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I – Controle de Versão 

Versão Data Nome 
Ação 

(Elaboração, 
Revisão, Alteração) 

Conteúdo 

2.0 24/06/2016 Claudio Fernandes Revisão 
Revisão para adequação as normas de 1º de 
Julho de 2016. 

2.1 28/06/2016 Tatiana Vidigal Alteração 
Ajustes conforme reunião de 28/06 com o 
Paulo Medeiros. 

2.2 28/06/2016 Claudio Fernandes Alteração 
Ajustes finais para adequação ao escopo de 
atividades da EuvCapital. 
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II – Introdução 

Risco é a exposição a um evento, cujo resultado é incerto. A distinção entre incerteza e risco foi dada 
pelo trabalho de Frank Knight, “Risk, Uncertainty and Profit” (1921), o qual definiu risco para os casos 
cujas quantidades são susceptíveis de mensuração, e incerteza para os tipos não-quantificáveis. 
Portanto, para os casos de incerteza, pode ser associada uma probabilidade, mas não um valor aos 
resultados, enquanto que para risco, pode ser associado um valor e uma probabilidade a ocorrência de 
cada um dos resultados. 
 
Há inúmeras definições de gerenciamento de risco, entre elas a da Universidade de Surrey: 
 

“Gerenciamento dos Riscos é um processo que garante que: 

 Os objetivos têm mais probabilidades de serem alcançados; 

 Situações causadoras de danos não irão ocorrer, ou terão menor probabilidade de 
ocorrer; 

 Situações benéficas serão alcançadas ou terão maior probabilidade de serem 
alcançadas. 

 
Não é um processo de evitar os riscos. O objetivo do Gerenciamento dos Riscos não é eliminar 
os riscos, mas gerenciar os riscos envolvidos em todas as atividades, para maximizar as 
oportunidades e minimizar os efeitos adversos. Mais especificamente, o gerenciamento dos 
riscos é um processo formal (de negócios) usado para identificar os riscos, estimar o impacto 
potencial desses eventos e fornecer um método para tratar esses impactos, para reduzir as 
ameaças até um nível aceitável ou para alcançar as oportunidades. 

  
Em sua forma básica, o processo de Gerenciamento dos Riscos envolve: 

 A identificação dos riscos; 

 A medição e avaliação desses riscos, a partir de uma perspectiva da exposição atual; 

 A determinação de um nível alvo (ou desejado) de exposição (apetite ao risco); 

 Um plano de gerenciamento (envolvendo controles, ações e revisões) para evoluir do 
estado atual para o estado alvo.” 

 
Este documento tem o objetivo de apresentar as diretrizes, conceitos e os procedimentos adotados no 
gerenciamento de risco bem como as atribuições e responsabilidades desenvolvidas pela área de risco 
da EuvCapital. 
 

III – Identificação dos Riscos 

A carteira de um fundo de investimento é formada por ativos expostos a diferentes eventos. Esses 
eventos, daqui por diante denominados de fatores de risco, requerem a correta identificação para 
atribuição de um valor. 
 
Por conveniência, fazemos uma distinção de risco em 4(quatro) categorias: 
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 Risco de mercado; 

 Risco de crédito, 

 Risco de liquidez e 

 Risco de assimetria de informações. 
 

III.I – Risco de Mercado 

Risco de Mercado consiste na variação do preço de um ativo em função das flutuações de variáveis 
macroeconômicas e microeconômicas e de percepção de risco. Essas variáveis podem ser divididas nos 
seguintes fatores de risco: 
 

Fator de risco Descrição 

Taxa de Juros 

Surge de oscilações observadas nas taxas de juros. 
 
As taxas de juros locais são: 
- CDI/Selic 
- TJLP 
- Cupom cambial 
 
As principais taxas de juros externas são: 
- LIBOR 
- Fed funds 

Inflação 

Risco em função de oscilações nos preços dos bens 
e serviços monitorados pelos índices de preço. 
 
Os principais índices de preços locais são o IGP-M 
e IPCA. 

Câmbio 
Risco em função de oscilações observadas no 
mercado cambial à vista (spot). 

Commodities 
Risco devido à flutuação dos preços das 
commodities. 

Bolsa 

Risco devido a oscilações na bolsa. 
 
As bolsas a serem observadas são: 
- São Paulo 
- Nova Iorque 
- Londres 
- Frankfurt 
- Xangai 

Indicadores macroeconômicos 

Risco de indicadores macroeconômicos virem 
desalinhados as expectativas de mercado. 
 
Países cujos indicadores precisam ser 
acompanhados: 
- Brasil 
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- Estados Unidos 
- Europa 
- China 

Aversão ao risco Risco devido à mudança no humor do mercado 

 

III.II – Risco de Crédito 

Consiste no risco dos emissores de títulos e valores mobiliários não honrarem suas obrigações 
financeiras ou terem a percepção que sua condição financeira será abalada. Podemos dividir o risco de 
crédito em quatro: 
 

Fator de risco Descrição 

Default 

Risco do emissor ou contraparte não honrar o 
pagamentodo principal e/ou do juros de uma 
dívida ou honrar uma liquidação de um 
instrumento financeiro derivativos. 
 
A possibilidade de ocorrência de desembolsos para 
honrar avais, fianças, coobrigações, compromissos 
de crédito ou outras operações de natureza 
semelhante 

Rebaixamento da nota de crédito 
Risco do rebaixamento da nota por agências de 
rating. 

“Covenants” 
Risco do emissor piorar indicadores financeiros 
pactuados em contratos. 

Fungibilidade 

Risco dos recebíveis ao transitarem pela conta do 
devedor, antes de sua transferência ao patrimônio 
do fundo ou carteira administrada, poderem sofrer 
algum tipo de redução ou de constrição judicial 

 

III.III – Risco de Liquidez 

Um mercado líquido caracteriza-se por favorecer as negociações com o mínimo impacto nos preços. O 
risco de liquidez, portanto, caracteriza-se por um mercado onde o volume de negócios de um 
participante afeta o preço do ativo. Neste caso, o ativo não pode ter sua posição liquidada ou a 
liquidação se dá por meio da alteração substancial do preço do mesmo. 
 
O risco de liquidez assume duas formas distintas, porém intimamente relacionadas: 
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Fator de risco Descrição 

De Mercado ou de produto 

Surge quando uma transação não pode ser 
conduzida aos preços vigentes de mercado devido 
ao fato de que o tamanho da posição ser muito 
elevado em relação aos volumes normalmente 
transacionados e varia de acordo com os tipos de 
ativos, mercados em que são negociados e ao 
longo do tempo em função das condições de 
mercado. 

De funding ou de fluxo de caixa 

Está relacionado com o surgimento de dificuldades 
para cumprir com as obrigações contratadas nas 
datas previstas. Estas dificuldades podem levar a 
liquidações antecipadas e desordenadas de ativos 
aumentando a exposição ao risco de liquidez de 
mercado. 

 

III.IV – Risco de Assimetria de Informação 

Na teoria tradicional de competição perfeita, empresase consumidores são definidoresde preços, tendo 
informação completa sobrea qualidade do bem e o preço do mercado. Se uma empresacobrar acima 
desse preço ou oferecer um bem de qualidade inferior ao do mercado, perderá todos os seus 
consumidores, pois esses têm acesso a outras firmas que competem com o preço de mercado. 
Entretanto, tais pressupostos podem levar a resultados incorretos. 
 
Um dos maiores riscos a ser enfrentado ao adquirir ativos diz respeito à assimetria de informações entre 
o investidor e o emissor do ativo. Para que o investidor atue de forma eficiente, este necessita de 
informações detalhadas do emissor sobre as atividades econômico-financeiras e operacionais dos 
emissores. As melhores fontes de obtenção dessas informações são os próprios emissores, pois eles são 
os detentores das informações consideradas relevantes. A busca de informação é um processo oneroso 
para o investidor e, na maior parte dos casos, não é do interesse dos emissores. 
 
Aos emissores é interessante ocultar as informações a seu respeito por diversos fatores (e.g., 
concorrentes podem se beneficiar dessas informações). Por esta razão, cada empresa tenta guardar o 
máximo possível as informações que dizem respeito a sua i)estrutura de custos; ii) pesquisa e 
desenvolvimento; iii)capacidade financeira; e iv)demais aspectos que possam influenciar as estratégias 
de suas concorrentes, de seus investidores ou de seus reguladores. 
 
Informação assimétrica ocorre quando dois ou mais agentes econômicos estabelecem entre si uma 
transação econômica com uma das partes envolvidas detendo informações qualitativa e/ou 
quantitativamente superiores aos da outra parte. Essa assimetria gera falhas de mercado. Essas falhas 
impactam todos os ativos financeiros e, consequentemente, o processo de tomada de decisão de 
investimento e desinvestimento. 
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Existem 3 (três) classes de informação assimétrica: a seleção adversa, o risco moral e sinalização. Para 
efeitos de política de risco, levaremos em conta as duas primeiras. 
 

Seleção Adversa 

Seleção adversa é um fenômeno de informação assimétrica que ocorre quando os compradores 
"selecionam" de maneira incorreta determinados bens e serviços no mercado (exante da transação). 
 
Um exemplo que ocorre no sistema bancário brasileiro é que a taxa de empréstimo ao consumidor é 
muito maior que a taxa básica de juros (spread).Alegando a taxa de inadimplência os bancos elevam a 
taxa de empréstimo bancário. Uma consequência dessa elevada taxa de juros é que os bons pagadores 
não irão tomar empréstimo por considerarem impossível o cumprimento do acordo. Já os maus 
pagadores se aventuram a tomar empréstimos independentemente da taxa de juros cobrada, uma vez 
que, não dispõem de intenção de honrar seus compromissos. 
 

Risco Moral 

O conceito de risco moral (em inglês, moral hazard) se refere à possibilidade de que um agente 
econômico mude seu comportamento de acordo com os diferentes contextos nos quais ocorre uma 
transação econômica (expost da transação). 
 
O agente (emissor) pode ter um incentivo ou tendência de agir inapropriadamente do ponto de vista do 
principal (investidor), se os interesses do agente e do principal não estiverem alinhados. O agente 
normalmente tem mais informações sobre suas ações ou intenções do que o principal, porque o 
principal normalmente não pode monitorar perfeitamente o agente. 
 
 

IV – Marcação a Mercado 

A Marcação a Mercado (MaM) é o cálculo do valor justo de um ativo pelas condições de mercado. A 
MaM é importante para: 
 

 Determinar o valor de uma carteira como se ela fosseliquidada nas condições de mercado 
vigentes naquele momento; 

 Mensurar os riscos (vide próximo item); e 

 Evitar a transferência de riqueza entre os cotistas da carteira. 
 
No cálculo da MaM, os preços, taxas, cotações e indexadores são obtidos em diversas fontes, como 
ANBIMA, BVM&F, CETIP, etc. 
 
Para os ativos líquidos em que haja a divulgação de preços para os respectivos vencimentos, utilizam-se 
os mesmos sem nenhum tratamento. Para os casos em que isto não se aplica, utilizam-se métodos de 
interpolação de modelos de mercado. 
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Para os ativos ilíquidos, utiliza-se uma estimativa de preço que o mesmo teria caso fosse negociado no 
mercado. 
 
A responsabilidade pela MaM é do administrador da carteira. Para os casos em que a EuvCapital é 
somente a gestora de carteiras e, consequentemente, desobrigada a realizar a MaM, a EuvCapital 
confere os valores justos dos ativos. 
 
Para os casos em que a EuvCapital é administradora de carteira (e.g. Fundos de Investimentos em 
Participações), consulte o Manual de Marcação a Mercado. 
 

V – Mensuração dos Riscos Financeiros 

A mensuração do risco financeiro pode ser definida como a tentativa de se medir o grau de incerteza na 
obtenção do retorno esperado em uma determinada aplicação financeira ou investimento realizado. 
 
As ferramentas de mensuração de risco utilizadas na EuvCapital são: 
 

V.I – Sensibilidades 

Renda Fixa 

 Duração (Duration) 
A Duraçãomostra a sensibilidade do preço de um papel em relação a variaçãona taxa de 
juros.Quanto maior a duração, mais varia o preço do papel diante de alterações na taxa de 
mercado. 

 

 Convexidade 
Ela mede a aceleração da curva preço de mercado x taxa na data corrente. Quanto maior a 
convexidade, maior a sensibilidade a mudanças na taxa de juros. Um papel de convexidade 
grande, se atingido por uma queda na taxa de juros, aumenta seu valor muito mais do que um 
papel de convexidade pequena. 

 

V.II – Liquidez 

Vide Manual de Gestão de Risco de Liquidez. 

 

V.III – Análise de Cenários 

A análise de cenários consiste na avaliação do comportamento da carteira para várias mudanças nos 
fatores de risco, de forma a determinar potenciais perdas ou ganhos a que a carteira pode ter. Os 
cenários fornecem a descrição dos movimentos conjuntos de variáveis financeiras, que podem ser 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Investimento
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tirados de eventos históricos (cenários históricos) ou de plausíveis desenvolvimentos econômicos ou 
políticos (cenários prospectivos). Portanto, o objetivo dessa análise é avaliar a carteira sob condições 
incomuns 
 
Para a realização da Análise de cenários, a EuvCapital trabalha com 1 cenário histórico e 2 cenários 
prospectivos. 
 

VI – Risco de Crédito 

VI.I – Estrutura de Gerenciamento de Risco de Crédito 

VI.I.1. Responsabilidades 

Administrador Fiduciário 

• Assegurar periodicamente que o Gestor possua estrutura organizacional compatível com a 

natureza e com a complexidade das operações de crédito que se pretenda adquirir para as 

carteiras dos fundos geridos. 

 

Gestor 

• Ter estrutura de monitoramento e de controles internos compatível com o montante e 

complexidade das exposições ao risco de crédito. 

• Dispor de equipe de profissionais especializados próprios ou terceiros em áreas relevantes para 

as atividades conduzidas. 

• Ter gestores especializados separados para diferentes mercados. 

• Ter área de análise de crédito independente da área que faz o monitoramento ex post do risco 

ou que estabelece as metodologias de precificação dos ativos, incluindo a definição do spread 

de crédito. 

• Assegurar de que terá pleno acesso às informações que julgar necessárias à análise de crédito 

para compra e para acompanhamento do ativo, incluindo, se for o caso, acesso aos documentos 

integrantes da operação ou a ela acessórios. 

• Diligenciar, quando for o caso, para que ocorra a cessão perfeita e acabada de direitos 

creditórios adquiridos pelas carteiras dos fundos, de modo a garantir total segregação jurídica 

entre os riscos da originadora desses direitos e o patrimônio representado por eles na emissora 

(true sale dos direitos creditórios). 
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• Passar tempestivamente ao administrador informações e análises que possam vir a desencadear 

provisões ou prejuízos, bem como fatos e eventos, de que tome conhecimento, que possam 

impactar o apreçamento de ativos da carteira. 

 

Área de Análise de Crédito 

• Verificar previamente e consistentemente a compatibilidade da operação de crédito que se 

pretende estruturar ou adquirir com a política de investimento do fundo e as restrições 

regulatórias. 

• Documentar essas verificações prévias, deixando-as à disposição dos reguladores, quando de 

uma fiscalização. 

• Cuidar para que os documentos relativos às garantias estejam atualizados e válidos no 

momento da aquisição dos créditos. 

 

Área de Monitoramento Ex Post 

• Monitorar ex post o risco de crédito. 

• Estabelecer metodologias de precificação dos ativos, incluindo a definição do spread de crédito. 

• Reportar ao Comitê de Crédito sistematicamente e periodicamente o comportamento da 

carteira de crédito. 

• Monitorar, segundo critérios consistentes, potenciais perdas associadas ao risco de crédito. 

• Entre outros controles, monitorar risco das carteiras de recebíveis por meio de testes de 

estresse para os principais fatores de risco. 

• Monitorar previamente participantes promissores em seus setores, dentro dos setores de 

atuação da gestora, mantendo uma lista de observação (watch list) de notícias e eventos 

relacionados a esses emissores. 

 

Comitê de Crédito 

• Aprovar a política de aquisições de operações de crédito, observando as alçadas de aprovação 

definidas na política de gerenciamento de risco de crédito. 
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• Aprovar e revisar semestralmente esta política, sua estratégia, seus controles e procedimentos a 

fim de determinar sua compatibilidade com os objetivos dos fundos e carteiras sob gestão e 

com as condições de mercado. 

• Reavaliar periodicamente os principais riscos incorridos e seus níveis, sendo as decisões 

registradas em ata. 

• Assegurar que a existência de classificação de risco (rating) feita por agência especializada não 

supre o dever de diligência do gestor com relação à análise dos ativos de crédito. 

• Garantir que os modelos internos de classificação de risco não atribuam ponderação 

predominante para os ratings de agências. 

 

Jurídico (próprio ou contratado) 

• Verificar os contratos que formalizam os créditos sempre que a operação tiver alguma condição 

fora da expertise do gestor. 

• Em casos complexos ou quando se perceba que talvez falte à gestora a expertise necessária, a 

análise jurídica deve ser conduzida por escritório especializado no setor, indústria ou tipo de 

garantia da transação. O relatório ou parecer jurídico deve ser devidamente documentado e 

submetido para a apreciação da alçada decisória, que atestará ciência em ata. 

 

VI.I.2. Comitê de Crédito 

O Comitê de Crédito é composto por: 

• 1 membro da área de monitoramento ex post 

• Jurídico 

• Compliance 

• 1 membro da área de análise 

• Gestor 

 

Todas as reuniões do Comitê são documentadas por meio de atas, sendo as mesmas assinadas pelos 

seus participantes. As atas registram os fatores que fundamentam as decisões tomadas, sendo o 

material apresentado pelas áreas de Análise e Monitoramento constantes como anexo as mesmas. 
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A documentação fica disponível para acesso das áreas de Risco, Compliance, Comitê de Investimentos, 

Administrador do fundo e Reguladores. 

A autorização de determinada operação pelo Comitê de Crédito não deve ser vista como autorização 

automática para operações subsequentes de um mesmo emissor/devedor. 

 

VI.I.3. Estrutura Tecnológica 

A EuvCapital adota estrutura de sistemas e procedimentos (i) compatíveis com a natureza das suas 

operações e a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e (ii) proporcional à dimensão da 

exposição ao risco de crédito dos fundos sob gestão, possibilitando o gerenciamento contínuo e 

integrado do risco de crédito. 

 

Ferramentas utilizadas 

 Sistemas próprios e terceirizados. 

 Consultas a Equifax e Serasa. 
 

 

VI.II – Processo de Crédito 

O processo de Crédito estabelece: 

• Limites financeiros estabelecidos com base no perfil de risco dos fundos, seus controles 

operacionais e na classificação de risco do emissor/contraparte da operação. 

• Mecanismos de mitigação dos riscos, tais como garantias e covenants. 

• Procedimentos destinados a manter a exposição ao risco de crédito em níveis considerados 

aceitáveis e compatíveis com as políticas de investimento de cada fundo gerido. 

 

Sua frequência de revisão é semestral e/ou sempre que as condições, ambiente e pressupostos nos 

quais ela se baseia se alterarem de forma significativa e relevante. 

Para informações adicionais, consulte o Manual de Crédito. 
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VI.III – Controles 

Os procedimentos de controle englobam: 
 

 Reavaliação do Manual de Crédito 

 Reavaliação das operações 

 Monitoramento dos índices de mercado 

 Monitoramento dos covenants 

 Teste de stress 

 Cobrança 
 
 

VII – Gerenciamento dos Riscos 

O gerenciamento de Riscos é realizado por área independente da área comercial e de gestão que possui 
as seguintes atribuições: 
 

 Identificar os fatores de risco inerentes a cada ativo; 

 Mensurar de acordo com a dinâmica de cada ativo os riscos dos ativos e das carteiras de acordo 
com as metodologias descritas acima, tomando como base dados públicos, quando os ativos 
forem negociados em bolsas ou em mercados organizados de balcão, ou com base em dados 
privados nos demais casos. Os dados privados devem seguir metodologia devidamente 
documentada para a captura dos mesmos e deve ser passível de verificação por terceiros; 

 Revisar e analisar o resultado dos cenários de avaliação das carteiras; 

 Propor os limites baseado nos cenários e riscos identificados e mensurados; 

 Monitorar o enquadramento dos limites propostos e legais; 

 Alertar ao comitê de investimento qualquer mudança adversa nas condições de mercado. 

 Monitorar a performance das carteiras, a fim de verificar se estão enquadrados nos níveis 
aceitáveis de risco dos regulamentos dos Fundos sob gestão da EuvCapital; 

 Adotar ações temporárias preventivas, sob qualquer movimento que possa ser um indício de 
perdas e inadimplências, e, inclusive colocar esta situação para apreciação do Comitê de Crédito 
e/ou do Comitê de Investimentos; 

 Acompanhar a análise das aquisições de Direitos de Crédito e seus títulos representativos; 

 Gerenciar as operações e alertas sobre qualquer desenquadramento em relação às condições 
operacionais aprovadas pelo Comitê de Crédito, Comitê de Investimento e os regulamentos dos 
Fundos geridos pela EuvCapital; 

 Gerenciar vencidos e risco considerado “curso anormal” ou probabilidade de inadimplência;  

 Gerenciar garantias; 

 Fazer triagem das informações, principalmente das checagens efetuadas;  

 Rever os “históricos” de checagem (títulos não avaliados, checagem negativa e checagem 
positiva) e verificar se estão parametrizados; 

 Analisar a carteira e emitir relatório padrão da Gestão de Risco, periodicamente ou quando 
solicitado, sobre o comportamento cada empresa. Este relatório deverá integrar as informações 

para o Comitê de Crédito e/ou Comitê de Investimentos.  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VII.I – Controle de Margem e Garantias em Bolsa 

É de responsabilidade da área de risco: 

 Controlar os ativos que foram depositados em garantia nas bolsas; 

 Selecionar os ativos a serem depositados nas bolsas, utilizando como critério os ativos mais 
líquidos ao menos, seguindo o critério de liquidez das bolsas, 

 Controlar as chamadas de margem e 

 Verificar se o montante de uma possível chamada de margem está de acordo com a liquidez da 
carteira. 

 
 

VIII – Gerenciamento de Efeitos Adversos 

Em situações excepcionais onde o risco atrelado ao ativo se torna elevado abruptamente (e.g., quebra 
estrutural, iliquidez dos ativos), as seguintes medidas devem ser tomadas: 
 

VIII.I – Iliquidez dos Ativos 

Excetuando casos de ativos ilíquidos que compõem carteiras de acordo com a Política de Investimento, 
o tipo da carteira e o material entregue ao cotista (lâmina, prospecto e regulamento), a iliquidez 
excepcional de um ativo deve ser tratada fechando-se a carteira para a realização de resgates, 
realizando os procedimentos determinados pela legislação em vigor e pelo regulamento. 
 

VIII.II – Quebra Estrutural Macroeconômica 

Todas as posições em ativos de alta volatilidade (e.g., commodities ou ativos atrelados a este) devem ter 
suas posições encerradas imediatamente. 
 
O retorno a essas posições devem ser feitas a partir da recomendação da área de risco e aprovadas em 
comitê. 


