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POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS 

GAMA INVESTIMENTOS LTDA. 

 

Versão vigente: janeiro/2021 

Versão anterior: dezembro/2019 

 

CAPÍTULO I 

OBJETIVO E ABRANGÊNCIA 

 

1.1. A presente Política de Gestão de Riscos (“Política”) tem por objetivo formalizar a 

metodologia de identificação, monitoramento e gerenciamento dos riscos das carteiras 

sob gestão da Gama Investimentos Ltda. ("Sociedade"), bem como o risco operacional 

relacionado às suas atividades.  

 

1.2. 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.  

 

1.3. As diretrizes estabelecidas neste documento devem ser observadas por todos os 

colaboradores dedicados à atividade de análise, gestão e risco, os quais devem assegurar 

o perfeito entendimento do conteúdo desta Política, mediante a assinatura do Termo de 

Adesão e Confidencialidade, o qual deverá ser coletado até o último dia do mês 

subsequente à contratação de novo colaborador, sendo arquivado na sede da Sociedade 

em meio físico ou digital. 

 

CAPÍTULO II 

RESPONSABILIDADES E GOVERNANÇA 

 

2.1. 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. O Departamento de Risco é composto 
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por uma equipe formada por 02 (dois) profissionais: o Diretor de Risco, Sr. Bruno 

Matarazzo, e o Analista de Risco, Compliance e PLD, Sra. Erika Ramiro: 

 

 

 

 

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

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. 

 

O Diretor de Risco se reporta diretamente à Diretoria da Sociedade, em especial 

para relato dos resultados das atividades e demais assuntos relacionados à gestão 

de riscos. Tais reportes ocorrem através de reuniões mensais e/ou Relatórios de 

Risco enviados através de meio eletrônico, com o objetivo de consolidar 

informações relacionadas à atividade de gestão de risco.  

 

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.  

 

2.2. 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 

Departamento 
de Risco

Bruno Matarazzo

(Diretor de Risco)

Erika Ramiro

(Analista de Risco, 
Compliance e 

PLD)
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exercício das suas competências, independentemente das diretrizes traçadas pela 

Diretoria, possuindo total autonomia para exigir eventuais reenquadramentos.  

 

CAPÍTULO III 

RISCO OPERACIONAL 

 

3.1. 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.  

 

3.2. 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.  

 

3.3. 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.  

 

CAPÍTULO IV 

GESTÃO DE RISCOS DAS CARTEIRAS SOB GESTÃO 

 

4.1. 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 realiza a gestão de fundos de investimento 

em renda fixa, fundos de cotas, fundos de investimento multimercado, com e sem crédito 

privado, e 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.  

 

4.2. 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.  
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Ainda, 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.  

 

Os parâmetros utilizados para a mensuração do risco de crédito são previamente definidos 

pelo departamento de Risco, em conjunto com o Diretor de Gestão e o Diretor de Gestão 

II, de acordo com as características das carteiras, respectivas políticas de investimento, 

prazo para resgate, garantias negociadas e outros fatores que julgar relevantes. 

 

A Sociedade adota um Manual de Risco de Crédito a fim de orientar a análise e 

monitoramento dos títulos de renda fixa não soberana adquiridos pelos fundos de 

investimento por ela geridos, de observância obrigatória pelas equipes de gestão, análise 

e risco da Sociedade.  

 

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

fundos sob gestão. O valor dos títulos e valores mobiliários pode aumentar ou diminuir, 

de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado, as taxas de juros e os 

resultados das empresas emissoras. 

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.  

 

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. 
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O monitoramento da exposição ao risco de mercado é realizado pelo Diretor de Risco 

através do Sistema TIS e de planilhas próprias. Assim, o Diretor de Risco alertará a equipe 

de investimentos de acordo com os seguintes cenários: 

 

a) O primeiro nível de alerta se dá quando a equipe de investimentos está prestes a 

extrapolar o limite de risco pré-estabelecido, funcionando como um limite preventivo; 

 

b) O segundo nível de alerta ocorre caso a equipe de investimentos ultrapasse o limite 

operacional previsto, sendo alertada e orientada pelo Diretor de Risco para que tome 

providências imediatas; 

 

c) O terceiro nível de alerta ocorre caso a carteira não seja reenquadrada no prazo de 01 

(dia) útil do segundo alerta. Nesta hipótese, o Diretor de Risco tem autonomia e 

autoridade para reduzir e/ou zerar posições que extrapolem os limites de risco 

previamente estabelecidos. 

 

- 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. 

 

A metodologia para gerenciamento do risco de liquidez encontra-se descrita em Manual 

próprio. 

 

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. As posições das carteiras dos fundos sob gestão são dimensionadas 

respeitando limites pré-estabelecidos de Value-at-Risk (VaR). 

 

Testes de Estresse: O VaR das carteiras é calculado diariamente mediante a atualização 

dos dados apresentados pelos mercados a fim de capturar mudanças de volatilidade e 

correlações dos diversos ativos. Caso os limites sejam ultrapassados, o Diretor 
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Responsável pela Gestão de Riscos possui competência para reduzir as posições de forma 

a reenquadrar a carteira. 

 

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 e do 

Diretor de Gestão II. Os referidos relatórios de risco abordarão eventuais mudanças em 

fatores que possam impactar na precificação dos ativos das carteiras sob gestão. Este 

relatório inclui também a lista de veículos que tiveram seus limites de risco excedidos e 

as providências tomadas para o reenquadramento. 

 

Desenquadramento das Carteiras: Em caso de desenquadramento por período de 1 

(um) dia útil, a equipe de investimentos fica obrigada a enquadrar o fundo ao longo do 

dia seguinte, salvo em situações especiais de iliquidez. Caso ao final do prazo a carteira 

não tenha sido reenquadrada, caberá ao Diretor de Risco as providências cabíveis para o 

reenquadramento. 

 

Testes de Aderência e Revisão: A aderência dos parâmetros utilizados nos sistemas e 

eficácia das métricas utilizadas devem ser revisadas anualmente, bem como sempre que 

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

outras carteiras sob gestão. 

 

4.3. Ainda para fins de monitoramento, a Equipe de Risco, sem prejuízo das 

responsabilidades já indicadas nesta Política, auxiliará o Diretor de Risco na aplicação 

das metodologias definidas e na manutenção dos documentos relativos as decisões 

tomadas, sua aderência e conformidade com os preceitos definidos nesta Política. 

 

CAPÍTULO V 

MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS 

 

5.1. 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 Risco o monitoramento do correto arquivamento pelos 

demais membros da equipe. 
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5.2. A presente Política será revisada, no mínimo, a cada 2 (dois) anos, salvo se os eventos 

atípicos demandarem ajustes em períodos menores. 

 

Histórico de Versões 

 

 

 

Versão Mês/Ano Itens Revisados: 

1ª 06/2016 N/A 

2ª 11/2017 Capítulo IV – Inclusão da 

metodologia aplicada aos fundos de 

investimento em direitos creditórios 

3ª 02/2019 Revisão dos procedimentos de gestão 

de riscos para adequação ao Código 

ANBIMA para Administração de 

Recursos de Terceiros. 

4ª 12/2019 Ajustes de redação. 

5ª 01/2021 Inclusão do organograma funcional 

da área de risco e prazo formal para 

revisão da Política em linha com a 

regulação. 


