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RISK
Suite de Risco AXIS

Atuamos nas várias
áreas de Risco Bancário,
transformando desafios
em vantagens competitivas.

AXIS Imparidade

Suite de Risco AXIS

• Calcula a Imparidade (Expected Loss) da Carteira de Crédito e Carteira de Mercados
Financeiros em conformidade com a IFRS 9;
• Calcula mensalmente os Factores de Risco (Probability of Default e Loss Given Default);
• Classifica os activos financeiros por Stage, existindo 3 patamares de imparidade:
reconhecimento inicial, com aumento significativo de risco e ativos em imparidade;

A Suite Risco AXIS aposta na excelência, eficiência e eficácia na identificação,

• Aplica a abordagem Forward looking;

mensuração e mitigação dos riscos financeiros e não financeiros, apoiando

• Aplica a metodologia Gone e Going Concern no cálculo da recuperação esperada.

as Instituições Financeiras na transformação de uma abordagem reativa
perante os riscos da sua atividade, para uma abordagem Proativa.

AXIS Reportes Regulamentares

A operacionalização da gestão de risco assente em modelos internos

• Gera mapas de Fundos Próprios Regulamentares com base nos 3 grandes riscos:
Risco de Crédito, Risco Operacional e Risco de Mercado.

• Gera vários relatórios regulamentares;

ou regulatórios, deve estar sustentada em soluções tecnológicas sofisticadas

AXIS Acompanhamento e Recuperação de Crédito

e que automatizem procedimentos, cálculos e validações.

de serviços de consultoria especializada e disponibilização de soluções tecnológicas eficazes

• Assenta em diversas áreas de trabalho: Estratégia para as Exposições Não Produtivas
(ENP), Governo interno e operações relacionadas com as ENP, Governo interno e
operações relacionadas com as ENP, Reestruturação, Reconhecimento de Exposições
Não Produtivas (ENP), Imparidade e abates de ENP e Gestão de Garantias Recebidas;

na Gestão de Risco Global e no cumprimento regulamentar.

• Descomplica e agiliza o acompanhamento de Clientes em geral;

À medida que as Instituições Financeiras enfrentam uma transformação digital, novos modelos
de negócios e uma apertada regulamentação, a área de Risco da ASSECO atua na prestação

Gestão do
Risco Global
• Constante identificação e análise da

Cumprimento
Regulamentar

aos diferentes riscos.

e nacionais (ex. IFRS 9 do IASB, Guidance
to banks on non-performing loans do BCE).

• Exporta relatórios com análises da informação financeira;
• Calcula o Rating para uma Entidade ou Operação;

Reports
Regulamentares

Gestão
Garantias

• Criação de valor acrescentado obtido através da
entrega de soluções tecnologias eficazes e um

da Asseco PST uma referência em sistemas

acompanhamento permanente dos nossos clientes

de informação e serviços de consultoria

através de consultoria especializada na área de Risco.

Acompanhamento e
Recuperação de Crédito

Credit
Scoring

• Incluí o cálculo do Preço Ajustado ao Risco, onde é determinado um preço que cobre
globalmente todos os custos de uma transação: Custos Operacionais, Custo de Funding,
Custo de Risco (Perda Esperada) e Custo do capital.

AXIS Gestão de Garantias

• Realiza um correcto e real acompanhamento da carteira de Garantias e Colaterais;
• Apura com maior exactidão o risco associado à carteira de crédito, tanto do ponto
de vista de incumprimento, como de recuperabilidade;

Vantagem Competitiva

produtos tecnológicos como na prestação
de uma gama variada de serviços.

AXIS Scoring

• Assenta em modelos sofisticados de risco de cliente, considerando abordagens
multimodelo consoante o segmento e o tipo de crédito a considerar;

especializados;
tanto no desenvolvimento de novos

• Inclui modificadores que impactam o Rating.

• Atribui um Scoring a uma proposta de Crédito, de acordo com características do
cliente/proponente da proposta de crédito, bem como as condições da própria proposta;

Criação de Valor

nossos clientes, fazem da área de Risco

• Foco na procura permanente da excelência

AXIS Central de Balanços & Rating

• Engloba a informação financeira disponível para uma Empresa ou Grupo Empresarial;

• Aposta em soluções tecnológicas que dão
constante resposta às normas internacionais

• A experiência, aliada à confiança dos

Central de
Balanços e Rating

• Calcula rácios financeiros e compara desempenho entre Empresas;

exposição das instituições financeiras

Confiança
e Integridade

IFRS 9
Imparidade

• Define a melhor estratégia de recuperação de crédito com base em árvores de decisão
definidas de acordo com a realidade de cada Instituição.

• Soluções tecnológicas eficazes na identificação,
mensuração e mitigação dos vários riscos
e diferenciadoras na capacidade de resposta
e contínua adequação ao panorama regulamentar.

FOCO na qualidade
dos nossos produtos

• Define a metodologia de formalização, valorização e modelo Operacional das garantias
recebidas;
• Define a política e procedimentos que determinam a gestão de avaliações de garantias
mobiliárias e imobiliárias, de acordo com o Quadro de apetência pelo risco, entidades
avaliadoras, e metodologia de avaliação;
• Aplica procedimentos de controlo e monitorização de avaliações, metodologia de
avaliação e entidades avaliadoras.
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