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METODOLOGIA PARA SUPERVISÃO DE PROVISÕES EM FIDC 

Como sabido, no âmbito do Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco desta 

superintendência, o evento de risco 8 procura mitigar o risco de assimetrias de informações no 

mercado e em investidores, provocadas pela utilização de procedimentos contábeis 

significativamente inadequados também nos FIDCs.  

As ações são voltadas para a verificação dos procedimentos contábeis e se são realizados 

conforme a regulamentação específica e o regulamento do fundo. Um dos tipos de 

procedimentos contábeis inadequados que é analisado é a insuficiência de provisão para perdas 

sobre os direitos creditórios investidos pelos FIDC, identificada por filtros rodados pela área 

técnica. 

A métrica utilizada para a classificação de risco do fundo calcula, inicialmente, o “valor em 

risco” dos direitos creditórios, com o intuito de identificar créditos potencialmente 

problemáticos, mas não provisionados. É possível, assim, visualizar se a provisão é suficiente 

para cobrir não somente os atrasos, mas também as parcelas a vencer dos devedores que estão 

inadimplentes. 

Valor em risco = Direitos creditórios inadimplentes + Créditos a vencer com parcelas 

inadimplentes há mais de 30 dias - Créditos em atraso até 30 dias – Provisão 

São excluídos os direitos creditórios vencidos até 30 dias, pois, geralmente, essa faixa é 

significativa, mas não representa um atraso efetivo, principalmente para os fundos multicedentes 

e multissacados, que possuem grande volume de liquidações diárias com pendências de 

conciliação, as quais são regularizadas até o início do mês seguinte. 

Ainda, com o objetivo de aperfeiçoar as estimativas de aplicação do “efeito vagão” pelo 

administrador, é considerado no cálculo da métrica os créditos a vencer apenas com parcelas 

inadimplentes há mais de 30 dias. A aplicação do “efeito vagão” está prevista na Instrução CVM 

nº 489/11 e significa a atribuição do maior risco para todo o fluxo de caixa esperado de um 

mesmo devedor que inadimpliu certa parcela. Por fim, o valor em risco é comparado com o PL 

do fundo, para fins de cálculo das faixas de risco demonstradas na tabela 26 acima. 

Para os fundos que adquirem créditos “sem aquisição substancial de riscos e benefícios”, o 

Informe Mensal ainda não possui campos específicos que demonstrem os valores de Créditos a 

vencer com parcelas inadimplidas e de Provisão. Por isso, o valor em risco utilizado na métrica 

contempla apenas os Direitos Creditórios Inadimplentes, subtraído pelos Créditos em atraso até 

30 dias, eliminando dois elementos mencionados na fórmula indicada acima. Com relação ao 

valor de Provisão, consegue-se extraí-lo indiretamente do Informe Mensal, comparando o valor 

total dos créditos a vencer e dos vencidos com o valor da carteira líquido de provisão informado 

no campo “Direitos Creditórios sem Aquisição Substancial dos Riscos e Benefícios”. 
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Nesse assunto, a Instrução CVM 489 foi alterada de forma a que todos os direitos 

creditórios possuam a mesma informação, contem ou não com retenção substancial de 

riscos pelo cedente. A atualização do formulário do novo Informe Mensal de FIDC, 

entretanto, ainda está em desenvolvimento pela área de informática da CVM. 

Também são consideradas, no âmbito dessa análise e como subsídio complementar, as 

informações dos relatórios de rating das cotas seniores dos fundos, com o objetivo de 

complementar nossos indicadores quantitativos com informações qualitativas disponíveis 

nesses relatórios. 

Todas as informações utilizadas para cálculo das métricas são obtidas no BI de Fundos 

Estruturados disponível à área de supervisão da SIN (GIES). 

 


