
 

1/10                   

GAMA INVESTIMENTOS LTDA. 

08.885.512/0001-94 

  

  

  

  

  

MANUAL DE GERENCIAMENTO DO RISCO DE LIQUIDEZ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Data de vigência: 28/02/2022 

Versão: 5ª versão 

Data de Registro: 24/02/2022 

 



 

2/10                   

Capítulo I - Objetivo e Abrangência 

  

A Sociedade, comprometida com os padrões profissionais e éticos mais elevados, 

desenvolveu este Manual que visa estabelecer, em caráter complementar as demais 

Políticas e Procedimentos Internos, os princípios que norteiam as atividades da 

Sociedade, em especial os procedimentos mínimos de controle e gerenciamento de 

liquidez das carteiras dos fundos de investimento abertos sob sua gestão, com exceção 

dos fundos exclusivos e reservados. 

 

Entende-se como liquidez a capacidade do fundo de investimento honrar eficientemente 

os seus compromissos esperados e inesperados, correntes e futuros, inclusive 

decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer 

em perdas significativas. Inclui-se no risco de liquidez a possibilidade do fundo de 

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

tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão de 

alguma descontinuidade no mercado. 

  

Capítulo II - Regras Gerais 

 

Seção I – Responsabilidade 

  

As seguintes áreas da Gama Investimentos Ltda. (“Sociedade”) estão envolvidas no 

processo de gerenciamento do risco de liquidez: 

 

Diretor de Compliance e Risco: responsabilidade pela definição da metodologia de que 

trata este Manual, sua execução e qualidade do processo, e monitoramento dos riscos 

aos quais os fundos de investimento sob gestão encontram-se expostos, assegurando que 

sejam tomadas todas as providências necessárias para ajustar continuamente a exposição 

aos limites de risco previstos nos respectivos regulamentos. 

 

Equipe de Risco: responsabilidade pelo monitoramento dos riscos das carteiras sob 

gestão; elaboração dos relatórios de risco, indicando nestes as suas conclusões e pontos 

de atenção, os quais devem ser enviados aos membros das equipes de risco e de gestão e 

Diretoria, quando aplicável;  manutenção da atualização do banco de dados nos sistemas 

utilizados pela Sociedade; realização de testes de aderência aos parâmetros utilizados nos 

sistemas e verificação da eficácia das métricas utilizadas, no mínimo, anualmente. 

  

Seção II – Estrutura Funcional 
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A área de Risco possui total independência para o desempenho das suas funções e 

tomada de decisão na sua esfera de atuação, sem qualquer subordinação às demais áreas 

da Sociedade. Neste sentido, a Equipe de Risco tem autonomia e autoridade para 

questionar os riscos assumidos nas operações realizadas pela Sociedade, ainda que estas 

não acarretem no desenquadramento da carteira.  

 

Os membros da Equipe de Risco têm a prerrogativa de zerar operações que extrapolem 

os limites pré-estabelecidos, caso a equipe de gestão não adote as devidas providências 

para reenquadramento no prazo de 1 (um) dia útil da emissão de alerta de 

desenquadramento pela equipe de risco, conforme descrito neste Manual. 

 

Sem prejuízo do acima definido, a Equipe de Risco tem autonomia e autoridade para 

questionar os riscos assumidos nas operações realizadas pela Sociedade, ainda que estas 

não acarretem no desenquadramento da carteira. 

 

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 por meio de reuniões e/ou Relatórios de Risco enviados através de 

meio eletrônico, com o objetivo de consolidar informações relacionadas à atividade de 

gestão de risco. 

  

Compete à Diretoria de Risco a tomada de decisão referente à gestão de riscos. 

  

Seção III – Política de Gestão do Risco de Liquidez 

  

A metodologia ora definida abrange todos os fundos de investimento abertos geridos 

pela Sociedade, excetuando-se os fundos exclusivos ou reservados, bem como os fundos 

de investimento em participação. 

 

A estrutura para gestão de risco de liquidez da Sociedade é composta pela Diretoria, que 

delibera acerca de políticas e limites de concentração, cenários, prazos de liquidação, 

dentre outras funções. As responsabilidades no processo de gestão do risco de liquidez da 

Sociedade competem à área de Risco, de forma a definir, implementar, monitorar e 

garantir o cumprimento das diretrizes estabelecidas. 

 

O responsável pelo gerenciamento do risco de liquidez tem poder de veto sobre 

operações estruturadas pela equipe de gestão e pode, a qualquer momento, determinar 

a liquidação de posições dos fundos sob gestão com a finalidade de enquadrar a carteira 

nos parâmetros de risco cujos critérios são descritos a seguir. 
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A metodologia utilizada para o Gerenciamento do Risco de Liquidez será revisada a cada 

ano ou em prazo inferior, sempre que se fizer necessário. 

 

A versão completa do documento também poderá ser consultada no site da instituição 

por meio do seguinte link: https://gamainvestimentos.com.br/#documentos 

  

Compete ao Diretor de Risco a análise e revisão do consumo de risco de liquidez dos 

fundos sob gestão no período, bem como a tomada de decisão em caso de extrapolação. 

  

O sistema do Compliasset (CNPJ: 25.025.534/0001-01) permite controlar todos os prazos 

e relatórios aplicáveis aos fundos sob gestão. 

 

O sistema do BlueTis (CNPJ: 11.459.597/0001-53) faz o controle das carteiras, com 

conciliação diária com o administrador e custodiante do fundo. O gestor para realizar 

uma operação precisa realizar a boletagem dentro do sistema, que já faz a verificação de 

regras do fundo antes de liberar. Caso seja necessário algum tipo de aprovação para a 

operação, o sistema envia automaticamente um e-mail para a área de risco solicitando a 

aprovação (junto com a justificativa do gestor para uma boleta fora do “limite” do fundo). 

  

Em situações especiais de iliquidez, assim entendidas aquelas decorrentes de pedidos de 

resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do 

tratamento tributário do fundo ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo destes últimos, 

bem como no caso de fechamento dos mercados, o administrador fiduciário deverá ser 

imediatamente comunicado, sendo indicadas as providências a serem tomadas e o prazo 

para solução do desenquadramento identificado. 

  

Funções das estruturas organizacionais 

  

A Sociedade adota as seguintes estruturas organizacionais no gerenciamento do risco de 

liquidez: 

 

Diretor de Risco: compete ao Diretor de Risco a definição das providências necessárias 

para o ajuste contínuo da exposição aos limites de risco previstos nos respectivos 

regulamentos através da análise dos relatórios internos de risco, verificação da 

observância da metodologia descrita nesta Política e do cumprimento pela Equipe de 

Risco dos procedimentos ora definidos.  

 

Equipe de Risco: compete à Equipe a elaboração dos relatórios de risco, indicando nestes 

as suas conclusões e pontos de atenção, os quais devem ser enviados aos membros das 

Equipes de Risco e de Gestão, bem como à Diretoria; manutenção da atualização do 

https://gamainvestimentos.com.br/#documentos
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banco de dados nos sistemas utilizados pela Sociedade; realização de testes de aderência 

aos parâmetros utilizados nos sistemas e verificação da eficácia das métricas utilizadas, 

no mínimo, anualmente.  

  

Compete ao Diretor de Risco a tomada de decisão, possuindo poder de veto sobre 

operações estruturadas pela equipe de gestão e podendo, a qualquer momento, 

determinar a liquidação de posições dos fundos sob gestão, com a finalidade de 

enquadrar a carteira nos parâmetros de risco. 

  

A área de Risco possui total independência para o desempenho das suas funções e 

tomada de decisão na sua esfera de atuação, sem qualquer subordinação às demais áreas 

da Sociedade. Neste sentido, a Equipe de Risco tem autonomia e autoridade para 

questionar os riscos assumidos nas operações realizadas pela Sociedade, ainda que estas 

não acarretem no desenquadramento da carteira. 

  

Em havendo desenquadramento passivo aos limites de investimento das carteiras, o 

Diretor de Risco alertará a Equipe de Gestão, solicitando providências para o devido 

reenquadramento, respeitado o melhor interesse dos investidores, no prazo acordado 

entre as partes. Caso ao final do prazo a carteira não tenha sido reenquadrada, caberá ao 

Diretor de Risco as providências cabíveis para o reenquadramento. 

 

A Equipe de Gestão poderá propor a manutenção do título ou ativo desenquadrado, 

desde que apresente justificativas técnicas aprovadas pelo Diretor de Risco. Em tais 

situações, poderão ser observados os critérios de liquidez do ativo, sua relevância no 

fundo, melhoria financeira e operacional do emissor, dentre outros indicadores de 

mercado. 

  

Capítulo III – Metodologia do Processo 

  

O processo de gerenciamento de risco de liquidez foi desenvolvido com base em 

parâmetros e métricas factíveis de verificação e controle, de acordo com a composição e 

dispersão de cotistas de cada carteira.  

 

Os parâmetros de análise do risco de liquidez são avaliados pela ótica do Ativo e do 

Passivo, sendo observados os itens a seguir para a estratégia de Feeder Funds: 

 

O processo inicia pela análise completa do regulamento do fundo offshore no qual será 

investido pelo fundo sob gestão da Sociedade, documento no qual todos os parâmetros 

regulatórios estarão explicitados. A partir desta informação, é solicitado ao gestor 

offshore o compartilhamento da carteira, fact sheet e relatório de risco para que a Equipe 
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de Risco da Sociedade possa acompanhar as movimentações do ativo do fundo investido 

e, assim, certificar de que este veículo está condizente com o que propõe em 

regulamento.  Dessa forma, a Equipe de Risco verifica se a carteira do fundo investido 

está compatível com as regras de resgate estabelecidas nos fundos sob gestão da 

Sociedade. 

 

As informações são recebidas mensalmente do gestor offshore, inseridas nos sistemas e 

controles da Sociedade pela Equipe de Risco e armazenamos os relatórios recebidos 

como evidências.   

 

Já para os fundos de investimento sob gestão da estratégia “Crédito”, são considerados 

os seguintes fatores: 

 

A liquidez da carteira será avaliada de acordo com a Metodologia abaixo, levando em 

consideração os prazos dos ativos, decompostos por fluxo de pagamento, multiplicados 

pelo Fator de Liquidez 1 (“Fliq1”) e pelo Fator de Liquidez 2 (“Fliq2”), obtendo-se um fator 

redutor do prazo do título (“Red”). 

 

Red = Fliq1 x Fliq2 

Red = Redutor do título; 

Fliq1 = Fator de Liquidez 1, que incorpora a característica de liquidez do instrumento; e  

Fliq2 = Fator de Liquidez 2, que discrimina títulos com maior grau de negociabilidade 

(inicialmente debêntures), obtidos a partir dos principais indicadores de liquidez. Caso o 

ativo não esteja listado na Tabela de Fliq2, assumir Fliq2 = 1. 

 

Para obtenção do prazo final dos títulos ajustado pela liquidez, deve ser multiplicado o 

prazo do fluxo do ativo pelo redutor do título obtido através da fórmula acima, de modo 

que:  

 

Paj = Pfi x Red;  

Paj = Prazo do título ajustado pela liquidez;  

Pfi = Prazo do fluxo; e  

Red = Redutor do título. 

  

Os resgates conhecidos e pendentes de liquidação são considerados como obrigação do 

fundo para fins do cálculo do risco de liquidez. O sistema BlueTis faz esse controle com 

conciliação diária com o administrador de modo a permitir a avaliação de que os fundos 

sob gestão não possuem risco de liquidez. 
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O nível de liquidez exigido para cada prazo de controle será o maior entre os 3 valores a 

seguir: 

 

a) percentual arbitrado de liquidez mínima para cada prazo; 

b) percentual do PL do Fundo detido pelos N maiores cotistas (dado atualizado 

mensalmente); 

c) percentual representando o pior caso ente VaR histórico1 de resgate e Expected 

Shortfall de resgate, ambos medidos com intervalo de confiança de 99%. 

 

Serão considerados os vértices mínimos: 1 (um), 2 (dois), 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco), 21 

(vinte e um), 42 (quarenta e dois), e 63 (sessenta e três) dias úteis. 

  

Caso o prazo para pagamento de resgates previsto nos regulamentos dos fundos geridos 

seja inferior a 63 (sessenta e três) dias úteis, devem ser observadas, minimamente, para 

fins de análise, as janelas de resgate estabelecidas em regulamento, e a janela de 63 

(sessenta e três) dias úteis. Na hipótese de o prazo para pagamento de resgate do fundo 

ser superior a 63 (sessenta e três) dias úteis, deve ser observado, no mínimo, o prazo de 

resgate estabelecido em regulamento, sendo analisadas janelas intermediárias até o 

prazo do efetivo pagamento do resgate/liquidação. 

  

As seguintes ações preventivas e detectivas podem ser tomadas pela Equipe de Risco: 

 

a) Nada é feito dado que os fundos estão com risco controlado. 

 

b) Soft Limit:  caso o espaço de liquidez efetiva contra o indicado pelo modelo adotado 

pela Sociedade seja inferior a 5%, o Diretor de Risco deve informar aos gestores. 

 

c) Hard Limit:   quando o modelo indicar desenquadramento e a geração de liquidez deve 

ser aquela que reenquadra o fundo com um buffer de 5%. Nesse momento, a Equipe de 

Gestão é alertada para diminuição das posições, a fim de aumentar a liquidez do fundo. 

  

A análise da liquidez deve levar em consideração (i) as cotizações individuais dos fundos 

sob gestão; (ii) o tempo necessário para liquidação das posições; (iii) ciclo periódico de 

resgate, se houver, ou se a liquidez é ofertada em datas fixas; (iv) as estratégias seguidas 

pela Equipe de Gestão; (iv) a classe de ativos em que o fundo pode investir; (v) o grau de 

dispersão da propriedade das cotas (incluindo e excluindo as cotas detidas por fundos 

geridos pela própria empresa); e (vi) o histórico de resgates dos fundos. 
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Assim, são realizados testes de estresse semanalmente considerando a movimentação do 

passivo, a liquidez dos ativos, obrigações e a cotização do fundo, os quais serão 

verificados pelo Diretor de Risco. 

  

Seção I – Ativos dos Fundos 555 

  

Inicialmente, a Sociedade avalia se o volume investido e as regras de pagamento de 

resgate dos fundos investidos e dos fundos sob gestão são compatíveis com os critérios 

de liquidez definidos pelo regulamento do fundo investidor. Sem prejuízo, são verificadas 

as ferramentas e sistemas de gestão de liquidez dos gestores responsáveis pelas carteiras 

dos fundos de investimento investidos com o objetivo de certificar-se da capacidade 

técnica para fins de gerenciamento dos riscos atinentes aos ativos das respectivas 

carteiras. 

 

Em seguida, a Sociedade utiliza como ferramenta um relatório, gerado semanalmente, 

com o cálculo do percentual de liquidez da carteira do fundo de investimento em janelas 

de tempo, que servirá de base para as análises de liquidez. 

 

O relatório demonstrará a composição da carteira do fundo investidor com a indicação do 

percentual do patrimônio líquido do fundo que cada ativo representa e a liquidez de cada 

ativo, respeitada a regra de liquidação de cada ativo investido. 

 

Ao final do relatório, é comparado o volume de pedidos de resgates realizados nos 

últimos 90 (noventa) dias em comparação ao percentual de liquidez do fundo no dia da 

liquidação do resgate de cotista. 

  

Ativos Depositados em Margem 

  

No que se refere às obrigações dos fundos em relação aos depósitos de margem 

esperados e outras garantias, a Sociedade manterá tais depósitos e garantias sempre em 

títulos públicos, evitando o risco de liquidez, na medida em que para títulos públicos 

considera-se a liberação em D0. 

  

Seção II – Passivo dos Fundos 555 

 

Subseção I – Análise e Comportamento do Passivo 

  

São adotados percentuais mínimos de liquidez compatíveis com o histórico de 

comportamento do passivo de cada fundo. São apuradas as médias históricas de 
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solicitação de resgate a cada dia útil como valor percentual do patrimônio líquido de cada 

fundo, bem como os desvios padrões destas médias.  

 

Caso não haja informações suficientes, tal como histórico disponível, será realizada a 

análise de similaridade por tipo de fundo; política de investimento; regras de 

movimentação; e público-alvo. 

  

Será considerado cada investidor isoladamente ou o conjunto de investidores que 

estejam sob um mesmo comando, a exemplo de fundos sob uma mesma gestão, 

empresas coligadas, indivíduos e empresas controladas, grupos familiares, e outros casos 

que forem considerados pela Diretoria como investidores agindo em bloco. 

  

Os prazos para liquidação dos resgates devem observar as regras definidas nos 

regulamentos de cada um dos fundos sob gestão, em linha com as respectivas estratégias 

e objetivos. 

  

Matriz de Probabilidade de Resgate divulgada pela ANBIMA mensalmente. 

  

Subseção II – Atenuantes e Agravantes 

  

A análise pode considerar ainda possíveis impactos atenuantes que possam influenciar no 

passivo, tais como, mas não limitado ao: (i) prazo de cotização; (ii) prazo de carência para 

resgate; (iii) possíveis influências das estratégias sobre o comportamento do passivo. 

  

A análise pode considerar ainda possíveis impactos agravantes que possam influenciar no 

passivo, tais como, mas não limitado ao: (i) prazo de cotização; (ii) prazo de carência para 

resgate; (iii) possíveis influências das estratégias sobre o comportamento do passivo. 

  

Capítulo IV – Disposições Gerais 

  

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.  

 

A presente Política será revisada, no mínimo, anualmente, salvo se os eventos 

mencionados demandarem ajustes em períodos menores.  
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A versão vigente do presente manual encontra-se disponível no site da Sociedade na 

internet, bem como registrada na ANBIMA. A nova versão será encaminhada sempre que 

alterada, à ANBIMA e aos administradores fiduciários, destacando as alterações 

promovidas, no prazo máximo de 15 dias da alteração. 

  


