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Objetivo: o presente instrumento tem por objetivo formalizar a metodologia de 

monitoramento e gerenciamento dos riscos das carteiras sob gestão da Sociedade, 

bem como o risco operacional relacionado às suas atividades. 

 

As práticas de controle, gerenciamento e monitoramento de riscos devem ser 

realizadas de forma diligente, de modo que não comprometa a transparência e 

evidenciação dos riscos. 

 

Abrangência: as diretrizes estabelecidas neste documento devem ser observadas por 

todos os colaboradores dedicados à atividade de análise, gestão e risco. 

 

Responsabilidades: A Sociedade dispõe de estrutura de gerenciamento de risco 

compatível com a natureza das operações realizadas, as características dos serviços 

realizados e a exposição aos riscos inerentes à sua atividade-fim de gestão profissional 

de recursos de terceiros. Assim, a estrutura é formada pelos seguintes profissionais e 

departamentos envolvidos no processo de gestão de riscos aos quais a Sociedade e os 

fundos de investimento sob gestão encontram-se expostos: 

 

a) Departamento de Gestão de Riscos: compete ao Departamento a 

operacionalização da gestão de riscos, considerando todas as dimensões da 

estrutura definida, e ao final elaborar os relatórios de risco mensais a partir do 

sistema desenvolvido internamente. Ademais, compete também o 

acompanhamento da exposição aos riscos. 

 

b) Diretor Responsável pela Gestão de Riscos: Compete ao citado Diretor 

assegurar a manutenção desta Política, verificando o cumprimento dos limites 

e procedimentos estabelecidos, de modo a garantir o monitoramento e a 

mensuração dos riscos aos quais a Sociedade e as carteiras sob gestão 

encontram-se expostos.  Ademais, aprova os relatórios mensais de risco, 

indicando as suas conclusões e enviando os mesmos para análise do 

departamento de gestão, em especial o Diretor de Gestão. 

 

c) Diretoria: Compete à Diretoria a avaliação da qualidade dos processos e 

metodologias descritos nesta Política. A Diretoria se reunirá anualmente a fim 

de deliberar sobre as diretrizes, estratégias e limites de exposição aos riscos 



dos fundos sob gestão da Sociedade. Em situações extraordinárias, a Diretoria 

se reunirá mediante a convocação de qualquer dos seus membros. As decisões 

dependem da aprovação da maioria dos seus membros, sendo formalizadas 

por meio de atas arquivadas em meio físico ou eletrônico na Sociedade. 

 

Sem prejuízo, em caso de extrapolação de limites ou situações não previstas, o Diretor 

Responsável pela Gestão de Riscos terá independência e autonomia para o exercício 

das suas competências, independentemente das diretrizes traçadas pela Diretoria, 

possuindo total autonomia para exigir eventuais reenquadramentos. 

 

Risco Operacional: a Sociedade adota um plano de contingência visando orientar a 

conduta dos seus colaboradores no caso de impedimento do funcionamento normal 

do seu escritório, evitando assim uma paralisação prolongada que possa gerar maiores 

prejuízos.  

 

A falha humana, apesar de inevitável, é mitigada mediante a adoção de manuais e 

políticas internas visando a orientação da conduta dos colaboradores no desempenho 

das atividades junto à Sociedade.  

 

Compete ao compliance o monitoramento desta conduta e, caso seja identificada 

qualquer infração, a Diretoria deverá ser notificada para que sejam adotadas as 

medidas cabíveis, sempre considerando a gravidade da infração e a reincidência. 

 

Gestão de Riscos das Carteiras sob Gestão: a Sociedade é gestora de fundos de 

investimento em participações, os quais tem por objetivo o investimento em 

companhias fechadas visando, por meio da efetiva influência nas atividades sociais, 

agregar valor às mesmas e obter ganhos com a venda de sua participação acionária. A 

Sociedade também está apta a gerir fundos de investimento em direitos creditórios, 

estando sujeita, portanto, às variações e condições dos mercados de atuação das 

companhias emissoras dos títulos que compõem as respectivas carteiras, além 

daqueles inerentes às condições políticas e econômicas nacionais e internacionais.  

 

Isto posto, e considerando a diferença dos ativos mencionados, a Sociedade apresenta 

abaixo os riscos inerentes às carteiras sob gestão de forma apartada para cada fundo 

sempre que necessário:  

 

- Risco de Crédito/Contraparte: consiste no risco dos emissores de títulos e valores 

mobiliários adquiridos pelos fundos sob gestão não cumprirem suas obrigações de 

pagamento tanto o principal como os respectivos juros de suas dívidas para com os 

fundos. 

 



a) Fundo de Investimento em Participação: Nosso fundo nesse momento só 

investe em fundos de renda fixa que se limitam a risco soberano. 

 

b) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios: consiste no risco de 

inadimplemento ou atraso no pagamento pelos emissores e coobrigados dos 

direitos creditórios adquiridos pelos fundos sob gestão ou, ainda, pelas 

contrapartes das operações realizadas pelos fundos, ou mesmo na 

desvalorização do ativo decorrente da deterioração na classificação de risco do 

devedor. O risco de crédito é monitorado mediante o acompanhamento das 

atividades das companhias emissoras dos títulos e valores mobiliários 

representativos dos direitos creditórios adquiridos pelos fundos, demais 

coobrigados e contrapartes. 

 

- Risco de Mercado: consiste no risco de variação no valor dos ativos da carteira dos 

fundos sob gestão. 

 

a) Fundo de Investimento em Participação: Para fins de mitigar tais riscos em 

companhias investidas de capital fechado são realizados estudos e pesquisas 

micro e macroeconômicas com o objetivo de identificar mercados com potencial 

de crescimento no médio e longo prazo, bem como o posicionamento e saúde 

financeira das investidas. 

 

Este risco é monitorado constantemente por meio do acompanhamento do 

cenário micro e macroeconômico nacional e internacional, bem como por meio 

do acompanhamento das atividades das companhias investidas, participando 

ativamente dos processos de planejamento e tomada de decisão. 

 

b) Fundo de Investimento em Direitos Creditórios: Para fins de mitigar os impactos 

de eventuais quedas nos preços dos títulos e valores mobiliários representativos 

de direitos creditórios das carteiras sob gestão, a Sociedade realiza o constante 

monitoramento dos fatores capazes de impactar o preço e a rentabilidades dos 

ativos, realizando estudos e avaliações técnicas com o objetivo de identificar 

potenciais riscos. 

 

 

- Risco de Liquidez/Concentração: o risco de liquidez caracteriza-se pela baixa ou 

mesmo falta de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira dos 

fundos sob gestão. Neste caso, os fundos podem não estar aptos a efetuar, dentro do 

prazo máximo estabelecido nos respectivos regulamentos e na regulamentação em 

vigor, pagamentos relativos aos resgates de cotas, quando solicitados pelos cotistas. 

Este cenário pode se dar em função da falta de liquidez dos mercados nos quais os 



valores mobiliários integrantes das carteiras são negociados ou de outras condições 

atípicas de mercado.  

 

Muitos dos ativos geridos pela Sociedade são naturalmente ilíquidos, sendo outorgada 

ampla transparência aos investidores sobre este fato por meio dos documentos 

disponibilizados aos mesmos previamente ao investimento ou através das políticas de 

investimentos previstas nos regulamentos dos fundos e contratos de carteira 

administrada, conforme o caso. 

 

Limites de Exposição: Os limites de exposição de riscos atribuídos aos fundos/carteiras 

são compatíveis com os riscos definidos pela Diretoria, os quais serão revisados, 

sempre que necessário.  

 

Metodologias: As métricas/ferramentas utilizadas para o acompanhamento dos riscos 

dos fundos sob gestão são consistentes e compatíveis com a política de investimento 

dos fundos de investimento sob gestão. 

 

Relatórios de Riscos: são gerados relatórios de risco mensais contendo a data base 

utilizada e os fundos contemplados com as respectivas métricas utilizadas na 

estratégia de gerenciamento de riscos, limites e utilização dos mesmos, os quais são 

submetidos pelo Diretor Responsável pela Gestão de Riscos à análise do Diretor de 

Gestão. Os referidos relatórios de risco abordarão eventuais mudanças em fatores que 

possam impactar na precificação dos ativos das carteiras sob gestão. 

 

A presente Política deve ser revisada anualmente, bem como sempre que necessária a 

adequação dos controles estabelecidos ou, ainda, quando a Sociedade detiver outras 

carteiras sob gestão. 

 

Manutenção de Arquivos: todos os documentos utilizados ou gerados para fins de 

observância da presente Política serão arquivados, em meio eletrônico ou físico, pelo 

prazo mínimo de 5 (cinco) anos, cabendo ao Diretor de Gestão de Riscos o 

monitoramento do correto arquivamento pelos demais membros da equipe. 


