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1. INTRODUÇÃO 

 
 Em atendimento a Resolução nº 4090 do Banco Central, apresentamos a seguir a estrutura 

de Gerenciamento do Risco de Liquidez, considerando o porte e a complexidade das 

carteiras operadas e a política conservadora de riscos adotada pelo Banco. 

 O risco de liquidez está associado à possibilidade de insuficiência de recursos (entradas de 

caixa) para cobrir as obrigações (saídas de caixa) da instituição no horizonte temporal 

analisado. 

 A política de liquidez do Banco é definida pela Diretoria e tem como objetivo preservar o 

equilíbrio entre os recebimentos e os desembolsos nas diversas carteiras ao longo do 

tempo. 

 
2. POLÍTICAS 

 
 Nossa política tem como premissa a manutenção de nível adequado de ativos de grande 

liquidez frente ao Patrimônio de Referência (PR nível I). 

 O caixa disponível deverá ser repassado somente a Bancos pré-selecionados pela Diretoria 

que é a única instância com poder decisório sobre a aplicação do caixa. 

 O Tesoureiro da instituição é o funcionário designado para executar os repasses de recursos 

diariamente, sempre em cumprimento à Política aqui determinada e sob supervisão da 

Diretoria. 

 Como limites máximos individuais para o repasse dos recursos, utilizamos a recomendação 

do Banco Central de 25% do Patrimônio de Referência do Banco quando se tratar de 

Bancos de primeira linha e quando se tratar de instituição de menor porte o valor deverá ser 

avaliado caso a caso pela Diretoria. 

 Em situações de stress sistêmico de liquidez ou mesmo de resgates vultosos que reduzam a 

liquidez à níveis considerados inadequados pela Diretoria, a mesma se reunirá para definir 

as estratégias para a sua recuperação à níveis adequados. Tendo em vista as operações de 

crédito do Banco serem, em sua grande maioria, referenciadas em reais, fica proibida a 

realização em outras moedas, salvo se com a aprovação formal e expressa do Comitê de 

Crédito na Proposta de Negócio correspondente. 

 Como limite máximo de captação por cliente, fica estabelecido o valor de R$ 15.000.000,00 

(quinze milhões de reais), sendo que valores maiores deverão ser analisados e aprovados 

pela Diretoria em função do interesse no cliente e do prazo da captação.  
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 Visando a manutenção da liquidez estabelecida nesta Política, o Banco poderá captar 

recursos junto a outras instituições financeiras ou mesmo junto a assets, nos mesmos 

moldes estabelecidos para os demais clientes, buscando sempre estabelecer prazos fixos 

para resgate de forma a evitar a sua alta volatilidade. 

 A liquidez diária será acompanhada diretamente pelo Diretoria, através do relatório de Fluxo 

de Caixa Estimado/Estressado, gerado e disponibilizado em intranet diariamente pela 

Gerência de Riscos e Compliance. 

 
3. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE RISCOS  

 

 Foram criados três cenários combinados para stress de risco de liquidez: 

 Perda de liquidez na carteira de operações de crédito e nos recebimentos de aplicações; 

 Elevação desproporcional de saques nas captações, inclusive prevendo quebra de 

contratos; 

 Necessidade de honrar contratos de fiança de forma imediata em percentual sobre o 

total da modalidade. 

 

4. CONTROLE  
 

 Diariamente, a Gerência de Riscos e Compliance elaborará o mapa Fluxo de Caixa 

Estimado/Estressado e o disponibilizará em diretório específico da intranet para consultas.  

 A modelagem do mapa visa verificar o fluxo de caixa temporal de todos os ativos e passivos, 

de acordo com as características das transações. A análise de fluxo de caixa é utilizada na 

avaliação da liquidez da instituição, uma vez que permite mapear todos os ativos e passivos 

em um horizonte de tempo.  

 A simulação do Fluxo de Caixa ao longo do tempo permite aos gestores da instituição 

antecipar necessidades futuras de liquidez, possibilitando a utilização de medidas corretivas 

em tempo hábil. 

 Pela sua complexidade, os parâmetros de cálculo das posições em cenário normal e 

estressado, bem como a mecânica do teste de aderência estão discriminados em material à 

parte e encontram-se à disposição das Auditorias Interna e Externa bem como dos órgãos 

reguladores. 
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5. PLANO DE CONTINGÊNCIA DE LIQUIDEZ 

 O volume de liquidez do banco será acompanhado, com base no relatório diário de 

aplicações financeiras, pela Diretoria. 

 A declaração de contingência de liquidez será de exclusiva competência da Diretoria e será 

comunicada à Gerência de Riscos e Compliance por email para registro em planilha de 

acompanhamento estatístico. 

 A declaração de contingência se dará por níveis sendo que para cada nível haverá um 

procedimento específico: 

 Nível 1 – o volume em ativos de grande liquidez encontra-se em 65% do valor do 

Patrimônio de Referência. 

 Comunicado a Gerência de Riscos e Compliance para registro estatístico da ocorrência sem 

outra providência; 

 Nível 2 – 60% do valor do Patrimônio de Referência 

 Comunicado a Gerência de Riscos e Compliance para registro estatístico da ocorrência, 

comunicado a Gerência Comercial e a Gerência de Crédito da suspensão temporária de 

novas operações e de esforços para recebimento. 

 Nível 3 – 50% do valor do Patrimônio de Referência 

 Cumulativamente às medidas anteriores, venda de posições em outros ativos para recompor 

o nível de liquidez. 

 Nível 4 – Abaixo de 50% do valor do Patrimônio de Referência. 

 Cumulativamente às medidas anteriores, aporte de capital dos sócios.  

 

6. ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE LIQUIDEZ 
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