  disponibilidade  financeira  não
comprometida  de  80.100  mil.  Descontando  R$  35.766  mil  para  a  cobertura  de
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riscos,  de  provisão  passivo  contingentes  e  devolução  de  repasses,  a  Agência
apresenta ainda um saldo de R$ 44.334 mil. Esta situação demonstra que em caso
extremo de ocorrência de todos os riscos, a Agência possui capital suficiente para a
cobertura destes e ainda manter os negócios da instituição. 

Análise de Sensibilidade

Em cumprimento a Resolução Nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, a Estrutura de
Gerenciamento Integrado de Riscos – GIR da AFEAM contempla o  Programa de
Testes de Estresse, com o objetivo de avaliar de forma prospectiva os riscos que a
Agência está exposta, em um cenário adverso. Na Estrutura de Capital os testes de
estresse são avaliados os impactos no capital da Agência referente aos valores
obtidos nos testes de estresse. Para avaliação do impacto é utilizada a análise de
sensibilidade, metodologia que permite avaliar o impacto decorrente de variações,
com maior probabilidade de ocorrência, em um parâmetro relevante e específico no
capital da instituição e em sua liquidez. Como resultado do teste de estresse em
um cenário adverso, avaliou-se para o exercício de 2020 um impacto de R$ 632
mil,  decorrente de risco de mercado, uma provisão de operações de crédito no
montante  de  R$  2.207  mil,  decorrente  de  risco  de  crédito,  uma  redução
disponibilidades de recursos de todas as fontes de R$ 7.890 mil,  decorrente de
risco  de  liquidez  e  uma  desvalorização  de  BNDUS  estimada  em  1.500  mil,
decorrente  da  desvalorização  do  referido  bem.  Ambas  situações  de  estresses,
tiveram avaliação acentuada por conta dos efeitos da Pandemia do Coronavírus.
Apesar  dos  valores  significativos,  o  capital  da  AFEAM  apresentou  capacidade
absorver  os  impactos  sem  comprometer  o  resultado  positivo  esperado  no
planejamento estratégico.

1.8 Considerações Finais

No  primeiro  semestre  de  2020  os  riscos  a  que  a  AFEAM  está  exposta  foram
potencializados com os efeitos da pandemia da COVID-19.  O valor estimado de
possíveis perdas em cenário de estresse, foi de R$ 4.339 mil, sendo considerados
nesse valor a inadimplência de operações de crédito da carteira de risco, a queda
na remuneração de aplicações financeiras atreladas a taxa Selic e a desvalorização
de BNDU´s. 

Do ponto de vista da liquidez os testes de estresse estimaram uma redução de R$
R$ 7.890 mil nas disponibilidades em todas as fontes de recursos, no entanto, a
empresa também apresentou índices satisfatórios para honrar seus compromissos
durante o ano de 2020 caso ocorra a redução estimada.
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Apesar  do  valor  significativo  de  risco,  a  AFEAM  possui  capital  suficiente  para
suportar essa perda estimada em um cenário pessimista, sem que seja afetado a
continuidade de seus negócios. 

No caso de um cenário estressado onde a política de isolamento social se estenda
até o final de 2020, há risco operacional elevado para as atividades das gerências
da GERAD (RH, Apoio administrativo, arquivo e almoxarifado) que ainda só podem
ser executadas de forma presencial; Ouvidoria, por conta da dificuldade em atender
com agilidade as demandas de clientes pela dificuldade no atendimento de cliente
via 0800, devido as falhas nas transferências de ligações para o telefone celular.

Para  maior  efetivação  na  mitigação  dos  riscos  destacados  neste  relatório,
sugerimos as seguintes ações:

1) Plano de ação de mitigação de risco:

 
Ação de Mitigação de Risco

Gerência
Demandante

Gerência
Responsável
pela Ação

Comparar valores contabilizados de BNDU´s com
informações de mercado, para elencar por ordem
de prioridades os bens a serem reavaliados por
terceirizados.

GERAD GETEC

Desenvolver e adotar tecnologia para realização
de visita  técnica  para avaliação  de BNDU´s  de
forma virtual, especialmente no interior no Estado

GETEC GETEC

Considerar  na  ação  de  mapeamento  de
processos, fase de melhorias a possibilidade de
substituir  informações  físicas  por  informações
digitalizadas

TODAS  AS
GERÊNCIAS

GETEC

Priorizar  o  desenvolvimento  no  AFEAMNET  do
módulo de acompanhamento de crédito

GECOB GETI

Desenvolver  sistema  para  automatizar  a
elaboração de contratos de renegociação

GECOB GETI

Remanejar técnico para a GECOB, para o auxílio
nas  atividades  de  acompanhamento  de
operações de crédito

GECOB GERAD

Aquisição  de  sistema  específico  para  o
acompanhamento de ações judiciais

GEJURI GERAD

Ampliar o corpo técnico da GEJURI para o auxílio
nas atividades do contencioso.

GEJURI GERAD

Priorizar a ação do planejamento estratégico para
desenvolvimento do sistema de renegociação on-

GECOB GETI
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line
Realizar a  conformidade  das  prestações  de
contas dos fundos fixos dos P.A´s, que ainda não
estão em conformidade.

GECOR GECONT

2) Plano de Contingência de Liquidez:

O  Plano  de  Contingência  de  Liquidez  deve  ser  utilizado  quando  os  índices  de
liquidez da AFEAM estiverem abaixo do índice mínimo definido RAS.

 As ações a seguir obedecem em ordem de prioridade de execução, até que se
alcance o limite mínimo de índice de liquidez:

 Postergar a execução de ações do planejamento estratégico não iniciadas, que
apresentem valores significativos;

 Suspender a realização de despesas ainda não executadas que estão previstas
somente no planejamento estratégico;

 Liquidar títulos e valores mobiliários de médio e/ou longo prazo;

 Redução  de  até  50%  no  orçado  para  aplicação  em crédito  com  Recursos
Próprios.

Manaus, 30 de setembro de 2020.

Marcos Vinicius Cardoso de Castro
Diretor-Presidente – Chief Risk Officer (CRO)

Wanderlan Marinho Neves Junior
Gerente de Controles Internos, Compliance, Riscos e PLD/CFT

João Inácio Neves
Auditor de Riscos - GIR
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Alan Douglas Azevêdo de Farias
Auditor de Riscos - GIR

Marcos Paulo Araújo Vale
Auditor de Riscos - GIR

Auditor de Riscos - GIR
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