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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este documento objetiva esclarecer as normas, políticas e procedimentos de controle 

utilizados pelo Banco Tricury S/A no processo de gestão de Risco de Crédito das operações, 

consoante a Resolução 3721 do Banco Central. 

 A política de risco de crédito é definida pela Diretoria e Comitê de Crédito e tem como 

objetivo minimizar os impactos causados pela incerteza de recebimento dos fluxos 

acordados nos contratos celebrados com os clientes. Para isso busca orientar as áreas 

envolvidas no processo de crédito desde a solicitação da linha, liberação e 

acompanhamento da operação e suas garantias, até a liquidação da operação. 

 Entendemos o risco de crédito como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas 

aos seguintes fatores: 

 

 não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas obrigações 

financeiras nos termos pactuados;  

 desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de 

risco do tomador; 

 redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e;  

 custo de recuperação do crédito. 

 

 O apetite ao risco de crédito da instituição é baixo tendo em vista a mitigação da exposição, 

na grande maioria das operações, mediante alienação fiduciária de imóveis, sempre 

registrada nos Cartórios de Registro competentes. 

 

2. POLÍTICAS 
 

 Somente o Comitê de Crédito terá alçada de decisão para toda concessão do crédito 

(limite/operação pontual), independente do valor envolvido. 

 As operações de crédito têm como foco o interesse do Banco na relação risco/retorno, 

situação econômico-financeira do cliente e, garantias oferecidas. 

 Dessa forma, não são estabelecidas premissas quanto ao perfil do cliente ou garantias que 

impeçam a avaliação do negócio proposto. 

 A Diretoria não estabelece valor mínimo para operação ou valor máximo de concentração 
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por setor de atividade. O valor máximo de concentração por cliente/grupo é o estabelecido 

pela legislação vigente. 

 Os prazos das operações são definidos pelo Comitê em função dos interesses do Banco e 

das perspectivas do mercado. 

 

 Os Limites são sempre deliberados pelo Comitê de Crédito após avaliação técnica de crédito da 

empresa e do negócio proposto respeitando os princípios abaixo: 

 Validade: até 6 meses. 

 Vencimento: último dia do mês da validade. 

 Renovação: ocorrerá mediante emissão de nova proposta de negócios elaborada pelo 

gestor ou na sua ausência o estudo para renovação será realizado automaticamente 

pela área de crédito, em base a informações financeiras e cadastrais atualizadas e, 

baseadas no último limite aprovado. 

 Revalidação: excepcionalmente o vencimento original poderá ser revalidado uma única 

vez, por 1 (hum) mês e, desde que solicitado (e-mail) pelo gestor com as devidas 

ponderações sobre essa necessidade; 

 Revisão: a decisão de crédito somente será realizada após 60 dias, mediante 

informações novas que possam alterar o parecer, ou antes desse prazo, mediante 

autorização da diretoria; 

 Limite ou operação pontual aprovada terá o cliente cadastrado na SERASA visando o 

acompanhamento de apontamentos restritivos. 

 Operações pontuais e com prazo de vencimento dilatado, serão acompanhadas 

semestralmente, inclusive quanto ao “rating”, e revalidadas pelo saldo devedor (arredondado), 

mantidas as condições inicialmente contratadas, podendo ser solicitado (negociado) reforço de 

garantias, se for o caso. 

 Nossos clientes são monitorados diariamente através de comunicado (email) da Serasa. O 

acompanhamento dos créditos em andamento é realizado diariamente pela diretoria e pelos 

gestores através de relatórios gerados por sistema legado, tomando providencias imediatas, 

caso necessário. 

 Eventuais atrasos nas operações seguem rotina de cobrança, definida pela Diretoria, 

conforme itens abaixo: 

 Telefonema de lembrança; 

 Carta-cobrança ou e-mail; 
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 Carta-cobrança ou e-mail com texto mais enérgico, informando estar acionando os 

avalistas (ou garantidor) e/ou tomando medidas judiciais; 

 Suspensão do limite até regularização do crédito vencido; 

 Acionamento dos avalistas ou garantidores; 

 Envio a protesto; 

 Comunicação às agencias de crédito (Serasa); 

 Execução da divida via jurídico. 

 A flexibilidade na pressão da cobrança, em função da tradição do cliente com o banco e 

que passa momentaneamente por situação difícil deverá ser deliberada 

necessariamente pela diretoria. 

 A classificação de risco de crédito segue os princípios divulgados pela Circular 2682. A 

Gerência de Crédito encaminha para deliberação do Comitê o estudo técnico do limite 

operacional, juntamente com a tabulação dos pontos do Credit Score para apuração do 

Rating do cliente. 

 O Rating do cliente é definido através de modelo montado segundo critérios pré-

estabelecidos pelo Banco. A revisão dos dados do cliente é realizada , no máximo, a 

cada 6 meses ou quando da renovação do limite. 

 Nota: Empresa em situação de recuperação judicial, concordata, etc será atribuído 

rating técnico “D” e poderá ser alterado em função da liquidez da garantia de suas 

operações. 

 As garantias são constituídas no ato da formalização de cada operação. Eventuais 

exceções devem, necessariamente, ser aprovadas formalmente pela Diretoria. Aquelas 

que dependem de registro ou anuência de terceiros, são levadas a efeito e 

acompanhadas pelo respectivo gestor e pela diretoria. 

 Os avalistas serão reavaliados sempre que os limites operacionais forem renovados 

alem de serem acompanhados de forma automática e diária pelas empresas de 

bancos de dados restritivos contratadas pelo Banco Tricury. O acompanhamento 

das garantias deverá ser feito da seguinte forma: 

 Alienação Fiduciária – Não é necessário qualquer tipo de acompanhamento; 

 Duplicatas/Títulos – Acompanhamento diário da liquidez dos sacados; 

 Direitos Creditórios – Acompanhamento diário da quitação das parcelas; 

 Avais – Acompanhamento diário dos apontamentos restritivos  
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3. ESTRUTURA DE GENCIAMENTO DO RISCO DE CRÉDITO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Diretoria 

 Atribuições 

Definir as políticas de gerenciamento que servirão de base para a realização dos demais trabalhos. 

 

 Auditoria Interna 

 Atribuições 

A empresa contratada para os trabalhos de Auditoria Interna deverá incluir no escopo de suas 
avaliações periódicas, a certificação da manutenção da estrutura de Gestão de Risco de Crédito em 
compliance. 
 
 

 Auditoria Externa 

 Atribuições 

A empresa contratada deverá incluir em seu relatório semestral circunstanciado, informações sobre 
a adequação da Estrutura de Gerenciamento de Risco de Crédito. 
 

 Comitê de Crédito 

 Composição: 

 Membros votantes: Diretor Presidente (sócio) + Diretor Estatutário. 

 Membros consultivos: Gerente Regional e Gestor do Crédito, cuja participação é 

facultativa, Gerente de Crédito ou outro colaborador que possa prestar esclarecimentos 

relevantes sobre o processo em análise. 

 Atribuições 

DIRETORIA 

AUDITORIA EXTERNA 

COMITÉ DE CRÉDITO 

GERÊNCIA DE RISCOS E 
COMPLIANCE 

 

AUDITORIA INTERNA 

GERÊNCIA CRÉDITO 
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Instância detentora da alçada de aprovação dos processos de crédito e onde serão tratadas as 

eventuais exceções às políticas de gerenciamento de risco de crédito. 

Deliberação: conjunta de ambos os diretores, formalizando em documento especifico para essa 

finalidade e que compõe o processo de crédito; 

Divergência de votos: eventual divergência de opinião, valores e/ou condições, prevalecerá a 

deliberação da maioria ou, em caso da presença de somente dois Diretores, a deliberação do 

Diretor Presidente. 

Caso mais de um Diretor precise se ausentar por um período prolongado, o Comitê poderá deliberar 

em ata específica, sobre a nomeação de um ou mais substitutos por prazo definido.  

As reuniões se efetivarão sem prazo fixo e de acordo com a necessidade. 

 

 Gerência de Crédito 

 Atribuições 

Reporta-se à diretoria e exerce as funções de manutenção de cadastro dos clientes, firmas e 

procurações e, análise técnica de crédito. 

 Pontos de Controle: 

a) Estabelecimento de critérios e procedimentos claramente definidos e documentados nos 

Manuais de Controles Internos para: 

 Análise prévia, realização e repactuação de operações; 

 Coleta e documentação das informações necessárias para a completa compreensão do 

risco de crédito; 

 Avaliação periódica do grau de suficiência das garantias; 

 Detecção de indícios e prevenção da deterioração da qualidade das operações; 

 Tratamento das exceções aos limites estabelecidos para a realização das operações; 

b) Classificação das operações sujeitas ao risco de crédito em categorias, com base em 

critérios consistentes e passíveis de verificação. Tais critérios encontram-se definidos no 

Manual de Controles Internos no capítulo dedicado aos procedimentos para score de crédito; 

c) Relato ao Comitê de Crédito das exceções à política, aos procedimentos e aos limites de 

crédito estabelecidos. 

 

 Gerência de Riscos e Compliance 

 Atribuições 

Reporta-se à diretoria e elabora relatórios administrativos com vistas a subsidiar  a avaliação da 
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carteira de operações. 

Responsável pela elaboração de relatórios e pelo acompanhamento das decisões tomadas pelo 

Comitê de Crédito visando tanto a mitigação do risco quanto procedimentos para manter a 

exposição de risco de crédito em níveis considerados aceitáveis pela administração da instituição.  

Será responsável, ainda, pela modelagem do gerenciamento de risco de crédito cuja validação se 

dará pela emissão de relatórios gerenciais a serem assinados pela Diretoria periodicamente. 

 

 Pontos de Controle: 

a) Estimação de perdas associadas ao risco de crédito comparativamente às perdas de fato 

incorridas; 

b) Fornecer à Diretoria, relatórios que permitam identificar, controlar, mensurar e mitigar a 

exposição ao risco de crédito; 

c) Avaliação prévia de novas modalidades de operação com respeito ao risco de credito e 

verificação da adequação dos procedimentos e controles adotados pelo Banco; 

d) Realização de testes de stress. 

 


