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Atendendo ao disposto da Resolução nº 4.606/2017 do Banco Central 

do Brasil de 19 de outubro de 2017, apresentamos a Política de Gerenciamento 

de Risco de Liquidez da Cooperativa de Crédito Rural de Ouro-Sulcredi Ouro. 

 

1 OBJETIVO 

Esta Política tem como objetivo estabelecer as diretrizes para o 

gerenciamento do risco de liquidez, permitindo que a cooperativa esteja 

adequada a legislação vigente, em especial a Resolução 4.606/2017. 

A Cooperativa de Crédito Rural de Ouro- Sulcredi Ouro está classificada 

na categoria Clássica e com enquadramento no Segmento S5, sujeita ao regime 

simplificado de gerenciamento contínuo de riscos. 

O Gerenciamento do Risco de Liquidez tem a responsabilidade de 

monitorar e controlar os procedimentos que possam vir a interferir no 

funcionamento da cooperativa. 

 

2 CONCEITO 

Define-se Risco de Liquidez como: 

• A possibilidade de a Cooperativa não ser capaz de honrar eficientemente com 

suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, sem afetar 

suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas. 

 

3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RESPONSABILIDADES 

A Estrutura de gerenciamento de risco de Liquidez inclui: Conselho de 

Administração e o Agente de Controle Interno e Risco- ACI. 

• Conselho de Administração: delibera sobre a política de gestão dos Riscos 

de Liquidez e a avalia, quando necessário, verificando e revisando a sua 

eficiência e eficácia, propondo melhorias ou adequações para atingir o 

objetivo proposto. O Conselho deve manifestar-se expressamente sobre os 

relatórios emitidos pela área de risco de liquidez acerca das ações a serem 

implementadas para correção tempestiva das deficiências apontadas.  

• Agente de Controle Interno e Risco - ACI: profissional da área de controles 

internos que será responsável pela identificação, análise, avaliação, 

tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos de liquidez. 
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4 APLICAÇÃO E METODOLOGIA 

Para mensurar os riscos impactantes a liquidez da cooperativa, o Agente 

de Controle Interno e Risco - ACI deve avaliar diariamente o seu índice de 

liquidez, para tanto deve levar em consideração o percentual dos saldos de 

depósito da cooperativa que estão alocados em recursos de liquidez imediata. 

O Agente de Controle Interno e Risco - ACI, deve avaliar as operações 

de crédito da Cooperativa, com ênfase nas operações que tenham como funding 

os depósitos dos associados. Esta avaliação deve levar em conta as 

modalidades de aplicação destes recursos nas operações de crédito e o saldo 

aplicado em cada modalidade. 

Através de normativos internos, o Conselho de Administração 

normatizará os limites de liquidez frente aos saldos de depósitos, e frente as 

modalidades de operações de crédito oferecidas a seus associados. 

 

5 LIMITES OPERACIONAIS 

O Conselho de Administração deve regular o limite de exposição ao risco 

de liquidez que a cooperativa deve respeitar. 

Para demonstrar a liquidez, leva-se em consideração a necessidade de 

40% de liquidez imediata do saldo em depósito a prazo e 60% do saldo em 

depósito à vista. 

 

6 DIRETIZES 

A Gestão de Risco de Liquidez é fundamental para a continuidade da 

instituição, uma vez que a falta ou insuficiência de liquidez podem causar efeitos 

negativos em sua capacidade operacional. 

Foram definidas as seguintes diretrizes para o gerenciamento de risco 

de liquides:  

• Manutenção de disponibilidade com liquidez imediata e aplicação em Fundos 

com resgates automáticos, que possam ser prontamente convertidos em 

caixa para honrar com as obrigações perante cooperados e obrigações 

administrativas com terceiros; 
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• Manutenção de perfil de captação de recursos adequado às necessidades de 

liquidez, incluindo as decorrentes de exposições não contabilizadas no 

balanço patrimonial da instituição; 

• Criação de novas linhas de crédito apenas com a aprovação pelo Conselho 

de Administração, onde o mesmo analisa se á recursos disponíveis para nova 

oferta de crédito. 

 

7 PLANO DE CONTINGÊNCIA 

O setor de controles internos deve controlar a captação e a saída de 

recursos periodicamente. Caso existam excessos ou falta de liquidez, o mesmo 

deve comunicar o Conselho de Administração para que tome as providências 

abaixo: 

• Recursos em Excesso: Poderão ser adotadas as medidas que incrementam 

as operações de crédito (quebra de carências, liberações não enquadradas 

na política mediante análise, revisão das políticas, criação de novas linhas). 

No caso dos recursos não emprestados, estes serão aplicados no mercado 

financeiro. 

• Falta de Recursos: Havendo falta de recursos e demanda por crédito, a 

Cooperativa analisará fontes alternativas disponíveis no mercado para 

captação de recursos, mas deverá priorizar a revisão das políticas de crédito, 

mesmo que temporariamente, além da suspensão de quaisquer tipos de 

exceção, para adequado gerenciamento de liquidez. 

• Demissão Involuntária: Caso ocorra impacto financeiro relevante devido a 

grande fuga de sócios, o Conselho de Administração poderá aplicar a 

devolução das cotas partes parceladamente. 

 

8 DOCUMENTAÇÃO 

O Agente de Controle Interno e Risco - ACI deve documentar e 

armazenar todo tipo de registro/relatório que evidencie o cumprimento da política 

e dos procedimentos, pois será objeto de verificação pela auditoria interna e 

também pela supervisão do Banco Central do Brasil quando solicitado. 
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9 PLANOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

Para garantir a liquidez, a cooperativa adota um plano de capitalização 

entre seus associados, o qual deve ser difundido constantemente, mantendo um 

funding mais estável para fazer frente as operações de crédito diferidas. 

Ainda no intuito de garantir a liquidez da cooperativa, a mesma opera 

com modalidades de empréstimo que utilizam funding externo, garantindo assim 

a manutenção da liquidez e a disponibilidade do crédito ao associado, 

diversificando as fontes de captação de recurso por intermédio de outras 

instituições financeiras. 

 

Histórico de elaboração, revisões, responsáveis, versões e período. 

 

 

Descrição  Revisão da Política de Gerenciamento de Risco de Liquidez 

Versão  02 

Revisado em: Junho/2021 

Responsável pela Elaboração Precisão Soluções 

Revisado por: Gizele, Giuliana e Suélen 

Número da Ata com aprovação do CA 06/2021 de 23 de junho de 2021 

Aprovado em AGE em: N/A 

Válido A partir da aprovação do CA 


