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1. Princípios Básicos do Gerenciamento de Liquidez dos 
Fundos de Investimentos 

 
A PLANNER CORRETORA DE VALORES S/A (“Planner”) apresenta a Política de Gerenciamento 

de Risco de Liquidez (“GRL”), elaborado de acordo com a legislação vigente e alinhado às 

diretrizes do Código de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos da 

ANBIMA.  

 

O GRL tem como principal objetivo garantir a capacidade de pagamento dos Fundos de 

Investimento (“Fundo” ou “Fundos”), considerando as estratégias de investimentos, os limites 

de riscos e a otimização dos recursos disponíveis, portanto, podemos definir como sendo a 

capacidade do Fundo honrar com os seus compromissos financeiros em decorrência dos 

resgates de investidores e/ou operações realizadas, incorrendo em pouca ou nenhuma perda, 

mitigando ao máximo o risco de liquidez. 

 

O risco de liquidez deve ser analisado sob os seguintes aspectos: 

 

(i) A liquidez dos diferentes ativos financeiros do Fundo; 

 

(ii) As obrigações do Fundo, incluindo depósitos de margem esperados e outras garantias; 

 

(iii) Adequação à cotização do Fundo e prazo para liquidação de resgates; 

 

(iv) Os valores de resgate esperados em condições ordinárias; e 

 

(v) O grau de dispersão da propriedade das cotas. 

 

Visando seguir as melhores práticas de mercado, adotamos os seguintes princípios de GRL: 

 

I. Formalismo: A área de Gestão de Recursos é responsável pela qualidade do processo e 

metodologia de GRL, bem como sua formalização e comunicação a todos os intervenientes no 

processo de gestão de liquidez. Estão envolvidos na Política de GRL os gestores e analistas de 

Fundos e as áreas de Back Office, Risco e Compliance. 

 

• Back-Office: responsável pelo acompanhamento do processamento da carteira, 

registros dos ativos e passivos da carteira e cálculo da cota. Esta área é segregada da área de 

gestão de Fundos e consequentemente submetida a outra diretoria. 

 

• Risco: responsável pela elaboração e monitoramento do GRL. Esta área é segregada da 

área de gestão de Fundos e consequentemente submetida a outra diretoria. 
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• Compliance: responsável pela supervisão da aplicação dos procedimentos descritos 

nessa Política quanto ao GRL dos Fundos, com o objetivo de garantir segurança em relação aos 

riscos que possam envolver os cotistas. Esta área é segregada da área de gestão de Fundos e 

consequentemente submetida a outra diretoria. 

 

II. Abrangência: Todos os Fundos constituídos sob a forma de condômino aberto sob a gestão 

da Planner estão sujeitos ao processo de avaliação de liquidez dos ativos integrantes de suas 

respectivas carteiras.  

 

III. Melhores Práticas: O processo e a metodologia do GRL da Planner seguem as melhores 

práticas de mercado; 

 

IV. Comprometimento: A Planner compromete-se em garantir que (a) os critérios de avaliação 

da liquidez refletem os preços e condições de mercado, e (b) que a liquidez é efetivamente 

gerenciada e que as políticas e procedimentos para tal são apropriadas para controlar e limitar 

o risco de liquidez; 

 

V. Equidade: O critério preponderante do processo de escolha de metodologia, fontes de 

dados e/ou qualquer decisão de GRL deverá ser o tratamento equitativo dos cotistas; 

 

VI. Objetividade: As informações de preços, cenários institucionalmente reconhecidos, 

condições de mercado e/ou evolução histórica de cotações e/ou volume negociado de 

determinados ativos, registros de aplicações e resgates de investidores a serem utilizados no 

processo de GRL serão obtidas por meio de fontes internas e externas, estas últimas 

prevalecendo em casos de conflitos; 

 

VII. Consistência: Um mesmo ativo terá, necessariamente, a mesma avaliação de sua liquidez 

em qualquer um dos Fundos sob a gestão da Planner; 

 

VIII. Frequência: O GRL deve ter frequência mínima semanal, de forma a garantir as condições 

de resgates estabelecidas no Regulamento de cada Fundo sob a gestão da Planner; 

 

IX. Transparência: A metodologia de GRL adotada pela Planner objetiva exercer um trabalho 

com muita transparência, alocando os recursos em papéis de liquidez consistente para com as 

estratégias de investimentos e rentabilidade alvo de cada Fundo sob gestão. A Planner se 

compromete a registrar na ANBIMA a Política de GRL sempre em sua forma mais atualizada, 

sempre que houver alterações, respeitado o prazo de até 15 dias contados de sua alteração ou 

da alteração das práticas anteriormente registradas. 

 

X. Procedimentos: A Planner disporá de fluxo de informação adequada para medir, monitorar 

e controlar o risco de liquidez das carteiras dos Fundos sob sua gestão, além de reportá-los aos 
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intervenientes no processo, destacando a utilização de sistema compatível com as 

necessidades de execução das rotinas que forem estabelecidas. 

 

2. Visão do Processo 
 
A coleta de preços e volumes é feita preferencialmente por meio de um arquivo gerado pelo 

sistema Rosys o qual utiliza as fontes relacionadas a seguir:  

 Rating de agências externas; 

 Spread de CDBs (BM&F Bovespa); 

 Taxas de Mercado (BM&F Bovespa, Anbima); 

 Valores de Benchmarks (Anbima, Bacen, BM&F Bovespa); 

 Valores de Moedas (Bacen); 

 Carteiras Teóricas (BM&F Bovespa, Anbima); 

 Cotas & Patrimônio Líquido de Fundos (CVM); 

 Fluxo de Pagamentos de Títulos (Bacen, BM&F Bovespa); 

 Informações de Ações e Opções (Setores, Emissões, Preços praticados, Volume 
Negociado, Número de Negócios, Aluguel de Ações) (BM&F Bovespa); 

 Informações sobre Debêntures (Emissões, PU, Contrapartes) (SND, BM&F Bovespa); 

 Lista de ISINs (BM&F Bovespa); 

 Mercado Secundário de Títulos Públicos (Bacen, Anbima); 

 Prêmios de Referência de Opções para montagem de superfícies de Volatilidade 
(BM&F Bovespa). 

 

Na impossibilidade de utilização de uma ou mais fontes primárias de preços, serão utilizadas 

fontes secundárias de preços conforme descrito nos respectivos critérios de precificação dos 

ativos. Quando o método alternativo for a cotação com participantes ativos de mercado, o 

critério de escolha dos participantes será a reputação do participante junto ao mercado e a 

sua disponibilidade no envio de informações  

 

Todas as informações são analisadas e armazenadas em uma base de dados, de tal modo a ter 

todo o histórico de preços, taxas e volumes utilizados diariamente nas análises. Caso sejam 

encontradas inconsistências nos preços ou volumes de algum ativo procede-se a identificação 

das inconsistências e se necessário sua correção antes que estes preços e volumes sejam 

considerados. 

3. Estrutura Organizacional 
 
O processo de GRL está baseado em Política específica, a qual contempla as diretrizes, 

procedimentos de controles, método alinhado às práticas de mercado, avaliações dos riscos da 

atividade e processos decisórios. A presente Política deverá ser revisada pelo Diretor de 

Gestão de Recursos e demais intervenientes do processo no mínimo, uma vez ao ano, 
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oportunidade em que será verificada a sua eficiência e eficácia, propondo melhorias ou 

adequações para atingir o objetivo proposto. 

 

A Política de GRL consiste em: 

 

(1) Definição de responsabilidades e identificar cargos ou grupos responsáveis pelo GRL; 

 

(2) Descrição da estratégia de liquidez, que defina a abordagem geral a ser seguida na sua 

gestão de liquidez dos Fundos, incluindo objetivos quantitativos e qualitativos. A estratégia de 

liquidez deve cobrir diretrizes específicas de composição de ativos e passivos, abordando 

inclusive questões como volume de aplicações em ativos ilíquidos; 

 

(3) Estabelecer um processo de mensuração e monitoramento de liquidez, priorizando a 

eficiência da metodologia de projeções de fluxo de caixa; 

 

(4) Estabelecer parâmetros quantitativos e limites para assegurar níveis de liquidez adequados. 

Estes parâmetros e limites variam de acordo com a política de investimento e regras de 

cotização, definidos no Regulamento do Fundo, além das circunstâncias de mercado; 

 

(5) Estabelecer procedimentos de controle para assegurar a aderência às políticas e 

procedimentos definidos pelo Diretor de Gestão de Recursos; e 

 

(6) As exceções às políticas, limites e autorizações serão aprovadas no Comitê de Risco e 

Precificação (“Comitê”)1. Posições que excedam os limites estabelecidos devem receber 

atenção especial do Gestor e a questão deve ser resolvida segundo os procedimentos 

aprovados. 

4. Limites Operacionais 
 
Os limites operacionais definidos nesta Política e/ou Comitê devem ser respeitados pelo 

Gestor, sem prejuízo do disposto na política de investimento definida no Regulamento de cada 

Fundo sob gestão da Planner. A Área de Risco emitirá relatório das exposições e o 

cumprimento dos limites operacionais. Eventuais desenquadramentos serão comunicados à 

Área de Gestão de Recursos, com cópia ao Compliance, para avaliação e proposição de 

medidas corretivas. O controle de GRL será baseado primordialmente na negociabilidade dos 

ativos e na capacidade de liquidação em determinados intervalos de tempo. 

                                                           
1
 As regras de composição, hierarquia, alçada, periodicidade, processo de tomada de decisão e formalização do 

Comitê estão descritos no Manual de Marcação a Mercado da Planner, que se encontra disponível no site 
HTTP://www.planner.com.br. 

http://www.planner.com.br/
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5. Controle e Mitigação do Risco de Liquidez 
 
A liquidez será monitorada dentro de parâmetros normais de mercado, entretanto, serão 

também consideradas condições alternativas nos casos de mudanças de cenário. A construção 

destes cenários considera tanto fatores internos (novos produtos / campanha de vendas / 

pulverização do passivo), quanto a fatores externos relacionados às condições de mercado. 

 

A construção parte de estimativas de parâmetros com determinado grau de incerteza que 

geram impactos no fluxo de caixa dos Fundos, com certo nível de conservadorismo para 

garantir a liquidez. A alteração destes fatores, que determinam o momento e a intensidade do 

impacto estimado, influencia o resultado obtido.  

 

A criação de cenários, parâmetros, metodologia utilizada e gerenciamento serão realizados por 

carteira, adotando-se critérios que melhor se ajustem a cada produto ou família de produtos. 

6. Metodologia de Controle e Sistemas 
 
O Controle de Liquidez abrange a verificação da quantidade necessária de recursos financeiros 

para suprir a necessidade de caixa dos Fundos, considerando inclusive eventuais coberturas de 

ajustes e margens de garantia em operações realizadas nos mercados de derivativos. 

 

A operacionalização dos procedimentos será efetuada de forma sistematizada, desenvolvido 

especificamente para identificação e monitoramento do risco de liquidez. 

7. Critérios de Controle e Gerenciamento do Risco de Liquidez 
 
• Para definição do período de disponibilidade dos recursos, será utilizado sempre o prazo de 

liquidação do ativo, conforme sua natureza; 

 

• Para estimar a negociabilidade do ativo, a posição em determinado ativo será comparada 

com a média móvel dos últimos 21 dias úteis do volume negociado do mesmo ativo no 

mercado, sendo que desta média assume-se que a Planner consiga liquidar 30% da média do 

volume diário; 

 

• No caso de aplicação em cotas de outros Fundos, será considerado o prazo de liquidação 

financeira do Fundo investido. Vale ressaltar que os procedimentos de controle de liquidez dos 

gestores de Fundos de terceiros serão verificados no processo de due dilligence; 

 

• O controle de liquidez dos Fundos sob gestão da Planner será realizado através de relatórios 

por Fundo, com distribuição para as Áreas envolvidas no processo; 
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• Para os ativos utilizados em margem de garantia, será considerado o período da data de 

liquidação deste ativo dependendo de sua natureza, após a liquidação do ativo para o qual a 

garantia está sendo utilizada;  

 

• Para os ativos de crédito privado será considerado, para efeito de liquidez, a data de 

vencimento dos ativos, exceto os ativos com cláusula de recompra que terão sua liquidação 

em D+1;  

 

• A liquidez do ativo será representado pelo financeiro disponível na data de cotização/resgate 

do Fundo;  

 

• No mesmo relatório serão apresentadas informações sobre os resgates e captações, tanto 

em valor financeiro, como em percentual do patrimônio líquido. A Planner considera a média 

trimestral dos resgates e captações realizadas pelos Fundos e compara este valor com a 

liquidez dos ativos. Caso o percentual do passivo esteja maior que o do ativo no prazo de 

cotização/resgate do Fundo o gestor é notificado para enquadrar a carteira; 

 

• Ademais, para mitigar o risco do Fundo não ser capaz de honrar eficientemente as 

obrigações esperadas e inesperadas, o ativo líquido do Fundo deve ser maior que o percentual 

detido pelo maior cotista do Fundo ou no mínimo de 5%, em observação ao monitoramento 

do grau de dispersão da propriedade das cotas, exceto no caso dos Fundos exclusivos e 

restritos cuja quantidade de cotistas não permite seu efetivo gerenciamento de liquidez. Para 

estes Fundos adota-se os demais procedimentos estabelecidos ao longo desta Política. 

 

• Além de gerenciar a liquidez por fundo individualmente, também será monitorado o impacto 

de cada ativo de uma forma consolidada, através da somatória dos ativos dos fundos sob 

gestão.   

8. Testes de Estresse 
 

• O Teste de Estresse têm por objetivo verificar o comportamento do Fundo em situações de 

mercado com grande volatilidade, incertezas e saída maciça de investidores; 

 

• Para estimar situações de estresse, o Comitê define um percentual que é submetido na 

carteira de cada fundo, o qual é subtraído das posições dos ativos e somado nas posições 

passivas, ou seja, com base em um cenário pessimista, temos a visão de cada fundo submetido 

a possíveis oscilações de mercado. Esse percentual de estresse é definido na reunião do 

Comitê e devidamente registrado em ata. O teste de estresse é realizado e incluído no 

relatório de liquidez semanalmente, sendo que caso algum limite seja ultrapassado o gestor 

será notificado e deverá responder a notificação, justificando o desenquadramento ou 

explicando quais medidas serão tomadas para enquadramento do referido fundo. No 
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processamento subsequente, o departamento de risco verificará o enquadramento ou 

considerará a justificativa de manter extrapolado o limite pré-definido. Mensalmente é 

apresentado ao Comitê um resumo do ocorrido no mês anterior. 

9. Mitigantes e Tratamentos em Situações Especiais de 
Iliquidez 

 

Com o objetivo de mitigar maiores problemas ocasionados por eventual situação atípica de 

iliquidez no mercado, sempre buscando o melhor interesse dos cotistas, buscamos utilizar as 

seguintes práticas: 

 

• Estimular a pulverização do passivo para Fundos destinados ao público geral; 

 

• Monitorar constantemente a evolução do volume de resgates em valores financeiros e em 

percentual do patrimônio líquido; 

 

• Preferência na utilização dos ativos mais líquidos possíveis, na implementação das 

estratégias de investimento; 

 

• Diversificação das carteiras em vários ativos, instrumentos e vencimentos, sem prejuízo das 

políticas de investimento descritas nos regulamentos dos Fundos; 

 

• Monitoramento constante dos limites de liquidez conforme a cotização/resgate de cada 

Fundo, inclusive sob a ótica de cenários alternativos. 

 

Em último caso, buscando sempre o melhor interesse dos cotistas, os Fundos poderão ser 

fechados para resgates e simultaneamente para novas aplicações, conforme Art. 39 da ICVM 

555, até que seja normalizada uma eventual situação atípica de liquidez no mercado. Tal 

medida será realizada através de comunicação de fato relevante aos cotistas e CVM e 

convocação de Assembleia Geral Extraordinária no prazo definido pela legislação. 

10. Procedimentos 
 

(1) Manter de forma adequadamente documentada os critérios e a estrutura estabelecidos 

para o controle do risco de liquidez; 

 

(2) Elaborar análises econômico-financeiras que permitam avaliar o impacto dos diferentes 

cenários na condição de liquidez de seus fluxos de caixa, levando em consideração, inclusive, 

fatores internos e externos; 

 

(3) Elaborar relatórios que permitam o monitoramento dos riscos de liquidez assumidos; 
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(4) Realizar avaliações voltadas à identificação de mecanismos e instrumentos que permitam a 

obtenção dos recursos necessários para reversão de posições que coloquem em risco a 

situação de caixa e a rentabilidade do Fundo; 

 

(5) Promover a imediata disseminação das informações e análises empreendidas sobre risco de 

liquidez a todos os intervenientes no processo de gestão de liquidez, bem como as conclusões 

e providências adotadas; 

 

(7) Estabelecer plano de contingência contendo estratégias de administração de situações de 

crise de liquidez. 

 

Dada a necessidade de se adotar uma posição proativa na gestão do risco de liquidez e 

buscando identificar situações que possam comprometer a rentabilidade dos Fundos e 

descumprimentos potenciais dos limites estabelecidos, os procedimentos serão 

constantemente reavaliados para que a cada situação de anormalidade possa sugerir medidas 

mitigadoras tempestivamente. 

11. Plano de Contingência 
 

O plano de contingência para situações de estresse de liquidez consiste em um conjunto de 

procedimentos para identificar a crise potencial, transmitir a informação e guiar as ações a 

serem tomadas a partir do momento da identificação do problema. 

 

Além disso, os procedimentos envolvidos no GRL das carteiras dos Fundos serão preservados 

em situações de adversidades, conforme Política de Contingência da Planner. 

12. Documentação 
 

A Área responsável pelo GRL 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 pelas Entidades Reguladoras quando solicitados. 

13. Novos Fundos de Investimentos 
 

O lançamento de novos Fundos sob a gestão da Planner ou alterações das características dos 

Fundos existentes deverão ser precedidos de análise dos seus riscos inerentes. 

 

Para análise do passivo do Fundo, caso não haja informações suficientes, como histórico 

disponível, será utilizado a análise de similaridade, justificando prazos analisados por (i) tipo de 

Fundo; (ii) política de investimento; (iii) regras de movimentação; e (iv) público-alvo.  
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14. Conclusões 
 

Com o objetivo de trazer maior robustez e segurança aos mecanismos de controle de risco na 

atividade de Administração de Recursos de Terceiros, foi apresentado a Política de GRL 

utilizada nas carteiras dos Fundos sob Gestão. A metodologia descrita foi implementada em 

sistemas automatizados, permitindo que quaisquer alterações/extensões necessárias sejam 

realizadas de forma eficiente. 

 

Todas as metodologias descritas anteriormente encontram-se implementadas em sistemas 

desenvolvidos em parceria com a própria instituição e prestador de serviço especializado em 

sistemas de risco. Também foram criados modelos de checagens, visando reduzir o risco 

operacional do processo. Eventos como ausência de informação enviada pelos provedores 

oficiais e/ou cotações incorretas informadas ao sistema foram contemplados.  

 

A presente Política tem como foco principal proporcionar a todos os colaboradores 

intervenientes no processo de gestão de liquidez uma forma de disseminar as diretrizes da 

Empresa no tocante ao GRL na atividade de Administração de Recursos de Terceiros, ou seja, 

apresentar as metodologias de avaliação e tomadas de decisões visando evitar as perdas 

potenciais decorrentes da exposição ao risco de liquidez de mercado a que estão sujeitos os 

ativos negociáveis em condições de mercado. As principais contribuições deste trabalho são as 

seguintes: 

 

(i) Salientar a importância da análise, mensuração e GRL de mercado em função das crises 

financeiras cada vez mais recorrentes que tem sido observadas nos últimos anos, crises essas 

que tem tido potencializado por este tipo de risco; 

 

(ii) Proposição de um modelo que, ao contrário da maioria dos modelos propostos na 

literatura sobre o tema que incorporam o risco de liquidez de mercado ao risco de mercado 

avaliando-os em conjunto, permite uma avaliação isolada do risco de liquidez de mercado, em 

função dos prazos de cotização/resgate dos Fundos; 

 

(iii) Apresentação da Metodologia de controle do risco de liquidez, objetivando a valoração dos 

principais ativos negociáveis do mercado brasileiro, de forma que tenham uma aproximação 

maior com a realidade do que a curva normal, inclusive em condições adversas de mercado. 
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Disclaimer 

 

Este material é meramente informativo. Este documento foi preparado pela Planner e está 

sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, 

estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas a mudanças como 

resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. 

 

Apesar de cuidar da exatidão dos dados, a Planner não se responsabiliza pela total precisão 

das informações que poderão, eventualmente, estar incompletas e/ou resumidas. 

 

A Planner também não se responsabiliza por qualquer operação que venha a ser feita 

considerando os prognósticos sobre o comportamento dos ativos aqui mencionados. 

 

Esta apresentação não é uma recomendação de qualquer investimento ou administrador de 

investimentos específico, nem uma oferta ou convite para a compra de qualquer produto de 

investimento. 

 

Nenhuma parte deste documento pode ser: 

 

(i) copiada, fotocopiada, ou duplicada de nenhuma forma, e por quaisquer meios, ou 

 

(ii) redistribuída sem prévio consentimento da Planner. 

 

Contatos: 

Planner Corretora de Valores S.A. 

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900 – 10°andar. 

04538-132 São Paulo – SP Brasil 

0800 179 444 

www.planner.com.br 

faleconosco@planner.com.br 

CNPJ: 00.806.535/0001-54 

 
 

Planner Corretora de Valores S.A. 


