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1.

Instituições integrantes das Demonstrações Contábeis do Banco ABC Brasil S.A .

O Banco ABC BRASIL S.A é uma sociedade anônima de capital aberto controlada do Arab
Banking Corporation que tem sede em Bahrain. No Brasil, o Banco tem como objetivo a prática
de operações ativas e passivas inerentes às atividades de banco múltiplo, estando autorizado a
operar com as carteiras: comercial, inclusive de câmbio, de investimento, de crédito,
financiamento e investimento e de crédito imobiliário.
O Banco opera através das dependências instaladas no País e no exterior através de sua
dependência localizada em Georgetown, Grand Cayman.
ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é uma instituição financeira que
tem por finalidade operar no mercado de títulos e valores mobiliários por conta própria e de
terceiros.
A empresa ABC Brasil Administração e Participações Ltda. tem por objetivo a prática das
seguintes atividades: aquisição, alienação, administração e negociação de ativos patrimoniais
de pessoas jurídicas, mediante cessão, inclusive decorrentes de direitos creditórios de
empresas comerciais ou industriais, de faturamento de venda de bens ou serviços, prestação
de serviços técnicos de intermediação e assessoria em operações financeiras e comercias a
pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras, elaboração de estudos, planejamentos,
incorporação e participações em empreendimentos, execução, inclusive com auxílio de
terceiros, de todos os trabalhos necessários à guarda e cobrança de títulos de crédito e demais
documentos representativos de direitos creditórios em geral, podendo ainda, participar em
outras sociedades como acionista ou quotista, prestar garantias a terceiros e praticar a
compra, venda e locação de bens móveis não enquadrados na Lei nº 6.099, de 12.09.74
Os investimentos em sociedades controladas são avaliados pelo método de equivalência
patrimonial, e os demais investimentos são demonstrados pelo custo de aquisição deduzido,
quando aplicável, de provisão para perdas permanentes.
1.1.

Instituições Participantes do Conglomerado Financeiro

Para o escopo da publicação, além das instituições pertencentes ao Conglomerado Financeiro,
o ABC Brasil Administração e Participações Ltda. também compõe a consolidação.
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2.

Balanços Patrimoniais e Anexo 1 - Composição do Patrimônio de Referência (PR) e
Informações Sobre a Adequação do PR

2.1 Balanços Patrimoniais
Apresentamos a seguir o comparativo entre o balanço do Conglomerado Financeiro e o
balanço publicado nas demonstrações contábeis completas:
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Diferenças se devem as eliminações das transações com Partes Relacionadas.
Obs.: As letras entre parênteses fazem referência aos dados apresentados no Anexo 1.
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2.2 Anexo 1-Composição do Patrimônio de Referência (PR) e Informações Sobre a
Adequação do PR
Número da linha
1
2
3
4
5
6

Capital Principal:
instrumentos e reservas
Instrumentos Elegíveis ao Capital Principal
Reservas de lucros
Outras receitas e outras reservas
Instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes da entrada em vigor
da Resolução nº 4.192, de 2013
Participação de não controladores em subsidiárias integrantes do conglomerado,
não dedutível do Capital Principal
Capital Principal antes dos ajustes prudenciais

Capital Principal: ajustes
Número da linha
prudenciais
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18

19

20
21
22

23

24
25
26
26.a
26.b

26.c
26.d
26.e
26.f
26.g
26.h
26.i
26.j
27

Ajustes prudenciais relativos a apreçamento de instrumentos financeiros
Ágios pagos na aquisição de investimentos com fundamento em expectativa de
rentabilidade futura
Ativos intangíveis
Créditos tributários decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e os originados dessa contribuição
relativos a períodos de apuração encerrados até 31 de dezembro de 1998
Ajustes relativos ao valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos
utilizados para hedge de fluxo de caixa de itens protegidos que não tenham seus
ajustes de marcação a mercado registrados contabilmente.
Diferença a menor entre o valor provisionado e a perda esperada para
instituições que usam IRB
Ganhos resultantes de operações de securitização
Ganhos ou perdas advindos do impacto de mudanças no risco de crédito da
instituição na avaliação a valor justo de itens do passivo
Ativos atuariais relacionados a fundos de pensão de benefício definido
Ações ou outros instrumentos de emissão própria autorizados a compor o Capital
Principal, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética
Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Capital Principal
Valor agregado das participações inferiores a 10% do capital social de instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras
no exterior não Consolidadas, de empresas assemelhadas a instituições
financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de
capitalização e de entidades abertas de previdência complementar, que exceda
10% do valor do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas
Participações superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior
não consolidadas, de Empresas assemelhadas a instituições financeiras não
consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de
entidades abertas de previdência complementar
Mortgage servicing rights
Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias que dependam de
geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua realização, acima do
limite de 10% do Capital Principal, desconsiderando deduções específicas
Valor que excede a 15% do Capital Principal
do qual: oriundo de participações no capital social de instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil e de instituições financeiras no exterior
não consolidadas, no capital de empresas assemelhadas a instituições financeiras
que não sejam consolidadas, de sociedades seguradoras, resseguradoras, de
capitalização e de entidades abertas de previdência complementar
do qual: oriundo de direitos por serviços de hipoteca
do qual: oriundo de créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias
que dependam de geração de lucros ou receitas tributáveis futuras para sua
realização
Ajustes regulatórios nacionais
Ativos permanentes diferidos
Investimento em dependências, instituições financeiras controladas no exterior
ou entidades não financeiras que componham o conglomerado, em relação às
quais o Banco Central do Brasil não tenha acesso a informações, dados e
documentos
Instrumentos de captação elegíveis ao Capital Principal emitidos por instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições financeira
no exterior, que não Componham o conglomerado
Aumento de capital social não autorizado
Excedente ao valor ajustado de Capital Principal
Depósito para suprir deficiência de capital
Montante dos ativos intangíveis constituídos antes da entrada em vigor da
Resolução nº 4.192, de 2013
Excesso dos recursos aplicados no Ativo Permanente
Destaque do PR
Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital
Principal para fins regulatórios
Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Principal em função de insuficiência do
Capital Complementar e de Nível II para cobrir deduções

28

Total de deduções regulatórias ao Capital Principal

29

Capital Principal
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Valor sujeito a tratamento Referência do balanço do
transitório (R$ mil) 1
conglomerado2

Valor (R$ mil)
1.150.985
914.785
12.935

-

-

(A)
(B)
(C)

-

2.078.705

Valor sujeito a tratamento Referência do balanço do
transitório (R$ mil) 1
conglomerado2

Valor (R$ mil)
-

-

-

-

1.808

7.231 (D)

-

-

-

-

-

-

-

-

47.305

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.270)
-

(5.080)
-

-

-

-

-

-

-

1.270
-

(E)

5.080 (F)
-

(0)
-

-

47.843

2.152

2.030.862

(2.152)
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Capital Complementar:
Número da linha instrumentos
30
31
32
33
34
35
36

Instrumentos elegíveis ao Capital Complementar
dos quais: classificados como capital social conforme as regras contábeis
dos quais: classificados como passivo conforme as regras contábeis
Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em
vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
Participação de não controladores em subsidiárias integrantes do conglomerado,
não dedutível do Capital Complementar
dos quais: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da
Resolução nº 4.192, de 2013
Capital Complementar antes das deduções regulatórias

Capital Complementar:
Número da linha
deduções regulatórias
37
38
39

40
41
41.a
41.b
41.c
42
43
44
45

Número da linha Nível II: instrumentos
46
47
48
49
50
51
Número da linha
52
53
54

55
56
56.a
56.b
56.c
57
58
59
60

Instrumentos elegíveis ao Nível II
Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da
Resolução nº 4.192, de 2013
Participação de não controladores em subsidiárias integrantes do conglomerado,
não dedutível do Nível II
dos quais: instrumentos emitidos por subsidiárias antes da entrada em vigor da
Resolução nº 4.192, de 2013
Excesso de provisões em relação à perda esperada no IRB
Nível II antes das deduções regulatórias
Nível II: deduções
regulatórias
Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Nível
II, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética
Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao Nível II
Valor agregado dos investimentos inferiores a 10% do capital social de
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de
instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado, que
exceda 10% do valor do Nível II
Investimentos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior,
que não componham o conglomerado
Ajustes regulatórios nacionais
Instrumentos de captação elegíveis ao Nível II emitidos por instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por instituições
financeiras no exterior, que não componham o conglomerado
Participação de não controladores no Nível II
Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Nível II para
fins regulatórios
Total de deduções regulatórias ao Nível II
Nível II
Patrimônio de Referência(Nível I + Nível II)
Total de ativos ponderados pelo risco
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valor sujeito a tratamento Referência do balanço do
transitório (R$ mil) 1
conglomerado2

Valor (R$ mil)

Ações ou outros instrumentos de emissão própria, autorizados a compor o Capital
Complementar, adquiridos diretamente, indiretamente ou de forma sintética
Investimentos cruzados em instrumentos elegíveis ao capital complementar
Valor agregado dos investimentos inferiores a 10% do capital social de
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de
instituições financeira no exterior, que não componha o conglomerado e que
exceda 10% do valor do Capital Complementar
Investimentos superiores a 10% do capital social de instituições autorizadas a
funcionar pelo Banco Central do Brasil ou de instituições financeiras no exterior,
que não componha o conglomerado
Ajustes regulatórios nacionais
Instrumentos de captação elegíveis ao Capital Complementar emitidos por
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou por
instituições financeiras no exterior que não componham o conglomerado,
considerando o montante inferior a 10% do valor do Capital Complementar
Participação de não controladores no Capital Complementar
Outras diferenças residuais relativas à metodologia de apuração do Capital
Complementar para fins regulatórios
Ajustes regulatórios aplicados ao Capital Complementar em função de
insuficiência do Nível II para cobrir deduções
Total de deduções regulatórias ao Capital Complementar
Capital Complementar
Nível I

Valor sujeito a tratamento Referência do balanço do
transitório (R$ mil) 1
conglomerado2

Valor (R$ mil)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.030.862

(2.152)
Valor sujeito a tratamento Referência do balanço do
transitório (R$ mil) 1
conglomerado2

Valor (R$ mil)
662.360

165.590

-

-

-

-

662.360

165.590
Valor sujeito a tratamento Referência do balanço do
transitório (R$ mil) 1
conglomerado2

Valor (R$ mil)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

662.360
2.693.222
19.264.524

165.590
163.438
-
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Número da linha
61
62
63

Índices de Basileia e Adicional de Capital Principal
Índice de Capital Principal (ICP)
Índice de Nível I (IN1)
Índice de Basileia (IB)
Valor total de Capital Principal demandado especificamente para a instituição (%
64
dos RWA)
65
do qual: adicional para conservação de capital
66
do qual: adicional contracíclico
do qual: adicional para instituições sistemicamente importantes em nível global
67
(G-SIB)
Montante de Capital Principal alocado para suprir os valores demandados de
68
Adicional de Capital Principal (% dos RWA)
Número da linha Mínimos Nacionais
69
Índice de Capital Principal (ICP), se diferente do estabelecido em Basileia III
70
Índice de Nível I (IN1), se diferente do estabelecido em Basileia III
71
Índice de Basileia (IB), se diferente do estabelecido em Basileia III
Número da linha Valores abaixo do limite para dedução (não ponderados pelo risco)

72

73
74
75

Valor agregado das participações inferiores a 10% do capital social de empresas
assemelhadas a instituições financeiras não consolidadas, de sociedades
seguradoras, resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de
previdência complementar
Participações superiores a 10% do capital social de empresas assemelhadas a
instituições financeiras não consolidadas, de sociedades seguradoras,
resseguradoras, de capitalização e de entidades abertas de previdência
complementar
Mortgage servicing rights
Créditos tributários decorrentes de diferenças temporárias, não deduzidos do
Capital Principal

Número da linha Limites à inclusão de provisões no Nível II

76
77
78
79
Número da linha
80
81
82
83
84
85

10,54%
10,54%
13,98%
4,50%
0%
0,0%

5,5%
11,00%
Valor sujeito a tratamento Referência do balanço do
transitório (R$ mil) 1
conglomerado2

Valor (R$ mil)

-

-

-

-

16.117

-

(G)

Valor sujeito a tratamento Referência do balanço do
transitório (R$ mil) 1
conglomerado2

Valor (R$ mil)

Provisões genéricas elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas
ao cálculo do requerimento de capital mediante abordagem padronizada
Limite para a inclusão de provisões genéricas no Nível II para exposições sujeitas
à abordagem padronizada
Provisões elegíveis à inclusão no Nível II relativas a exposições sujeitas ao cálculo
do requerimento de capital mediante abordagem IRB (antes da aplicação do
limite)
Limite para a inclusão de provisões no Nível II para exposições sujeitas à
abordagem IRB
Instrumentos autorizados a compor o PR antes da entrada em vigor da Resolução
4.192, de 2013 (aplicável entre 1º de outubro de 2013 e 1º de janeiro de 2022)
Limite atual para os instrumentos autorizados a compor o Capital Principal antes
da entrada em vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
Valor excluído do Capital Principal devido ao limite
Instrumentos autorizados a compor o Capital Complementar antes da entrada em
vigor da Resolução nº 4.192, de 2013
Valor excluído do Capital Complementar devido ao limite
Instrumentos autorizados a compor o Nível II antes da entrada em vigor da
Resolução nº 4.192, de 2013
Valor excluído do Nível II devido ao limite
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Valor sujeito a tratamento Referência do balanço do
transitório (R$ mil) 1
conglomerado2

Valor (R$ mil)

893.685

(H)

231.325
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3.
Informações Relativas ao PR, PRE e Ativos ponderados Pelo Risco Mediante
Abordagem Padronizada.
3.1

Ativos Ponderados Pelo Risco

3.2

Composição do Patrimônio de Referência

3.3

Índice de Basiléia e de Imobilização
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3.4 Anexo 2 - Principais Características dos Instrumentos do Patrimônio de Referência (PR)
Número
da linha

Característica

Célula a ser preenchida1
Dívida Subordinada

Célula a ser preenchida1
LF Subordinada

Célula a ser preenchida1
LF Subordinada

1

Emissor

Banco ABC Brasil S.A

Banco ABC Brasil S.A

Banco ABC Brasil S.A

2

Identificador único (ex.: Cusip, Isin ou identificador Bloomberg
ISIN US05951YAA10 e USP0763MBW03
para colocação privada)

COD ISIN: BRZVTZLFI030

COD ISIN: BRZVTZLFI022

3

Lei aplicável ao instrumento

Notas e Escritura – Leis do Estado de Nova Iorque.
Núcleo de Subordinação – Legislação brasileira, em
especial a Resolução CMN n.º 3.444 de 28 de
fevereiro de 2007

Legislação brasileira, em especial a Lei n.º 12.249, Legislação brasileira, em especial a Lei n.º
de 11 de junho de 2010 e a Resolução CMN n.º
12.249, de 11 de junho de 2010 e a Resolução
3.444 de 28 de fevereiro de 2007.
CMN n.º 3.444 de 28 de fevereiro de 2007.

Tratamento Regulatório
4

Tratamento temporário de que trata o art. 28 da Resolução nº
4.192, de 2013

Nível II

Nível II

Nível II

5

Tratamento após o tratamento temporário de que trata a linha
anterior

Não Elegível

Não Elegível

Não Elegível

6

Elegibilidade para a instituição
individual/conglomerado/conglomerado e instituição
individual

Consolidado Financeiro

Consolidado Financeiro

Consolidado Financeiro

7

Tipo de instrumento

Outro

Letra Financeira

Letra Financeira

8

Valor reconhecido no PR (em R$ mil, na última database
reportada)

647.900

10.051

4.409

9

Valor de face do instrumento (em R$ mil)

1° emissão: 528.510
2° emissão: 202.976

10.000

5.406

10

Classificação contábil

Passivo - Custo Amortizado

Passivo - Custo Amortizado

Passivo - Custo Amortizado

11

Data original de emissão

Subordinated Note:
1° emissaão: 08/04/10
2° emissao: 08/10/12

25/04/2011

11/04/2011

12

Perpétuo ou com vencimento

Com Vencimento

Com Vencimento

Com Vencimento

13

Data original de vencimento

08/04/2020

25/04/2021

11/04/2017

14

Opção de resgate ou recompra

Não

Não

Não

15

(1) Data de resgate ou recompra
(2) Datas de resgate ou recompra condicionadas
(3) Valor de resgate ou recompra (em R$ mil)

16

Datas de resgate ou recompra subsequentes, se aplicável

(1) Não aplicável
(2) Resgate antecipado mediante Evento Tributário.
Sujeito à obtenção da autorização prévia do Banco
Sem Opção de Resgate Antecipado
Central, (3) 100% do montante do principal acrescido
de juros.

Sem Opção de Resgate Antecipado

Não se Aplica

Não se Aplica

Não se Aplica

Remuneração/Dividendos
17

Remuneração ou dividendos fixos ou variáveis

Fixo

Fixo

Fixo

18

Taxa de remuneração e índice referenciado

Emissão em dólares
taxa: 7,875

IPCA +8,60% a.a

IPCA+9,10% a.a.

19

Existência de suspensão de pagamento de dividendos

Não

Não

Não

20

Completa discricionariedade, discricionariedade
parcial ou mandatório

Mandatório

Mandatório

Mandatório

21

Existência de cláusulas que alterem prazos ou
condições de remuneração pactuados ou outro incentivo
para resgate

Não

Não

Não

22

Cumulativo ou não cumulativo

Não Cumulativos

Cumulativo

Cumulativo

23

Conversível ou não conversível em ações

Não Conversível

Não Conversível

Não Conversível

24

Se conversível, em quais situações

Não Conversível

Não Conversível

Não Conversível

25

Se conversível, totalmente ou parcialmente

Não Conversível

Não Conversível

Não Conversível

26

Se conversível, taxa de conversão

Não Conversível

Não Conversível

Não Conversível

27

Se conversível, conversão obrigatória ou opcional

Não Conversível

Não Conversível

Não Conversível

28

Se conversível, especificar para qual tipo de instrumento

Não Conversível

Não Conversível

Não Conversível

29

Se conversível, especificar o emissor do instrumento para o qual
Não Conversível
pode ser convertido

Não Conversível

Não Conversível

30

Características para a extinção do instrumento

NÃO

NÃO

NÃO

31

Se extinguível, em quais situações

Não Extinguível

Não Extinguível

Não Extinguível

32

Se extinguível, totalmente ou parcialmente

Não Extinguível

Não Extinguível

Não Extinguível

33

Se extinguível, permanentemente ou temporariamente

Não Extinguível

Não Extinguível

Não Extinguível

34

Se extinção temporária, descrição da situação em que o
instrumento volte a ser considerado no PR

Não Extinguível

Não Extinguível

Não Extinguível

35

Posição na hierarquia de subordinação em caso de liquidação
(especifica o tipo de instrumento de ordem imediatamente
superior)

Pagamento subordinado ao pagamento dos demais
passivos do Banco, na hipótese de sua dissolução

Pagamento subordinado ao pagamento dos
demais passivos do Banco, na hipótese de sua
dissolução

Pagamento subordinado ao pagamento dos
demais passivos do Banco, na hipótese de sua
dissolução

36

Possui características que não serão aceitas após o tratamento
Sim
temporário de que trata o art. 28 da Resolução nº 4.192, de 2013

Sim

Sim

37

Não há previsão de cláusula dispondo sobre a
“extinção” ou “conversão em ações da instituição
emissora”, nos termos e condições previstos no
Se sim, especificar as características de que trata a linha anterior
artigo 20, incisos X, XI e XII, e respectivos parágrafos
e incisos, da Resolução CMN n.º 4.192, de 1º de março
de 2013

Não há previsão de cláusula dispondo sobre a
“extinção” ou “conversão em ações da instituição
emissora”, nos termos e condições previstos no
artigo 20, incisos X, XI e XII, e respectivos
parágrafos e incisos, da Resolução CMN n.º 4.192,
de 1º de março de 2013.

Não há previsão de cláusula dispondo sobre a
“extinção” ou “conversão em ações da
instituição emissora”, nos termos e condições
previstos no artigo 20, incisos X, XI e XII, e
respectivos parágrafos e incisos, da Resolução
CMN n.º 4.192, de 1º de março de 2013.

Em adição ao Anexo 2 a integralidade dos termos e condições dos contratos dos instrumentos que compõem o PR da instituição
está disponível no sítio da internet do Banco ABC Brasil S.A.
A divulgação do Offering Memorandum de cada respectiva emissão e das demais informações destina-se a finalidade única e
exclusiva de atender ao disposto no artigo 5º, § 2º da Circular BACEN nº 3.678/2013. Ademais, as informações contidas nos
referidos instrumentos estão atualizadas até a data da emissão dos mesmos (31-03-2010 e 27-09-2012, respectivamente) e
refletem as condições do Banco ABC Brasil S.A. à época em que foram emitidos.
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3.5 Suficiência de Capital
O Banco ABC Brasil S.A adota um processo de Gestão de Capital de caráter prudencial,
buscando antecipar necessidades futuras decorrentes de mudanças estratégicas ou das
variáveis de mercado. Este processo tem como base as seguintes diretrizes:
o

Avaliação da necessidade de capital requerida pelo planejamento estratégico e
diferentes níveis de risco a que a instituição está exposta;

o

Acompanhamento contínuo do nível de capital.

Anualmente, durante o processo de Planejamento Estratégico, é elaborado o Plano de Capital
alinhado com as premissas de negócios e crescimento da Instituição.
Continuamente o nível de utilização de capital é monitorado e trimestralmente o Plano de
Capital é revisto para adequação aos resultados realizados e eventuais correções de rota.
Em atendimento as Resoluções do CMN n° 4.192 e 4.193 de 2013, publicadas para adequação
das regras de Basileia 3, relacionadas à definição de capital e ampliação de escopo de riscos e
que estão sendo implementadas gradualmente até 2019, realizamos simulação considerando o
atendimento pleno das regras na data-base junho de 2014, ou seja, antecipando todos os
impactos previstos ao longo do cronograma de implantação. Nessas condições, o índice de
capitalização de Nível 1 permanece estável em 10,53%. As dívidas subordinadas que compõem
o capital de Nível 2 atualmente, estão autorizadas pelo Banco Central do Brasil nos termos da
Resolução CMN nº 3.444/07, e seguirão o cronograma estabelecido na Resolução CMN 4.192
de 2013 com a aplicação dos redutores indicados.

4.
Risco de Crédito
O CMN estabeleceu regras para definição e requerimento de capital regulamentar para
Basileia III no Brasil, através de Resoluções emitidas em março de 2013, com complemento em
outubro de 2013.
Através das Resoluções CMN n° 4.192/13 e 4.278/13, instituiu a apuração do Patrimônio de
Referencia em bases consolidados sobre o conglomerado financeiro. A partir da Resolução
4.193/13 e 4.281/13 instituiu a apuração dos requerimentos mínimos de capital a serem
mantidos sob a forma de Patrimônio de Referência, de Nível I e de Capital Principal para os
ativos ponderados pelo risco (RWA), ambas com efeito a partir de outubro de 2013. Além
disso, instituiu o Adicional de Capital Principal e estabeleceu as medidas a serem adotadas o
caso de não cumprimento.
O índice de Basiléia para 30 de junho de 2014 foi apurado com base no conglomerado
financeiro é de 13,98% e seria de 14,04% com base no conglomerado econômico financeiro.
Os quadros abaixo apresentam tanto o valor das exposições, quanto a exposição média,
segmentado por FPR, setor de atividade e região geográfica, de acordo com a Circular n°
3.644/13 sendo representados pelo Consolidado Financeiro.
Os valores incluem operações com características de concessão de crédito e coobrigação e
riscos em garantias prestadas.
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4.1

Exposição por Fator de Ponderação de Risco

Obs: Saldo líquido de provisões.

4.2

Exposição por Setor Econômico

Obs: Saldo líquido de provisões.

4.3

Exposição por Distribuição Geográfica

Obs: Saldo líquido de provisões.

4.4

Maiores Clientes em Relação ao Total das Operações com Características de Crédito
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4.5
4.5.1

Prazo a Decorrer das Operações
Prazo a Decorrer das Operações

Obs: Saldo bruto de provisões.

4.5.2

Prazo a Decorrer das Operações

Obs: Saldo líquido de provisões.

Gestão de Risco, Banco ABC Brasil S.A.

13

Relatório de Risco – 2014
4.6
Montante das Operações em Atraso
Inclui parcelas em atraso, bruto de provisões e excluídas as operações já baixadas para
prejuízo.

4.6.1

Segregação por Distribuição Geográfica

4.6.2

Segregação por Setor Econômico

4.7

Fluxo das Operações Baixadas para Prejuízo no Trimestre por Setor Econômico
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4.8. Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa Por Setor Econômico

4.9 Tipo de Exposição
Os Saldos apresentados estão líquidos de provisões
4.9.1

Tipo de Exposição por Região
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4.9.2

Tipo de Exposição por Setor Econômico

4.9.3

Tipo de Exposição por Prazo a Decorrer
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5.
Instrumentos Mitigadores do Risco de Crédito
Os instrumentos mitigadores do risco de crédito visam reduzir a exposição potencial do Banco
a este tipo de risco, conforme Circular BACEN n° 3.644/13.
Ressaltamos que compromissadas com títulos do Tesouro Nacional são consideradas na
definição dos ponderadores conforme estabelecido nas Circulares BACEN nºs 3.644/13,
3.679/13 e 3.696/14.
5.1

Valores Mitigados Segmentados por Tipo de Mitigadores

5.2
Valores Mitigados Segmentados por Tipo de Mitigadores e por Fator de Ponderação
de Risco do Instrumento Mitigador

5.3 Valores Mitigados Segmentados por Tipo de Mitigadores e por Fator de Ponderação de
Risco da Contraparte
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6.
Risco de Crédito de Contraparte
O risco de crédito de contraparte é apurado seguindo as definições apresentadas na Circular
BACEN n° 3.644/13, de acordo com o Demonstrativo de Limites Operacionais – DLO, enviado
ao Banco Central do Brasil.
6.1

Valor Nocional dos Contratos Sujeitos ao Risco de Crédito de Contraparte

Inclui derivativos, operações a liquidar e operações compromissadas a serem liquidadas em
câmaras de compensação e de liquidação nas quais a câmara atue ou não como contraparte
central.

6.2
Valor Positivo Bruto dos Contratos Sujeitos ao Risco de Crédito
Não são considerados os valores positivos relativos a acordos de compensação, conforme
Resolução CMN n° 3.263/05.

6.3 Valor das Garantias que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos:
a) sejam mantidas ou custodiadas na própria instituição;
b) tenham por finalidade exclusiva a constituição de garantia para as operações a que se
vinculem;
c) estejam sujeitas à movimentação, exclusivamente, por ordem da instituição depositária; e
d) estejam imediatamente disponíveis para a instituição depositária no caso de inadimplência
do devedor ou de necessidade de sua realização;
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6.4 Exposição Global Líquida ao Risco de Crédito de Contraparte
Exposição Global Líquida ao risco de Crédito de Contraparte, definida como a exposição de
crédito de contraparte líquida dos efeitos dos acordos de compensação e do valor das
garantias.

7.

Cessão de Crédito e Operações com TVM Oriundos de Processos de Securitização

O Banco realiza operações de cessão e de aquisição de crédito na busca de oportunidade no
mercado financeiro. Os instrumentos mais utilizados são as aquisições de duplicatas com ou
sem retenção de risco pelo cedente que possuem como objetivo a geração de ativos. As
cessões de crédito sem retenção de risco pela Instituição são realizadas pontualmente de
acordo com as oportunidades de mercado.
O Banco não possui, na referida data base, carteira de crédito que tenha sido cedida com
coobrigação. Segue abaixo o fluxo de cessão sem coobrigação realizadas nos últimos 12 meses.
O Banco não participou de processo de securitização.
7.1. Cessão Sem Retenção de Riscos Realizada nos Últimos 12 Meses

7.2. Saldo das Exposições Adquiridas
Os saldos apresentados estão líquidos de Provisões
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8.

Risco de Mercado

As operações do Banco são segmentadas em dois tipos de carteira, de acordo com a
intenção/estratégia de negociação.
A carteira de trading engloba todas as operações e instrumentos financeiros, com a intenção
de negociação no curto prazo ou giro rápido, visando obter resultados a partir das variações de
preços e taxas de mercado dos instrumentos financeiros, derivativos ou não.
A carteira de banking, também chamada de não negociação, inclui todas as demais operações
ou instrumentos financeiros que não estão incluídas na carteira de negociação, que não
possuem a intenção exclusiva de serem negociadas no curto prazo.
O quadro abaixo apresenta o valor total da carteira de negociação (trading) por fator de risco
de mercado relevante, segmentado entre posições compradas e vendidas.

A seguir demonstramos o total da exposição a instrumentos financeiros derivativos por
categoria de fator de risco de mercado, segmentado entre posições compradas e vendidas e
segregado em operações realizadas por conta própria com e sem contraparte central,
subdivididos entre Brasil e exterior.
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