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CRESCIMENTO

RETORNO AO NORMAL

TRANSFORMAR PARA REEMERGIR

REINICIAR

Indústrias / empresas que escalam o pós-COVID com o  

comportamento do consumidor favoravelmente alterado 

durante a crise. Os investidores percebem seu potencial 

de liderar e fornecem capital para escalar 

agressivamente durante a recuperação

As indústrias / empresas vistas como essenciais sofrerão 

efeitos da recessão do distanciamento social do 

consumidor, mas se recuperarão mais rapidamente à 

medida que a demanda do consumidor retornar em 

volumes semelhantes

Indústrias / empresas que se recuperarão, mas ao longo 

de um caminho prolongado, exigindo reservas de capital 

para resistir e transformar modelos operacionais e de 

negócio para emergir mais fortes e mais alinhados com 

as mudanças nas prioridades e nos padrões 

comportamentais dos consumidores

Indústrias / empresas que lutam para se recuperar do 

COVID devido à demanda "permanentemente" reduzida 

por ofertas, capital insuficiente para evitar recessão 

prolongada e / ou má execução da transformação digital

Químicos e 

petroquímicos
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O QUE ESPERAR

Mudanças nos padrões e hábitos 
de demanda e consumo, com serios 
impactos na recuperação de alguns 
setores da economia 

Forte pessão no caixa operacional.  
Estrutura de capital robusta pode 
trazer importantes oportunidades 
futuras

Nova perspectiva de entendimento 
e gestão de risco. Riscos improváveis 
passam a ser possíveis

Modelos ágeis e flexíveis de 
planejamento estratégico e execução. 
Impactos culturais & novas relações 
profissionais

Nova

É um movimento de         
aceleração de tendências 
com novos impactos agudos.

Uma análise objetiva e estruturada é 
chave para se habilitar pra olhar pra 
frente.

Realidade



Cenário Local
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Reguladores

- Orientações quanto a aspectos qualitativos e 
quantitativos para medidas de enfrentamento à 
pandemia considerando fatos e circunstâncias para 
distinguir se houve aumento significativo do risco 
de crédito ou restrição temporária de liquidez.

Impacto no PIB

- Queda de 6,50% - Relatório 
FOCUS do Bacen divulgado 
em 22/06/2020

Fluxo de Capitais

- Grande volume na saída de 
capital estrangeiro

- Redução nas linhas de crédito

Ações do Banco    

Central do Brasil

- Liberação de liquidez
- Redução da alíquota dos depósitos 

compulsórios
- Ação conjunta com as instituições 

financeiras para liberação de crédito

Medidas Locais

- Medidas do BNDES para 
reforço de caixa em diversos 
setores. 

- Ação de grandes bancos para 
conceder períodos de carência 
em determinados produtos.

Aspectos regulatórios

- Ofício CVM 03/2020 e Resolução 
BACEN nº 4.803 sobre se a identificação 
de aumento significativo do risco de 
crédito.
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 Monitoramento constante das projeções de cash 
management e indicadores de liquidez considerando cenários 
de stress e planos de contingenciamento.

 Reavaliação dos planos de investimentos e fôlego financeiro 
em projeções (2020 e 2021).

 Análise das implicações de longo prazo (associadas ao estágio 
atual de monitoramento das condições de liquidez).

 Análise da estrutura de capital das companhias.

 Revisão da governança atual frente a cenários extremos, 
alteração de volume de atividade e perspectivas futuras.

Risco de Liquidez´´Estar capitalizado e 

com liquidez em caixa, 
em momento de crise, 
pode representar 
“blindagem e poder de 
barganha” em algumas 
negociações...´´
Rodrigo Bauce e Lucio Anacleto 

Valor Econômico – SP - Online -

20/04/2020 

´A covid-19 e os instrumentos 

financeiros´
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 Volatilidade: Impacto em taxas de juros, câmbio e preços de 

ativos ampliando o debate sobre mitigação de riscos de mercado 

com hedging solutions.

 Exposições: Medidas usadas pelos bancos para diminuírem 

exigências de capital com a redução de exposições. 

 Limitadores: Aprendizado sobre violações dos limites de risco de 

mercado e desalavancagem (política de stop loss e movimento 

em aluguéis de ações).

 Sensibilidade: Evolução das métricas de sensibilidade colocando 

em questão divulgações de gerenciamento de riscos e resgate da 

utilidade deste recurso.

 Precificação: Aprendizado quanto a incorporação de incerteza e 

eventos extremos com o aumento de dados não observáveis 

em mercado em modelos de precificação (maior julgamento).

Nova 

Realidade:

Elementos 

relevantes na 

gestão de 

risco de 

mercado

Risco de Mercado
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Take away: Jornada pós Covid
1 Gerenciamento de riscos: Incorporação de lições aprendidas na governança da 

crise e framework de recuperação (considerando a calibragem e revisão das 

políticas e processos de gerenciamento de riscos).

2 Risco de liquidez: amadurecimento dos processos de resiliência relacionadas 

com gestão de caixa. Disponibilidade em tempos de crise pode significar 

oportunidades.

3 Risco de crédito: avaliação prospectiva com uso de dados macroeconômicos 

pode ser útil na antecipação e blindagem de cenários. Os modelos precisarão ser 

revisitados.

4 Risco de mercado: aprendizado na incorporação de eventos extremos e 

reavaliação do processo de gerenciamento de risco de variáveis como câmbio e 

preços (Exemplo: volatilidade da bolsa e preço do petróleo).
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Publicações recentes

https://home.kpmg/br/pt/home/servicos/consultoria/risk-consulting.html

https://home.kpmg/br/pt/home/servicos/consultoria/risk-consulting.html


Q&A
© 2020 KPMG Financial Risk & Actuarial Services Ltda., uma sociedade simples brasileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG

International  Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil.



Obrigado



MANTENEDORES - PATROCINADORES

APOIO

REALIZAÇÃO



VENHA FAZER PARTE DA

anefac.org.br
revistaanefac.com

associados@anefac.org.br


