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Relatório Público 

Estrutura de Gerenciamento do Risco de Liquidez 
 

 

Introdução 
 
Este documento apresenta a estrutura organizacional da área de Risco de Liquidez do conglomerado 
CRÉDIT AGRICOLE BRASIL integrada com a estrutura mundial do grupo, que tem por objetivo gerir e 
manter a liquidez necessária às entidades do grupo no Brasil, para honrar as suas obrigações no 
momento em que são devidas e, assim, garantir a continuidade dos negócios sem ocorrer em custos 
adicionais de captação ou perdas financeiras na venda de ativos.  
 
O risco de liquidez pode ser definido como sendo:  
 
I - a possibilidade de alguma das instituições do conglomerado não ser capaz de honrar eficientemente 
suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de vinculação de 
garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas; e  
II - a possibilidade de alguma das instituições do conglomerado 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.  
 
Cada instituição do conglomerado possui uma gestão de liquidez independente e níveis de controles 
adequados ao seu porte e a complexidade das suas operações.  
 
O processo de controle de liquidez da instituição considera as seguintes atribuições 
 
Definição e aprovação de políticas e estratégias para o gerenciamento do risco de liquidez;  

Definição e aprovação dos limites operacionais e procedimentos destinados a manter a exposição ao 
risco de liquidez em níveis estabelecidos nas políticas e no planejamento estratégico;  

Estabelecimento de processos para identificação, avaliação, monitoramento e controle do risco de 
liquidez de cada empresa do conglomerado;  
Definição e aprovação de políticas e estratégias de captação;  

Elaboração de plano de contingência de liquidez para enfrentar situações de estresse de liquidez;  

Revisão das políticas, estratégias e limites através da realização periódica de testes de estresse com 
cenários de curto e longo prazo, idiossincráticos e sistêmicos;  

Avaliação do risco de liquidez na aprovação de novos produtos e novas atividades;  

Informar a diretoria do conglomerado sobre o risco de liquidez através de relatórios gerenciais 
tempestivos e periódicos;  

Atender as requisições de informações dos órgãos reguladores sobre a liquidez do conglomerado.  

 
Abrangência  

Este procedimento abrange todas as empresas do conglomerado CRÉDIT AGRICOLE Brasil. 

A Diretoria do CRÉDIT AGRICOLE BRASIL responsabiliza-se pelas informações divulgadas neste relatório. 
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Metodologia 
 
O risco de liquidez é monitorado através da projeção dos fluxos de caixa e do montante de liquidez 
disponível (Colchão de Liquidez) e por índices de liquidez imediata.  
Fluxo de Caixa – projeção diária para entradas e saídas de recursos, de acordo com o cenário, 
considerando, pelo menos, os próximos 90 (noventa) dias, onde é demonstrado fluxo de caixa 
acumulado até o dia.  
Índice de Liquidez - representa a proporção de ativos líquidos disponíveis em relação às obrigações. 

Limites 
 
Os limites de liquidez aprovados pelo Comitê de Ativos e Passivos determinam o nível mínimo da 
liquidez que a instituição deve manter diariamente e em determinados prazos da projeção de fluxo de 
caixa futuro.  
A definição dos limites leva em conta a capacidade de cada instituição para captar recursos no mercado 
e o volume das suas operações. 

Teste de Estresse 
 
O teste de estresse leva em conta os fatores que podem impactar negativamente o fluxo de caixa das 
operações existentes, tais como: liquidação antecipada de passivos e eventos derivados do risco de 
crédito (atrasos na liquidação de ativos, inadimplência e execução de garantias dadas).  

Novos produtos e Estratégias de Captação 
 
O processo de aprovação de novos produtos, novas estruturas ou alteração dos produtos e estruturas 
existentes avalia o impacto na liquidez da instituição, bem como a adequação dos processos de 
monitoramento do risco de liquidez. 
O Conglomerado Crédit Agricole Brasil possui estratégias de captação que levam em consideração 
prazos médios e concentrações que devem sempre respeitar os limites estabelecidos para o risco de 
liquidez.  

Plano de Contingência de Liquidez 
 
O Plano de Contingência de Liquidez (PCL) visa definir os procedimentos para manter a liquidez 
necessária para honrar eficientemente as obrigações das entidades do conglomerado quando devidas e 
sem incorrer em perdas significativas nos períodos de estresse de liquidez causados por fatores internos 
ou externos.  
O PCL compreende:  
 
§ Identificação da situação de estresse de liquidez;  

§ Acionamento do plano de contingência;  

§ Medidas de recuperação da liquidez.  
 
 


