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1. Introdução 

O Banco C6 S.A. (C6 Bank, ou Banco) é um banco múltiplo com carteiras comercial, de 
câmbio e de investimento, de modelo digital que funciona sem agências físicas.  O C6 Bank 
possui um portfólio completo de serviços financeiros, incluindo CDBs (Certificados de 
Depósito Bancário), cartão múltiplo (crédito e débito), operações de crédito, saques, 
transferências, pagamento de boletos, câmbio, dentre outros. 

Com o objetivo de aprimorar os mecanismos de governança e transparência, a Circular nº 
3.930, de 14 de fevereiro de 2019 e suas alterações posteriores, do Banco Central do Brasil, 
apresentaram uma nova forma de divulgação de informações ao mercado, por meio do 
Relatório de Pilar 3.  

Além de estabelecer novos requerimentos, este modelo unifica os requisitos de divulgação 
de informações, segregando em tabelas fixas e flexíveis separadas por periodicidade de 
divulgação entre trimestrais, semestrais e anuais e por segmento da instituição. 

O Banco C6 é, atualmente, classificado como segmento S4, porém divulga tabelas de outros 
segmentos com maiores exigências, pois entende que esta é uma melhor prática com 
relação à transparência na comunicação de seus indicadores de risco.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelas Frequência 
KM1 - Informações quantitativas sobre os requerimentos prudenciais Fixo Trimestral
OVA - Visão geral do gerenciamento de riscos da instituição Anual
OV1 - Visão geral dos ativos ponderados pelo risco (RWA) Trimestral
LIQA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de liquidez Anual
CRA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de crédito Anual
CR1 - Qualidade creditícia das exposições Semestral
CR2 - Mudanças no estoque de ativos problemáticos Semestral
CRB - Informações adicionais sobre a qualidade creditícia das exposições Anual
CCRA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de crédito de contraparte (CCR) Anual
SECA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento de risco das exposições de securitização  Anual
MRA - Informações qualitativas sobre o gerenciamento de risco de mercado Anual
MR1 - Abordagem padronizada – fatores de risco associados ao risco de mercado Trimestral
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Abaixo estão os principais indicadores do relatório, apurados com base no Conglomerado 
Prudencial, na data-base de 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Basileia 

17,33% 

Patrimônio de Referência (R$mil) 

R$ 1.224.288 

RWA (R$mil) 

R$ 7.064.950 



                                  Relatório de Gerenciamento de Riscos e Capital – 4T20                                      

 

3 
 

Classificação: Pública 

2. Indicadores prudenciais e gerenciamento de riscos 

A estrutura de Gerenciamento de Riscos e de Capital do C6 Bank reflete a estratégia e o 
modelo de negócios do Banco, sendo compatível com a natureza das operações, a 
complexidade dos produtos, a relevância da exposição a riscos, e a importância sistêmica da 
instituição. Conforme a Resolução 4.553 de 20 de janeiro de 2017, do CMN, o C6 Bank está 
enquadrado no Segmento 4 (S4). 

A seguir são apresentadas as informações sobre os requerimentos prudenciais e sobre o 
gerenciamento de risco da instituição 

2.1 KM1: Informações quantitativas sobre os requerimentos prudenciais 
 

 

*NA (não aplicável): instituição não sujeita a esse cálculo. 

Frente ao crescimento do C6 Bank tivemos um aumento significativo no Capital Nível 1 e, 
consequentemente, no patrimônio de referência em relação a setembro 2020, que se deve 
principalmente a um aumento de capital no valor de R$1,3 bilhões de reais. Além disso, 
outros fatores, como aumento das deduções relacionadas a créditos tributários, e 
resultados do período, explicam a variação apresentada.  

a b c d e
R$ mil 4T20 3T20 2T20 1T20 4T19

Capital regulamentar 
1 Capital Principal 1.224.288 479.298     207.241     125.273     180.341    
2 Nível I 1.224.288 479.298     207.241     125.273     180.341    
3 Patrimônio de Referência (PR) 1.224.288 479.298     207.241     125.273     180.341    
3b Excesso dos recursos aplicados no ativo permanente -             -             -             -             -             
3c Destaque do PR -             -             -             -             -             

Ativos ponderados pelo risco (RWA) 
4 RWA total 7.064.950 2.123.854 1.409.263 1.122.650 1.435.697 

Capital regulamentar como proporção do RWA 
5 Índice de Capital Principal (ICP) 17,33% 22,57% 14,71% 11,16% 12,56%
6 Índice de Nível 1 (%) 17,33% 22,57% 14,71% 11,16% 12,56%
7 Índice de Basileia 17,33% 22,57% 14,71% 11,16% 12,56%

Adicional de Capital Principal (ACP) como proporção do RWA 
8 Adicional de Conservação de Capital Principal - ACPConservação (%) 1,3% 1,3% 1,3% 2,5% 2,5%
9 Adicional Contracíclico de Capital Principal - ACPContracíclico (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
10 Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal - ACPSistêmico (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
11 ACP total (%) 1,3% 1,3% 1,3% 2,5% 2,5%
12 Margem excedente de Capital Principal (%) 11,6% 16,8% 9,0% 4,2% 5,6%

Razão de Alavancagem (RA) 
13 Exposição total NA NA NA NA NA
14 RA (%)  NA NA NA NA NA

Indicador Liquidez de Curto Prazo (LCR) 
15 Total de Ativos de Alta Liquidez (HQLA) NA NA NA NA NA
16 Total de saídas líquidas de caixa NA NA NA NA NA
17 LCR (%) NA NA NA NA NA

Indicador de Liquidez de Longo Prazo (NSFR) 
18 Recursos estáveis disponíveis (ASF) NA NA NA NA NA
19 Recursos estáveis requeridos (RSF) NA NA NA NA NA
20 NSFR (%) NA NA NA NA NA
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O aumento nos ativos ponderados pelo risco se deve, primordialmente, ao aumento e 
consolidação da carteira de crédito, bem como a exposição cambial em instrumentos 
derivativos, resultando em um índice de Basiléia no valor de 17,33% em 31 de dezembro de 
2020, uma diminuição de 5,24 p.p em relação a 30 de setembro de 2020. 

 

2.2 OVA: Visão geral do gerenciamento de riscos da instituição 
 

2.2.1 Escopo e Principais Caraterísticas de Gerenciamento de Riscos  
A gestão de riscos e de capital é executada por uma área segregada das unidades 
operacionais de negócios, assegurando, dessa forma, o caráter independente da sua 
atuação.  

O C6 Bank assume a gestão dos riscos inerentes às suas atividades de forma proativa, pois 
acredita que a continuidade dos seus negócios no longo prazo está diretamente relacionada 
ao adequado processo de controle destes riscos. O Banco tem como filosofia investir 
esforços significativos no entendimento da natureza e dos potenciais efeitos dos riscos 
assumidos, buscando definir práticas adequadas à gestão do negócio. 

A gestão de riscos é disseminada em todos os níveis da organização, de forma que todos os 
colaboradores, a qualquer momento, possam identificar potenciais riscos, assegurando, 
dessa forma, que estes sejam avaliados e geridos adequadamente nas diversas áreas do 
Banco. 

 

2.2.2 Apetite de Risco 
O C6 Bank considera a adequada definição do seu apetite de riscos como um pilar básico do 
gerenciamento de riscos, refletindo o risco máximo que a instituição está disposta a assumir 
para alcançar os seus objetivos estratégicos e plano de negócios. 

Os níveis de apetite por riscos são documentados na declaração de apetite por riscos (RAS) 
e consideram: 

‒ Os tipos de riscos e os respectivos níveis que o banco está disposto a assumir; 
 

‒ A capacidade de o banco gerenciar riscos de forma efetiva e prudente; 
 

‒ Os objetivos estratégicos do banco; 
 

‒ Os objetivos de negócio, financeiros e de capital; 
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‒ As condições de competitividade e o ambiente regulatório em que o banco 
atua. 

O banco utiliza duas abordagens para avaliação dos seus riscos: 

Análise qualitativa: nessa abordagem, foram definidas quatro dimensões 
(estratégico, operacional, financeiro e regulatório) com o objetivo de classificar e 
avaliar os seus riscos como: intolerável, avesso, tolerável ou propenso. As dimensões 
são compostas por um conjunto de categorias e seu respectivo apetite ao risco.  
 
Análise quantitativa: nessa abordagem, foram definidas métricas associadas aos 
principais riscos envolvidos, combinando formas complementares de mensuração e 
buscando uma visão abrangente das exposições do banco. As métricas são 
monitoradas frequentemente e devem respeitar os limites definidos. 

A Diretoria do C6 Bank é a responsável pela aprovação das diretrizes e limites do apetite de 
risco, desempenhando suas responsabilidades com o apoio do Comitê de Risco e do Chief 
Risk Officer (CRO). 

 

2.2.3 Governança de Riscos e Capital 
A estrutura de governança de risco do C6 Bank busca estabelecer um ambiente de gestão 
independente, robusto, integrado e abrangente, em linha com a regulamentação em vigor 
e com as melhores práticas de mercado. Adota-se uma postura prospectiva para garantir 
que todos os riscos incorridos sejam devidamente identificados, mensurados, avaliados, 
monitorados, controlados, mitigados e reportados. Compõem a estrutura de governança de 
risco do C6 Bank a Diretoria, o Diretor de Administração de Riscos (CRO), o Comitê de Risco, 
o Subcomitê de Gestão de Crises e Continuidade de Negócios, o Subcomitê de Segurança, a 
Área de Administração de Riscos e a Auditoria Interna, conforme atribuições detalhadas 
abaixo. 

 

 Diretoria 
A Diretoria do C6 Bank é responsável por promover uma cultura de riscos sólida, 
assegurando o entendimento e contínuo monitoramento dos riscos nos diversos níveis do 
Banco. Compete à Diretoria determinar, com auxílio do Comitê de Risco e do CRO, o apetite 
de risco do Banco, refletindo-o na Declaração de Apetite de Risco (RAS),  aprovar as políticas, 
estratégias e limites de risco e de gestão de capital do C6 Bank, aprovar os planos de 
contingência de capital e de liquidez,  aprovar as políticas de continuidade de negócios e de 
gestão de crises e demais atribuições elencadas no Art. 48 da Resolução 4.557, de 23 de 
fevereiro de 2017, do Conselho Monetário Nacional (CMN). 
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 Diretor de Administração de Risco (CRO) 
O Diretor de Administração de Risco (CRO) é responsável pelo desenvolvimento, 
operacionalização, monitoramento e aperfeiçoamento da estrutura de gerenciamento de 
riscos do C6 Bank. Compete ao Diretor de Administração de Risco assegurar a adequação 
das políticas e processos de gerenciamento de riscos à RAS e aos objetivos estratégicos do 
Banco, garantir a adequada capacitação dos integrantes da Área de Administração de Riscos 
e subsidiar o processo de tomada de decisões estratégicas no que tange ao gerenciamento 
de riscos e a gestão de capital. Cabe ainda ao Diretor de Administração de Risco a 
coordenação do Comitê de Risco, do Subcomitê de Gestão de Crises e Continuidade de 
Negócios e do Subcomitê de Segurança. 
 

 Comitê de Risco 
O Comitê de Risco apoia a Diretoria em matérias referentes às políticas, às práticas e às 
estratégias de gestão de riscos e de capital do C6 Bank. Cabe ao Comitê de Risco propor à 
Diretoria as políticas, as estratégias e os limites para o gerenciamento contínuo e integrado 
de riscos do Banco, nos termos do art. 7º da Resolução 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, 
do CMN, e para o gerenciamento contínuo de capital, nos termos do art. 40 da mesma 
Resolução, propor à Diretoria os níveis de apetite por riscos a serem documentados na 
Declaração de Apetite por Risco (RAS) e propor outras políticas, estratégias e limites 
atinentes à administração de riscos no C6 Bank. A composição do Comitê de Riscos, que 
inclui representantes de diversas áreas (Jurídico, Compliance, Segurança da Informação, 
Tecnologia etc.), assegura que riscos, das mais diversas naturezas, sejam mapeados e 
submetidos à análise e, se o Comitê assim decidir, sejam levados ao conhecimento da 
Diretoria. 
 

 Subcomitê de Gestão de Crises e Continuidade de Negócios 
O Subcomitê de Gestão de Crises apoia a Diretoria em matérias referentes às políticas, às 
práticas e às estratégias de gestão de crises e de eventos de interrupção de processos 
críticos do negócio. Compete ao Subcomitê de Gestão de Crises propor à Diretoria, as 
políticas e os parâmetros operacionais referentes à gestão de continuidade de negócios do 
C6 Bank, nos termos do art. 20º da Resolução 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, do CMN. 
Também cabe ao Subcomitê de Gestão de Crises e Continuidade de Negócios: avaliar a 
efetividade e a suficiência das atividades realizadas no assunto de Gestão de Crises e 
Continuidade de Negócios, validar e propor o planejamento e a alocação de recursos 
financeiros, humanos e de tecnologia, monitorar o andamento dos principais projetos e 
iniciativas relacionados às Crises e Continuidade de Negócios, avaliar sugestões de ajustes, 
aprimoramentos e modificações da Política e Norma de Gestão de Crises e Continuidade de 
Negócios, aprovar o manual normativo de Gestão de Crises e Continuidade de Negócios, 
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validar e propor a criticidade dos processos resultantes da análise de impacto nos negócios 
para aprovação pela diretoria,  aprovar, com base em sugestão apresentada pela área de 
Riscos, o calendário anual de testes de Continuidade de Negócios e  monitorar e avaliar os 
resultados dos testes de Continuidade de Negócio e os planos de respostas para os cenários 
reais/simulados de crise. 
 

 Subcomitê de Segurança 
O Subcomitê de Segurança apoia a Diretoria em matérias referentes às políticas, às práticas 
e às estratégias de gestão de segurança da informação e prevenção a fraudes, considerando, 
principalmente, os seguintes aspectos: (i) a gestão do risco de segurança cibernética, nos 
termos da Resolução nº 4.893 do Conselho Monetário Nacional, de 26 de fevereiro de 2021 
e; (ii) gestão do risco de fraudes internas e externas, nos termos do §2º do art. 32 da 
Resolução nº 4.557 do Conselho Monetário Nacional, de 23 de fevereiro de 2017. 
 

 

2.2.4 Área de Administração de Riscos 
A atividade de gerenciamento de riscos no C6 Bank é executada pela Área de Administração 
de Riscos, unidade específica e segregada das unidades de negócios e da unidade executora 
da atividade de auditoria externa. 
A Área de Administração de Riscos é liderada pelo Head de Riscos, e está organizada em 3 
equipes que possuem atribuições específicas, conforme descrito a seguir: 
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 Área de Gestão de Capital e Administração de Risco de Liquidez e de Crédito 
 

A Área de Gestão de Capital e Administração de Risco de Liquidez e de Crédito é responsável 
pela estimação, monitoramento e controle da adequação do capital, da liquidez e do crédito 
do C6 Bank. Suas principais atividades envolvem o cálculo do patrimônio de referência, dos 
ativos ponderados pelo risco (RWA), dos indicadores de liquidez, do Índice de Basiléia e 
outros indicadores de solvência, a elaboração dos relatórios de risco exigidos pelo Banco 
Central do Brasil, simulação do impacto de novas operações no capital e na liquidez do C6 
Bank,  planejamento e otimização do uso do capital e da liquidez, bem como o 
gerenciamento dos usos do caixa. Com relação ao risco de crédito, suas principais atividades 
envolvem a estimação das perdas esperadas associadas ao risco de crédito, gerenciamento 
de limites de risco (carteira própria e clientes), a gestão das informações sobre qualidade 
creditícia das contrapartes, em conjunto com as áreas de negócios e a definição e 
gerenciamento de grupos econômicos (contrapartes conectadas). 

 

 Área Administração de Risco de Mercado 

A Área de Administração de Risco de Mercado é responsável pela estimação, 
monitoramento e controle do risco de mercado do C6 Bank. Suas principais atividades 
envolvem o cálculo do risco de mercado, incluindo teste de estresse e gerenciamento de 
limites de risco de mercado, a estimação e controle de preços de referência, curvas, 
indicadores financeiros e econômicos, o apreçamento de ativos e a marcação a mercado de 
carteiras e o monitoramento intradiário do risco da C6 CTVM. 
 

 Área de Administração de Risco Operacional e Controles Internos 

A Área de Administração de Risco Operacional e Controles Internos é responsável pela 
apuração, monitoramento e controle do risco operacional do C6 Bank. Suas principais 
atividades envolvem o mapeamento e a avaliação de processos, riscos operacionais e de 
controles internos, a criação e manutenção das matrizes de risco operacional, o 
gerenciamento dos dados de perdas operacionais, a coordenação da elaboração e 
manutenção do Plano de Continuidade de Negócios (PCN) e a disseminação da cultura de 
risco operacional no C6 Bank. 
 

 Outros Tipos de Riscos 

Além dos riscos descritos anteriormente, outros tipos de risco, como socioambiental, legal, 
reputacional, dentre outros, são administrados pelas respectivas áreas responsáveis, 
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consoante a políticas e processos específicos determinados pela Diretoria e discutidos no 
âmbito do Comitê de Risco. Adicionalmente, dependendo da materialidade dos riscos 
identificados nessas esferas, o Comitê de Risco pode propor a inclusão dessas categorias de 
riscos na RAS. 

 

 Auditoria Interna 

A Auditoria Interna é responsável pela avaliação independente das atividades desenvolvidas 
no C6 Bank. Suas principais atividades envolvem a aferição da adequação dos controles pela 
alta administração, a efetividade do gerenciamento dos riscos e o cumprimento das normas 
internas e requisitos regulamentares. 

 

2.2.5 Cultura de Risco 
A Cultura de Risco do C6 Bank tem como um dos principais valores, a autorcracia1, e é por 
meio desse valor que o banco busca o fortalecimento da responsabilidade individual e 
coletiva de todos os seus colaboradores no entendimento, identificação, mensuração, 
gerenciamento e mitigação dos riscos inerentes às suas atividades.  

O C6 Bank dispõe de políticas, normas e procedimentos para realizar o gerenciamento dos 
riscos e do capital. Estes instrumentos estabelecem as diretrizes básicas de atuação em 
consonância com os padrões de integridade e valores éticos da instituição e alcançam todas 
as atividades do banco e suas empresas ligadas. 

Contudo, a Cultura de Risco do C6 Bank vai além de políticas, normas e procedimentos: o 
banco promove um comportamento que busca ajudar as pessoas, em qualquer nível da 
instituição, a assumir e gerenciar os riscos conscientemente, fazendo com que cada 
colaborador, independentemente de sua posição, área ou função, tenha como valor a 
autorcracia e a responsabilidade pela gestão dos riscos do seu negócio. 

O C6 Bank também possui canais com o objetivo de comunicar falhas operacionais, fraudes 
internas ou externas, conflitos no ambiente de trabalho ou casos que possam prejudicar os 
clientes ou ocasionar transtornos e/ou prejuízo para o banco. Todos os colaboradores e 
terceiros têm a responsabilidade de comunicar os problemas imediatamente, assim que 
tomarem conhecimento da situação. 

 

 
1 A palavra autorcracia foi criada pelo C6 Bank e significa ter liberdade com responsabilidade. Essa palavra faz parte da 
lista de nossos atributos e comportamentos: ética, exercermos a arte de discordar, escolhemos o “frescobol”, 
autorcracia, bom humor e desafiar o “status quo”. 
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2.2.6 Processo de mensuração de risco 
 Risco de crédito 

O C6 Bank possui uma estrutura de gerenciamento de risco de crédito responsável por 
avaliar, monitorar e controlar a exposição de crédito dentro e entre segmentos de negócios 
do banco. A estrutura de limites de crédito é calibrada considerando a tolerância de risco do 
C6 Bank, incorporando limites globais de concentração de portfólio por setor econômico e 
por contraparte conectada. O processo de gerenciamento do risco de crédito é realizado de 
maneira contínua, integrada e abrangente. Este processo envolve diversas áreas com 
atribuições específicas, garantindo uma estrutura eficiente, enquanto a mensuração e 
controle do risco de crédito são realizados de maneira centralizada e independente. 

 

 Risco de liquidez 

O gerenciamento do risco de liquidez visa assegurar a capacidade da instituição em honrar 
de forma efetiva suas obrigações financeiras, esperadas e inesperadas. Esse controle é feito 
através da identificação, mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e a 
mitigação do risco de liquidez realizado em diferentes horizontes de tempo, inclusive 
intradia, em situações normais ou de estresse, contemplando a avaliação diária das 
operações com prazos de liquidação inferiores a noventa dias. 

 

 Risco de mercado 

As funções de gerenciamento de risco de mercado compreendem um conjunto de atividades 
que permeiam toda a cadeia de negócio, desde o desenvolvimento de produtos, a 
negociação de operações, a modelagem e o controle de risco de mercado e de resultado e 
a formalização, contabilização e liquidação de operações, ao acompanhamento da 
efetividade dos processos e controles utilizados.  

 

 Risco operacional 

O processo de gerenciamento do risco operacional é realizado de forma contínua, integrada 
e abrangente, envolvendo diversas áreas com atribuições específicas. A governança aplicada 
se baseia nas 3 linhas de defesa e o monitoramento do risco operacional segue alinhado ao 
apetite de risco definido pela Diretoria e refletido na RAS. O C6 Bank mantém uma estrutura 
que assegura a adequada capacitação sobre risco operacional de todos os colaboradores e 
dos prestadores de serviços terceirizados relevantes, por meio de treinamento visando a 
disseminação da cultura de risco do C6 Bank. 
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O C6 Bank emprega metodologia consistente e integrada que busca:  

‒ Identificar, avaliar, mitigar, monitorar, controlar e reportar riscos 
operacionais;  

‒ Investigar a materialização de eventos, sua causa raiz e eventual perdas 
associadas ao risco operacional;  

‒ Coletar tempestivamente informações relevantes para a manutenção da 
base de dados de risco operacional;  

‒ Classificar e agregar as perdas operacionais identificadas;  
‒ Prevenir a recorrência e/ou a materialização de novos eventos de risco 

operacional. 

A base de dados de eventos de risco operacional é constituída de forma a contemplar valores 
associados a perdas operacionais, incluindo provisões e despesas relacionadas a cada 
evento de perda, assim como outros eventos de risco operacional. Também são 
consideradas as perdas operacionais associadas ao risco de mercado e ao risco de crédito.  

 

 Gestão de crises e continuidade de negócios 

O processo de Gestão de Continuidade de Negócios do C6 Bank prevê mecanismos que 
permitem:  

‒ Identificar as ameaças internas e externas que possam comprometer a continuidade 
das operações do Banco;  

‒ Identificar os possíveis impactos à operação decorrentes da concretização de tais 
ameaças;  

‒ Identificar os requisitos para a continuidade dos negócios, incluindo os legais e os 
regulatórios;  

‒ Estabelecer papéis e responsabilidades das partes internas e externas ao Banco;  
‒ Desenvolver estrutura de gerenciamento e resposta a crises, suportada por níveis 

adequados de autoridade e competência, que assegurem a comunicação efetiva às 
partes interessadas;  

‒ Desenvolver processos e mecanismos que viabilizem a recuperação das atividades 
em caso de interrupção; e  

‒ Realizar treinamentos, testes e análises que garantam a manutenção e o bom 
funcionamento dos planos de continuidade. 

 



                                  Relatório de Gerenciamento de Riscos e Capital – 4T20                                      

 

12 
 

Classificação: Pública 

2.2.7 Processo de reporte de riscos à diretoria 
O C6 Bank possui uma governança estruturada para reporte de riscos à Diretoria, com papéis 
e responsabilidades definidos de forma a assegurar a independência entre as áreas e, 
consequentemente, decisões equilibradas em relação aos riscos. 

Compete ao Diretor de Administração de Risco subsidiar o processo de tomada de decisões 
estratégicas no que tange ao gerenciamento de riscos e a gestão de capital. Cabe ainda ao 
Diretor de Administração de Risco a coordenação do Comitê de Risco e do Comitê de Gestão 
de Crises e Continuidade de Negócios, os quais possuem reporte direto à Diretoria do banco, 
onde, periodicamente, são apresentados os reportes consolidados do monitoramento de 
riscos, controles, planos de ação e perdas operacionais aos executivos das áreas de negócio 
e à Diretoria. 

Compõem a estrutura de governança para reporte de risco à Diretoria, o Diretor de 
Administração de Riscos (CRO), o Comitê de Risco, o Subcomitê de Gestão de Crises e 
Continuidade de Negócios, o Subcomitê de Segurança, a Área de Administração de Riscos e 
a Auditoria Interna. 

 

2.2.8 Teste de estresse  
O C6 Bank tem um programa de testes de estresse integrado definido em conjunto com as 
áreas de Administração de Risco e Capital, Finanças e Tesouraria. Esse programa tem como 
objetivo assegurar que a instituição está devidamente capitalizada para passar por situações 
adversas e determinar o impacto sobre a robustez financeira do banco tendo em vista 
situações de perdas não esperadas e, portanto, não aprovisionadas, causadas por grandes 
oscilações em variáveis macroeconômicas. 

O C6 Bank adota a metodologia de análise de sensibilidade para realização dos testes de 
estresse. Essa metodologia permite avaliar, ao longo de um período determinado, o impacto 
decorrente de variações simultâneas e coerentes em um conjunto de parâmetros relevantes 
no capital da instituição, em sua liquidez ou no valor de um portfólio.  

Os resultados do programa de teste de estresse são incorporados nas decisões estratégicas 
do C6 Bank, na revisão dos níveis de apetite por riscos e na revisão das políticas, das 
estratégias e dos limites estabelecidos para fins do gerenciamento de riscos e do 
gerenciamento de capital.  

Os cenários de estresse associados as variações nos parâmetros considerado no programa 
de teste de estresse são revisados pelo Comitê de Risco e pela Diretoria com periodicidade 
mínima trimestral. 
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2.2.9 Mitigação de riscos 
O C6 Bank toma medidas para redução dos riscos por meio da adoção de ações que 
minimizem a probabilidade ou o impacto no caso de ocorrência de eventos adversos. 
Contempla, por exemplo, as atividades de controles internos, a utilização de garantias reais, 
fiduciárias, hedges, seguros, dentre outras. 

 

2.2.10 Gerenciamento de Capital 

O Banco Central do Brasil exige a manutenção de um capital mínimo regulatório 
(requerimento de capital), que é o necessário para fazer face aos riscos aos quais as 
instituições financeiras estão expostas, garantindo sua solvência mesmo em condições 
adversas de mercado. Mudanças nas taxas de juros, deterioração na qualidade de ativos, 
estrutura de passivos, níveis de liquidez e riscos operacionais, dentre outros, têm impacto 
direto nos níveis de capital do Banco. Dessa forma, o C6 Bank considera fundamental que o 
gerenciamento de capital seja parte integrante dos processos de tomada de decisão, 
assegurando uma alocação eficiente e que garanta a adequação de capital para as 
expansões futuras. 

O processo de gestão de capital é articulado por meio de um plano anual de capital aprovado 
pela Diretoria do C6 Bank. Este plano tem como objetivo manter um nível de capital 
adequado e considera as diretrizes estratégicas, o ambiente econômico e regulamentar e o 
apetite de risco do banco, explicitado na RAS.  

 

 Requerimento de capital 

Os requerimentos de capital do C6 Bank são determinados com base no conjunto de regras 
emanadas pelo CMN e pelo BCB que refletem, no Brasil, os padrões globais de requerimento 
de capital (BIS BCBS).  

Para calcular os requerimentos mínimos de capital, apura-se o montante total dos Ativos 
Ponderados por Risco (RWA) através da soma das parcelas dos Ativos Ponderados por Risco 
de Crédito, de Mercado e Operacional. O C6 Bank utiliza as abordagens padronizadas para 
o cálculo dessas parcelas, consoante a regulamentação em vigor.  

A Resolução 4.193, de 1º de março de 2013, do CMN estabelece, a partir de 1º de janeiro de 
2019, um requerimento mínimo de capital igual a 8%. Além do requerimento mínimo de 
capital, a regulação estabelece um acréscimo representado pelo Adicional de Capital 
Principal (ACP), que correspondente à soma das parcelas ACPConservação, ACPContracíclico e 
ACPSistêmico. 
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 Suficiência de Capital 

A suficiência de capital é avaliada diariamente através de reporte para alta administração 
de forma a garantir que a organização tenha patrimônio de referência para atender os 
requisitos regulatórios frente aos riscos incorridos pela instituição. 

Além do acompanhamento diário, o C6 Bank, com o objetivo de avaliar a suficiência e 
adequação do seu patrimônio de referência para cobertura dos riscos de suas atividades 
atuais e projetadas, realiza um plano de capital de 3 anos, considerando a estratégia de 
novos produtos, projeções de resultado e de carteira e possíveis aportes de capital.  
Adicionalmente, sempre que necessário, o C6 realiza estudos e projeções do índice de 
basileia, verificando se há alguma necessidade de enquadramento dos requerimentos 
mínimos de capital.  

O resultado é sempre apresentado no Comitê de Risco e, em caso de um possível 
desenquadramento, é apresentado um plano de ação.  

 

2.3 OV1: Visão geral dos ativos ponderados pelo risco (RWA) 
 

Conforme estabelecido pela Resolução 4.193, de 1º de março de 2013, do CMN, para fins 
do cálculo dos requerimentos mínimos de capital, deve ser apurado o montante dos ativos 
ponderados pelo risco (RWA) referentes aos riscos de crédito, mercado e operacional: 

 

 

          =                          +            + 

 

RWACPAD: parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições 
ao risco de crédito sujeitas ao cálculo do requerimento de capital mediante 
abordagem padronizada (Circular 3.644, de 4 de março de 2013, do BCB);  
 

RWACAM: parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições 
em ouro, em moeda estrangeira e em ativos sujeitos à variação cambial (Circular 
3.641, de 4 de março de 2013, do BCB);  
 

RWAJUR: parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições 
sujeitas à variação de taxas de juros classificadas na carteira de negociação (Circular 
3.634, de 4 de março de 2013, do BCB; Circular 3.635, de 4 de março de 2013, do 
BCB; Circular 3.636, de 4 de março de 2013, do BCB e Circular 3.637, de 4 de março 
de 2013, do BCB);  
 

RWA RWACPAD RWACAM + RWAJUR + RWACOM+ RWAACS                RWAOPAD 

Risco de Crédito Risco de Mercado Risco Operacional 
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RWACOM: parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições 
sujeitas à variação dos preços de mercadorias – commodities (Circular 3.639, de 4 
de março de 2013, do BCB);  
 

RWAACS: parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) referente às exposições 
sujeitas à variação do preço de ações classificadas na carteira de negociação 
(Circular 3.638, de 4 de março de 2013, do BCB);  
RWAOPAD: parcela dos ativos ponderados pelo risco (RWA) relativa ao cálculo do 
capital requerido para o risco operacional (Circular 3.640, de 4 de março de2013, 
do BCB). 

O capital exigido é obtido a partir da aplicação de um fator “F”, definido pelo Banco 
Central do Brasil (Resolução 4.193, de 1º de março de 2013, do CMN), ao somatório 
das parcelas dos ativos ponderados pelo risco, sendo apurado da seguinte forma: 

 

 

Onde o valor do fator “F” é igual a 8%. 

 

 

A variação dos ativos ponderados pelo risco entre o período de 30 de setembro de 2020 e 
31 de dezembro de 2020, se deve a consolidação e aumento da carteira de crédito e 
aumento de exposição cambial em instrumentos derivativos e exposição no mercado de 
índices. 

 

a b c
Requerimento 
mínimo de PR

R$ mil 4T20 3T20 4T20
0 Risco de Crédito - tratamento mediante abordagem padronizada 4.203.207    1.802.626      336.257           
2      Risco de crédito em sentido estrito 3.952.686    1.583.617      316.215           
6      Risco de crédito de contraparte (CCR) 3.751            1.331              300                  
7           Do qual: mediante abordagem padronizada para risco de crédito de contraparte (SA-CCR) NA NA NA
7a           Do qual: mediante uso da abordagem CEM 3.751            1.331              300                  
9           Do qual: mediante demais abordagens -                -                  -                   

10
     Acréscimo relativo ao ajuste associado à variação do valor dos derivativos em decorrência de variação 
da qualidade creditícia da contraparte (CVA) 47                 16                   4                       

12      Cotas de fundos não consolidados - ativos subjacentes identificados -                -                  -                   
13      Cotas de fundos não consolidados - ativos subjacentes inferidos conforme regulamento do fundo -                -                  -                   
14      Cotas de fundos não consolidados - ativos subjacentes não identificados -                -                  -                   
16      Exposições de securitização - requerimento calculado mediante abordagem padronizada 165.149       143.539          13.212             
25      Valores referentes às exposições não deduzidas no cálculo do PR 81.574          74.123            6.526               
20 Risco de mercado 2.562.135    21.620            204.971           
21      Do qual: requerimento calculado mediante abordagem padronizada (RWAMPAD) 2.562.135    21.620            204.971           
22      Do qual: requerimento calculado mediante modelo interno (RWAMINT) -                -                  -                   
24 Risco operacional 299.608       299.608          23.969             
27 Total (2+6+10+12+13+14+16+25+20+24) 7.064.950    2.123.854      565.196           

RWA

Capital Exigido = Fator F x RWA                
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3. Risco de Liquidez 

3.1 LIQA: Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco 
de liquidez 

 

O risco de liquidez refere-se à impossibilidade de a instituição ser capaz de honrar 
eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as 
decorrentes de vinculação de garantias, sem que isso afete suas operações diárias e sem 
incorrer em perdas significativas. Como também, a possiblidade da instituição não conseguir 
negociar a preço de mercado de uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação 
ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade do 
mercado. 

 

3.1.1 Estrutura do gerenciamento do Risco de Liquidez 
O processo de gerenciamento do risco de liquidez é realizado de maneira contínua, 
integrada e abrangente, envolvendo diversas áreas com atribuições específicas. A 
mensuração e o controle do risco de liquidez são realizados de maneira centralizada e 
independente, alinhada ao apetite de risco definido pela Diretoria e refletido na RAS. O 
processo de controle do risco de liquidez é composto dos seguintes elementos:  

‒ Mensuração da exposição ao risco de liquidez; 
‒ Monitoramento, controle e reporte; 
‒ Correção tempestiva das falhas encontradas; 
‒ Plano de Contingência de Liquidez (PCL). 

A principal medida de gerenciamento do risco de liquidez refere-se ao total de ativos 
líquidos, composto por: 

‒ Disponibilidades no país; 
‒ Disponibilidades no exterior; 
‒ Todos os ativos conversíveis imediatamente (D+0) em caixa. 

A comunicação interna dos processos de gerenciamento de risco de liquidez é realizada 
diariamente às áreas participantes do controle e gestão, como também, à Alta 
Administração. Para tanto, são utilizados diferentes instrumentos de análise da liquidez, tais 
como: 

‒ Distribuição diária da composição da Liquidez da Instituição; 
‒ Verificação diária da adequação ao Caixa Mínimo estabelecido; 
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‒ Elaboração de relatório diário com o descasamento entre o Fluxo de Ativos e 
Passivos; 

‒ Relatórios compostos por concentração de captação por tipo de produto e 
contrapartes. 

A política e a estrutura de gerenciamento de risco de liquidez estão de acordo com o 
disposto na Resolução nº 4.557 do Conselho Monetário Nacional. 

 

3.1.2 Estratégia de captação de recursos 
O C6 Bank pode captar recursos no mercado financeiro, nacional e internacional, para os 
diversos prazos e moedas, com o intuito de atender a necessidade de funding de suas áreas 
de negócios.  

A estratégia, definida pelo Subcomitê de Ativos e Passivos (“ALCO”), consiste em fazer um 
gerenciamento constante de seus ativos e passivos de modo a assegurar a implementação 
de seu plano de negócios, mantendo indicadores de liquidez confortáveis, condizentes com 
suas atividades e de acordo com os requisitos mínimos definidos na sua RAS. 

O objetivo é diversificar as fontes de captação, entre clientes próprios, institucionais, 
empresas e plataformas de investimento de terceiros, utilizando os mais variados 
instrumentos disponíveis, visando uma relação ótima entre custos, prazos e indexadores. 

 

3.1.3 Estratégias de mitigação do risco de liquidez 
Como estratégia de mitigação do risco de liquidez o banco mantém: 

‒ Estoque adequado de ativos líquidos que possam ser prontamente 
convertidos em caixa em situações de estresse; 

 
‒ Captação de recursos adequada ao risco de liquidez dos ativos e das 

exposições não contabilizadas no balanço patrimonial da instituição;  
 

‒ Diversificação adequada das fontes de captação de recursos; 
 

‒ Teste de estresse de risco de liquidez, buscando possíveis inconsistências na 
gestão e controle do risco de liquidez. 
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3.1.4 Testes de estresse para fins do gerenciamento do risco de 
liquidez 

O teste de estresse de risco de liquidez é um exercício de prospecção de possíveis 
vulnerabilidades da instituição. Ele é baseado na avaliação dos impactos negativos sobre os 
fluxos de caixa e consequente inadequação dos índices de liquidez. Os resultados são 
considerados como subsídios para a avaliação da adequação dos índices de liquidez, revisão 
das estratégias, limites e políticas da instituição.  

 

3.1.5 Plano de contingência de liquidez 
O Plano de Contingência de Liquidez (PCL) é um conjunto de ações corretivas a serem 
tomadas pelo banco para responder as interrupções severas na capacidade de honrar 
eficientemente suas obrigações. Assim, o PCL visa preservar a liquidez e compensar os 
déficits de fluxo de caixa em situações adversas. 

O PCL inclui um conjunto de opções para que a administração do banco tenha uma visão 
geral das medidas de contingência potencialmente disponíveis, considerando diferentes 
horizontes de tempo, incluindo o intradia, bem como um estresse mais generalizado em 
todo o mercado. 

O PCL inclui a determinação de papéis e responsabilidades em uma situação de crise, bem 
como um processo decisório claro sobre quais ações devem ser executadas, quem pode 
executá-las e como deve ser implementado o processo de reporte considerando as diversas 
áreas do Banco, especialmente a Diretoria. 

 

3.1.6 Métricas e limites utilizados para o gerenciamento do risco de 
liquidez 

A instituição dispõe de sistemas e ferramentas adequadas ao padrão de mercado. Estas 
possibilitam a manipulação das informações obtidas de maneira eficiente e consistente, 
originando os relatórios e apresentações gerados diariamente. Utilizados para o 
acompanhamento e tomada de decisão das áreas gestoras e de controle do risco de liquidez, 
assim como da Alta Administração. 
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4. Risco de Crédito 

4.1 CRA: Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de 
crédito 

 

O C6 Bank considera risco de crédito como a possibilidade de ocorrência de perdas 
associadas ao não cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas respectivas 
obrigações financeiras nos termos pactuados. Adicionalmente, este tipo de risco também 
está associado à desvalorização de contratos de crédito decorrente da deterioração na 
classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens 
concedidas na renegociação e aos custos de recuperação, consoante ao disposto na 
Resolução 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, do CMN 

 

4.1.1 Modelo de negócios no perfil do Risco de Crédito 

Em linha com o modelo de negócios adotado pelo C6 Bank a estrutura de risco de crédito é 
responsável por acompanhar e validar os modelos de crédito e políticas adotados para o 
público de pessoas físicas e microempreendedores individuais público no qual o modelo de 
negócio do banco está direcionado. 

A área também acompanha e valida as concessões de crédito para o setor middle pessoa 
jurídica bem como formações de grupos econômicos e atribuições de classificação de crédito 
feitas pela Área de Crédito e Analytics. 

 

4.1.2 Política e limites internos associados ao risco de crédito 
O C6 Bank estabelece sua política de crédito baseando-se em critérios próprios, como 
classificação de clientes, desempenho e evolução da carteira, níveis de inadimplência e 
considerando também fatores externos, como taxas de juros, indicadores de inadimplência 
do mercado, inflação, variação de consumo, dentre outros.  

 

4.1.3 Estrutura do gerenciamento do Risco de Crédito 
A Área de Risco de Crédito é responsável por garantir a transparência e afetiva comunicação 
dos riscos de crédito relevantes, assegurar o cumprimento dos limites estabelecidos, estimar 
as perdas esperadas associadas ao risco de crédito, validar e monitorar continuamente os 
modelos e políticas de crédito e acompanhar os principais indicadores de risco de crédito. 
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Compete à Área de Crédito e Analytics, unidade independente responsável pela gestão da 
carteira de crédito do C6 Bank,  elaborar os modelos estatísticos de mensuração de risco de 
crédito e de cobrança, realizar a gestão das exposições de crédito, atuar na prevenção da 
deterioração da qualidade creditícia das contrapartes, conceder limites de crédito levando 
em conta as alçadas vigentes, avaliar a qualidade dos instrumentos mitigadores de risco e 
acompanhar a evolução do mercado, visando identificar os movimentos que possam 
influenciar as análises e instrumentos adotados. 

 

4.1.4 Política de conformidade e a atividade da auditoria interna 
O C6 Bank conta com uma estrutura de risco de crédito independente das áreas de negócio 
que tem como papel estabelecer os mecanismos de mitigações de riscos e processos 
internos para acompanhar e identificar tais riscos dentro da instituição. 

Para garantir a conformidade das operações com as normas e legislações vigentes pelos 
reguladores, a estrutura de risco de crédito é submetida a processos de auditoria interna e 
externa. Dessa forma o C6 Bank, em linha com a política de conformidade da instituição, faz 
a gestão do risco de crédito adotando ações que propiciem a sustentabilidade de seus 
negócios. 

 

4.1.5 Escopo e principais tópicos de gerenciamento de risco do 
crédito 

A Área de Gestão de Capital e Administração de Risco de Liquidez e de Crédito é responsável 
pelas seguintes atividades: 

i. Monitoramento dos princípios de concessão de crédito; 
ii. Validação, de forma independente, dos modelos de crédito, realizando testes 

periódicos que garantam a aderência do modelo, a solicitação, sempre que 
necessário, da revisão dos processos de concessão de crédito e cobrança; 

iii. Constituição das diretrizes para a definição de grupos com interesses econômicos 
comuns e/ou de tomadores ou contrapartes com características semelhantes 
(contrapartes conectadas); 

iv. Definição de limites/contornos máximos do endividamento total das contrapartes, 
incluindo contrapartes conectadas, garantindo a aderência à Resolução CMN nº 
2.844 de 29 de junho de 2001 e ao apetite de risco do C6 Bank; 

v. Definição dos limites de concentração por setor e por região geográfica, em 
conformidade com o apetite de risco do C6 Bank, 

vi. Definição dos critérios e procedimentos empregados na identificação e 
monitoramento das exposições caracterizadas como ativos problemáticos; 
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vii. Definição das diretrizes para reestruturação de crédito, bem como a avaliação 
periódica do grau de suficiência das garantias; 

viii. Constituição das diretrizes corporativas de recuperação de crédito, incluindo o 
monitoramento da carteira de recuperação e o reporte das exceções ao Comitê de 
Riscos e à Diretoria; 

ix. Reporte periódico ao Comitê de Risco e à Diretoria dos principais indicadores de 
performance da carteira; 

x. Proposta de ações para a alteração do risco da carteira de crédito, de segmentos ou 
produtos específicos, quando entender necessário. 

 

4.2 CR1: Qualidade creditícia das exposições 
 

 

 

4.3 CR2: Mudanças no estoque de operações em curso anormal 
 

 

 

4.4 CRB: Informações adicionais sobre a qualidade creditícia das 
exposições 

 

As tabelas abaixo contêm informações adicionais a respeito da qualidade creditícia das 
exposições reportadas na tabela CR1.  

a b c g

R$ mil
Em curso 
Anormal

Em curso 
normal

1 Concessão de crédito 27.406       4.924.546       48.378                      4.903.574                 
2 Títulos de dívida -             -                   -                            -                             
2a      Dos quais: títulos soberanos nacionais -             -                   -                            -                             
2b      Dos quais: outros títulos -             -                   -                            -                             
3 Operações não contabilizadas no balanço patrimonial -             3.149.611       -                            3.149.611                 
4 Total (1+2+3) 27.406       8.074.157       48.378                      8.053.185                 

Valor Bruto
Provisões, 

adiantamentos e 
rendas a apropriar Valor líquido (a+b-c)

a
R$ mil Total
1 Valor das operações em curso anormal no final do período anterior 11.818       
2 Valor das operações que passaram a ser classificadas como em curso anormal no período corrente 19.458       
3 Valor das operações reclassificadas para curso normal 103-            
4 Valor da baixa contábil por prejuízo 3.772-         
5 Outros ajustes -             
6 Valor das operações em curso anormal no final do período corrente (1+2+3+4+5) 27.401       
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4.4.1 Exposição por setor econômico 

 

 

 

4.4.2 Exposições por prazo remanescente de vencimento 

 

 

R$ mil   

Pessoa Física Comércio Serviços Industria Outros Total

Cartão de crédito 609.980          2.322         4.086           576            27            616.993          
Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida -                   31.727      588.635       41.647      6.674      668.683          
Outros créditos 101.333          2                55                 1                -          101.391          
Crédito Consignado 3.564.989       -             -               -             -          3.564.989       
Total operações de crédito 4.276.302       34.051      592.777       42.224      6.702      4.952.056       

Limites não utilizados 3.090.506       10.924      28.988         3.306         99            3.133.823       
Fianças -                   1.715         13.970         -             -          15.685             
Total Off balance 3.090.506       12.639      42.957         3.306         99            3.149.508       

Operações com característica de concessão de crédito 7.366.809       46.690      635.734       45.530      6.801      8.101.563       

R$ mil   

Pessoa Física Comércio Serviços Industria Outros Total

Cartão de crédito 12.759             111            186              11              1              13.068             
Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida -                   6                9                   2                -          17                    
Outros créditos 1.558               2                197              13              2              1.772               
Crédito Consignado 12.549             -             -               -             -          12.549             
Total operações de crédito 26.866             119            392              26              3              27.406             

Limites não utilizados -                   -             -               -             -          -                   
Fianças -                   -             -               -             -          -                   
Total Off balance -                   -             -               -             -          -                   

Operações com característica de concessão de crédito 26.866             119            392              26              3              27.406             

Total das Exposições 

Modalidade 4T20

Total das operações em curso anormal

Modalidade 4T20

R$ mil   

Até 3 meses De 3 a 12 meses De 1 até 3 anos De 3 até 5 anos Acima de 5 anos Total

Cartão de crédito 425.468       167.274              1.592                 -                     -                      594.334          
Outros créditos 5.869            12.310                 81.012               208                    -                      99.399             
Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida 73.258         134.146              270.050            90.499               99.642                667.594          
Crédito Consignado 119.281       657.422              1.338.873         838.464            609.120              3.563.160       

Total Operações de Crédito 623.875       971.152              1.691.527         929.171            708.762              4.924.487       

Limites não utilizados 674.970       2.458.848           5                        -                     -                      3.133.823       
Fiança -                15.685                 -                     -                     -                      15.685             

Total Off balance 674.970       2.474.533           5                        -                     -                      3.149.508       

Operações com característica de concessão de crédito 1.298.845    3.445.685           1.691.532         929.171            708.762              8.073.995       

Modalidade 4T20
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4.4.3 Exposições em atraso segmentadas por faixa de atraso 

 

4.4.4 Exposições por região geográfica no Brasil  

 

 

 

R$ mil   

Até 15 dias De 15 a 60 dias De 61 a 90 dias De 91 a 180 dias De 181 a 360 dias Total

Cartão de crédito 2.833         4.649                1.958                4.813                   8.377                     22.630  
Outros créditos 149            348                   22                      264                      1.210                     1.993    
Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida 604            232                   58                      48                        13                          955       
Crédito Consignado -             997                   357                   474                      -                         1.828    

Total Operações de Crédito 3.586         6.226                2.395                5.599                   9.600                     27.406  

Limites não utilizados -             -                    -                    -                       -                         -        
Fiança -             -                    -                    -                       -                         -        

Total Off balance -             -                    -                    -                       -                         -        

Operações com característica de concessão de crédito 3.586         6.226                2.395                5.599                   9.600                     27.406  

Modalidade 4T20

R$ mil   

Sul Sudeste Centro Oeste Nordeste Norte Brasil

Cartão de crédito 107.166     364.854     42.699           85.027       17.247    616.993     
Outros créditos 5.859         88.572       2.462             3.460         1.038      101.391     
Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida 69.083       500.330     9.825             89.317       128         668.683     
Crédito Consignado 588.823     1.752.246  277.232        702.469     244.218  3.564.988  

Total operações de crédito 770.931     2.706.002  332.218        880.273     262.631  4.952.055  

Limites não utilizados 582.918     2.027.681  189.472        283.891     49.860    3.133.823  
Fiança 1.000         14.685       -                 -             -          15.685       

Total Off balance 583.918     2.042.366  189.472        283.891     49.860    3.149.508  

Operações com característica de concessão de crédito 1.354.849 4.748.368  521.690        1.164.164 312.491  8.101.563  

R$ mil   

Sul Sudeste Centro Oeste Nordeste Norte Brasil

Cartão de crédito 1.984         7.231          874                2.520         459         13.068       
Outros créditos 430            1.020          80                  174            68            1.772          
Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida 3                 10               2                    2                 -          17               
Crédito Consignado 571            4.068          3.304             1.085         3.521      12.549       

Total operações de crédito 2.988         12.329       4.260             3.781         4.048      27.406       

Limites não utilizados -             -              -                 -             -          -              
Fiança -             -              -                 -             -          -              

Total Off balance -             -              -                 -             -          -              

Operações com característica de concessão de crédito 2.988         12.329       4.260             3.781         4.048      27.406       

Total das Exposições 

Modalidade 4T20

Total das operações em curso anormal

Modalidade 4T20
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4.4.5 Percentual das maiores exposições 

 

 

4.4.6 Exposições reestruturadas 

 

 

5. Risco de Crédito de Contraparte 

5.1 CCR: Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco de 
crédito de contraparte 

 

O risco de crédito de contraparte é a possibilidade de não cumprimento de obrigações 
relativas à liquidação de operações, que envolvam a negociação de ativos financeiros com 
risco bilateral. O C6 Bank considera que o risco de crédito da contraparte está presente, 
principalmente, nas operações com instrumentos financeiros derivativos, operações a 
liquidar, operações compromissadas e empréstimos de ativos.  

As funções de gerenciamento do risco de crédito da contraparte são desempenhadas por 
unidades específicas, com atribuições definidas, conforme apresentado a seguir:  

Área de Crédito e Analytics: responsável pelo processo de análise e aprovação de 
limites de crédito e pela determinação das métricas de avaliação da qualidade creditícia 
da contraparte. 
Área de Risco de Crédito: responsável por monitorar e acompanhar o consumo de 
limite de crédito das contrapartes. 
Área de Risco de Mercado: responsável por definir as metodologias para cálculo de 
exposições potenciais futuras para o consumo de limites e pela avaliação da 
necessidade de ajustes prudenciais de marcação a mercado. 

R$ mil   
Concentração

Exposição % da Carteria 
10 maiores exposições 154.938     3%
100 maiores exposições 490.645     10%

4T20

R$ mil   

Curso Normal Curso Anormal Total

Cartão de crédito 3.001             629                   3.630     
Outros créditos -                 161                   161         
Capital de giro, desconto de títulos e conta garantida 8.308             -                    8.308     
Crédito Consignado 29.397           -                    29.397   

Total Operações de Crédito 40.706           790                   41.496   

Modalidade 4T20
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Área de Gestão de Capital e Risco de Liquidez: responsável pela apuração do ajuste 
associado à variação do valor de derivativos em decorrência de variação da qualidade 
creditícia da contraparte (CVA regulatório) em atendimento a Circular 3.644, de 4 de 
março de 2013, do BCB.  

As exposições a risco de crédito de contraparte são permitidas apenas com clientes que 
tenham sido previamente analisados e que tenham limite de crédito aplicável ao seu perfil. 
Desta forma, as exposições a risco de crédito de contraparte concorrem com as demais 
exposições em operações de crédito do cliente no limite de crédito a ele atribuído. 

Para as operações de derivativos são realizadas classificações e tratamentos específicos 
quanto à existência de contraparte central:  

Operações sem contraparte central: o processo de gestão e controle para operações 
de derivativos sem contraparte central é feito definindo-se para cada cliente limites 
de crédito específicos para estas operações. As políticas e normas de crédito 
adotadas pelo banco são empregadas tanto na definição quanto no 
acompanhamento periódico desses limites;  
 
Operações com contraparte central: nessas operações a contraparte original de 
cada transação é substituída pela própria contraparte central por intermédio do 
mecanismo de novação. Nesse sentido, as operações passam a se beneficiar de 
todos os procedimentos de mitigação de riscos da contraparte central (marcação a 
mercado diária, pagamento de ajustes, mecanismos de entrega contra pagamento, 
liquidação pelo saldo diferido líquido), bem como de sua estrutura de salvaguardas 
(colaterais depositados pelos participantes, capital segregado da contraparte 
central, fundos mutualizados). 
 

5.1.1 Limites Internos para gerenciamento das exposições sujeitas 
ao risco de crédito de contraparte 

A gestão do risco de contraparte está pautada na identificação, mensuração, avaliação, 
monitoramento, reporte e no controle de mitigação dos riscos. 

Para as operações de derivativos apuramos o risco de contraparte em função do valor de 
mercado (MTM) e do risco potencial, calculado estatisticamente para cada fator de risco. As 
tabelas sofrem ajustes periódicos ou após o aumento dos movimentos de mercado que 
possam alterar fortemente a volatilidade dos instrumentos. 
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5.1.2 Políticas de avaliação do risco de crédito da contraparte 
As políticas definidas para risco de crédito de contraparte buscam mitigar a perda estimada 
pelo banco em caso de não cumprimento dos termos previstos em um contrato por uma ou 
mais contrapartes. 

O cálculo do risco de crédito da contraparte é definido pelo MTM das operações bilaterais 
(geralmente derivativos de balcão), aplicando-se curvas de spread de crédito, ratings 
internos e projetando a exposição potencial futura para cada operação. 

 

5.1.3 Impacto no montante de colaterais que a instituição seria 
obrigada a empenhar em caso de rebaixamento da sua classificação 
de crédito 

O C6 Bank não tem operações em que ele tenha que empenhar colaterais em caso de 
rebaixamento da sua classificação de crédito.  

 

6. Exposição de securitização 

6.1 SECA: Informações qualitativas sobre o gerenciamento de riscos 
das exposições de securitização 

 

O C6Bank possui em sua carteira títulos e valores mobiliários oriundos de processos de 
securitização. A carteira é composta por cotas de Fundos de Investimento em Direitos 
Creditórios (FIDC).  

O gerenciamento dos riscos é feito através do monitoramento dos índices de inadimplência 
e do limite de concentração por contraparte de acordo com a resolução nº 4.677, de 2018.  

 

6.1.1 Objetivos das atividades de securitização 
O objetivo das atividades de securitização é obter rentabilidade através da valorização das 
cotas considerando uma exposição mitigada ao risco devido a senioridade das cotas. 

 

6.1.2 Detalhamento das atividades de securitização 
Informações sobre as exposições de securitização classificadas na carteira bancária e o 
respectivo requerimento de capital. 

 



                                  Relatório de Gerenciamento de Riscos e Capital – 4T20                                      

 

27 
 

Classificação: Pública 

 

 

6.1.3 Descrição tratamento contábil 
A exposição à securitização de FIDC, na visão consolidada, considera apenas as cotas dos 
fundos não consolidados no Conglomerado Prudencial. De acordo com a Circular BACEN 
3.701, investimentos em FIDCs nos quais há controle ou retenção de riscos e benefícios por 
parte da instituição devem ser consolidados no Conglomerado Prudencial.  

 

6.1.4 Exposições cedidas com retenção substancial de risco 
A retenção de riscos do C6Bank segue as diretrizes da Resolução CMN 3.533. Em que o 
cedente retém substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do ativo 
financeiro objeto da operação. 

 

6.1.5 Venda ou transferência dos ativos sem retenção substancial de 
risco 

O C6 Bank não realizou venda ou transferência de ativos financeiros nos últimos períodos. 

 

7. Risco de Mercado 

7.1 MRA: Informações qualitativas sobre o gerenciamento do risco 
de mercado 

 
O risco de mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas financeiras 
decorrentes da flutuação nos valores de mercado de posições detidas pelo Banco. Estas 
mudanças nos valores de mercado decorrem do impacto produzido pela variação de fatores 
de risco de mercado, tais como taxas de juros, paridades cambiais, preços de ações e de 
commodities, dentre outros. 
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7.1.1 Estratégias e processos utilizados no gerenciamento do risco 
de mercado 

A Área de Administração de Risco de Mercado tem como objetivo estabelecer processos e 
implementar ferramentas necessárias para avaliação e controle dos riscos de mercado, 
possibilitando a mensuração e acompanhamento dos níveis de apetite a risco aderentes às 
diretrizes da RAS e da Política de Gerenciamento de Risco de Mercado do C6 Bank. 

O processo de controle de risco de mercado envolve as seguintes etapas:   

Mensuração da exposição ao risco de mercado;  
Monitoramento, controle e reporte;  
Correção tempestiva das falhas encontradas. 

O C6 Bank busca constantemente aprimorar seus mecanismos de gestão de riscos, 
investindo em sua estrutura, ferramentas de gestão e controle, treinamentos, integração 
das unidades, análise dos processos e elaboração de relatórios. 

 

7.1.2 Estrutura do gerenciamento do risco de mercado 
O C6 Bank mantém uma estrutura de gerenciamento de risco que seja compatível com a 
natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição a risco de 
mercado do grupo.  

A mensuração e o controle do risco de mercado são realizados de maneira centralizada e 
independente, alinhada ao apetite de risco definido pela Diretoria e refletido na RAS.   

A estrutura é composta por políticas e estratégias que estabelecem limites operacionais e 
procedimentos destinados a manter a exposição ao risco de mercado em níveis 
considerados aceitáveis. 

 

7.1.3 Sistemas de informação e de mensuração dos riscos 
 O C6 Bank utiliza sistemas para medir, monitorar e controlar a exposição ao risco de 
mercado, tanto para as operações incluídas na carteira de negociação quanto para as demais 
posições, os quais devem abranger todas as fontes relevantes de risco de mercado. 

A gestão do risco de mercado é realizada, sobretudo, com base nas seguintes métricas:  

Exposição por fator de risco: medida da exposição da carteira que está sujeita às 
variações de um determinado fator de risco de mercado (juros, câmbio, inflação 
etc.); 
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Valor em Risco (VaR): medida estatística que quantifica a perda financeira 
potencial máxima esperada em condições normais de mercado, considerando um 
determinado horizonte de tempo e um intervalo de confiança;  
 
Stop Loss: métrica que tem por objetivo a revisão das posições caso as perdas 
acumuladas em um dado período atinjam um determinado valor; 
 
Perdas em cenários de estresse (Teste de Estresse): técnica de simulação para 
avaliação do comportamento dos ativos, passivos e derivativos da carteira quando 
os fatores de risco relevantes são levados a situações extremas de mercado, 
baseadas em cenários prospectivos e históricos;  
 
Análise de Descasamentos (GAPS): exposição acumulada dos fluxos de caixa, por 
fator de risco, expressos a valor de mercado e alocados nas datas de vencimento;  
 
Sensibilidade (DV01- Delta Variation): impacto no valor de mercado dos fluxos 
de caixa quando submetidos a um aumento de 1 ponto-base nas taxas de juros 
atuais ou na taxa do indexador. 
 

7.2 MR1: Abordagem padronizada – fatores de risco associados ao risco 
de mercado 

A tabela MR1 se refere ao total dos ativos ponderados pelo risco para risco de mercado 
apurado pela abordagem padronizada. 

 

 

a

RWAMPAD

R$ mil 4T20
1 Taxas de Juros 54.694       
1a       Taxas de juros prefixada denominadas em Real (RWAJUR1) 5.312         
1b       Taxas dos cupons de moeda estrangeira (RWAJUR2) 49.003       
1c       Taxas dos cupons de índices de preço (RWAJUR3) 379            
1d       Taxas dos cupons de taxas de juros (RWAJUR4) -             
2 Preços de ações (RWAACS) 761.455     
3 Taxas de câmbio (RWACAM) 1.745.987 
4 Preços de mercadorias (commodities) (RWACOM) -             
9 Total 2.562.135 
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7.3 Exposição associada a instrumentos financeiros derivativos 

O total das exposições associadas a instrumentos derivativos é apresentado na tabela 
abaixo: 

 

  

Operações no Brasil - Carteira de Negociação e Carteira Bancária - Com Contraparte Central

R$ mil
Fatores de Risco Comprada Vendida
Taxas de Juros 5.912.588          5.888.118          
Taxas de Câmbio 56.097               291.506             
Preço de Ações 251.076             -                     

Operações no Brasil - Carteira de Negociação e Carteira Bancária - Sem Contraparte Central

R$ mil
Fatores de Risco Comprada Vendida
Taxas de Juros 5.339                 10.104               
Taxas de Câmbio 10.335               5.196                 

Operações no Exterior - Carteira de Negociação e Carteira Bancária - Com Contraparte Central

R$ mil
Fatores de Risco Comprada Vendida
Taxas de Juros 158.371             71.023               
Taxas de Câmbio 71.023               71.023               
Preço de Ações 87.348               -                     

4T20

4T20

4T20
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Central de relacionamento
8h às 19h - Segunda a sexta, exceto feriados

Capitais e regiões metropolitanas
3003 6116

Demais localidades
0800 660 6116

E-mail
faleconosco@c6bank.com.br

 
SAC 24h

0800 660 0060

Ouvidoria
9h às 18h - Segunda a sexta, exceto feriados

0800 660 6060

Canal de Transparência
https://transparencia.c6bank.com


