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APRESENTAÇÃO 

 

A Política Institucional de Gestão de Risco foi construída baseando-se nas diretrizes 

internas globais da Laplace Investimentos e Gestão de Recursos Ltda. (“Instituição”) em 

observância às exigências trazidas pela Instrução CVM n.º 558, de 26 de março de 2015, 

visando proporcionar a permanente adequação do gerenciamento à natureza das 

operações, a complexidade dos produtos e à dimensão da exposição a risco.  

 

A gestão é feita por meio de metodologias e modelos que visam provisionar a capacidade 

de pagamento da Instituição, considerando o planejamento financeiro, os limites de riscos 

e a otimização dos recursos disponíveis, permitindo embasar decisões estratégicas com 

grande agilidade e alto grau de confiança. 

 

Em linhas gerais, os principais riscos a serem gerenciados e monitorados são os seguintes:  

 

• Risco de Mercado. Risco de mercado é representado pela possibilidade de 

ocorrência de perdas resultantes de flutuações nos valores de mercado das 

posições detidas pela Instituição, incluindo os riscos das operações sujeitas à 

variação cambial, das taxas de juros, preços de ações e preços de mercadorias 

(“commodities”). 

 

• Risco de Crédito. É o risco de perdas associadas ao não adimplemento, pelo 

tomador ou contraparte, de obrigações financeiras nos termos pactuados entre as 

partes contratantes, à desvalorização de títulos e contratos de créditos decorrente 

da deterioração na classificação de risco do tomador ou por outros motivos, à 

redução de ganhos ou do valor da remuneração atribuída ao crédito, às vantagens 

concedidas na renegociação e aos custos de repactuação. 

 

• Risco de Contraparte. O risco de contraparte é gerido com mesmo rigor e critério 

do risco de crédito. Avalia-se a tradição, o histórico, a qualidade de gestão e a 

capacidade financeira da contraparte. Elabora-se análise financeira retrospectiva, 

incluindo indicadores de endividamento, liquidez, alavancagem,  
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rentabilidade, evolução das receitas, etc. Do ponto de vista financeiro, o principal 

fator decisivo, são projeções de fluxo de caixa futuro, para avaliar a capacidade 

de pagamento em diferentes cenários macro e micro econômicos. A qualidade do 

risco de contraparte é reavaliada periodicamente, de acordo com as alterações nas 

perspectivas setoriais e macroeconômicas. Após a avaliação do departamento 

técnico que levam em consideração os pontos descritos acima, as contrapartes são 

discutidas no Comitê de Investimento, que toma a decisão de aprová-la ou não. 

 

• Risco de Liquidez. Diz respeito à possibilidade de ocorrência de desequilíbrios 

entre ativos negociáveis e passivos exigíveis, “descasamentos” entre pagamentos 

e recebimentos que possam afetar negativamente a capacidade de pagamento da 

instituição, levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de 

liquidação de seus direitos e obrigações. 

 

• Risco Operacional. Refere-se à possibilidade de perdas resultantes de falha, 

deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de 

eventos externos à Sociedade. Inclui o risco legal, associado à inadequação ou 

deficiência em contratos firmados pela Sociedade, bem como a sanções em razão 

de descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros 

decorrentes das atividades desenvolvidas pela Sociedade. 
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Capítulo I 

ÁREAS DE CONTROLE E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

Diretor de Gestão de Risco 

 

O Diretor responsável pela área de Risco é o Sr. Marcel Cecchi Vieira e tem como suas 

funções principais: 

 

• Propor e documentar a política, os limites, as diretrizes, os instrumentos e as 

estratégias de gestão de riscos;  

• Propor processos, procedimentos e parâmetros de gerenciamento dos riscos em 

conformidade com as recomendações internas e dos órgãos reguladores e 

supervisores;  

• Preparar relatório da exposição a risco de cada carteira de valores mobiliários sob 

gestão e apresentar para as pessoas indicadas na política de gestão de riscos em 

frequência, no mínimo, mensal; e 

• Supervisionar diligentemente, se houver, terceiro contratado para mensurar os 

riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários.  

 

Capítulo II 

RISCO DE MERCADO 

 

É definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação 

nos valores de mercado. O risco de mercado inclui os riscos das operações sujeitas à 

variação cambial, taxa de juros, preços das ações e dos preços de mercadorias 

(commodities). As perdas financeiras decorrentes do risco de mercado podem ter 

impactos de diferentes proporções: parcial, total ou inclusive de montante superior ao 

valor originalmente investido, principalmente, em função de alavancagem. 

 

Os relatórios diários de risco de preços devem conter medidas como Value at Risk 

(“VaR”), volatilidade e testes de stress, entre outras, formatados adequadamente aos 

principais fatores de risco de cada carteira sob gestão. Tais relatórios serão preparados 

na frequência adequada e serão apresentados, no mínimo mensalmente, ao responsável 

pela gestão das carteiras e fundos de investimento. 
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Qualquer alteração no comportamento dos ativos, que venha a desenquadrar uma 

determinada carteira de investimentos ou fundo de investimentos em relação às políticas 

adotadas referentemente às medidas de risco de mercado, deverá ser imediatamente 

comunicada aos gestores e a área de Risco e Compliance.  

 

A área de Risco e Compliance deve verificar diariamente o enquadramento de todas as 

posições e acompanha o desmonte imediato de posições que tenham extrapolado seus 

limites de risco. 

 

Capítulo III 

RISCO DE CRÉDITO 

 

Avalia-se a tradição, o histórico, a qualidade de gestão, e a capacidade financeira 

da contraparte. Elabora-se análise financeira retrospectiva, incluindo indicadores de 

endividamento, liquidez, alavancagem, rentabilidade, evolução das receitas, etc. Do 

ponto de vista financeiro, o principal fator decisivo, são projeções de fluxo de caixa 

futuro, para avaliar a capacidade de pagamento em diferentes cenários macro e micro 

econômicos. A qualidade do risco de crédito é reavaliada periodicamente, de acordo 

com as alterações nas perspectivas setoriais e macroeconômicas. 

 

Após a avaliação do departamento técnico, que leva em consideração os pontos descritos 

acima, que toma a decisão de aprova-la ou não. Todo o risco de crédito é reavaliado a 

qualquer momento na ocorrência de alteração nos cenários micro ou macro econômicos. 

Quando alterações destes cenários implicam em uma deterioração, por menor que seja, na 

capacidade de pagamento futura da contraparte, as posições são automaticamente 

reduzidas. Desta forma procura-se evitar ou minimizar eventos de inadimplência. 

 

Capítulo IV 

RISCO DE CONTRAPARTE 

 

O risco de contraparte é gerido com o mesmo rigor e critério do risco de crédito. Avalia-

se a tradição, o histórico, a qualidade de gestão, e a capacidade financeira da 

contraparte. 
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Após a avaliação do departamento técnico que levam em consideração os pontos descritos 

acima, as contrapartes são discutidas no Comitê de Investimento, que toma a decisão 

de aprová-la ou não. 

 

Capítulo V 

RISCO DE LIQUIDEZ 

 

DEFINIÇÕES 

 

Classificação da liquidez: 

 

• Liquidez: capacidade de honrar suas obrigações no vencimento, incorrendo em 

pouca ou nenhuma perda. 

 

• Risco de Liquidez: a possibilidade de a Instituição, fundo de investimento ou 

carteira administrada não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações 

esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as decorrentes de 

vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias, bem como não 

conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho 

elevado em relação ao volume transacionado ou em razão de alguma 

descontinuidade no mercado. O Risco de Liquidez pode ser classificado em Risco 

de Liquidez de Fluxo de Caixa e Risco de Liquidez de Mercado. 

 

• Risco de Liquidez de Fluxo de Caixa: a possibilidade da ocorrência de 

descasamentos entre os pagamentos e os recebimentos que afetem a capacidade 

de pagamento da Instituição, fundo de investimento ou carteira administrada, 

levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus 

direitos e obrigações. 

 

• Risco de Liquidez de Mercado: pode ser ocasionado pela perda na liquidação de 

uma posição de participação relativamente significativa no mercado e/ou de uma 

estratégia de liquidação acordada e/ou de características da operação e/ou da perda 

de valor dos ativos que compõem a liquidez. 
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Classificação dos ativos quanto a liquidez:  

• Ativos super líquidos: definimos como ativos super líquidos aqueles cuja 

zeragem da posição pode ser efetuada no mesmo dia, sem a ocorrência de perdas;  

• Ativos líquidos: definimos como ativos líquidos aqueles cuja zeragem da posição 

leva até 5 (cinco) dias úteis, considerando 30% (trinta por cento) do volume médio 

negociado;  

• Ativos de baixa liquidez: definimos como ativos de baixa liquidez aqueles cuja 

zeragem da posição leva entre 5 (cinco) dias úteis e 30 (trinta) dias úteis, 

considerando 30% (trinta por cento) do volume médio negociado;  

• Ativos Ilíquidos: definimos como ativos ilíquidos aqueles cuja zeragem da 

posição leva mais que 30 (trinta) dias úteis, considerando 30% (trinta por cento) 

do volume médio negociado;  

 

Ademais, considera-se como Volume Médio Negociado, o menor valor entre o volume 

médio negociado no período de 10 (dez) e 30 (trinta) dias úteis (janelas móveis). 

Principais produtos que se enquadram como ativos dos fundos:  

• Títulos Públicos: será considerado como posição Ativo Líquido, todo valor que 

não exceder 10% (dez por cento) da média diária de negociação referente à última 

semana de negociações, conforme dados extraídos do site da ANBIMA.  

• Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos: são operações com 

vencimento em 1 (um) dia útil e, portanto, consideradas Ativos Líquidos.  

• Cotas de Fundos de Investimento: a liquidez desse tipo de ativo é dada de acordo 

com as regras de resgate e/ou amortização estabelecidas no regulamento de cada 

fundo de investimento.  
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• Certificados de Depósito Bancário (“CDBs”): os CDBs somente serão 

considerados Ativos Líquidos quando seu vencimento for igual ou inferior ao 

prazo considerado para a análise de liquidez, salvo quando da existência de 

cláusula de liquidez diária.  

• Ações e outros papéis de renda variável listados na BMF&BOVESPA: será 

considerado como Ativo Líquido, todo valor que não exceder 30% (trinta por 

cento) do volume médio de negociação diária na última semana do papel em 

análise, conforme dados extraídos do site da BMF&BOVESPA.  

• Papéis atrelados a commodities: será considerado como Ativo líquido, todo valor 

que não exceder 30% (trinta por cento) do volume médio de negociação diária na 

última semana do papel em análise, conforme dados extraídos do site da 

BMF&BOVESPA.  

• Direitos Creditórios Pulverizados: caracteriza-se como carteira de direitos 

creditórios pulverizados aquela que possuir limite de concentração por sacado ou 

grupo econômico inferior a 5% (cinco por cento) em relação ao Patrimônio 

Liquido do fundo de investimento em direitos creditórios. Por possuírem 

negociação restrita em mercado secundário, a liquidez dos ativos é determinada 

pelo fluxo original dos contratos que os lastreiam, já considerados os ajustes de 

marcação a mercado e Provisão para Devedores Duvidosos (“PDD”). Por 

conservadorismo, os eventos de pré-pagamento são desconsiderados do cálculo 

de liquidez de tais ativos.  

• Direitos Creditórios Não Pulverizados: caracteriza-se como carteira de direitos 

creditórios pulverizados aquela que possuir limite de concentração por sacado ou 

grupo econômico superior a 5% (cinco por cento) em relação ao Patrimônio 

Liquido do fundo de investimento em direitos creditórios. Por possuírem 

negociação restrita em mercado secundário, a liquidez dos ativos é determinada 

pelo fluxo original dos contratos que os lastreiam, já considerados os ajustes de 

marcação a mercado e PDD. Por conservadorismo, os eventos de pré-pagamento 

são desconsiderados do cálculo de liquidez de tais ativos.  
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METODOLOGIA  

 

As metodologias utilizadas para elaboração das informações, projeções e análises são 

estabelecidas com base em critérios consistentes e passíveis de verificação, em 

concordância com as normas em vigor.  

 

Montagem do Fluxo de Caixa 

 

A análise de fluxo de caixa é utilizada na avaliação da liquidez, uma vez que permite 

mapear todos os ativos e passivos no horizonte de tempo.  

  

Partindo-se da data de análise, a Instituição, fundo de investimento ou carteira 

administrada deverá ter ativos suficientes para cobrir os passivos em qualquer data. 

 

O risco de liquidez está associado à possibilidade de insuficiência de recursos (ativos) 

para cobrir as obrigações (passivos) da instituição em cada uma das datas em análise. Isto 

equivale a dizer que, potencialmente, alguns fluxos podem ser negativos, indicando saída 

de caixa. 

 

Na análise de descasamento de fluxo de caixa, o valor esperado dos ativos deve levar em 

consideração não apenas os preços dos ativos, mas também a quantidade que pode ser 

convertida em caixa no prazo em consideração.  

 

O valor esperado dos passivos é estimado considerando as oscilações dos últimos 180 

dias das variáveis e componentes que afetam diretamente o caixa do banco e, a partir 

desse histórico, projeta-se a movimentação para os próximos 90 dias. 

 

 

ANÁLISE DE LIQUIDEZ  

 

Para adequar as posições aos critérios de cotização dos nossos fundos, a Instituição 

precisa adequar os ativos dos fundos ao regulamento, especialmente no que tange às 

regras para resgate de cotas e amortização dos fundos.  
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Para os fundos de investimento em que o cliente tem a discricionariedade sobre o valor e 

momento dos resgates, isto é, fundos de investimentos constituídos sob o regime de 

condomínio aberto, foram determinados parâmetros para mensuração do cenário de 

estresse.  

Cenário de Estresse: 

 

A liquidez é usualmente administrada dentro de parâmetros normais de mercado, mas 

deve haver condições de exceção nos casos de mudanças de cenário, considerando tanto 

fatores internos da Instituição, quanto fatores externos relacionados às condições de 

mercado, como por exemplo, crise aguda nos mercados financeiro e de capitais, ou ainda 

alterações relevantes nos cenário micro ou macroeconômico nacional. 

 

Assim, a construção de cenários de estresse tem como objetivo prever problemas de 

liquidez da Instituição, fundo de investimento ou carteira administrada, caso um desses 

cenários se materialize.  

 

Neste sentido, uma vez identificado o cenário de estresse, haverá a possibilidade de 

resgate em montante superior à média histórica, calculado independente da natureza do 

passivo, de acordo com a seguinte fórmula:  

 

 

ValorStress: é o valor estimado de resgate de cotistas no cenário de estresse, 

consideradas as regras de resgate determinadas no regulamento de cada fundo de 

investimento. Esse valor não pode ser inferior a 15% (quinze por cento) do 

patrimônio líquido do fundo.  

ResgateMensal: média de resgate mensal nos últimos 12 (doze) meses em 

percentual do patrimônio líquido do fundo.  

FatorStress: é o fator aplicado à média mensal, com valor mínimo de 1,5.  

PL: patrimônio líquido do fundo na data da análise.  
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Plano de Contingência  

 

Em situações de estresse específico de liquidez ou de crise sistêmica de liquidez que 

acarretem significativa redução dos níveis projetados de reserva, o plano de contingência 

visa compilar ações a serem desencadeadas, contemplando volumes, prazos e 

responsáveis para o restabelecimento do nível mínimo requerido de reserva. 

 

CONTROLE 

 

O controle de liquidez é feito diariamente, antes da abertura dos negócios e sempre antes 

da montagem de qualquer posição.  

A responsabilidade deste controle é da área de Risco e Compliance da Instituição. Em 

caso de desenquadramento de algum fundo relacionado a fatores de liquidez, a posição 

será analisada e, através de um Comitê de Investimento, ações deverão ser tomadas com 

foco em reduzir a exposição que exerça risco de liquidez até que esta volte aos parâmetros 

de liquidez estipulados por esta Política de Gerenciamento de Risco. 

Abaixo seguem controles efetuados para os principais produtos financeiros:  

A. Fundos de investimento em direitos creditórios 

 

Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (“FIDCs”) são fundos constituídos 

com o objetivo de alocação preponderante em direitos creditórios dos diversos segmentos 

da economia, podendo ser composto de cotas seniores e subordinadas, neste último caso, 

podendo ser ainda divida em classes diferentes de subordinação (cotas mezanino), cuja 

prioridade, prazo e forma de resgate e amortização podem variar entre si.  

Todas as medidas de liquidez consideram eventos relacionados aos cotistas seniores dos 

FIDCs, uma vez que detentores de cotas subordinadas podem receber ativos em 

pagamento de amortização e resgate, eliminando, assim, a necessidade de disponibilidade 

de ativos em caixa.  
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(i) FIDCs Constituídos sob a Forma de Condomínio Aberto  

Os FIDCs Abertos possuem regras específicas de resgate dos cotistas seniores, que 

variam de acordo com o tipo de direito creditório, nível de rentabilidade esperado para as 

cotas dessa classe, prazo de carência, dentre outros.  

Dessa forma, salvo em casos cujo regulamento possui definição explícita sobre a forma 

de composição da reserva de liquidez, o controle do risco de liquidez é efetuado com base 

na seguinte fórmula: reserva de liquidez, o controle do risco de liquidez é efetuado com 

base na seguinte fórmula:  

 

ValorResgate: valor total estimado do resgate das cotas seniores em cenário de 

estresse, considerando o prazo de liquidação.  

AtivosCaixa: soma do montante aplicado em títulos públicos, operações 

compromissadas e cotas de fundos de investimento composto predominantemente 

por esses ativos na data da análise.  

FluxoCDB: somatório do fluxo de vencimento de CDBs até a data de liquidação 

do resgate.  

FluxoDC: somatório do fluxo de vencimento de Direitos Creditórios até a data de 

liquidação do resgate.  

 

Caso o Valor Resgate seja inferior ao valor do resgate das cotas seniores no cenário de 

estresse, deverá ser interrompida imediatamente a aquisição de novos ativos que resultem 

em nível de liquidez inferior ao observado na data da verificação, bem como deverão ser 

tomadas medidas imediatas para o aumento da parcela líquida da carteira do fundo de 

investimento, incluindo, mas não se limitando, a negociação de ativos no mercado 

secundário, o aporte de cotas subordinadas em direitos creditórios ou dinheiro, bem como 

resgate de cotas de fundos de investimento. 
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(ii) Constituídos sob a Forma de Condomínio Fechado  

 

Os FIDCs Fechados não permitem resgate de cotas por parte dos cotistas, mas tão somente 

amortizações programadas, conforme estipulado em regulamento. Assim, por haver 

previsibilidade da saída de recursos dos cotistas seniores, o processo de controle de 

liquidez é baseado no regulamento de cada FIDC.  

E em casos em que não há definição no regulamento do FIDC, fica estabelecido que o 

valor estimado necessário para pagamento das amortizações será verificado 

semanalmente e composto com 60 (sessenta) dias de antecedência da amortização, de 

acordo com a seguinte fórmula:  

 

ValorAmort: valor total estimado da amortização das cotas na data de sua 

liquidação.  

AtivosCaixa: soma do montante aplicado em títulos públicos, operações 

compromissadas e fundos de investimento composto predominantemente por 

esses ativos na data da análise.  

FluxoCDB: somatório do fluxo de vencimento de CDBs até a data de liquidação 

da amortização.  

FluxoDC: somatório do fluxo de vencimento de Direitos Creditórios até a data de 

liquidação da amortização.  

 

Caso o ValorAmort seja inferior ao valor de amortização das cotas, deverá ser 

interrompida imediatamente a aquisição de novos ativos que resultem em nível de 

liquidez inferior ao observado na data da verificação, bem como deverão ser tomadas 

medidas imediatas para o aumento da parcela líquida da carteira do fundo de 

investimento, incluindo, incluindo, mas não se limitando, a negociação de ativos no 

mercado secundário, o aporte de cotas subordinadas em direitos creditórios ou dinheiro, 

bem como resgate de cotas de fundos de investimento.  
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B. Fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (FICFI) e demais 

fundos de investimento (FI)  

Enquadram-se nessa categoria todos os fundos de investimento em cotas de fundos de 

investimento, incluindo, mas não se limitando, os fundos de investimento em cotas de 

fundos de investimento em direitos creditórios, assim como todos os demais tipos de 

fundos de investimento do mercado.  

(i) Fundos de Investimento Aberto com Distribuição Pública ou Fundos de 

Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Aberto com Distribuição Pública  

Fundos de Investimento Aberto com Distribuição Pública ou Fundos de Investimento em 

Cotas de Fundos de Investimento Aberto com Distribuição Pública são fundos que estão 

disponíveis para os clientes de varejo. Assim, o processo de controle de liquidez é 

efetuado de acordo com a seguinte fórmula:  

 

 

ValorResgate: valor total estimado do resgate das cotas em cenário de estresse, 

considerando o prazo de liquidação.  

AtivosCaixa: soma do montante aplicado em títulos públicos e operações 

compromissadas na data da análise.  

FluxoDemaisAtivos: somatório do fluxo de vencimento dos ativos que compõem 

a carteira do fundo de investimento, tais como, por exemplo, ações, ativos de 

crédito e cotas de fundos de investimento.  

 

Caso o ValorResgate estimado pelo cenário de estresse seja superior à soma dos ativos e 

fluxos disponíveis, conforme fórmula acima, deverá ser interrompida imediatamente a 

aquisição de novos ativos que resultem em nível de liquidez inferior ao observado na data 

da verificação, bem como deverão ser tomadas medidas imediatas para o aumento da 

parcela líquida da carteira do fundo de investimento, incluindo, mas não se limitando, a 

negociação de ativos no mercado secundário, bem como resgate de cotas de fundos de 

investimento.  
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(ii) Fundos de Investimento Fechados Com ou Sem Distribuição Pública ou Fundos 

de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Fechados Com ou Sem 

Distribuição Pública  

Fundos de Investimento Fechados Com ou Sem Distribuição Pública ou Fundos de 

Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Fechados Com ou Sem Distribuição 

Pública não permitem resgate de cotas por parte dos cotistas, mas tão somente 

amortizações programadas, conforme estipulado em regulamento. Assim, por haver 

previsibilidade da saída de recursos dos cotistas, o processo de controle de liquidez é 

baseado no regulamento de cada fundo de investimento.  

E em casos em que não há definição no regulamento, fica estabelecido que o valor 

estimado necessário para pagamento das amortizações será verificado semanalmente, e 

composto com 60 (sessenta) dias de antecedência da amortização, de acordo com a 

seguinte fórmula:  

 

ValorAmort: valor total estimado da amortização das cotas na data de sua 

liquidação.  

AtivosCaixa: soma do montante aplicado em títulos públicos e operações 

compromissadas na data da análise.  

FluxoDemaisAtivos: somatório do fluxo de vencimento dos ativos que compõem 

a carteira do fundo de investimento, tais como, por exemplo, ações, ativos de 

crédito e cotas de fundos de investimento 

 

Caso o ValorAmort seja inferior ao valor de amortização das cotas, deverá ser 

interrompida imediatamente a aquisição de novos ativos que resultem em nível de 

liquidez inferior ao observado na data da verificação, bem como deverão ser tomadas 

medidas imediatas para o aumento da parcela líquida da carteira do fundo de 

investimento, incluindo, mas não se limitando, a negociação de ativos no mercado 

secundário, bem como resgate de cotas de fundos de investimento.  
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(iii) Fundos de Investimento Restritos ou Exclusivos ou Fundos de Investimentos 

Restrito ou Exclusivo em Cotas de Fundos de Investimento  

Fundos de Investimento Restritos ou Exclusivos, ou Fundos de Investimentos Restrito ou 

Exclusivo em Cotas de Fundos de Investimento são fundos de investimento constituídos 

exclusivamente para um grupo de cotistas ou um único cotista. Tais fundos de 

investimento possuem regras de liquidez próprias definidas em conjunto com o(s) 

cotista(s) e formalizadas em regulamento. Sendo assim, o controle de liquidez é efetuado 

com base nas premissas de liquidez acordadas, conforme fórmula abaixo:  

 

Liquidez: valor necessário de liquidez de acordo com definição do(s) cotista(s).  

AtivosCaixa: soma do montante aplicado em títulos públicos, fundos de renda fixa 

com liquidez diária e operações compromissadas na data da análise.  

FluxoDemaisAtivos: somatório do fluxo de vencimento dos ativos que compõem 

a carteira do fundo de investimento, tais como, por exemplo, ações, ativos de 

crédito e cotas de fundos de investimento.  

 

Caso o valor necessário de liquidez seja superior à soma dos ativos e fluxos disponíveis, 

deverá ser interrompida imediatamente a aquisição de novos ativos que resultem em nível 

de liquidez inferior ao observado na data da verificação, bem como deverão ser tomadas 

medidas imediatas para o aumento da parcela líquida da carteira do fundo de 

investimento, incluindo, mas não se limitando, a negociação de ativos no mercado 

secundário, bem como resgate de cotas de fundos de investimento. 
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Capítulo VI 

RISCO OPERACIONAL 

 

Risco Operacional baseia-se na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, 

deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos 

externos. Inclui o risco legal, associado à inadequação ou deficiência em contratos 

firmados pela Instituição ou pelos portfólios geridos, bem como a sanções pelo 

descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes 

das atividades desenvolvidas pela Instituição.  

 

Os riscos operacionais que podem afetar materialmente os portfólios e a Instituição são 

classificados em: 

• Riscos de infraestrutura/TI; 

• Riscos de pessoas; 

• Riscos de processos/organizacional; 

• Riscos de eventos externos; 

• Riscos de fraudes; e 

• Riscos de funções terceirizadas/delegadas. 

 

Os riscos operacionais podem ter as seguintes modalidades de tratamento: 

• Aceitar, quando mais controles impliquem em custo maior que eventuais perdas; 

• Transferir, nas situações onde isso possa ser feito total ou parcialmente; 

• Mitigar, quando necessárias medidas que minimizem sua probabilidade e/ou 

impacto em caso de ocorrência; e 

• Eliminar, quando for possível excluir o risco. 

 

Uma característica peculiar ao risco operacional é a sua descentralização, podendo estar 

presente e qualquer atividade, sejam elas executadas diretamente por seus colaboradores 

ou sejam elas terceirizadas. Nesse sentido, cabe aos gestores das atividades internas da 

Instituição a responsabilidade por avaliar e gerir esses riscos conforme define a presente 

Política. 
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