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1. Princípios base 

1.1. Introdução 

Este documento tem a finalidade de estabelecer a metodologia de apuração da 

provisão para perdas no valor recuperável dos Direitos Creditórios que serão 

utilizados pela BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 

E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“BB DTVM”) , na qualidade de administradora 

de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios ("FIDCs”), conforme definido 

na Instrução CVM 489, de 14 de janeiro de 2011 (“ICVM 489”) e das Diretrizes 

estabelecidas pela Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiro 

e de Capitais (“ANBIMA”) na Deliberação Nº 73 de 13 de junho de 2016. 

1.2. Princípios do provisionamento sobre os direito s creditórios 

Formalismo: A BB DTVM possui um Comitê de Fundos Estruturados (“Comitê”) 

responsável por, entre outras atribuições, acompanhar e analisar as condições 

de mercado e propor à Diretoria Executiva da BB DTVM ajustes/modificadores 

nos preços dos ativos, em consequência de momentos de crise de mercado ou 

baixa liquidez.  

Melhores Práticas: Os processos e metodologia utilizados pela BB DTVM 

seguem as melhores práticas de mercado, em linha com os princípios gerais do 

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de 

Investimento (“Código”). 

Comprometimento: A BB DTVM envida seus melhores esforços buscando o 

aperfeiçoamento dos métodos e fontes de dados utilizados na obtenção do preço 

justo para apurar as provisões dos ativos, condizente com os praticados no 

mercado, quando aplicável.  

Consistência: A BB DTVM aplica a mesma metodologia de provisão a direitos 

creditórios que possuam características comuns e que sejam integrantes de 

carteiras e fundos com estruturas comuns. 

Frequência: Os procedimentos de apuração do provisionamento são feitos, no 

mínimo, mensalmente ou a cada evento que enseje verificação, de acordo com a 

natureza do direito creditório e o tipo de condomínio do fundo.  
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Transparência: A BB DTVM disponibiliza seu Manual de forma resumida em 

seu endereço eletrônico e a versão completa à ANBIMA e seus clientes para 

transmitir transparência sobre seus procedimentos. 

2. Estrutura Organizacional 

O Comitê de Fundos Estruturados da BB DTVM é responsável, dentre outras 

atribuições, por (i) estabelecer e reavaliar as metodologias de provisionamento 

praticadas pela Administradora, (ii) avaliar o volume de atrasos, pré-pagamentos, 

recompras e perda histórica na carteira dos fundos, (iii)  avaliar eventos 

macroeconômicos, setoriais e/ou extraordinários que possam impactar a 

metodologia de provisionamento dos ativos dos fundos e (iv) avaliar qualquer 

aspecto que demande ajuste pontual da provisão em determinado fundo. 

O Comitê de Fundos Estruturados é constituído por: 

a) Membros Titulares (participação permanente): 

I. Gerente Executivo de Administração de Fundos; 

II. Gerente Executivo de Distribuição; 

III. Gerente Executivo de Produtos; 

IV. Gerente de Divisão de Administração de Fundos Estruturados; e 

V. Gerente de Divisão de Produtos. 

b) Membros Titulares (participação não permanente, mas obrigatória nos 

assuntos de seu âmbito de atuação): 

I. Gerente de Divisão de Análise de Crédito; e 

II. Gerente de Divisão de Fundos de Fundos. 

c) Membros Suplentes: indicados pelos titulares. 

d) Membros Convidados (participação permanente, sem direito a voto): 

I. Gerente Executivo de Gestão de Riscos e Conformidade. Na sua 

ausência, será representado por um funcionário da Divisão de 

Conformidade por ele indicado. 
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A coordenação do Comitê será exercida pelo Gerente Executivo de 

Administração de Fundos. Em sua ausência, a coordenação será exercida por 

um dos demais integrantes titulares por ele indicado. 

O Comitê se reunirá sempre que convocado pelo seu Coordenador, em horário 

previamente acordado entre seus integrantes. O quórum mínimo para a 

instalação do Comitê é de 4 (quatro) integrantes, sendo obrigatória a presença 

de seu Coordenador ou seu suplente. 

As decisões do Comitê serão aprovadas por unanimidade, quando estiver em 

quórum mínimo e por maioria simples, quando estiver acima do quórum mínimo. 

As atas serão redigidas de forma clara e concisa. Os documentos utilizados 

como subsídios à decisão serão anexados e guardados pelo prazo mínimo de 10 

(dez) anos na Divisão de Governança e Planejamento. 

A Divisão de Fundos Estruturados é responsável pelos processos relativos à 

administração fiduciária dos Fundos de Direitos Creditórios administrados pela 

BB DTVM e pelo acompanhamento e controle dos serviços prestados por 

terceiros contratados em nome dos fundos. Dentre suas atribuições, estão: (i) 

acompanhar a carteira de ativos dos fundos, inclusive quanto ao 

enquadramento, (ii) verificar os relatórios gerados pelo Custodiante, (iii) analisar 

os relatórios emitidos pelas agências de rating, (iv) monitorar informações 

públicas sobre os originadores dos Direitos Creditórios, entre outras atividades.  

Adicionalmente, a Divisão de Fundos Estruturados subsidia o Comitê de Fundos 

Estruturados com informações e análises para suas deliberações. 
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3. Conceito 

A Instrução CVM 489, de 14 de Janeiro de 2011 (“ICVM 489”), que dispõe sobre 

a elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras de FIDC, FIC-FIDC, 

FIDC-PIPS e FIDC-NP, indica que a provisão para perdas por redução no valor 

de recuperação de ativos avaliados pelo custo ou pelo custo amortizado, 

ocorrerá sempre que houver evidência de redução no valor recuperável dos 

ativos do fundo. 

De acordo com o CPC-38, um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros 

tem perda no valor recuperável e incorre-se em perda no valor recuperável se, e 

apenas se, existir evidência objetiva de perda no valor recuperável como 

resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o reconhecimento inicial 

do ativo (evento de perda) e se esse evento (ou  eventos) de perda tiver impacto 

nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou do grupo de ativos 

financeiros que possa ser confiavelmente estimado. Pode não ser possível 

identificar um único evento discreto que tenha causado a perda no valor 

recuperável. Em vez disso, o efeito combinado de vários eventos pode ter 

causado a perda no valor recuperável. As perdas esperadas como resultado de 

acontecimentos futuros, independentemente do grau de probabilidade, não são 

reconhecidas. A evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de 

ativos tem perda no valor recuperável inclui dados observáveis que chamam a 

atenção do detentor do ativo a respeito dos seguintes eventos de perda:  

a) significativa dificuldade financeira do emitente ou do obrigado; 

b) quebra de contrato, tal como o descumprimento ou atraso nos pagamentos 

de juros ou de capital; 

c) emprestador ou financiador, por razões econômicas ou legais relacionadas 

com as dificuldades financeiras do tomador do empréstimo ou do 

financiamento, oferece ao tomador uma concessão que o emprestador ou 

financiador de outra forma não consideraria; 

d) torna-se provável que o devedor vá entrar em processo de falência ou 

outra reorganização financeira; 

e) desaparecimento de mercado ativo para esse ativo financeiro devido a 

dificuldades financeiras; ou 
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f) dados observáveis indicando que existe decréscimo mensurável nos fluxos 

de caixa futuros estimados de grupo de ativos financeiros desde o 

reconhecimento inicial desses ativos, embora o decréscimo ainda não  

possa ser identificado com os ativos financeiros individuais do grupo, 

incluindo: 

i. alterações adversas no status do pagamento dos devedores do 

grupo (por exemplo, número crescente de pagamentos atrasado 

ou número crescente de devedores de cartão de crédito que 

atingiram o seu limite de crédito e estão apenas pagando a 

quantia mínima mensal); ou 

ii. as condições econômicas nacionais ou locais que se 

correlacionam com os descumprimentos relativos aos ativos do 

grupo (por exemplo, aumento na taxa de desemprego na área 

geográfica dos devedores, decréscimo nos preços das 

propriedades para hipotecas na área relevante, decréscimo nos 

preços do petróleo para ativos de empréstimo a produtores de 

petróleo, ou alterações adversas nas condições da indústria que 

afetem os devedores do grupo). 

Os conceitos abaixo são utilizados pela BB DTVM na classificação dos FIDCs, 

quando da sua aquisição, para fins de registro contábil.  

i. Operações com aquisição substancial dos riscos e benefícios;  

ii. Operações sem aquisição substancial dos riscos e benefícios; e 

iii. Operações em que a aquisição substancial dos riscos e benefícios 

sobre os direitos creditórios não possa ser definida objetivamente.  

3.1. Operações com Aquisição Substancial de Riscos e Benefícios 

São consideradas Operações com Aquisição Substancial de Riscos e Benefícios 

aquelas em que o fundo adquire substancialmente todos os riscos e benefícios 

de propriedade do direito creditório objeto da operação e que, como 

consequência, enseja a baixa do direito creditório nos registros contábeis do 

cedente, tais como: 

I – cessão incondicional de direito creditório incluindo o direito de vendê-

lo pelo valor justo, em sua totalidade, de forma autônoma e sem 
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imposição de restrições adicionais à operação de venda; e 

II – cessão de direito creditório em conjunto com opção de revenda pelo 

valor justo no momento da revenda. 

3.2. Operações sem Aquisição Substancial de Riscos e Benefícios 

São consideradas Operações sem Aquisição Substancial de Riscos e Benefícios 

aquelas em que o fundo não adquire substancialmente todos os riscos e 

benefícios de propriedade do direito creditório objeto da operação e que, como 

consequência, não enseja a baixa do direito creditório nos registros contábeis do 

cedente, tais como: 

I – cessão de direito creditório em conjunto com compromisso de revenda do 

mesmo ativo a preço fixo ou preço de compra adicionado de quaisquer 

rendimentos; 

II – cessão de direito creditório em conjunto com operações de derivativos ou 

seguros nas quais o cedente ou parte relacionada garanta um retorno mínimo a 

quaisquer classes de cotas ou transfira a exposição ao risco de mercado ou de 

crédito de volta ao cedente ou parte relacionada; 

III – cessão de direitos creditórios para os quais o cedente ou parte relacionada 

garanta, por qualquer forma, inclusive com a aquisição de cotas subordinadas, 

compensar o fundo, no mínimo, pelas perdas de crédito prováveis de ocorrer; e 

IV – quaisquer outros mecanismos, fora das condições normais de mercado, 

que visem mitigar a exposição ao risco de mercado ou de crédito do fundo, tais 

como recompra, substituição ou permuta de direitos creditórios ou ainda aporte 

de cotas subordinadas pelo cedente ou parte relacionada, de forma recorrente 

ou sistemática. 

3.3. Operações sem definição objetiva da Aquisição Substancial dos 

Riscos e Benefícios 

Nas operações em que a aquisição substancial dos riscos e benefícios sobre os 

direitos creditórios não possa ser definida objetivamente, o Comitê de Fundos 

Estruturados se reunirá para analisar e definir qual a metodologia deverá ser 

aplicada para esse tipo de ativo, sempre tendo como base, as regras definidas 
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pela ICVM 489.  

4. Metodologia de Provisão 

Para definir a metodologia de provisão serão consideradas as seguintes 

características, quando aplicáveis: 

� Pulverização dos sacados; 

� Histórico de perda da carteira; 

� Perda esperada da carteira; 

� Existência ou não de aquisição substancial de riscos ou benefícios; 

� Faixas de atraso para créditos vencidos (perdas incorridas); 

� Efeito de perda e provisionamento dos créditos de um mesmo devedor 

em um ou mais FIDCs (“Efeito Vagão”); 

� Avaliação do cedente em relação à alienação/recompra da carteira 

(recuperação de perdas);  

� Nível de recompra da carteira. 

� Prazo: i) a vencer; ii) vencidos e pendentes de pagamento quando da 

sua cessão; e 

� Prazo de vencimento; 

Na análise individualizada dos direitos creditórios, deverão ser observados os 

procedimentos de provisionamento considerando:  

� Análise de risco do devedor e, se for o caso, coobrigado (seguradora, 

originador, cedente ou terceiro); 

� Garantias atreladas aos direitos creditórios; 

� Política de concessão de crédito do cedente; 

� Comportamento do fluxo de pagamento do sacado;  

� Fatores externos que alterem o nível de risco do sacado e/ou do 

coobrigado; e 

� Outros mecanismos de proteção do fundo. 

Na análise da carteira do FIDC, deverão ser observados os procedimentos de 
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provisionamento considerando:  

� A representatividade do devedor na carteira do fundo; 

� A dinâmica da carteira (por exemplo, revolvente ou estática); 

� Histórico de perda da carteira 

� Perda incorrida da carteira; 

� Mecanismos de substituição, pré-pagamento e recompra;  

� Características da cessão dos direitos (coobrigação, cessão 

condicionada etc);  

� Fatores externos que alterem no nível de risco de crédito da carteira; 

� Descrição da metodologia utilizada para determinação do risco; e 

� Fatores de agrupamento de riscos de crédito similares, tais como 

atividade econômica, localização geográfica, tipo de garantia dada, 

histórico de inadimplência e grau de endividamento. 

Para as operações sem aquisição substancial de risco e benefícios, além da 

análise de risco de crédito da carteira de recebíveis, deverão ser considerados 

os seguintes aspectos: 

� Verificação da obrigação ou faculdade do cedente em recomposição do 

nível de subordinação, observando ainda a prática de recomposição ou 

outras formas de garantir o risco do fundo; 

� Análise periódica do risco de crédito do cedente; 

� Recorrência na recompra e substituições por parte do cedente; e 

� As garantias envolvidas, tais como contratação de seguro. 

4.1 Metodologia para Créditos Pulverizados 

A análise da carteira de créditos pulverizados leva em consideração a 

expectativa de perda histórica por faixa de atraso. 

Na primeira cessão dos direitos creditórios de cada fundo, a “perda histórica” 

(Critério “A”) é dada em relatório inicial de rating. Decorrido o prazo estipulado no 

regulamento de cada Fundo para a apuração de eventuais perdas, serão 

calculados a “nova perda histórica” (Critério “B”) e “critério de atraso” (Critério 
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“C”) da carteira. Tal verificação ocorrerá no mínimo mensalmente ou a cada 

evento que enseje verificação, de acordo com a natureza do direito creditório e o 

tipo de condomínio do fundo, visando o acompanhamento de eventual alteração 

na qualidade dos direitos creditórios. O Administrador promoverá a constituição 

de provisão complementar para fazer face aos direitos creditórios de liquidação 

duvidosa, conforme descrito abaixo. 

Critério “A” 

(A) = “perda histórica”, significa o percentual de perda apurado, registrado pela 

carteira de recebíveis a ser adquirida pelo fundo ou disponibilizado no relatório 

inicial de rating, documento elaborado indicando a perspectiva de perda da 

carteira de crédito do cedente devidamente fundamentado para a composição 

da taxa de juros para aquisição dos direitos creditórios. 

Critério “B” 

(B) = “nova perda histórica”, percentual apurado mensalmente, que será 

identificado (i) pelos valores elencados na linha > 90 dias ou > 180 dias na 

“Tabela 1”, definido no Regulamento, (ii) na capacidade de recuperação dos 

direitos creditórios vencidos e não pagos, (iii) sua natureza, (iv) características, 

e/ou (v) após análise estimada da redução substancial dos recebimentos, por 

faixa de atraso, acrescido das recompras realizadas desde o início do Fundo, 

dividido pelas cessões de direitos creditórios ocorridos desde o início do Fundo, 

com base em seu valor nominal. 

Critério “C” 

“C” = “critério de atraso”, correspondente ao somatório dos valores que serão 

apurados, mediante aplicação dos percentuais informados na “Tabela 1”, 

contemplando todos os contratos de um mesmo devedor e que apresentem 

parcelas vencidas e não pagas, acrescido das parcelas vincendas, observando 

sempre a maior faixa de atraso do contrato, aplicando-se os percentuais de 

perda em relação aos dias de atraso. 

 

Tabela 1 

Dias* %** 

1 a 14 0,50% 
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15 a 30 1% 

31 a 60 3% 

61 a 90 10% 

91 a 120 30% 

121 a 150 50% 

151 a 180 70% 

Superior a 180 100% 

* dias em atraso  

** % aplicável sobre total do contrato 

Sendo (B) ou (C) superior a (A), será constituída provisão para direitos 

creditórios de liquidação duvidosa. 

Para a avaliação da pulverização dos sacados da carteira de direitos creditórios 

é verificada a concentração dos valores devidos por cada cliente. Uma carteira 

será considerada pulverizada quando a concentração dos maiores clientes 

devedores for inferior a 30% (trinta por cento) da totalidade da carteira de 

direitos creditórios. 

4.2 Metodologia para Créditos Corporativos 

O provisionamento para perdas por redução no valor de recuperação de 

Direitos Creditórios será realizado no caso de atraso no recebimento de 

parcelas do valor principal ou de encargos. 

O provisionamento também poderá ocorrer caso se verifique a possibilidade 

futura de perda em determinado Direito Creditório. Como por exemplo: a piora 

na classificação de rating, divulgado por agência classificadora de risco.  

O valor a ser provisionado será definido pelo Comitê de Fundos Estruturados, 

sempre levando em consideração, a possibilidade de perda possível e a 

possibilidade de recuperação em função de, por exemplo, execução de 

garantias. 

A reversão da provisão por perdas, constituídas anteriormente, deve ser feita 

desde que haja uma melhora na estimativa definida anteriormente de perdas 

esperadas. 
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5. Efeito Vagão 

A provisão para perdas atingirá todos os Direitos de Crédito originados pelo 

mesmo devedor e deverá ser definida considerando aquela que apresentar o 

maior risco.  

6. Aprovação 

De acordo com o Estatuto Social da BB DTVM, a decisão sobre matérias não 

compreendidas nas atribuições de outros órgãos da administração devem ser 

apreciadas e aprovadas pela Diretoria Executiva da Administradora. 

 

BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Divisão de Administração de Fundos Estruturados 

Praça XV de Novembro, 20, salas 201, 202, 301 e 302 – Centro – CEP 20010-010 – Rio de 
Janeiro (RJ) 

Fone: (21) 3808-7960  Fax: (21) 3808-7605 

www.bb.com.br/bbdtvm e-mail: fds.estruturados@bb.com.br 


