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ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE LIQUIDEZ 
 
 

1. INTRODUÇÃO: 
 
O Banco Central estabeleceu através da Resolução nº 2.804 de 21 de dezembro de 2000 
revogadas em 01/01/2013 através da Resolução 4.090 de 24/05/2012, a obrigatoriedade para 
as instituições financeiras manterem sistemas de controles de todas as operações praticadas 
no mercado financeiro e de capitais, de forma a evidenciar o Risco de Liquidez da instituição 
financeira, adicionalmente através de Edital de Audiência Publica 38/2011, de 29 de dezembro 
2011, solicitou indicação de um Diretor Responsável pelo Gerenciamento do Risco de Liquidez 
a partir de 30 de junho de 2012. 
 
O conceito de liquidez é essencial para qualquer instituição do mercado financeiro. 
 
Entende-se por Risco Liquidez a capacidade de uma instituição honrar suas obrigações no 
vencimento, incorrendo em pouca ou nenhuma perda. 
 
O risco de liquidez é a possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar seus 
compromissos no vencimento, ou somente honrando com elevadas perdas. 
 
Se uma única instituição deixar de honrar seus compromissos, poderá gerar o chamado Risco 
Sistêmico para todo o sistema financeiro. 
 

2. POLÍTICA INSTITUCIONAL: 
 
O Gerenciamento do Risco de Liquidez pela DIBRAN DTVM LTDA está estruturado de acordo 
com as diretrizes do Banco Central do Brasil e do Comitê da Basiléia, visando proporcionar a 
permanente adequação do gerenciamento à natureza das operações, complexidade dos 
produtos e serviços oferecidos e a dimensão da sua exposição a esse risco, também de forma 
que os limites e margens estabelecidas pela Alta Administração estejam sempre compatíveis e 
adequados de acordo com a legislação. 
 
Contamos com sistemas de Risco de Liquidez para monitoramento, atribuição da área de 
compliance para acompanhamento dos fluxos de caixa diários, posições em aberto, 
alavancagem, risco intra-diário, exposição cambial, bem como uma avaliação de sua 
adequação em relação aos limites operacionais estabelecidos pela liquidez dos ativos 
negociados, e pelo impacto de cenário negativo no caixa. 
 
Os relatórios são enviados através do Doc. 2011-DDR (diário) – 2040-DRM (mensal) e 2041-
DLO (mensal) ao Banco Central do Brasil por mensageria. 
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3. METODOLOGIAS: 
 
O Gerenciamento de Risco de Liquidez juntamente com os Riscos Operacionais, de Mercado, 
de crédito, de Capital, Legal, reputação etc. constitui-se numa das mais importantes atividades 
a serem tratadas dentro da instituição. 
 
Na DIBRAN DTVM LTDA o Risco de Liquidez é gerenciado por meio de metodologias e 
modelos que visam gerir a capacidade de pagamento da Instituição, considerando o 
planejamento financeiro, os limites de riscos, exposição cambial e a otimização dos recursos 
disponíveis, permitindo, no entanto embasar decisões estratégicas antecipadas com grande 
agilidade em alto grau de confiança. 
 
A DIBRAN DTVM LTDA mantém níveis de liquidez adequados, resultado da qualidade de seus 
ativos e do rigoroso controle sobre o Risco de Liquidez. 
 
Diariamente é feito o acompanhamento detalhado dos movimentos de entrada e saída das 
operações, dos ajustes diários, das posições em aberto, das chamadas de margens de 
garantias, das aplicações e resgates de acordo com as necessidades do fluxo de caixa, onde 
os movimentos são gerados por sistemas e posterior envio ao Banco Central do Brasil através 
dos doc. DDR – DRM - DLO.  
 
Nossa estrutura no gerenciamento do risco de liquidez visa à garantia de continuidade das 
atividades desenvolvidas, através do estabelecimento de Procedimentos, Pontos de Controles 
e Planos de Ações capazes de identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar riscos, de 
maneira a eliminar e/ou reduzir perdas e quaisquer impactos adversos sobre as operações da 
Dibran DTVM Ltda, sejam elas conduzidas pela instituição ou por terceiros. 
 
 

4. ESTRUTURA GERENCIAMENTO DE RISCO LIQUIDEZ 
 
A Estrutura de Gerenciamento do Risco da Dibran DTVM Ltda está diretamente subordinada à 
Diretoria da instituição, que além de nomear formalmente Diretor responsável pela mesma, 
destacou unidade específica para a Gestão de Riscos. As responsabilidades do Diretor 
nomeado abrangem a aprovação e revisões periódicas da Política de Gerenciamento dos 
Riscos, sendo suas decisões subsidiadas por informações coletadas por meio do 
monitoramento de Pontos de Controles previamente definidos. Tanto a Estrutura como o 
Sistema de Gerenciamento do Risco são constantemente avaliados pelo Comitê de Riscos e 
Compliance, que tem a participação do Diretor Presidente da Dibran DTVM Ltda para a 
discussão de suas pautas. 
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1. Organograma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

5. PRINCIPAIS LIMITES OPERACIONAIS: 
 
 
A DIBRAN DTVM LTDA segue a metodologia do Banco Central do Brasil para cálculo da 
parcela de exposição aos riscos e acompanhamento da utilização de capital alocado. Existem 
limites e alçadas especificas por operação, que são definidas pela área de risco e aprovadas 
pela área de compliance, as aprovações tem por objetivos analisar, deferir ou indeferir as 
propostas de operações de crédito e garantias, após avaliação e parecer do Gerente 
responsável pela operação. 
 
 

6. PLANO DE CONTINGÊNCIA: 
 
O plano de contingência é parte importante deste relatório, devendo ser atualizado 
tempestivamente, de forma a garantir a execução em tempo hábil de ações e medidas, caso 
seja necessário, visando sempre o retorno rápido aos níveis de liquidez aceitáveis. 
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