
Relatório

Estrutura de Gerenciamento de Risco de Liquidez

1. Objetivo

Relatório de acesso público para a divulgação da estrutura de risco de liquidez do PicPay.

2. Escopo

Por definição, nos termos da Circular 3681/13 do Banco Central do Brasil, Risco de Liquidez é a possibilidade
de a instituição de pagamento não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e
inesperadas, correntes e futuras sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas e
não ser capaz de converter moeda eletrônica em moeda física ou escritural no momento da solicitação do
usuário.

3. Estrutura

A área de Riscos atua como segunda linha de defesa, trabalhando de forma independente junto às áreas de
negócio e suporte, realizando a gestão de riscos de liquidez com reporte direto à Diretoria Executiva,
Presidência e ao Comitê de Riscos e Tesouraria. A atuação da 2ª linha de defesa é segregada e independente
das atividades e da gestão das áreas de negócio e suporte e da Auditoria Interna.

Mensalmente controles e monitoramentos de liquidez são reportados e deliberados no comitê de
tesouraria e riscos com a participação dos diretores estatutários.

3.1. Organograma
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Riscos
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4. Atribuições

4.1. Contabilidade

I. Elaborar e divulgar mensalmente os demonstrativos financeiros (balancete, DRE) e disponibilizar os
documentos para a área de Riscos.

4.2. Tesouraria

I. Fornecer informações adicionais sobre os indicadores à área de Riscos.
II. Realizar a gestão de caixa operacional e administrativo.

III. Elaborar as projeções de fluxo de caixa, em um horizonte de 180 dias.
IV. Gerenciar o fluxo de caixa, movimentos de ativos e passivos, bem como o casamento dos prazos.
V. Acionar a área de Riscos em caso de rompimento dos indicadores de fluxo de caixa mensal e de

consumo de caixa.

4.3. Riscos e Controles Internos

I. Cabe à área de Riscos calcular e monitorar, mensalmente, o fluxo de caixa da instituição,
projetando o caixa pelo período 180 dias com base nas informações fornecidas pela Tesouraria.

II. Gerenciar o Plano de Contingência de Liquidez, quando necessário acioná-lo, garantindo o
cumprimento das ações definidas,

III. Garantir a aderência do PicPay a Circular 3681/13 do Banco Central do Brasil, de forma que a
instituição esteja mantendo o equivalente a 100% do saldo dos clientes em recursos líquidos,
podendo ser mantido em: (a) conta específica do Banco Central do Brasil ou (b) aplicados em títulos
públicos federais negociados na Selic com prazo inferior a 540 dias;

IV. Identificar, avaliar, monitorar e controlar a exposição ao risco de liquidez em diferentes horizontes
de tempo, inclusive intradia;

V. Avaliar possíveis cenários de estresse que possam impactar a liquidez da instituição, considerando
variáveis de mercado e possíveis problemas operacionais; e

4.4. Comitê de Riscos e Tesouraria

I. Aprovar as metodologias e indicadores de risco de liquidez desenvolvidos pela área de Risco.
II. Analisar os acompanhamentos de risco de liquidez mensalmente e sempre que necessário.

III. Realizar todas as ações necessárias para a mitigação do risco de liquidez.

4.5. Conselho de Administração
I. Garantir a segregação e definição de funções, atribuições de responsabilidades e delegação de

autoridades que subsidiem a efetiva administração do risco de liquidez
II. Aprovar as diretrizes, estratégias e políticas de gestão de risco de liquidez;

III. Aprovar os limites e níveis de risco de liquidez estabelecidos no Comitê de Tesouraria e Riscos; e
IV. Deliberar sobre a assunção de risco de liquidez com impacto alto ou muito alto.
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