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1. Disposições Gerais

O presente relatório aborda os principais eventos de riscos identificados no primeiro
semestre de 2021, comparando os resultados deste período com os resultados do
segundo semestre de 2020 para efeito avaliação da evolução dos riscos a que a
Agência está exposta. 

Em uma primeira etapa é abordado de forma pontual os riscos que podem afetar
mais significativamente as linhas de negócios da AFEAM, sendo estes:  risco de
crédito, mercado, liquidez e operacional, acompanhados de seus respectivos testes
de estresse.

Em  uma  segunda  etapa  são  demonstrados  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  seus  possíveis  impactos  sobre  os
processos chaves  das linhas de  negócios  crédito,  financeiro  e administração de
recursos de terceiros.

Em uma terceira etapa o relatório apresenta uma avaliação sobre a capacidade do
capital  da Agência absorver  os riscos mensurados  por  meio de uma análise de
sensibilidade.

Nas  considerações  finais  são  apresentadas  as  sugestões  para  mitigação  dos
principais riscos identificados no relatório.

2. Riscos Financeiros

2.1 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).

2.1.1 Inadimplência

A Carteira  de  Risco  (Recursos  próprios,  FMPES Especial,  BNDES e  Valores  e
Bens)  iniciou  o  primeiro  semestre/2021  (janeiro)  registrando  inadimplência  da
carteira  de  0,71% e  finalizou  (junho)  com  0,80%.  Na  comparação  dos  índices
observa-se um equilíbrio na inadimplência da carteira de crédito e dentro dos limites
definidos na RAS que é de 2%.
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2.1.2 Concentração de Crédito

Os dez maiores clientes por saldo devedor contábil registraram no início do primeiro
semestre de 2021 (janeiro) uma concentração de 65,44% do total da carteira, e, no
final  do semestre (junho)  a concentração  foi  de 60,09%. A principal  redução  do
índice foi em relação a elevação da carteira de crédito que saiu de R$ 29.823 em
janeiro para R$ 34.623 mil em junho. 

2.1.3 Reestruturação de instrumentos financeiros

Durante o primeiro semestre de 2021 foram renegociadas 30 operações de crédito
que  juntas  representam  um saldo  renegociado  de  R$  6.630  mil.  O  volume  de
renegociação no semestre foi motivado principalmente pelo Plano de Renegociação
Emergencial de Recursos Próprios.

2.1.4 Nível de exposição ao risco de crédito

No início do 1º semestre de 2021, a carteira apresentava 83 operações de crédito,
destas  77  operações  estavam  enquadradas  nos  níveis  de  risco  “A,  B  e  C”
representando  81,42%  do  total  da  carteira,  enquanto  que  11  operações
enquadradas  nos  níveis  “D,  E,  F  e  H”  representando  18,58%.  No  final  do  1º
semestre a carteira apresentou 89 operações sendo que 76 estavam enquadradas
nos níveis de risco “A, B e C”, representando 85,39% e 13 estavam nos níveis de
risco “D, E, F e H”, representando 14,60% do referido número de operações. Logo,
na  comparação  entre  o  primeiro  e  o  terceiro  mês do  trimestre  percebesse  que
houve pequena redução na exposição ao risco de crédito, provocado principalmente
pelo aumento de operações na carteira de crédito. 

2.1.5 Perda Esperada

Com base em informações levantadas de operações contratadas nos últimos 05
anos identificamos como probabilidade de uma operação vir  a inadimplir  ou ir  a
crédito  compensado  é  de  6%  da  carteira,  ou  seja,  com  uma  carteira  com  89
operações espera-se que 06 apresente algum tipo de perda. Em termos de valores,
com base nos valores levantados no referido período e na taxa de recuperação de
crédito, a perda esperada é de R$ 210 mil em inadimplência acima de 90 dias e/ou
crédito compensado para a carteira de R$ 34.632 mil no fim do 1º semestre, uma
perda que representa 0,60% da carteira.

2.2 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
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definição se inclui  o risco  da variação das taxas de juros,  para os instrumentos
classificados na carteira de negociação.   

2.2.1 Perda de taxas de juros

No primeiro semestre de 2021 o saldo médio de aplicação da Carteira TVM da
AFEAM  foi  de  R$  233.152  mil.  Valor  que  no  período  gerou  renda  de
aproximadamente  R$  1.342  mil.  A rentabilidade  média  da  carteira  no  trimestre
analisado  foi  de  0,58% ao  mês.  Percentual  pouco  menor  que  o  registrado  no
segundo semestre de 2020, em que a rentabilidade foi de 0,59% ao mês.

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
crescimento. Por tanto, espera-se haver crescimento na rentabilidade de aplicações
financeiras no segundo semestre de 2021.

2.2.2 Nível de exposição ao risco de mercado

A carteira de TVM da Agência é de baixo risco, não apresentando probabilidade de
perdas significativas devido à natureza dos ativos que a compõem (títulos públicos
e/ou fundos de investimento lastreados em títulos públicos), os quais na maioria dos
casos a AFEAM mantém a posse até a data do vencimento pactuado. 

2.3 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.
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2.3.1 Fluxo de Caixa 

Fluxo de Caixa - Todas as Fontes de Recursos (jan a jun 2021) - Valor R$ mil

O fluxo de caixa realizado no 1º semestre de 2021, considerando todas as fontes de
recursos, apresentou déficit de R$ 610 mil, ou seja, variação a menor de R$ 2.114
mil em relação ao planejado. Entre os principais motivos destacou-se o retorno de
financiamento com variação a menor, entre planejado e realizado, em R$ 24.153
mil. Esta situação se deve principalmente ao Plano de Renegociação Emergencial
que possibilitou as operações serem renegociadas com até 6 meses de carência
para  amortização.  A  devolução  de  50%  do  FMPES  para  a  SEFAZ  também
apresentou uma variação significativa entre planejado e realizado ficando com uma
saída  a  maior  de  R$  22.451  mil.  Como  fator  compensador  o  realizado  com a
arrecadação  do  FMPES ficou  R$ 43.961  mil  acima do  planejado,  situação  que
equilibrou  o  fluxo  de  caixa  da  instituição  e  que  vem se  mantendo  desde  o  2º
semestre de 2020.
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2.3.2 Disponibilidade de Recursos

     Disponibilidade Todas as Fontes (jun 2021) - Valor R$ mil

  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$  17.009  mil  (exigidos  pelo  art.  6º  da  Resolução  2.828/2001  do  CMN),
apresentando uma disponibilidade não comprometida na ordem de R$ 85.239 mil.
No 2º semestre de 2020 a disponibilidade não comprometida foi de R$ 87.951mil.

2.3.3 Indicador de Desempenho de Liquidez
Disponibilidade Todas as Fontes de Recursos (projeção 180 dias) - R$ mil

Os índices de liquidez imediatas constantes do Quadro acima, projetados para 180
dias, ficaram abaixo do índice mínimo de 2.0 estabelecido na Declaração de Apetite
Por Riscos - RAS, porém dentro limite de tolerância de 1.5. No 2º semestre de 2020
os índices projetados ficaram acima do índice mínimo de 2.0 estabelecido na RAS,
situação que demonstra uma elevação do risco de liquidez.
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2.3.4 Capacidade de Absorção de Riscos – Recursos Próprios
    

Encaixe Técnico do Colchão Financeiro (jan a jun 2020) – Valor em R$ mil

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$ 86.064 mil, que também se evidencia no quadro
Disponibilidade Todas as Fontes (jun 2021), 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$ 30.299
mil), nos mostra um saldo positivo expressivo de R$ 44.941 mil, o que podemos
considerar como uma condição financeira muito boa que permite a Agência superar
momentos  severos  de  crise  e  ainda  manter  a  continuidade  de  suas  linhas  de
negócios. No 2º semestre de 2020 a disponibilidade de recursos foi de R$ 87.851
mil que com a dedução de riscos e passivos contingentes apresentou saldo de R$
45.470 mil. 

3. Riscos Não Financeiros

3.1 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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3.1.1 Identificação dos riscos operacionais

Os riscos operacionais identificados no primeiro semestre de 2021 foram levantados
pela GECOR, através de entrevistas com os gestores das unidades da AFEAM e
com base no Relatório de Auditoria nº 04/2021, referente aos Postos de Atendimento
– P.A. Para identificação dos riscos os gestores levaram em consideração aspectos
relacionados  a  recursos  humanos,  tecnologia,  infraestrutura  e  processos,  que
pudessem comprometer  a produtividade operacional  do  setor.  No quadro abaixo
destacamos os principais eventos de riscos de cada área.

Gerê
ncia

Principais  eventos
de risco

Impactos  potenciais  na
produtividade do setor 

Possibilidade  de
ação  de  mitigação
de risco

G
E

C
O

R

- Execução manual de
atividades complexas 
de Gerenciamento de 
Risco.

Retrabalho e demora na coleta de
dados.

Adoção de sistema 
que possa realizar de 
forma periódica a 
coleta automática 
processamento de 
dados.

- Realização manual 
da conformidade de 
prestação de contas 
viagem. 

Atraso na análise de 
conformidade devido ao 
retrabalho provocado pela 
necessidade execução inicial do 
processo em formato físico e 
finalização no formato digital.

Realização de todo o 
processo no formato 
de digital.

- Realização manual 
da atividade de 
conformidade de 
processos licitatórios.

Dificuldade na realização da 
atividade em formato remoto, 
tendo em vista o formato físico 
dos documentos do processo. 

Realização de todo o 
processo no formato 
de digital.

- Envolvimento de 
técnicos em 
atividades não 
relacionadas as 
demandas da área.

Atraso na execução de atividades 
relacionadas a área.

Adequar a execução 
de atividades extra 
demandas ao plano de
trabalho da área.

AU
D

IN

Técnicos sem 
treinamento específico
para auditar 
determinados 
assuntos.

- Demora na conclusão da 
auditagem e/ou dificuldade de 
emissão de opinião técnica de 
forma conclusiva.

Estabelecer plano de 
treinamento para o 
setor

Inexistência de 
sistemas 
especializado que 
possibilite o 
acompanhamento das

- Cobrança intempestiva das 
recomendações de auditoria; 
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recomendações de 
auditoria com sua 
respectiva base 
histórica. 
Envolvimento de 
técnicos em 
atividades não 
relacionadas as 
demandas da área.

Atraso na execução de atividades 
relacionadas a área.

Adequar a execução 
de atividades extra 
demandas ao plano de
trabalho da área.

G
ET

EC

Elaboração de 
planejamento e de 
relatórios estatísticos 
de forma manual.

Demora na conclusão das 
atividades e acompanhamento 
tempestivo das informações.

Aquisição de sistema 
orçamentário e 
sistema de tratamento 
de dados estatísticos.

Dificuldade em 
realizar alterações de 
normas e 
procedimentos de 
deliberações muito 
antigas.

Dificuldade de manter manuais 
com o histórico de atualizações.

Revisão do processo 
operacional.

G
E

JU
R

I Acompanhamento 
manual de processos 
jurídicos.

Dificuldade de acompanhamento 
tempestivo de ações judiciais.

Aquisição de sistema 
específico para 
acompanhamento de 
processos judicias.

G
E

C
O

N
T

Falhas no sistema 
SCE, referente ao 
banco de dados de 
operações de crédito.

Atraso na contabilização e 
fechamento do balanço.

Aquisição de novo 
sistema de crédito e 
revisão do banco de 
dados de operações 
de crédito.

Número de 
empregados no limite 
mínimo.

Dificuldade no rodízio atividades 
e/ou cobertura de atividades 
durante as férias de um dos 
colaboradores.

Revisão de processos 
e realização de 
concurso público.

Adaptação de 
informações de 
aplicações financeiras
e de contingências de 
passivo trabalhista 
para registro contábil

Dificuldade de tratamento da 
informação e realização de 
atividade de não responsabilidade
da área.

Revisão de processos 
para a produção 
adequada, pela área 
responsável, da 
informação a ser 
contabilizada.

Atraso do repasse de 
informações de outras
áreas para 
contabilização.

Atraso na contabilização e 
fechamento do balanço.

Revisão de processos.
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G

ET
I Utilização de sistemas

com linguagem não 
padronizada, exigindo 
manutenção por 
técnicos com 
dedicação exclusiva. 

Dificuldade pra fazer cobertura 
das atividades de empregados. 

Aquisição de sistemas 
mais modernos com 
linguagem universal. 

Contratação de mão 
de obra terceirizada 
pra desenvolver 
sistema do início.

Processo de licitação 
de contratos de 
software e hardware 
lento.

Atraso na renovação de licenças, 
aquisição de sistemas e 
equipamentos de informática. 

Revisão de processo 
operacional.

AS
FI

N

Pagamentos ainda em
formato manual em 
algumas situações 
como diárias e 
viagens.

Retrabalho no processo de 
pagamento.

Revisão de processo 
operacional.

G
E

C
O

B

Banco de dados do 
SCE apresenta erros 
em operações de 
crédito.

Retrabalho com conferência de 
informações.

Aquisição de novo 
sistema de crédito e 
revisão do banco de 
dados de operações 
de crédito.

Dificuldade em obter 
comprovação de 
aplicação de 
financiamento. 

Demora  na  conclusão  da
atividade de acompanhamento da
operação.

Revisar  processo
visando  adequar
normas  e/ou
procedimento  a
capacidade  de
execução da atividade
pela área.

Carteira composta por
operações de crédito 
com pouquíssima 
probabilidade de 
recuperação, sendo a 
maioria repassadas 
pelo antigo BEA.

Dificuldade em aplicar a régua de
cobrança e desvio de atenção da
área  para  cobrança  e
acompanhamento  de  operações
com  maior  facilidade  de
recuperação.

Propor lei para liquidar
créditos muitos antigos
em condição de difícil
recuperação.

Demora na resposta 
das gerências 
demandadas para 
esclarecimento de 
informações/ 

Atraso  na  conclusão  de
demandas  de  clientes  a
Ouvidoria.

Revisão  do  processo
operacional.
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O

U
VI

D
O

R
IA reclamações 

apresentadas pelo 
público. 

Número de 
colaboradores no 
limite mínimo para 
realização das 
atividades.

Dificuldade  de  cobertura  das
atividades  de  colaboradores  em
férias  e/ou  necessidade  de
licença.

Revisão  do  processo
operacional  e/ou
remanejamento  de
pessoal.

G
E

R
A

D

Acompanhamento dos
prazos de contratos e 
de controle de limites 
de SOSEC de forma 
manual. 

Dificuldade  em  adotar
providências  tempestivas  para
processo de licitação.

Utilização  do  sistema
disponível  para
gerenciamento  de
contratos.

Sistema RH SISPRO 
não emite relatórios 
analíticos.

Demora em produzir relatórios 
analíticos para tomada de decisão
estratégica.

Customização do 
sistema SISPRO

G
E

C
A

T

Número de 
empregados no limite 
mínimo.

Dificuldade de cobertura de 
atividades de colaboradores em 
férias e/ou licença e dificuldade 
de atendimento tempestivo de 
demandas emergenciais de 
crédito.

Concurso público

Utilização de vários 
sistemas no processo 
de crédito (AFEAM 
NET, SCP e SCE) não
tem sistema único. 

Retrabalho com processo de 
crédito.

Adoção de sistema 
mais moderno de 
crédito.

G
A

D
IR

Recebimento de 
documentos em vários
formatos. 

Dificuldade  de  processamento
das  demandas  em  tempo  hábil
devido  aos  vários  meios  de
tramitação  de  documentos  (e-
mail, pastas em rede, documento
físico)

Revisão  de  processo
operacional 

Documentos físicos 
de determinado 
assunto, arquivados 
em vários setores.

Demora  na  junção  dos
documentos.

Implantação  de
protocolo  eletrônico  e
digitalização  de
documentos físicos em
local centralizado.

Normatização de 
procedimento 
operacional de crédito
incompatível com a 

Desconformidade  com  o  manual
de procedimentos operacionais

Revisão do Manual de
Procedimentos
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Po

st
o 

de
 A

te
nd

im
en

to
 –

 P
A. dinâmica operacional 

atual.

Arquivo de dossiês e 
contratos de crédito 
não realizado

Dificuldade  de  localização  do
dossiê para acompanhamento da
operação.

Revisão  do  Processo
Operacional  e
melhoramento  de
controle interno

Necessidade de 
treinamento dos 
coordenadores em 
relação aos 
procedimentos 
operacionais de 
crédito de varejo

Análise  equivocada  e
despadronizada

Realizar treinamento

Metas operacionais 
incompatíveis com os 
recursos humanos 
disponíveis

Atraso  na  execução  das
atividades.

Revisar  metas
considerando  a
disponibilidade  de
recursos humanos

4. Gerenciamento Integrado de Riscos - GIR

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. 
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4.1 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
ao risco

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
desconformidade
com  os
normativos
internos

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

1,20 1,00 1,00 1,00 1,15 1,20

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. Em comparação com a
avaliação realizada em 2020 observou-se uma redução na média dos riscos, devido
ao fato de não ter sido identificado novas perdas e/ou novos eventos. Na média o
nível de risco da linha de negócio reduziu de 1,15 para 1,09.
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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/Le
gislação
pertinente.

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

Descredenciame
nto 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

Descredenciame
nto como Agente
Financeiro.

Não concluir  a
programação
de contratação
de  operações
de crédito

Descasamen
to de fluxo de
caixa  para
honrar
compromisso
s

Desgaste de 
imagem pela 
não 
contratação de
crédito, 
conforme 
divulgação ao 
público

Repasse  de
recursos  para
cobertura  de
gastos  do
Governo

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

1,20 1,00 1,33 1,0 1,0 3,0

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.  Na
média o nível de risco da linha de negócio reduziu de 1,55 para 1,41.
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LINHA DE NEGÓCIO CRÉDITO
Processo

Evento Histórico por Tipo de Risco
Operacional Crédito Liquidez Legal Complian

ce
Reputacio

nal
Estratégico

Atendiment
o

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

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.

Quadro  de
recursos
humanos
insuficiente
para
operacionali
zar  a
atividade  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

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

Inadimplênci
a pelo atraso
no
cronograma

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem

Desgaste
de
imagem

Sem  histórico
de evento e/ou
sem  grande
potencial  de
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não
programada
no  fluxo  de
caixa

de  projeto
econômico

grande
potencial
de
exposição
ao risco

grande
potencial
de
exposição
ao risco

grande
potencial
de
exposição
ao risco

exposição  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
operacionali
zar  a
atividade  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.

Prejuízo
efetivo da

operação de
crédito

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande

Prescrição
da ação
judicial

Sem
histórico de
evento
e/ou  sem
grande

Sem
histórico
de  evento
e/ou  sem
grande

Não alcance
das metas de
recuperação

de crédito
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Inventário
incompleto
de ações
judiciais.

Sistema  de
acompanha
mento
manual  das
ações,  sem
muita
eficácia.

Quadro  de
recursos
humanos
insuficiente
para
operacionali
zar  a
atividade  de
forma
manual

potencial
de
exposição
ao risco

potencial
de
exposição
ao risco

potencial
de
exposição
ao risco

Administraç
ão  de
BNDU´s

Recebiment
o do bem 
com valor 
acima do 
mercado.

Recebiment
o do bem 
com 
documentaç
ão irregular.

Não 
reavaliação 
conforme 
determina 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 ao CPC

01.

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

Aumento  na
provisão  de
BNDU  pela
sua
desvalorização
de  mercado
e/ou
depredação
e/ou
documento
irregular.
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Índice  de
Nível  de
Risco

1,3 1,3 1,0 1,3 1,1 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
processos, os riscos são significativos para os processos de acompanhamento de
crédito, cobrança judicial e administração de BNDUs, principalmente por conta dos
eventos  históricos  de  riscos  relacionados  no  quadro  acima.  No  entanto,  estes
eventos apresentaram redução no nível de risco em relação a 2020, devido ao fato
de não haver tido novos eventos e/ou perdas relacionadas.  Na média o nível de
risco da linha de negócio reduziu de 1,25 (2020) para 1,14 (2021). 

5. Plano de Continuidade de Negócios - PCN

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. 

Durante  o  primeiro semestre  de  2021  a  AFEAM mostrou-se  resiliente  quanto  a
execução de suas atividades em formato remoto,  devido a restrição de trabalho
presencial por conta do COVID-19. A Agência conseguiu realizar suas atividades
mesclando trabalho remoto e presencial, confirmando sua capacidade de realizar
suas atividades em cenário adverso.

No mês de março/2021 foi realizado treinamento on-line por meio da ABDE, com
profissional  especializado  em  implantação  de  PCN.  Atualmente  estão  sendo
realizados  levantamentos  de  empresas/profissionais  que  possam  auxiliar  a
instituição na implantação de nova PCN na AFEAM, com previsão de conclusão
para março/2022.

6. 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
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Agência  está  exposta,  bem  como  no  planejamento  de  metas  e  de  capital
necessários para alcançar os objetivos estratégicos da Agência de Fomento.

6.1 Patrimônio de Referência – PR

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,
apurados  e  informados,  mensalmente,  através  do  Demonstrativo  de  Limites
Operacionais – DLO. Em 30.06.2021, apresenta a composição abaixo, comparada
com 31.12.2020. Valores em R$ mil.

Datas de referência 30.06.2021 31.12.2020

A – Patrimônio de Referência (PR) 101.149 99.167

B – Ativos Ponderados por Risco (RWA)                     135.556 134.488
      RWA para Risco de Crédito (RWA CPAD)             80.491 86.580
      RWA para Risco de Mercado (RWA MPAD)           
      RWA para Risco Operacional (RWA OPAD)          55.065 47.908

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

10.844 10.759

       Parcela Risco de Crédito (RWA CPAD)                 8.133 8.069
       Parcela Risco de Mercado (RWA MPAD)              
       Parcela Risco Operacional (RWA OPAD)              2.711 2.690

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

90.305 88.408

       
E – Índice de Basiléia = PR/RWA (A/B) 74,62% 73,74%

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

4.013 8.241

G – Margem Patrimônio de Referência - RBAN (D – 86.292 80.167
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F)
H  - Adicional de Conservação de Capital Principal 2.203 1.681
 (1,25% e 2,5% de B, respectivamente)

Em 30.06.2021 o PR calculado foi de R$ 101.149 mil, e o RWA foi de R$ 135.556
mil, resultando num índice de Basileia (PR/RWA) de 74,62%, valores superiores ao
valor calculado em 31.12.2020 que foi de um PR de R$ R$ 99.167 um RWA de R$
134.488, e um índice de Basileia igual a 73,74%. A elevação do PR e do índice de
Basileia sinalizam um aumento na capacidade do capital da AFEAM em superar os
riscos inerentes as suas linhas de negócios.

6. 2 Cobertura de Riscos

Tendo por base o quadro Encaixe Técnico do Colchão Financeiro do subitem 2.3.4
acima, referente ao mês de junho 2021, observamos uma disponibilidade financeira
não comprometida de 84.064 mil. Descontando R$ 41.143 mil para a cobertura de
riscos, de provisão para passivos contingentes e devolução de repasses, a Agência
apresenta ainda um saldo de R$ 44.941 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. No 2º semestre de 2020
a disponibilidade de recursos foi de R$ 87.851 mil que com a dedução de riscos e
passivos contingentes apresentou saldo de R$ 45.470 mil. 

7. Considerações Finais

Durante  o  primeiro semestre  de  2021  a  AFEAM mostrou-se  resiliente  quanto  a
superação de riscos relacionados a COVID-19. No que se refere a risco operacional
a  Agência  conseguiu  realizar  suas  atividades  mesclando  trabalho  remoto  e
presencial.  No  risco  de  crédito  as  perdas  esperadas  de  inadimplência  foram
mitigadas com o plano de renegociação emergencial que possibilitou a repactuação
de operações de crédito. Com relação ao risco de liquidez não houve redução do
índice de liquidez imediata no 1º semestre de 2021, apesar da redução no retorno
de  financiamento,  o  que  foi  devido  a  arrecadação  do  FMPES  ter  superado  a
projeção estimada para o período, porém as projeções para o 2º segundo semestre
de 2021 demonstram que a Agência pode atuar abaixo do índice mínimo de 2.0
estabelecido na Declaração de Apetite Por Riscos – RAS, porém dentro do limite de
tolerância que é de 1.5. No entanto, a informação deve ser reconsiderada quando
da revisão do Planejamento Estratégico. Em se tratando de risco de mercado as
altas da Taxa Selic ocorridas no primeiro semestre, mitigaram o risco de perda com
taxas  de  juros  na  aplicação  de  TVM.  Para  o  segundo  semestre  de  2021  há
expectativa  de  perdas  apenas  para  o  risco  de  crédito,  tendo  em  vista  que  as
empresas que repactuaram seus contratos de crédito podem ainda sentir os efeitos
da Pandemia do COVID-19 na economia do Estado, situação que poderá elevar o
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índice de inadimplência da carteira de risco em até 1%, porém, ainda dentro dos
limites de tolerância da sua Declaração de Apetite ao Riscos – RAS. 

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

1) Plano de ação de mitigação dos riscos identificados no 1º semestre 2021:

 
Ação de Mitigação de Risco

Gerência
Demandante

Gerência
Responsável
pela Ação

Realizar  treinamento  de  técnicos  da  gerência
para operacionalização de sistema BI.

GECOR GECOR

Adequar  a  execução  de  atividades  não
relacionadas  ao  plano  de  trabalho  da  área.
(atividades extras por demanda da DICOL)

GECOR/
AUDIN

GECOR/ AUDIN

Analisar possibilidade de execução do processo
de adiantamento e prestação de contas viagem
por sistema ou outra solução que possa conciliar
as atividades das áreas envolvidas.

GECOR/
ASFIN/GEC
ONT/GETEC
/GERAD

GECOR/
ASFIN/GECONT/
GETEC/GERAD

Executar as capacitações previstas no programa
anual de treinamento, em consonância com com
as necessidades da AUDIN.

AUDIN AUDIN/GERAD

Analisar a viabilidade de aquisição de sistema de
acompanhamento de auditoria

AUDIN AUDIN

Elaborar  plano  de  atualização  de  antigas
deliberações  de  normas  e  procedimento  ainda
não atualizados.

GETEC GETEC

Analisar  a  viabilidade  de  aquisição  de  sistema
para acompanhamento do plano orçamentário da
AFEAM.

GETEC GETEC

Executar  as  ações  previstas  no  Planejamento
Estratégico para aquisição de sistema específico
para o acompanhamento de ações judiciais

GEJURI GEJURI

Priorizar  a  ação  do  PDTI  para  aquisição  e
utilização de novo sistema de crédito 

GECONT/GE
COB  /
GECAT

GETI

Revisar  processos  de  atividades  concentradas
em um único técnico visando reduzir o risco de
dependência  ou  cobertura  das  atividades  no
período de ausência do técnico.

GECONT/
GETI/
OUVIDORIA

GECONT/  GETI/
OUVIDORIA

Analisar a viabilidade de contratação de serviço GETI GETI

21



RELATÓRIO SEMESTRAL DE GERENCIAMENTO INTEGRADO
DE RISCOS

1º Semestre de 2021

terceirizado para desenvolvimento de projetos de
TI, considerados como prioritários que ainda não
foram  iniciados  e/ou  estão  com  atraso  no
cronograma de execução.
Revisar os processos de licitação de sistemas e
equipamentos de TI, bem como, os que envolvem
repasse de informação a GECONT e o processo
de respostas a clientes que acionam a ouvidoria,
visando reduzir e/ou cumprir os prazos definidos
para o processo.

GETI/
GECONT/
OUVIDORIA

GETI/  GECONT/
GERAD/
OUVIDORIA/
GETEC/  Áreas
envolvidas  nos
processos

Revisar  processo de comprovação de aplicação
de financiamento,  visando adequar normas e/ou
procedimento  a  capacidade  de  execução  da
atividade pela área.

GECOB GETEC/ GECOB

Analisar a possibilidade de propor lei para liquidar
créditos  muitos  antigos  em  condição  de  difícil
recuperação ou irrecuperáveis.

GECOB GETEC/ GECOB

Capacitar  técnicos  para  utilização  do  sistema
disponível  para gerenciamento de contratos  por
licitação.

GERAD GERAD

Analisar  a  viabilidade  de  customização  do
sistema  SISPRO  para  emissão  de  relatórios
analíticos  que  permitam  melhor  análise  de
informações de RH.

GERAD GERAD

Analisar a viabilidade de implantação de sistema
de  gestão  eletrônica  de  documentos,  visando
estabelecer  um  único  processo  de  trâmite  de
documentos na AFEAM.

GADIR GETEC/ GADIR

Analisar  a  viabilidade  de  digitalização  de
documentos físicos arquivados pelo GADIR

GADIR GETEC/ GADIR

Revisar as metas operacionais dos P.A´s visando
adequá-las a capacidade operacional dos Postos

P.A. GECOB/ GETEC

Promover  treinamento  aos  coordenadores  de
P.A, visando padronizar a análise de operações
crédito de varejo II.

P.A. GECAT/ GETEC

Elevar  o  saldo  de  aplicação  em  títulos  com
resgate  à  vista  e/ou  LFT  (Mercado),  visando
elevar o índice de liquidez imediata.

GECOR ASFIN

Revisar procedimento operacional e formato dos
documento  das  informações  de  aplicações
financeiras  e  de  contingência  de  passivo
trabalhista  para  que  estejam  adequadas  ao
formato de registro contábil do Cosif.

GECONT ASFIN/ GEJURI
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Manaus, 21 de setembro de 2021.

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

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

Marcos Paulo Araújo Vale
Auditor de Riscos - GIR
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