
 

 
 

Reserva de Liquidez 
 

Consideramos como a nossa mais importante política de Liquidez o fato de anteciparmos as potenciais necessidades 
de caixa durante uma crise de liquidez assim como a manutenção de uma reserva mínima de liquidez na forma de 
títulos públicos livres, operações compromissadas e caixa. Essa reserva de liquidez nos permite cobrir necessidades 
de caixa imediatas sem precisar vender outros ativos ou depender de mercados sensíveis ao risco de crédito. 
Acreditamos que essa liquidez adicional seja uma consistente fonte de recursos que nos oferece flexibilidade para o 
gerenciamento eficiente em um ambiente desafiador do ponto de vista de captação. Nossa reserva de liquidez reflete 
os seguintes princípios: 

• Os primeiros dias ou semanas de uma crise de liquidez são so mais críticos para sobrevivência de uma instituição. 

• Mantemos nosso foco em todas as saídas de caixa ou chamadas de garantia adicionais e não somente na 
interrupção de novas captações. Nosso negócios podem ter naturezas diversas de forma que nossa necessidade 
de liquidez pode ser determinada por uma série de fatores, incluindo movimentos de mercado, chamadas 
adicionais de garantia e compromissos previamente estabelecidos com clientes. Esses fatores podem variar 
drasticamente durante uma situação de estresse de mercado. 

• Durante uma crise de liquidez, as fontes de captação mais sensíveis ao risco de crédito, incluindo operações sem 
garantia/colateral como os depósitos a prazo, podem ficar temporariamente inacessíveis e suas condições gerais 
(taxa, prazo e necessidade de garantias) podem se alterar de forma material. 

• O tamanho da nossa reserva de liquidez é baseada em um modelo interno de liquidez assim como a avaliação 
qualitativa das condições de Mercado e do Goldman Sachs.  
  

 



 

 
 

Reserva de Liquidez 
 

Nossa Análise de Estresse de Liquidez se baseia em um cenário que inclui, estresse de mercado como um todo e/ou 
no âmbito da instituição, caracterizados por alguns ou todos os elementos abaixo: 

 
• Recessão global, o calote das dívidas por um país de médio porte, baixa confiança das empresas e mercado 

consumidor e instabilidade financeira geral.  

• Ambiente desafiador no mercado, com quedas materias no mercado de ações e aumento dos “spreads” de 
crédito. 

• Impactos no setor financeiro decorrentes da falência de um grande banco. 

• Uma crise no âmbito da instituição potencialmente gerada por grandes prejuízos, dano reputacional, litígio, 
saídas de executivos, e/ou rebaixamento de “ratings”das instituições. 

 

Os seguintes parâmentros são de fundamental importância para a nossa Análise de Estresse de Liquidez: 
 

• Necessidades de liquidez ao longo de um cenário de 30 dias. 

• Nenhum suporte das instituições governamentais na forma de ajuda financeira.  

• Uma combinação de perdas de liquidez decorrente de termos previamente negociados ou contratados, tais 
como vencimentos de CDBs e CDIs e outras operações, assim como os eventos que ocorreriam devido a um 
cenário de estresse (exemplo: resgates antecipados de depósitos/aplicações e outras baixas de liquidez não 
esperadas e outras que julgarmos possíveis em uma situação de estresse). Nós acreditamos que a maioria 
das saídas ocorrerão nos primeiros dias e semanas de uma crise.  

• Manutenção dos nossos níveis normais de negócios. 



 

 
 

Reserva de Liquidez 
 

Nós mantemos uma Reserva de Liquidez que nos permite atender a necessidades de caixa atuais e potenciais em 
um cenário de estresse. A Análise de Estresse de Liquidez considera as necessidades de margem para o 
Conglomerado Financeiro Goldman Sachs de forma consolidada, incluindo o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo 
S.A. e a Goldman Sachs do Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A..  

 

 


