
Página 1 de 16 
 

MANUAL DE RISCO DE CRÉDITO 

GAMA INVESTIMENTOS LTDA. 

 

Versão vigente: Março/2021 

Versão anterior: Fevereiro/2021 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETIVO E ABRANGÊNCIA 

 

1.1.  O presente Manual de Risco de Crédito (“Manual”) tem por objetivo estabelecer 

princípios e regras para avaliação, aquisição e monitoramento das condições dos 

emissores de títulos de renda fixa com risco de crédito não-soberano para as carteiras de 

investimento sob gestão da Gama Investimentos Ltda. (“Sociedade”).  

 

1.2. Este Manual é aplicável para todas as operações de crédito não-soberano realizadas 

por fundos de investimento geridos pela Sociedade e deve ser observado pelas equipes de 

gestão, análise e risco. 

 

1.3. Este Manual deve ser aplicado considerando também os procedimentos previstos na 

Política de Gestão de Riscos; no Manual de Gerenciamento do Risco de Liquidez e na 

Política de Análise, Seleção e Tomada de Decisão de Investimento adotadas pela 

Sociedade. 

 

CAPÍTULO II 

DEFINIÇÃO DE TERMOS 

 

 

2.1. Colaboradores: Sócios, diretores, funcionários, administradores, estagiários e 

terceirizados contratados que compõem a estrutura organizacional da Sociedade, 

conforme conceito definido no Manual de Ética e Conduta. 

 

CAPÍTULO III 

GOVERNANÇA 

 

3.1. A Sociedade conta com um Comitê de Crédito composto por 7 (sete) membros, quais 

sejam: (i) Head PM de Investment Grade (IG); (ii) Head PM de High Yield (HY); (iii) 

Diretor de Risco; (iv) Chief Executive Officer (CEO); (v) Head de Research; e (vi) 2 

analistas. 

 

3.2. O Comitê de Crédito tem por atribuição a definição e revisão dos parâmetros 

definidos neste Manual para o gerenciamento da exposição dos fundos de investimento 
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sob gestão da Sociedade ao risco de crédito, podendo, inclusive, estabelecer critérios de 

elegibilidade de ativos e diretrizes para análise qualitativa de desempenho dos emissores. 

Compete ainda ao Comitê a análise da inclusão de instituições e operações elegíveis para 

as carteiras sob gestão da Sociedade e da alteração de termos e condições contratuais dos 

ativos negociados. 

 

3.3. O Comitê se reunirá sempre que for considerado necessário e a sua instalação se dará 

com a presença de, no mínimo, 5 (cinco) dos seus membros sendo a presença dos heads 

de cada estratégia, do CEO e do Head of Research obrigatórias.  As decisões são tomadas 

pela maioria simples dos presentes, sendo conferido ao Diretor de Risco e do CEO o 

poder de veto sobre as proposições dos demais membros. A presença de membros 

convidados não lhes confere direito de voto. 

 

CAPÍTULO IV 

PRINCÍPIOS PARA AVALIAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO 

 

4.1. No processo de análise de ofertas de operações de crédito para exposição de fundo 

de investimentos sob gestão da Sociedade será levado em conta os seguintes princípios:  

a) Capacidade econômico-financeira de emissores, sacados, coobrigados, etc.;  

b) Idoneidade das empresas emissoras, sacados, coobrigados, etc., bem como das 

pessoas físicas habilitadas a tomar decisões em nome destas empresas; 

c) Estrutura da Operação; 

d) Existência de garantias;  

e) Risco de reputação. 

 

CAPÍTULO V 

PROCESSO DE ANÁLISE, CONCESSÃO DE CRÉDITO E 

MONITORAMENTO DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS 

 

O processo de análise de risco de crédito deve observar as seguintes etapas: 

 

5.1. Entendimento da Operação: 

a)  Análise do term-sheet, prospecto ou documento descritivo da operação;  

b)  Análise do relatório de rating emitido por agência classificadora de risco, caso 

aplicável.  

 

5.2. Avaliação econômico-financeira da empresa emissora e/ou sacada: 

a)  Análise de Balanço e de Demonstrativos Financeiros; 

b)  Análise de cenário econômico e impacto sobre a evolução dos negócios da 

empresa via projeção de fluxos de caixa em diversos cenários. 
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5.3. Consulta a sistemas de informação de crédito. 

 

5.4. Consulta a clientes, fornecedores e empresas pares. 

 

5.5. Consulta a bancos credores. 

 

5.6. Avaliação econômico-financeira do(s) ente(s) econômico(s) solidários por meios de:  

a) Coobrigação;  

b) Fiança;  

c) Aval;  

d) Seguro;  

e) Resseguro. 

  

5.7. Avaliação da Idoneidade: 

a) Histórico da empresa;  

b) Histórico dos sócios e principais executivos.  

 

5.8. Análise do ativo e da transação:  

a) Registro do título; 

b) Negociabilidade; 

c) Registro da transação;  

d) Endossos;  

e) Contrato de cessão;  

f) Aspectos tributários.  

 

5.9. Análise do(s) Contrato(s):  

a) Legalidade;  

b) Termos de cessão dos direitos que lastreiam o certificado ou cédula;  

c) Contrato de cessão do certificado ou cédula;  

d) Provisões e Obrigações (covenants);  

e) Definição de atribuições e responsabilidades das partes envolvidas: 

i. Registrador; 

ii. Banco de cobrança ou banco de domicílio da conta credora; 

iii. Custodiante; 

iv. Agente fiduciário; 

v. Fiel depositário; 

vi. Agente de monitoramento; 

vii. Gerenciador de garantias; 

viii. Servicer; 

ix. Escrow bank.  
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5.10. Análise de Documentação: 

a) Relatório de auditoria; 

b) Relatório de risco (risk assessment); 

c) Parecer jurídico (legal opinion).  

 

5.11. Avaliação dos mecanismos internos de reforço de crédito (estruturas pay through):  

a) Excesso de spread; 

b) Subordinação;  

c) Mezanino;  

d) Sobrecolateralização;  

e) Fundo de liquidez.  

 

5.12. Avaliação de garantias: 

a) Coobrigação;  

b) Fiança:  

i. Assinatura: no contrato ou em documento à parte; 

ii. Responsabilidade: cobertura do valor total do contrato; 

iii. Exigência: consentimento do cônjuge; 

iv. Execução: preferência de ordem.  

c) Aval: 

i. Assinatura: no título de crédito;  

ii. Responsabilidade: limitada ao valor de face do título;  

iii. Exigência: não exige consentimento do cônjuge;  

iv. Execução: não tem preferência de ordem.  

d) Seguro e resseguro:  

i. Direito de beneficiário da apólice vinculado à transferência de titularidade 

do certificado ou cédula; 

ii. Condições de liberação do valor de cobertura em caso de sinistro: prazo, 

atualização.  

e) Hipoteca: 

i. Verificação de inscrição do imóvel no Registro de Imóveis; 

ii. Verificação de regularização com INSS, no caso de imóveis novos; 

iii. Verificação de registro da Hipoteca no Registro de Imóveis; 

iv. Resgatada com o pagamento integral da dívida (quitação); 

v. O ato constitutivo deve ser inscrito no Registro de Imóveis da circunscrição 

onde se situa o bem dado em garantia. Nesse documento devem constar o 

valor da dívida garantida pelos bens hipotecados, a descrição detalhada e 

minuciosa dos bens hipotecados e os nomes dos credores e devedores; 

vi. O princípio da publicidade se dá a partir da inscrição do ato constitutivo 

no Registro de Imóveis. A inscrição torna pública a hipoteca, tornando todos 

cientes do ônus existente; 
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vii. Prazo: estipulado pelas partes no momento do ato constitutivo, podendo 

ser prorrogado. (Após 30 anos, ocorre a perempção da hipoteca, ou seja, 

encerra-se o prazo para a execução).  

f) Penhor:  

i. O ato constitutivo é realizado através de instrumento público ou particular, 

contendo os seguintes requisitos: o valor da dívida garantida, a taxa de juros 

(se houver) e a descrição detalhada da coisa onerada com todas as suas 

especificações (natureza, espécie, qualidade, quantidade, peso e medida); 

ii. Deverá ser registrada no cartório Imobiliário da situação do bem 

empenhado;  

iii. Exigência: consentimento escrito do credor caso o bem empenhado seja 

alterado, para mudança de sua situação e para alienação. (Só aceitaremos a 

alteração do bem caso o devedor o substitua por outro da mesma natureza);  

iv. Prazo: Estipulado pelas partes no momento do ato constitutivo, podendo 

ser prorrogado de acordo com as regras específicas para cada operação.  

g) Alienação fiduciária: 

i. O ato constitutivo é realizado através de instrumento público ou particular 

qualquer que seja o seu valor; 

ii. O princípio da publicidade se dá a partir do arquivamento do instrumento, 

por cópia ou microfilme no Registro de Títulos e Documentos do domicílio 

do credor. A inscrição torna pública a garantia, tornando todos cientes do 

ônus existente; 

iii. Caso o bem dado em garantia seja veículo automotor: a menção à garantia 

deverá constar do Certificado de Registro; 

iv. Caso o bem dado em garantia seja um bem imóvel: o contrato de alienação 

fiduciária será formalizado através de escritura pública a qual será inscrita 

no Registro Imobiliário competente; 

v. No contrato deve constar: a descrição do bem objeto da alienação fiduciária 

e os elementos indispensáveis à sua identificação, o total da dívida, local e 

data do pagamento, taxa de juros, índice de correção monetária, cláusula 

penal e demais comissões e encargos; 

vi. Em caso de inadimplemento: o credor poderá alienar o objeto aplicando o 

preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas da cobrança e 

entregando ao devedor o salvo, se houver. Poderá ser proposta ação de 

execução ou de busca e apreensão.  

 

5.13. Risco de Reputação: 

a) Segmento de atuação da empresa emissora e/ou sacada; 

b) Ligação com Partidos Políticos; 

c) Ligação com Entidades Religiosas;  

d) Ligação com meios de comunicação;  
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e) Impacto socioambiental das atividades desenvolvidas pela empresa emissora 

e/ou sacada; 

f) Idoneidade. 

 

5.14. Monitoramento de Operações Estruturadas: 

A exposição em operações estruturadas serão monitoradas seguindo os passos 

abaixo: 

 

i. Criação de relatórios junto as securitizadoras (Debêntures financeiras, CRA´S, 

CRI´S) ou administradores / gestores no caso dos fidcs para envio a Gama em 

periodicidade no mínimo mensal. Os relatórios deverão conter pelo menos as 

seguintes informações: Inadimplência da carteira nome a nome no caso de 

operações pulverizadas, perdas, spread, fluxo de cobertura das garantias, tipo 

de garantia, % de subordinação, covenants diversos, etc.  

ii. Analise dos relatórios na periodicidade definida pelo time de gestão e jurídico 

da Gama em relação as variáveis de controle, discussão com emissor quando 

necessário e revisão do rating interno.  

iii. Downgrade / Upgrade da operação no caso de mudança relevante das 

variáveis definidas para monitoramento.  

iv. No caso de downgrade, reunião com emissor para rediscussão de covenants, 

alongamento de prazo, discussão de spread e elevação do % de garantias e/ou 

execução das  mesmas para fins de redução da exposição quando necessário.  

v. No caso de execução, participação efetiva do jurídico da Gama junto a outros 

escritórios jurídicos para definição de procedimento a seguir e como acessar 

as garantias no menor tempo possível e de forma mais eficiente. 

 

CAPÍTULO VI 

REGRAS PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULOS COM OBRIGAÇÕES NÃO-

SOBERANAS 

 

6.1. Em todas as transações envolvendo títulos com emissão cartular: 

a) Verificar o registro do título em câmara de registro, de custódia ou de 

liquidação financeira devidamente autorizada pelo Banco Central ou pela 

CVM;  

b) Verificar se há qualquer restrição à transferência de titularidade do título bem 

como das garantias acessórias (cláusula “não à ordem”, pacto de non cedendo 

ou qualquer outra restrição total ou parcial à cessão); 

c) Exigir o endosso do Cedente (vendedor), quando aplicável;  

d) Firmar Contrato de Cessão de Direitos Creditórios com o Cedente (vendedor), 

quando aplicável;  

e) Exigir o contrato social do Cedente, com designação de Diretores estatutários; 
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f) Exigir procurações, e verificar poderes, abrangência e prazos de validade; 

g) Verificar assinaturas e reconhecimento de firmas no documento original;  

h) Obter cópias autenticadas das cártulas originais assinadas e endossadas ou 

registradas em câmara de registro, de custódia ou de liquidação financeira 

devidamente autorizada pelo Banco Central ou pela CVM; 

i) Providenciar notificação do devedor, quando aplicável (Art. 290 do Código 

Civil).  

 

6.2. Nas transações envolvendo títulos com emissão cartular registrados no CETIP, 

verificar se o Registrador cumpriu todas as suas responsabilidades perante o CETIP, a 

saber:  

a) Verificar a existência, a autenticidade, validade e regularidade do título;  

b) Verificar a conformidade do Título com as disposições das normas legais 

aplicáveis;  

c) Verificar a conformidade do Título com as regras estabelecidas no 

Regulamento, no Manual de Normas;  

d) Guarda dos instrumentos originais que integram o Título e de toda a 

documentação relativa ao mesmo;  

e) Verificar a autenticidade e legitimidade do último endosso anterior ao 

registro/depósito do Título de emissão cartular;  

f) Providenciar o endosso representativo da transferência da propriedade 

fiduciária do Título de emissão cartular para o CETIP, na forma da legislação 

e regulamentação aplicáveis;  

g) Verificar a autenticidade e legitimidade do endosso representativo de 

transferência da propriedade fiduciária do Título de emissão cartular para o 

CETIP, previamente ao seu depósito;  

h) Guardar o Título de emissão cartular, assumindo, para todos os efeitos legais, 

a qualidade de fiel depositário;  

i) A correta informação das condições e características do Título; 

j) Comunicar imediata e formalmente ao Diretor Geral e/ou Diretor de 

Autorregulação as informações de seu conhecimento que venham, ou possam 

vir a afetar, direta ou indiretamente, as características do Título.  

  

6.3. Nas transações envolvendo títulos de emissão de instituição financeira (CDB, RDB, 

LC, etc), na negociação primária:   

a) RDB, CDB: Deverá vir acompanhada do Extrato emitido pela Instituição 

Financeira e da Tela do CETIP;  

b) LC: Deverá vir acompanhada de Tela do CETIP para confirmação. 
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6.4.  Nas transações envolvendo títulos com colocação por oferta pública (Debênture, 

Nota Promissória, CRI), todas as transações deverão vir acompanhadas dos seguintes 

documentos: 

a) Debênture: 

i. Autorização para confirmação de depósito e de retirada; 

ii. Termo de compromisso assinado pelo Agente Fiduciário e pela Instituição 

Depositária; 

iii. Autorização do Emissor assinado pelo Agente Fiduciário e pela Instituição 

Depositária; 

iv. Todos os documentos deverão ser encaminhados ao CETIP.  

b) Nota Promissória, para se tornar um título executável deverá ser preenchida 

em sua totalidade com os seguintes requisitos:  

i. Data de emissão e de vencimento; 

ii. Local da emissão; 

iii. Dados do comprador, emissor e do avalista; 

iv. Assinatura do comprador; 

v. Valor da compra. 

c) Certificados de Recebíveis Imobiliário (CRI): 

i. Autorização do Emissor de CRI – Agente Fiduciário; 

ii. Termo de Compromisso – Agente Fiduciário PJ. 

 

6.5.  Nas transações envolvendo títulos com colocação privada (CCB, CCI, CPR, 

CDCA, CDA/WA):  

a) Todas as transações deverão, além do registro de transferência no CETIP, no 

Bovespa Fix ou em qualquer outro ambiente público de registro, ser 

acompanhadas de:  

i. Cópia do certificado ou cédula original; 

ii. Contrato de cessão do título;  

iii. Cópias das apólices de seguro-garantia, seguro-performance ou seguro de 

crédito (quando for o caso) com endosso ou identificando o portador do título 

como beneficiário dos contratos de seguro.  

b) Devem ser evitadas as aquisições primárias com custos all in, isto é, aquelas 

em que o custo da dívida espelha o custo financeiro total para o emissor ou 

obrigado, incluindo estruturação, distribuição e remuneração do investidor. 

Desta forma, as aquisições primárias deverão ser celebradas com preço igual ao 

da escrituração do contrato de dívida.  

c) Compromisso de manutenção de monitoramento por agência de rating durante 

a vida do título, com cláusula de opção de venda do título em caso de não-

renovação do contrato com a agência de rating.  

 

CAPÍTULO VII 
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REGRAS DE APLICAÇÃO DA GESTÃO DE RISCO DE CRÉDITO 

 

7.1. Para efeito de classificação de risco de emissores, emissões ou operações 

estruturadas, serão consideradas as notas conferidas pelo comitê de crédito da Sociedade.  

 

7.2. Para efeito de controle dos limites de exposição total de cada fundo de investimento 

sob gestão da Sociedade para o total de emissores, emissões ou operações estruturadas 

existentes em suas carteiras, será estabelecida uma escala progressiva de pesos, conforme 

a nota de classificação de risco daquele investimento, a ser aplicada a cada posição 

individual com a finalidade de ajustar as exposições ao nível de risco oferecido pelo 

conjunto dos investimentos. 

 

7.3. Serão definidos limites de exposição global dos recursos alocados em crédito não 

soberano sob gestão da Sociedade perante cada instituição financeira como percentuais 

dos Patrimônios Líquidos destas instituições, em função da nota de risco interna, 

considerando o conjunto de operações em que uma instituição financeira tenha atuado 

como cedente e estruturadora de operação de emissão de Cédula de Crédito Bancário – 

CCB, Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA, ou Cédula de Produto 

Rural Financeira – CPRF, como percentuais dos Patrimônios Líquidos destas instituições.  

 

7.4. Nas operações em que houver cobertura do crédito com mecanismos de aval, fiança, 

coobrigação ou seguro, a aprovação e os limites estabelecidos devem levar em conta o 

elemento mais seguro na cadeia de obrigações (emissor X 

avalista/fiador/coobrigado/segurador), inclusive nos casos de Depósitos a Prazo com 

Garantia Especial (DPGE) proporcionada pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), nos 

termos da Resolução 3692, do CMN. 

 

7.5. Nos casos de operações envolvendo emissão de certificados representativos de 

direitos creditórios e outros créditos (Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRI, 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio – CRA, Letra de Crédito do Agronegócio – 

LCA, Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA, Certificado de 

Cédula de Crédito Bancário – CCCB) em que houver segregação fiduciária dos direitos 

creditórios que lastreiam os certificados, não serão adotados critérios de avaliação de risco 

e estabelecimento de limites baseados em dados econômico-financeiros dos emissores 

dos certificados, devendo-se, nestes casos, respeitarem-se regras específicas para tais 

tipos de operação, considerando-se, inclusive, a existência de mecanismos tratados no 

item 6, acima. 

 

CAPÍTULO VIII 
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TRATAMENTO DE ATIVOS OU OBRIGAÇÕES EM CASO DE 

OCORRÊNCIA OU IMINÊNCIA DE INADIMPLEMENTO (EVENTO DE 

CRÉDITO) 

 

8.1. Os ativos ou obrigações não soberanas que constem de carteiras de fundos sob gestão 

da Sociedade cujas condições econômico-financeiras do emissor ou da estrutura 

financeira tiverem apresentado deterioração que tenha acarretado descumprimento de 

obrigações ou que apresente alta probabilidade de descumprimento futuro de obrigações 

devem ser precificados de modo a refletir, de forma mais realista possível, a probabilidade 

de perda decorrente da situação.  

 

8.2. A Sociedade se compromete a manter total transparência e garante que enviará 

qualquer informação solicitada pelo administrador do fundo, de forma que dê total 

conhecimento da situação do ativo para que seja feito o provisionamento da forma como 

o administrador julgar adequada. 

 

8.3. Nos casos dos fundos condominiais abertos, sempre que viável, a Sociedade deverá 

convocar Assembleia Extraordinária de Cotistas com vistas a deliberar pela cisão do 

fundo detentor de ativo em default, criando-se, desta forma, um segundo fundo, detentor 

da totalidade dos ativos em default e cujo passivo seja representado pelos mesmos cotistas 

do fundo cindido e na mesma proporção. Tal fundo deverá manter-se fechado para novas 

aplicações e para resgates até que se atinja, na justiça ou por qualquer outro meio de 

negociação, uma solução de liquidação, parcial ou integral, para os créditos em default. 

 

8.4. Caso haja mais de um fundo afetado por default do mesmo ativo, os fundos 

resultantes dos processos de cisão poderão ser fundidos, de modo a reduzir os custos 

administrativos e judiciais durante o processo de recuperação dos créditos. 

 

CAPÍTULO IX 

RESUMO DAS FÓRMULAS PARA CONTROLE DE EXPOSIÇÃO A 

CRÉDITOS NÃO-SOBERANOS 

 

9.1. Exposição a créditos não-soberanos para cada fundo sob gestão da Sociedade:  

 

X(t) = Σ (Vei(t) x Fre)  

PLp(t)  

 

Onde,  

 

X(t) é o percentual da exposição a créditos não-soberanos para um fundo sob gestão da 

Gama Investimentos no instante t,  
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Vei(t) é o valor atual de cada i título ou operação envolvendo crédito não-soberano contra 

cada emissor e no instante t, 

Fre é o fator de Risco (peso) correspondente à nota de rating de cada emissor  

PLp(t) é o Patrimônio Líquido de cada fundo de investimento p analisado no instante t 

 

9.2. Exposição a cada emissor ou operação envolvendo créditos não-soberanos para cada 

fundo sob gestão da Gama Investimentos:  

 

XEp(t) = Σ (VEpi(t) )  

PLp(t)  

 

Onde,  

 

XEp(t) é o percentual de exposição de cada fundo de investimento p perante o emissor E  

VEpi(t) é o valor atual de cada i título ou operação envolvendo crédito não-soberano 

perante o emissor E no fundo de investimento p no instante t  

PLp(t) é o Patrimônio Líquido do fundo de investimento p analisado no instante t 

 

CAPÍTULO X 

PARÂMETROS PARA APLICAÇÃO DAS REGRAS DE GESTÃO DE RISCO 

DE CRÉDITO 

 

10.1.  Serão utilizadas as seguintes tabelas de equivalências entre o somatório de pontos 

de cada ativo avaliado pelo time de crédito e ratificado em comitê pela Sociedade, e seus 

respectivos ratings internos: 

 

RAMP 

Rating 

Interno Gama 
Pontos 

A 50 

A 49 

A 48 

A 47 

B 46 

B 45 

B 44 

B 43 

B 42 

C 41 

C 40 



Página 12 de 16 
 

C 39 

C 38 

C 37 

D 36 

D 35 

D 34 

D 33 

D 32 

D 31 

E 30 

E 29 

E 28 

E 27 

E 26 

E 25 

F 24 

F 23 

F 22 

F 21 

F 20 

F 19 

G 18 

G 17 

G 16 

G 15 

G 14 

H 13 

H 12 

H 11 

H 10 

H 9 

H 8 

H 7 

H 6 

H 5 

H 4 

H 3 

H 2 

H 1 

H 0 
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10.2.  Percentual máximo do Patrimônio Líquido das instituições financeiras para 

exposição global dos recursos elegíveis à crédito não-soberano sob gestão da Sociedade 

como função da nota de risco ratificada em comitê pela:  

 

Limites Indicativos por P.L. 

Bancos 

Rating % PL 

A 10,00% 

B 7,00% 

C 6,00% 

D 5,00% 

E 4,00% 

F 3,00% 

G 2,00% 

H 0,00% 

 

10.3. Percentual máximo de exposição global dos recursos elegíveis à crédito não-

soberano sob gestão da Sociedade a emissões de instituição financeira como função da 

nota de risco ratificada em comitê pela Sociedade:  

 

GAMA I.G.  GAMA H.Y. 

Rating Finan  Rating Finan 

A 10,0%  A 10,0% 

B 6,0%  B 6,0% 

C 5,0%  C 5,0% 

D 4,0%  D 4,0% 

E 3,0%  E 3,0% 

F 2,0%  F 2,0% 

G 1,0%  G 1,0% 

H 0,0%  H 0,0% 

 

10.4. Percentual máximo do Patrimônio Líquido de empresas não financeiras emissoras 

de títulos de dívida para exposição global dos recursos elegíveis à crédito não-soberano 

sob gestão da Sociedade como função da nota de risco ratificada em comitê pela 

Sociedade:  

 

GAMA I.G.  GAMA H.Y. 
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Rating Corp  Rating Corp 
Por Grupo 

de Rating 

A 7,0%  A 30% 100% 

B 6,0%  B 25% 100% 

C 5,0%  C 20% 100% 

D 4,0%  D 17% 100% 

E 3,0%  E 15% 100% 

F 2,0%  F 12% 75% 

G 1,0%  G 5% 40% 

H 0,0%  H 2% 30% 

      Duration máxima do fundo: 5,5 anos 

10.5. Percentual máximo de exposição global dos recursos elegíveis à crédito não-

soberano sob gestão da Sociedade a emissões corporativas como função da nota de risco 

ratificada em comitê pela Sociedade:  

 

GAMA I.G.  GAMA H.Y. 

Rating Corp  Rating Corp 
Por Grupo 

de Rating 

A 7,0%  A 30% 100% 

B 6,0%  B 25% 100% 

C 5,0%  C 20% 100% 

D 4,0%  D 17% 100% 

E 3,0%  E 15% 100% 

F 2,0%  F 12% 75% 

G 1,0%  G 5% 40% 

H 0,0%  H 2% 30% 

      Duration máxima do fundo: 5,5 anos 

 

10.6. Percentual máximo de exposição global dos recursos elegíveis à crédito não-

soberano geridos pela Sociedade a emissões de empresas de um mesmo Grupo 

Empresarial: 10% (dez por cento). Para produtos high yield 100% (dez por cento). 

 

10.7. Percentual máximo de exposição global dos recursos elegíveis à crédito não-

soberano sob gestão da Sociedade à emissão de um Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios (FIDC) ou uma operação estruturada, como função da nota de risco ratificada 

em comitê pela Gama Investimentos: 10% (dez por cento). Para produtos high yield 100% 

(dez por cento). 
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10.8. Percentual máximo de exposição do Patrimônio Líquido de cada fundo sob gestão 

da Sociedade em títulos de dívida de emissão de instituição financeira, incluindo suas 

controladas e coligadas: 20% (vinte por cento);  

 

10.9. Percentual máximo de exposição do Patrimônio Líquido de cada fundo ou carteira 

de investimento sob gestão da Sociedade para Investimentos em títulos de dívida de 

emissão de empresa não-financeira, incluindo suas controladas e coligadas: 10% (dez por 

cento); Para produtos high yield 30% (dez por cento). 

 

10.10. Percentual máximo de exposição do Patrimônio Líquido de cada fundo de 

investimento sob gestão da Sociedade ao conjunto de operações em que cada instituição 

financeira tenha atuado como cedente e estruturadora de operação de emissão de Cédula 

de Crédito Bancário – CCB, Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – 

CDCA, ou Cédula de Produto Rural Financeira – CPRF ou similares, sem prejuízo do 

limite legal estabelecido pela CVM: 30% (trinta por cento). Para produtos high yield 

100% (dez por cento). 

10.11.  

 

10.12. Percentual máximo de exposição global dos recursos elegíveis à crédito não-

soberano geridos pela Sociedade ao conjunto de operações em que cada instituição 

financeira tenha atuado como cedente e estruturadora de operação de emissão de Cédula 

de Crédito Bancário – CCB, Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio – 

CDCA, ou Cédula de Produto Rural Financeira – CPRF ou similares: 30% (trinta por 

cento).  

 

10.13. Percentual máximo do Patrimônio Líquido de cada instituição financeira para 

exposição global dos recursos elegíveis à crédito não-soberano sob gestão da Sociedade 

ao conjunto de operações em que a instituição financeira tenha atuado como cedente e 

estruturadora de operação de emissão de Cédula de Crédito Bancário – CCB, Certificado 

de Direitos Creditórios do Agronegócio – CDCA, ou Cédula de Produto Rural Financeira 

– CPRF ou similares, sem prejuízo do limite legal estabelecido pela CVM: 30% (trinta 

por cento). Para produtos high yield 100% (dez por cento). 

10.14.  

 

CAPÍTULO XI 

APLICAÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR 

  

11.1. O descumprimento das regras descritas neste documento pode ensejar a aplicação 

de penalidade disciplinar, conforme o disposto no Manual de Ética e Conduta. 

 

CAPÍTULO XII 
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MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS 

 

12.1. Todos os documentos utilizados ou gerados para fins de observância do presente 

Manual serão arquivados, em meio eletrônico ou físico, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) 

anos, cabendo ao Diretor de Risco o monitoramento do correto arquivamento pelos 

demais membros da equipe. 

 

Histórico de Versões 
 

Versão Mês/Ano Itens Revisados: 

1ª Janeiro/2018 N/A 

2ª Fevereiro/2019 Ajustes da redação de alguns itens. 

3ª Dezembro/2019 Ajustes da redação de alguns itens. 

4ª Janeiro/2021 Ajustes da redação de alguns itens. 


