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Informações da instituição

Nome da instituição

G5 Administradora de Recursos Ltda.

CNPJ da Instituição

09.446.129/0001-00

Informações do manual

Nome do manual

Políticas Internas - Gerenciamento de Risco de
Liquidez

Versão

Janeiro 2022

Data de registro

25/02/2022

Data de vigência

25/02/2022

Visto que as Regras e Procedimentos de Risco de Liquidez para os Fundos 555 estabelece regras,
critérios, procedimento e controles para a gestão do risco de liquidez para os Fundos 555 constituídos
sob a forma de condomínio aberto, solicitamos informar:

A presente política/manual é aplicável para
quais modalidade de fundos?

Fundos 555

A presente política/manual é aplicável para os
fundos destinados para quais tipos de
Investidores em Geral
investidores?
A presente política/manual é aplicável para os
Aberto
fundos sob qual forma de condomínio?

Descrever o objetivo e abrangência da
presente política/manual. Caso a instituição
deseje, podem ser descritos nessa seção os
tópicos referente à Definições e Princípios
utililizados

https://app.looplex.com

O Manual de Gerenciamento de Risco de
Liquidez (MGRL) tem por objetivo monitorar e
alertar eventuais descasamentos entre ativos e
passivos de um Fundo de Investimento 555,
nos termos da legislação vigente.
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Responsabilidade

Descrever as responsabilidades de cada uma
das áreas envolvidas no processo de
gerenciamento de risco de liquidez?

O Gerenciamento do Risco de Liquidez é de
responsabilidade do Comitê de Risco em
conjunto com a área de Risco e Middle-Office a
qual deve imediatamente informar a equipe de
gestão e ao administrador do fundo de
investimento os eventos que coloquem em
risco a liquidez do portfólio.

Estrutura Funcional

Conforme disposto no Art. 10 do Código de
ART, as instituições participantes devem
manter em sua estrutura área(s) que seja(m)
responsável(is) por seus controles internos
e/ou Compliance. Nesse sentido solicitamos
informar qual é a área ou profissional é

Riscos e Outros

responsável pelo monitoramento/controle do
gerenciamento do risco de liquidez?
Informe área ou profissional que é
responsável pela gestão de risco de liquidez

Com base na informação apresentada no item
acima, informar qual a área e/ou pessoal
responsável pelo monitoramento/controle do
gerenciamento do Risco de Liquidez
detalhando suas responsabilidades, linhas de
reporte e independência (hierárquica e
funcional)

Quantos profissionais da instituição atuam
nas atividades de monitoramento/controle do
gerenciamento do risco de liquidez?

https://app.looplex.com

Comitê de Risco em conjunto com as áreas de
Risco e Middle-Office.

O Gerenciamento do Risco de Liquidez é de
responsabilidade do Comitê de Risco em conjunto
com a área de Risco e Middle-Office, as quais
deverão imediatamente informar a área de Gestão
e ao Administrador do Fundo de Investimento
todos e quaisquer eventos que coloquem em risco a
liquidez do portfólio.
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Tempo de atuação na instituição

Até 01 ano

0

de 01 até 03 anos

0

acima de 03 anos

2

Tempo de atuação no mercado

Até 01 ano

0

de 01 até 05 anos

0

acima de 05 anos

2

A instituição possui fóruns, comitês,
organismos equivalentes para tratar os
assuntos referente à gestão do risco de

Sim

liquidez?
Informe como é a tomada de decisão
referente à gestão de risco de liquidez

O Comitê de Risco (“Comitê”) tem por objetivo
definir e revisar as metodologias, controles e limites
de riscos aplicáveis para os fundos de investimento.
As metodologias, controles e limites definidos
devem ser implementados e monitorados pela área
de Risco e Middle-Office.
O Comitê de Risco se reunirá mensalmente,
devendo no mínimo a cada 12 meses revisitar os
modelos e parâmetros de risco utilizados.
O Comitê será composto por representantes da
área de Gestão (2), Risco (1) e Controles Internos e
Compliance (1). Estes participantes possuem poder
de voto, com exceção dos representantes de Risco e

https://app.looplex.com
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Controles Internos e Compliance que detém
poderes de veto. Demais participantes da G5
Partners podem ser convidados ao Comitê, porém
sem poder de voto/veto.
Deseja inserir no documento algum tipo de
organograma e/ou fluxo
operacional/decisório?

Não

Política de Gestão do Risco de Liquidez

O Gerenciamento do Risco de Liquidez é de
responsabilidade do Comitê de Risco em conjunto
com a área de Risco e Middle-Office, as quais
Descrever a metodologia, estrutura
organizacional e de governança, bem como
controles internos utilizados pela instituição
para a gestão do risco de liquidez?

deverão imediatamente informar a área de Gestão
e ao Administrador do Fundo de Investimento
todos e quaisquer eventos que coloquem em risco a
liquidez do portfólio. As metodologias utilizadas
para o Gerenciamento do Risco de Liquidez são
estabelecidas com base em critérios consistentes e
passíveis de verificação e estão em concordância
com as normativas vigentes.

Informar a periodicidade de revisão do
manual/política
Qual a periodicidade mínima de revisão da
presente política/manual?
Informar se o presente manual/política se
trata do primeiro documento, a ser registrado
junto à ANBIMA, que descreve os processos,
controles e metodologia adotada referente ao

Anual

Anual.

Não

gerenciamento/controle do Risco de Liquidez
Informar o link (site da instituição) para
acesso ao manual política de gerenciamento
do Risco de Liquidez.

https://g5partners.com/areas-deatuacao/gestao-de-patrimonio/

Qual a data do início de sua vigência?

25/02/2022

https://app.looplex.com
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gerenciamento do Risco de Liquidez da
instituição sofreu alguma modificação
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Não

relevante?
Como é a governança e estrutura
organizacional utilizada para a tomada de
Vide Comitê de Risco.
decisões com relação aos níveis de ocupação
e extrapolação dos limites de liquidez?
Informar quais são os controles utilizados
para o gerenciamento do risco de liquidez

Ferramentas e Sistemas desenvolvidos
internamente

Em linha com as informações prestadas no
item anterior descrever quais são os controles
e ferramentas utilizados pela instituição nas
Ferramentas e sistemas de desenvolvimento próprio.
atividades de gerenciamento/monitoramento
do Risco de Liquidez
Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos,

Quais são as providências tomadas no caso
de fechamento dos mercados e/ou casos
excepcionais de iliquidez dos ativos?

solicitamos ao administrador do fundo de investimento
para fechar o fundo para resgates de forma a manter
todos os cotistas em igualdade de condições e evitar
possível transferência de riqueza.

São constituídos fóruns, comitês ou
organismos equivalentes para tratar os
assuntos referente à gestão do Risco de
Liquidez?

Sim

Composição de fóruns, comitês ou organismos

Qual o número mínimo de membros para a
instauração das reuniões?
Quais as regras de composição mínima?

de 3 a 5 membros

O Comitê será composto por representantes da
área de Gestão (2), Risco (1) e Controles Internos e
Compliance (1). Estes participantes possuem poder
de voto, com exceção ao representante de Risco e

https://app.looplex.com
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Controles Internos e Compliance que detém poder
de veto.
Selecione qual a periodicidade de reuniões
ordinárias e situações demandem

mensal

convocações extraordinárias

Qual a periodicidade de reuniões ordinárias e O Comitê se reúne mensalmente e poderá se
reunir extraordinariamente caso algum membro
situações demandem convocações
solicite uma reunião ou algum trigger, objeto de
extraordinárias
controle e monitoramento, ocorra.
O processo de tomada de decisão no âmbito
dos fóruns, comitês ou organismos consiste
em:

Voto de Qualidade (aprovação final)

O Comitê será composto por representantes da
Em linha com as informações prestadas no
item anterior descrever como é o processo
de tomada de decisão.

área de Gestão (2), Risco (1) e Controles Internos e
Compliance (1). Estes participantes possuem poder
de voto, com exceção ao representante de Risco e
Controles Internos e Compliance que detém poder
de veto. Demais participantes da G5 Partners
podem ser convidados ao Comitê, porém sem
poder de voto/veto.

Informar se dentre os membros que
participam do fórum, comitê, organismos
algum deles possui o poder de veto nas
decisões?

Sim

Informar qual o cargo/função do membro que Risco e Controles Internos e Compliance
possui o poder de veto
detém poder de veto

Funções das estruturas organizacionais

Quais são as áreas e as funções das
diferentes estruturas organizacionais

https://app.looplex.com

Áreas de Risco e Middle-Office.
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responsáveis pelo gerenciamento do risco de
liquidez?
Qual a hierarquia sobre as decisões?
Descrever como a instituição assegura a
independência dos membros responsáveis
pelo gerenciamento/controle do risco de
liquidez com relação as suas atividades,
decisões e posicionamentos

Comitê de Risco > Área de Risco > Middle Office.

Áreas segregadas física e digitalmente, sem prejuízo das
decisões tomadas nos Comitês multidisciplinares.

Qual a linha de report hierárquico da área
responsável pelo monitoramento/controle do Fórum, Comitê, Organismo
risco de liquidez?

Como são tratados e mitigados os potencias
conflitos de interesse?

Áreas segregadas física e digitalmente sem
prejuízo das decisões tomadas nos Comitês
multidisciplinares.

A quem compete a definição do plano de ação
nos casos de rompimento/extrapolação dos
limites?

Fórum, Comitê, Organismo

Nos casos de rompimento/extrapolação de
limites qual o prazo para
reenquadramento/recomposição dos limites?

Em até 5 dias úteis

Como são definidos os planos de ação a
serem seguidos nos casos de
rompimentos/extrapolações de limites?

O Assunto é levado ao Comitê de Risco.

Metodologia do Processo

Informar em qual o tipo de metodologia a
instituição se baseia para estabelecer os
indicadores de liquidez dos fundos de
investimento sob gestão?
Em linha com as informações prestadas no
https://app.looplex.com

tipo de fundo, estratégia de investimento,
público-alvo, características e condições de
movimentação

Prazo de cotização e liquidação dos Fundos de
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premissas utilizadas
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Investimento, bem como, histórico de resgate dos
cotistas no Fundo. Analisamos a relação de liquidez
Ativo x Passivo para identificar possíveis descasamentos.

Todas as liquidações não liquidadas, bem como, outras

Informar de forma detalhada como são
despesas que os Fundos incorram, são elencadas em um
contemplados as ordens/pedidos de resgates
controle que efetuamos de fluxo de caixa futuro dos
já conhecidos (pendentes de liquidação) para
Fundos para que possamos manter a relação de liquidez
mensurar a demanda de liquidez dos fundos
(ativo x passivo) alinhada.

Visto que as Regras de Liquidez estabelecem
que o Gestor de Recursos de Terceiros deve
estimar o comportamento do passivo de seus
fundos de acordo com os seguintes vértices:
1 (um), 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco), Nos utilizamos das seguintes janelas: 1; 2; 3; 4; 5; 21; 42;
21 (vinte e um), 42 (quarenta e dois), e 63
63; 126; e 252.
(sessenta e três) dias úteis, e elas são
Analisamos o comportamento do passivo Fundo dentro
do respectivo vértice de análise obtendo a maior
aplicáveis a todos os fundos, tenham eles
movimentação no período.
prazos de resgate superior ou inferior a 63
(sessenta e três) dias, diante do exposto
informar para quais janelas e como são
mensurados os indicadores de liquidez dos
fundos?
No gerenciamento de risco de liquidez são
utilizadas janelas intermediárias até o efetivo
pagamento do resgate/liquidação?

Não. Nos utilizamos das janelas mencionadas acima,
sem prejuízo do prazo de cotização do Fundo.

A instituição realiza o
monitoramento/controle do Risco de liquidez
Não
de forma "global" (todos os fundos sob gestão
de forma consolidada)?
Qual é o processo e como são
definidos/estabelecidos pela instituição os

Soft limits e Hard limits para os fundos sob
gestão?

Para fins de análises preventivas e detectivas, a
gestão de liquidez conta com indicadores de soft
limits e hard limits, respectivamente, que são
estabelecidos mediante critério próprio da G5
Partners.
Hard Limits: Relação de Liquidez Ativo x Passivo.

https://app.looplex.com
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Soft Limits: índice de 95% do hard limit.

Descrever como são realizados testes de
estresse periódicos que levam em
consideração movimentações do passivo e a
liquidez dos ativos e suas obrigações

Utilizamos como cenário de estresse dos ativos, o fator
de redução proposto pela ANBIMA no documento
"Metodologia de Cálculo de Liquidez para Fundos com
Investimentos em Ativos de Crédito Privado", sem
prejuízo da utilização de cenários de piores resgates
ocorridos na janela histórica do Fundo (desde seu início).

Para a realização dos testes de Estresse a
metodologia está baseada em:

Pior resgate observado na janela histórica do
fundo

Informar qual a janela histórica é utilizada

Desde o início do fundo

Qual a periodicidade de realização dos testes
de estresse:

Mensal

A definição dos cenários de estresse está
baseada em:

Estudos e análises internas

Ativos dos Fundos 555

Em qual critério a metodologia de gestão do
Risco de Liquidez está baseada?

Outros

Informe em qual critério a metodologia da
instituição está baseada

Vencimento ou cotização dos ativos.

Volume médio observado em mercado secundário

Títulos Públicos

0,00

Renda Variável

0,00

Cotas de Fundos

0,00

Renda Fixa Privada (Emissões Financeiras)

0,00

https://app.looplex.com
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Renda Fixa Privada (Emissões Corporativas) 0,00
Outras modalidades

Em linha com a informação prestada no item
anterior descrever de forma objetiva a
metodologia utilizada para a gestão do Risco
de Liquidez dos ativos
Selecione o tratamento dado aos ativos
depositados em margem, ajustes e garantias
e como eles são considerados na gestão do
risco de liquidez

0,00

Com o intuito de termos uma visão mais
conservadora da liquidez, utilizamos a data de
vencimento ou da cotização dos ativos.

São desconsiderados para fins de geração de
liquidez (caixa)

Em linha com a informação prestada no item
anterior descrever qual o tratamento dado aos
São desconsiderados para fins de análise do
ativos depositados em margem, ajustes e
risco de liquidez.
garantias e como eles são considerados na
gestão do risco de liquidez?

Passivo dos Fundos 555

Análise de Composição e Comportamento do Passivo

Como são considerados os resgate
esperados em condições ordinárias?

Os resgates esperados são determinados conforme
informações prestadas pelos clientes em seus
respectivos Formulários Suitabilities.

Os cotistas dos Fundos aos quais este manual
abrange, são clientes com gestão
Como são considerados o grau de
concentração das cotas por cotista?

discricionária. Desta forma, as
movimentações de passivo, salvo por uma
necessidade de liquidez do cliente, são
efetuadas conforme decisão do gestor.

É adotado/utilizado pela instituição algum
tipo de mecanismo que limite o grau de
https://app.looplex.com

Não
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concentração do cotista por fundo (qual o %
máximo do PL do fundo pode ser detido por
um mesmo cotista)?

Descrever como são considerados os prazos
para liquidação de resgates?

Os prazos para cotização e liquidação dos
resgates são analisados conforme o
regulamento do respectivo Fundo, sem
prejuízo dos prazos regidos na norma e neste
manual.

Dada a particularidade relacionada à cotistas
alocadores, distribuidores e, ou outros
gestores de Recursos, informar se a
Não
instituição possui algum tipo de limitador
com relação o grau de concentração desse
tipo de cotista no passivo dos fundos?
É utilizada pela gestora a matriz de
probabilidade de resgate divulgada pela
ANBIMA?

Não

Em linha com a informação prestada no item
anterior descrever qual o procedimento

Utilizamos os resgates históricos como
estimativa para resgates futuros analisando o

adotado para estimar e avaliar a
probabilidade de resgates dos fundos?

prazo conforme os vértices definidos neste
manual.

Atenuantes e Agravantes

Fatores atenuantes

Fator

Prazo de cotização

Atenuante

Sim

Agravante

Não

Fatores atenuantes
https://app.looplex.com
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Fator

Prazo de carência para resgate

Atenuante

Sim

Agravante

Não

Fatores atenuantes

Fator

Taxa de saída

Atenuante

Sim

Agravante

Não

Fatores atenuantes

Fator

Gates (limitadores do volume total de
resgates)

Atenuante

Sim

Agravante

Não

Fatores atenuantes

Fator

Limite estabelecido nos regulamentos dos
Fundos 555 sobre concentração por cotistas;

Atenuante

Sim

Agravante

Não

Fatores atenuantes
https://app.looplex.com
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Fator

Performance do Fundo 555

Atenuante

Não

Agravante

Sim

Fatores atenuantes

Fator

Fundos fechados para captação

Atenuante

Não

Agravante

Não

Fatores atenuantes

Fator

Captação líquida negativa relevante

Atenuante

Sim

Agravante

Sim

Fatores atenuantes

Possíveis influências das estratégias
Fator

seguidas pelo Fundo 555 sobre o
comportamento do passivo

Atenuante

Sim

Agravante

Não

https://app.looplex.com
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Fatores atenuantes

Outras características específicas do produto
Fator

que tenham influência da dinâmica de
aplicação e resgate

Atenuante

Sim

Agravante

Não

Fatores atenuantes

Fator

Outros

Atenuante

Não

Agravante

Não

Em linha com a informação prestada no item
anterior descrever quais são os fatores
atenuantes adotados pela instituição, bem
como detalhar como esses fatores são

O passivo dos Fundos geridos são
pulverizados e de clientes geridos de forma
discricionária pela G5 Administradora de
Recursos Ltda. Além deste fator nos

incorporados no processo de gerenciamento
do Risco de Liquidez

atentamos ao prazo de cotização e prazo de
carência dos fundos geridos.

Em linha com a informação prestada no item
anterior descrever quais são os fatores
agravantes adotados pela instituição, bem

O passivo dos Fundos geridos são
pulverizados e de clientes geridos de forma
discricionária pela G5 Administradora de

como detalhar como esses fatores são
incorporados no processo de gerenciamento
do Risco de Liquidez

Recursos Ltda. Além deste fator nos
atentamos ao prazo de cotização e prazo de
carência dos fundos geridos.

Disposições Gerais

Deseja inserir no documento algum tipo de
https://app.looplex.com

Não
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organograma, fluxo, tabela ou gráfico?
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