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Introdução 

 
A HP Financial Services Arrendamento Mercantil S/A. Empresa do grupo Hewlett 
Packard Enterprise,  se preocupa com a manutenção da qualidade de seus ativos, 
objetivando um crescimento sustentável e contribuindo para  um sistema 
financeiro saudável e responsável. 

 

Este relatório tem como objetivo divulgar a estrutura do gerenciamento dre riscos 
e de gerenciamento de capital definidos na Resolução 4.557/2017 do Conselho 
Monetário Nacional  e divulgar as informações referentes à gestão, exposição e 
apuração dos ativos ponderados pelo risco (RWA), de que trata a Resolução nº 
4.193/2013, e à apuração do Patrimônio de Referência de que trata a Resolução 
nº 4.192/2013.  

 

Contexto Operacional 

 
A HP Financial Services Arrendamento Mercantil S.A. tem como objetivo a prática 
de operações de arrendamento mercantil financeiro e operacional as quais são 
contratadas diretamente com clientes globais prospectados diretamente pela 
Hewllet Packard Enterprise Financial Services Co, com clientes corporativos 
prospectados localmente pela própria empresa por meio de fornecimento de 
máquinas e equipamentos de informática e soluções tecnológicas e equipamentos 
de artes gráficas da marca HP e com clientes pertencentes ao mercado de 
pequenas e médias empresas através do fornecimento de máquinas e 
equipamentos de informática por meio do canal de distribuição de protutos HP. 

A HP Financial Services Arrendamento Mercantil S.A. financia suas operações de 
arrendamento mercantil com recursos próprios e com recursos captados 
diretamente de sua matriz no exterior. As taxas de juros praticadas nessas 
operações correspondem às taxas equivalentes às captações realizadas no 
mercado interno. 

As operações de empréstimos são efetuadas nas moedas  em que a empresa 
necessite no momento de suas captações podendo ser em taxa pré-fixada ou 
indexada ao Dólar, CDI ou em qualquer outra moeda ou indexador que atenda as 
necessidades da empresa 

 

Os contratos de arrendamento mercantil são efetuadas a taxas pré-fixadas ou pós- 
fixadas. As operações com taxas pré-fixadas ou indexadas a varaição do 
Certificado de Depósitos interfinaneiros (CDI) são efetuadas com recursos 
próprios e com recursos contraídos diretamente do exterior, e as operações 
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vinculadas à variação cambial, exclusivamente com recursos de empréstimos 
contraídos diretamete do exterior. 

 

As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de sociedades que 
atuam integradamente, e certas  operações têm a intermediação de outras 
sociedades integrantes do grupo HP. Os benefícios dos serviços prestados entre 
as empresas do grupo e os custos das estruturas operacional e administrativa são 
absorvidos em conjunto ou individualmente, por essas empresas. 

 

 

Estrutura do Gerenciamento de Risco  

 

O objetivo do gerenciamento de riscos permite a identificação, a mensuração, o 
controle e a mitigação dos riscos associados à atividade da HP Financial Services 
Arrendamento Mercantil SA.  
 

Mapeamento de Riscos  

 

A Empresa  está exposta a diversos tipos de riscos, sejam decorrentes de fatores 
internos ou externos. Dessa forma, a Empresa mantém o monitoramento 
constante de todos os riscos visando dar segurança e conforto à própria 
empresa e às contrapartes.  

 

Destacamos os principais tipos de risco:  
 
 

  Risco de Crédito  
 

O Risco de Crédito consiste na possibilidade de ocorrência de perdas 
associadas ao não cumprimento, pelo tomador do crédito, de suas 
respectivas obrigações financeiras nos termos acordados em contrato, 
bem como à desvalorização, redução de remunerações e ganhos 
esperados em instrumentos financeiros decorrentes de deterioração da 
qualidade creditícia da contraparte, reestruturação de instrumentos 
financeiros (renegociação que implique a concessão de vantagens à 
contraparte em decorrência de deterioração da sua qualidade creditícia ou 
a qualidade creditícia do interveniente ou do instrumento mitigador) ou 
custos de recuperação de exposições caracterizadas como ativos 
problemáticos. 
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A definição de Risco de Crédito inclui: 
 O Risco de Crédito da contraparte, entendido como a possibilidade de 

perdas decorrentes do não cumprimento de obrigações relativas à 
liquidação de operações que envolvam fluxos bilaterais, incluindo a 
negocaição de ativos financeiros ou de derivativos; 

 O Risco País, entendido como a possibilidade de perdas relativas ao não 
cumprimento de obrigações associadas a contraparte ou instrumentos 
mitigador localizados fora do País, incluíndo risco soberano, em que a 
exposição é assumida perante governo central de jurisdição estrangeira 

 O Risco de Transferência, entendido como a possibilidade de ocorrência 
de entraves na  conversão cambial de valores recebidos fora do País 
associados a operação sujeita ao risco de crédito; 

 A possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações 
nos termos pactuados por interveniente, provedor do instrumento 
mitigador ou mandatário de cobrança; 

 O risco de concentração, entendido como a possibilidade de perdas 
associadas á exposições significativas: 

a) A uma contraparte;  
b) A contrapartes com atuação em um mesmo setor econômico, 

região geográfica ou segmento de produtos e serviços; 
c) A contrapartes cujas receitas dependam de um mesmo tipo de 

mercadoria (commodity) ou serviços; 
d) A instrumentos financeiros cujos fatores de risco, incluindo moedas 

e indexadores, são significativamente relacionados; 
e) Associadas a um mesmo tipo de produto ou serviço financeiro; e 
f) Cujo risco é mitigado por um mesmo tipo de instrumento 

A estrutura de gerenciamento de Risco de Crédito permite a identificação, 
mensuração, controle e mitigação dos riscos associados à HP Financial Services 
Arrendamento Mercantil SA. 

A estrutura do gerenciamento de Risco de Crédito contempla: 

 Políticas e Estratégias claramente definidas e devidamente 
documentadas; 

 Validação de sistemas, modelos e procedimentos internos;  
 Estimação de perdas associadas a riscos de créditos bem como a 

comparação com as perdas efetivas;  
 Procedimentos de recuperação de créditos;  
 Sistemas, rotinas e procedimentos que permitam idenficar, mensuar, 

controlar e mitigar a exposição a riscos de crédito;  
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 Adequação dos níveis de Patrimônio de Referência e dos 
aprovisionamentos compatíveis ao risco assumido;  

 Avaliação das operações sujeitas ao risco de crédito, bom como o 
estabelecimento de critérios e procedimentos para concessão e gestão 
de crédito;  

 Classificação das operações sob os aspectos de situação econômico-
financeira,  

 Dados cadastrais,  
 Mitigadores de riscos e faixas de atrasos, 
 Relatórios gerenciais períodicos para a administração. 

 
 

 

  Risco de Mercado 
 

O Risco de Mercado é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas 
resultantes da flutuação nos valores de mercado de instrumentos detidos pela 
instituição 

A definição de Risco de Mercado inclui: 

 O risco da variação da taxa de juros e dos preços de ações, para os 
instrumentos classificados na carteira de negociação; e 

 O risco da variação cambial e dos preços de mercadorias (commodities), 
para o instrumento classificado na carteira de negociação. 

A estrutura do gerenciamento de Risco de Mercado tem como metodologia: 

 Cálculo do VaR (Value at Risk) – Valor que representa a perda esperada 
durante um certo intervalo de tempo, sob condições normais de mercado 
com um grau de confiança considerado adequado;  

 Descasamento de ativos e passivos – ativos e passivos são marcados a 
mercado por carteira e indexador pelos respectivos prazos de duração; 

 Simulação de cenário de stress – realizada para estimar possíveis perdas 
no capital da organização em situações de anormalidade de mercado ou 
volatilidade. São utilizados como premissas para o cenário de simulação 
as políticas e limites internos para exposição ao risco, 

 Análise de sensibilidade – comportamento da carteira da instituição em 
caso de alteração nas curvas das taxas de juros de cada fator de risco. 
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  Risco de Liquidez  
 

Define-se como Risco de Liquídez : 

 A possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente 
suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, incluindo 
as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações 
diárias e sem incorrer em perdas significativas; e  

 A possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de 
mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação  ao 
volume normalmente transacionado ou em razão de alguma 
descontinuidade no mercado. 

 
 

   Risco Operacional  
 

O Risco Operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas 
resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação dos 
processos internos, pessoas ou sistemas. 

Considera-se também o risco legal associado à inadequação ou deficiência em 
contratos firmados pela Instituição, às sanções em razão de descumprimento de 
dispositivos legais e às indenizações por danos a terceiros decorrentes das 
atividades desenvolvidas pela instituição. 

Entre os  eventos de Risco Operacional, incluem-se:  

 Fraudes internas; 
 Fraudes externas;  
 Demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho; 
 Práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços;  
 Danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição;  
 Situações que acarretem a interrupção das atividades da instituição;  
 Falhas em sistemas, processos ou infraestrutura de tecnologia da 

informação (TI) 
 Falhas na execução, no cumprimento de prazos ou no gerenciamento das 

atividades da instituição. 

A identificação e monitoramento bem como propostas para melhorias para 
mitigação dos riscos é de responsabilidade de cada área da instituição. 
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   Risco Socioambiental  
 

O Risco Socioambiental é definido como a possibilidade de ocorrência de 
perdas por parte da instituição financeira, decorrentes de danos 
socioambientais.               

 A Política de Responsabilidade Socio Ambiental deve conter princípios e 
diretrizes que norteiem as ações de natureza socioambiental nos negócios 
e na relação com as partes interessadas, assim entendidas como os 
clientes e usuários dos produtos e serviços oferecidos pela instituição, a 
comunidade interna à sua organização e as demais pessoas que, 
conforme avaliação da instituição, sejam impactadas por suas atividades. 

 

Processo de Gerenciamento de Riscos  
 
A Companhia exerce o controle dos riscos de modo integrado e independente, 
através de sistemas e ferramentas de mensuração e controle.  
Esse processo de gerenciamento permite que os riscos sejam identificados, 
mensurados, acompanhados, mitigados e reportados à Diretoria, permitindo 
manter todos os riscos dentro dos limites estabelecidos, e contribuir como forma 
consistente de crescimento dos seus negócios.  
 
   Risco de Crédito 

Conforme acima conceituado, as exposições ao Risco de Crédito devem 
ser monitoradas com eficácia, de forma a permitir, com base em pontos 
de controle e relatórios quantitativos e qualitativos, acompanhar e avaliar 
a composição, a concentração dos riscos de crédito e a sua distribuição de 
acordo com as políticas e os limites estabelecidos, bem como os níveis 
de classificação de risco e a sua evolução, os níveis de atraso, 
renegociações, recuperações e provisionamentos.  

 
Todos os limites estabelecidos devem ser devidamente comunicados às áreas 
envolvidas, tornando-as também parte desta estrutura, no que tange ao seu 
cumprimento. 

O  Gerenciamento  do  Risco  de  Crédito,  é  suportado  por  uma  definição  
de  papéis  e responsabilidades de forma a garantir a segregação entre as 
atividades de negócio, gestão e controles, assegurando que o Patrimônio de 
Referência (PR) esteja compatível com os níveis de Risco de Crédito assumidos.  
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No sentido de atender as premissas da Companhia de maneira tempestiva, 
serão utilizados instrumentos de controle, tais como: 

  Limite Máximo de Exposição ao Risco de Crédito por Grupo Econômico;  

  Índice de Inadimplência;  

  Provisão para Devedores Duvidosos;  

  Classificação e Revisão Periódica de Clientes, Monitoramento de Exposição 
ao  Risco de Crédito Indireto;  

  Exposições sobre Estimativa de Valor de Mercado do Bem (Risco de Valor 
Residual);  

  Monitoramento de Renegociações;  

  Perdas e Recuperações de Crédito; e  

  Plano de Contingência. 

 

 

Composição da Carteira de Operações de Arrendamento 

Arrendamento Financeiro x Arrendamento Operacional  ‐ R$ Mil 

         Dezembro/2017  Dezembro/2016 

    Descrição        Operacional   Financeiro  Operacional   Financeiro 

Operações de arrendamento a Receber  126.024 1.231.015 138.009  1.238.288

Rendas a apropriar  arrendamento mercantil  ‐124.399 ‐1.214.299 ‐136.148  ‐1.224.755

Imobilizado de arrendamento  361.436 1.746.798 346.169  1.893.627

Depreciação acumulada  ‐239.307 ‐949.354 ‐217.285  ‐1.082.457

Superveniência de depreciação  ‐ 280.054 ‐  297.408

Provisão p/ perdas de bens arrendados  ‐60.926 ‐ ‐60.866  ‐

Perdas em arrendamento a amortizar  ‐ 2.189 ‐  3.122

Credores por antecipação valor residual  ‐ ‐10.722 ‐  ‐12.953

Valor presente        62.828 1.085.681 69.879  1.112.280
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Distribuição da Carteira  por Cliente:  

Concentração de Clientes   

       Dezembro/2017  Dezembro/2016 

Quantidade  R$ Mil  %  R$ Mil  % 

               

De 01  a 20  522.837 48,2 663.985 59,7 

De 21 a 50  189.407 17,4 163.354 14,7 

De 51 a 100  139.869 12,9 108.660 9,8 

Acima de 100  233.568 21,5 176.281 15,8 

Total  1.085.681 100,0 1.112.280 100,0 

 

 

Exposição da Carteira com característica de Concessão de Crédito:  

 

Por Setor Econômico 

Diversificação por Segmento de Mercado  ‐   R$ Mil 

          Financeiro Operacional

            Dezembro/2017 Dezembro/2016 Dezembro/2017  Dezembro/2016

Setor Privado             

Rural           294 56 ‐  ‐

Industria        164.705 149.824 22.292  32.293

Comércio           114.487 120.111 1.595  3.979

Instituição Financeira  22.043 56.349 49.498  43.593  

Outros Serviços        784.099 785.940 42.323  46.656

Habitação      53 ‐ ‐  ‐

Total           1.085.681 1.112.280 115.708  126.521
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Composição da Provisão para Creditos de Liquidação Duvidosa / Res. 2.682 

 

Carteira de clientes x Provisão ‐ R$ Mil

  Dezembro/2017  Dezembro/2016 

Nível 
Risco 

%  Financeiro  Operacional  Provisão  Financeiro  Operacional  Provisão 

AA  0,00  11.268  2.415 ‐ 11.194 7.015  ‐
A  0,50  68.861  5.094 370 96.825 59.347  781
B  1,00  645.672  73.124 7.188 697.230 14.402  7.116
C  3,00  231.353  17.373 7.462 179.966 21.270  6.037
D  10,00  49.409  6.293 5.570 63.420 15.782  7.920
E  30,00  28.106  8.950 11.117 13.559 7.375  6.280
F  50,00  29.504  329 14.917 31.627 1.067  16.347
G  70,00  11.437  1.649 9.159 5.758 77  4.084
H  100,00  10.071  481 10.552 12.701 186  12.887

Total    1.085.681  115.708 66.335 1.112.280 126.521  61.452

 

 

 

Composição da Carteira por Prazo 

Composição da Carteira /Diversificação por Vencimento  ‐ R$ Mil 

  Dezembro/2017  Dezembro/2016 

Vencidos  Financeiro Operacional Financeiro Operacional

A partir de 15 dias  9.634 598 8.785  584

A Vencer   

Ate 3 meses  130.156 23.893 149.220  25.408

De 3 a 12 meses  325.600 44.916 335.042  52.016

De 1 ano a 3 anos  506.065 46.138 501.201  48.464

De 3 anos a 5 anos  114.226 163 118.032  49

   

Total  1.085.681 115.708 1.112.280  126.521
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Composição da Carteira por indexador financeiro 

Indexador Financeiro ‐ R$ Mil 

  Dezembro/2017  Dezembro/2016 

Indexador  Financeiro  Operacional  Financeiro  Operacional 

CDI  451.684 57.008 605.707 58.388

Dólar  4.282 1.844 6.013 4.938

IGPM  5.206 ‐ 936 ‐

Real  624.509 56.856 499.624 63.195

Total  1.085.681 115.708 1.112.280 126.521

 

 

Composição da Carteira por Faixa e Região Geográfica 

Distribuição da Carteira por Região Geográfica ‐ R$ Mil 

Região  Dezembro/2017 Dezembro/2016 

  Financeiro  Operacional Financeiro Operacional 

Centro Oeste  31.095 1.213 34.834 715

Nordeste  24.402 2.468 21.851 3.223

Norte  484 272 1.217 0

Sudeste  917.491 104.791 962.209 117.625

Sul  112.209 6.964 92.169 4.958

Total  1.085.681 115.708 1.112.280 126.521
 

 

 Risco de Mercado 

O processo de Gerenciamento do Risco de Mercado abrange uma 
abordagem sobre todas as operações que estão sujeitas ao risco de perda 
financeira proveniente da exposição a variações de taxas de juros que 
possam afetar a instituição, visando garantir a adequação do nível de 
Patrimônio de Referência (PR) para que esteja compatível com o nível de 
Risco de Mercado assumido.  

 
O gerenciamento e o acompanhamento desses riscos são efetuados pela 
área Financeira da  empresa através de políticas e estratégias de 
operação para posições assumidas, consoante as diretrizes estabelecidas 
pela administração. 

 



 

12 
 

Exposição Risco de Mercado 

Fatores de Risco ‐ Exposição Dezembro/2017  Dezembro/2016

Variação de taxas de juros prefixadas ‐  ‐

Em moeda estrangeira e em ativos sujeitos à 
variação cambial 

5.603  10.296

Total Parcela Risco de Mercado 5.603  10.296

 

Valor da Exposição (Ativo Ponderado RWAMPAD) 518  1.016

 

 

 Risco de Liquidez 

A empresa adota um conjunto de medidas de controle de sua liquidez,  como 
caixa mínimo, controle da concentração de fontes de recursos, cenários de 
estresse, plano de contingência e uma Política de Gerenciamento de 
Caixa, para manutenção de suas atividades, bem como, Fluxo de Caixa 
que permita verificar a movimentação de ativos e passivos. Ressalta-se que 
como as captações  de recursos da instituição são contratadas com a matriz 
no exterior, há o compromisso de realizar novas operações de empréstimos 
ou rolagem de dívidas das operações existentes sempre que houver 
necessidade de recursos. 

 

 Risco Operacional 

A estrutura estabelecida para o  Gerenciamento  de Risco  Operacional  
deve fortalecer  as  ações e os mecanismos para identificar, medir, 
avaliar, monitorar e reportar eventos de riscos operacionais, de acordo 
com as determinações estabelecidas pelos órgãos de supervisão.  
A instituição implementou a estrutura de risco operacional, a qual está 
subordinada à diretoria da instituição e tem como objetivo avaliar, 
monitorar, controlar e mitigar os riscos, bem como identifica-los e 
acompanha-los tomando as devidas providencias para que sejam 
eliminados ou monitorados pelos gestores de risco operacional.  O controle 
do Risco Operacional permite a atuação preventiva e corretiva, evitando 
novos eventos e reincidência de falhas.  
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Exposição Risco Operacional 

Riscos de Mercado Dezembro/2017 Dezembro/2016

Parcela Risco Operacional  218.793 143.592

 

Valor da Exposição (Ativo Ponderado RWAOPAD) 20.238 14.180

 

 

 Risco Socioambiental 

A empresa de acordo com sua Política de Negócios, atua na realização 
de operações de Arrendamento Mercantil tendo como público-alvo os 
clientes tomadores de operações de arrendamento mercantil, que 
deverão seguir os seguintes princípios no âmbito da PRSA - Política de 
Responsabilidade Socioambiental:  

 Relevância: o grau de exposição ao risco socioambiental das  
atividades   das operações da instituição; e  

 Proporcionalidade: a compatibilidade da PRSA com a natureza da 

instituição, com  a complexidade de suas atividades e de seus 

serviços e produtos financeiros.  

 
A empresa mantém sistema de consulta às listas restritivas nacionais e 
internacionais, onde na análise de crédito da proposta de arrendamento 
mercantil, os assuntos relacionados à crime ambiental, trabalho escravo, mão 
de obra infantil e assuntos pertinentes, são objeto de análise e 
enquadramento do cliente à esta política.  
 

Gerenciamento de Capital 

A Gestão  de Capital consiste no  processo contínuo  de  monitoramento  e 
controle do capital mantido pela instituição, na avaliação  da necessidade de  
capital para fazer face às operações e aos riscos  a que a instituição está exposta 
e planejamento de metas e necessidade de capital, considerando os objetivos 
estratégicos da instituição. 
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A estrutura de  Gestão de Capital  é segregada  das áreas  de negócios  e da 
auditoria interna e deve fortalecer as ações e os mecanismos para identificar, 
medir e avaliar, monitorar e reportar a necessidade de capital, observando as 
seguintes diretrizes: 
 
  Estabelecer metas e necessidades de capital, considerando os riscos a que 
a instituição  está sujeita e os objetivos estratégicos estabelecidos; 

 

  Adotar postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital 
decorrente de possíveis mudanças nas condições econômicas, 
regulamentares/legais e de mercado; 

 
  Manter um nível de capital prudente, de forma a garantir a viabilidade 
econômica da instituição e financiar as oportunidades de crescimento; 
 
  Observar, permanentemente, os normativos emitidos pelos órgãos 
reguladores; 
 
  Assegurar que os participantes tomem decisões estratégicas e operacionais, 
segundo as respectivas competências, devendo a Diretoria sempre ser 
informada sobre a compatibilidade do capital frente aos riscos expostos e aos 
objetivos estratégicos; 
 
Todos os limites estabelecidos devem ser devidamente comunicados às áreas 
envolvidas, tornando-as também parte desta estrutura, no que tange ao seu 
cumprimento. 
 
 
 

Patrimônio de Referência 

 

Segue informações referentes ao Patrimônio de Referencia (PR) da instituição: 

Descrição  Dezembro/2017 Dezembro/2016

Patrimônio Liquido  570.244 537.665

Ajustes Prudenciais ‐ ‐

Patrimônio de Referencia  (PR) 570.244 537.665
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Requerimentos de Capital 

Descrição Dezembro/2017 Dezembro/2016

Patrimônio de Referência - PR 570.244 537.665

Nível – I 570.244 537.665

Capital Principal 267.251 267.251

Ajustes Prudenciais - -

 

RW  Total 122.796 129.053

RWACPAD - Risco de Credito 102.040 113.857

RWAMPAD – Risco de Mercado 518 1.016

RWAOPAD – Risco Operacional 20.238 14.180

Pacela do Rban 803 -

Adicional de Capital Principal (ACP) 16.594 -

Margem ( PR – PRE) 430.051 406.119

PR / RW Total – Índice de Basileia 42,96 41,14

 

 

Patrimônio  de Referência, Patrimônio de Referência Exigido e Margem 

Descrição Dezembro/2017 Dezembro/2016

Patrimônio de Referência 570.244 537.665

Patrimônio de Referencia Exigido 140.193 129.053

Margem ( PR  -  PRE) 430.051 406.119

 

Índice de Basiléia 42,96 41,14
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O Índice de Basileia apurado em dezembro de 2017 foi de 42,95537%, o qual 
demonstra que a empresa tem capital suficiente para suportar o incremento de 
novas operações de Arrendamento Mercantil Financeiro e Operacional.  
 
Acompanhamento dos Índices e Margem 
 
O Índice de Basileia é um conceito internacional definido pelo Comitê de Basiléia 
que recomenda uma relação mínima de 8% entre o Patrimônio de Referência - 
PR e os riscos ponderados conforme a regulamentação em vigor (Patrimônio 
Referência Exigido - PRE).  
 
Resolução nº 4193, de 1º de março de 2013, determina os índices para os anos 
subsequentes serão: 
- 9,25%, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017; 
- 8,625%, de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018; e 
- 8%, a partir de 1º de janeiro de 2019. 

 


