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ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE CRÉDITO 

 
 

OBJETIVO 
 
Atender, sem prejuízo das demais regulamentações aplicáveis, as disposições 
trazidas pela Resolução CMN 3.721, de 30 de abril de 2009 (“Resolução 3.721/09”), a 
qual determinou a implementação da estrutura de gerenciamento do risco de crédito 
pelas instituições do Sistema Financeiro Nacional, objetivando a identificação, a 
mensuração, o controle e a mitigação dos riscos de crédito assumidos pelas 
respectivas instituições financeiras. 
 
Define-se como Risco de Crédito, nos termos da regulamentação em vigor, todas as 
exposições que impliquem em risco de perdas associadas ao não cumprimento pelo 
tomador, pela contraparte e/ou pelo país, de suas respectivas obrigações financeiras 
nos termos pactuados com o Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo (“SBB”).  
 
 
ESTRUTURA 
 
No SBB, a estrutura de gerenciamento de risco de crédito está em linha com as 
políticas de crédito do controlador, o Bank of Nova Scotia (“BNS”). A área de análise 
de crédito – Credit Risk Management (CRM), é responsável por controlar os riscos de 
crédito segundo as recomendações do Global Risk Management (GRM) em Toronto 
e/ou do Comitê de Crédito local, seguindo as normas expedidas pelas autoridades 
reguladoras brasileiras. 
 
O Comitê de Credito do SBB se reúne periodicamente para aprovar os limites de 
Credito propostos pela área de Execution. 
 
A identificação e monitoramento dos riscos de crédito aos qual o SBB está exposto, ou 
que poderá vir a se expor, é uma preocupação constante de todas as áreas envolvidas 
na concessão, negociação e controle das operações, passando por Execution, CRM, 
Market Risk, Operations, Legal, Compliance e Front Office. De forma resumida, o 
gerenciamento do risco de crédito compreende: 
a) Devida aprovação de novos produtos/serviços por todas as áreas do SBB e do 

BNS por meio de processo formal, documentando e identificando os riscos 
associados a estes produtos e serviços. 

b) Identificação do montante a ser considerado para cada produto/serviço. 
c) A contabilização da maioria dos créditos no SBB contempla a formalização do 

negócio pelas áreas de Front Office, sempre acompanhadas por Legal, 
Operations, CRM e Execution, além da devida aprovação do Comitê de Crédito do 
SBB, que implica, obrigatoriamente, a aprovação pelo Global Risk Management – 
Latin America (GRM LA BNS), quanto o Comitê não tiver a autoridade de crédito 
necessária. 

d) Análise diária da utilização dos limites versus risco e, por conseguinte, aumento 
e/ou realocação das linhas de crédito e regularização de eventuais excessos, 
desde que em linha com as diretrizes do GRM LA BNS.  

e) Monitoramento diário das garantias para cada operação pela área de Operations, 
ou no prazo que as garantias exigirem, que emitirá, quando necessário, alerta de 
insuficiência de garantias para as demais áreas envolvidas, conforme disposto no 
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item VI, acima. Além disso, Operations deverá também alertar as áreas quanto às 
operações vencidas. 

 
 
CONTROLE DO RISCO DE CRÉDITO 
 
As diretrizes estabelecidas pela Resolução 3.721/09 visam aprofundar o controle do 
risco de crédito por meio dos instrumentos abaixo mencionados, e, também, por meio 
de novos instrumentos a serem definidos de acordo com possíveis mudanças no modo 
de atuação do SBB, de modo que, os novos instrumentos sejam capazes de simular, 
cada vez com mais rigor, o impacto de situações de estresse econômico, setorial e 
geográfico sobre o risco agregado de crédito, e como esse impacto refletiria em 
termos de solvência do SBB, tendo como base o Índice de Basiléia. 
 
O SBB monitora o risco de crédito da seguinte forma: 

a) Pela escala de ratings 
Cada processo de aprovação de crédito individual gera um rating, de acordo 
com a escala fornecida pelo BNS e adotada pelo SBB. 
Os ratings, obtidos conforme escala do BNS, são correlacionados com a escala 
da Resolução CMN 2.682 de 21 de dezembro de 1999 (“Resolução 2.682/99”), 
os quais, além de propiciarem a criação das provisões para devedores 
duvidosos, também fornecem uma imagem do risco de crédito assumido pelo 
SBB de forma agregada, partindo dos valores de menor risco (“AA”) para os de 
maior risco (“H”). Essas posições são controladas diariamente pelo SBB Credit 
Risk através do sistema de controle de limites e exposição com contrapartes. 
 

b) Patrimônio de Referência 
Pela exposição máxima de 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio líquido 
de referência permitida para cada grupo econômico (nos termos da Resolução 
CMN 2.844 de 29 de junho de 2001, que dispõe sobre limites de exposição por 
cliente). 
 

c) Risco País 
A Resolução 3721/09 define o risco país como a possibilidade de perdas 
associadas ao não cumprimento de obrigações financeiras nos termos 
pactuados por tomador ou contraparte localizada fora do Brasil, em decorrência 
de ações realizadas pelo governo do país onde está localizado o tomador ou 
contraparte; o risco de transferência é entendido como a possibilidade de 
ocorrência de entraves na conversão cambial dos valores recebidos. 
 

d) Setor Econômico 
Pela percentagem de cada setor econômico em relação ao patrimônio líquido 
de referência do SBB, sendo essas posições controladas pelo SBB Credit Risk 
através do sistema de controle de limites e exposição com contrapartes. 


