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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O objetivo deste documento é apresentar as diretrizes utilizadas para efetivar o gerenciamento de 
riscos realizados pela Reag Gestora. 

1.2. Este manual foi elaborado com o intuito de atender as melhores práticas de mercado, em 
conformidade com ICVM558, e tendo como filosofia uma gestão robusta de gerenciamento de riscos. 

1.3. O responsável pelo cumprimento deste manual é o Diretor de Risco. 

1.4. Os riscos cobertos nesta política são: 

1.4.1. Risco de Mercado, 

1.4.2. Risco de Liquidez, 

1.4.3. Risco de Crédito e Contraparte e 

1.4.4. Risco Operacional. 

 

2. ABRANGÊNCIA 

2.1. Esta política se aplica a todos aqueles que possuam cargo, função, posição e/ou relação, societária, 
empregatícia, comercial, profissional, contratual ou de confiança, (independentemente da natureza 
destas atividades, sejam elas direta, indireta e/ou secundariamente relacionadas com quaisquer 
atividades fim ou meio) (“Colaboradores”) da Reag Gestora. 

2.2. Estão sujeitas às regras deste Manual de Risco todos os fundos sob gestão da Reag Gestora que 
não tenham público alvo restrito ou exclusivo (“Fundos em Geral”). 

2.3. Fundos que não se enquadram nos itens anteriores podem ter regras mais flexíveis. 

 

3. DIRETRIZES 

3.1. A área de risco faz o monitoramento de todos os limites estabelecidos para cada fundo. 

3.2. Mais detalhes podem ser encontrados no Manual de Risco de Liquidez, no Manual de Compliance e 
outros materiais da gestora. 

3.3. Os administradores dos fundos sob gestão Reag podem ter procedimentos independentes dos 
controles realizados pela gestora. 

 

4. RISCO DE MERCADO 

4.1. Risco de mercado está associado à oscilações de preços e taxas negociadas nos mercados. 

4.2. A correta mensuração do risco de mercado permite ao gestor otimizar a relação risco-retorno de seu 
portfólio investido. 

4.3. A área de risco de mercado é responsável pelo monitoramento e controle das posições aos fatores 
de risco conforme definido nas políticas internas de cada fundo. 

4.3.1. A Reag Gestora utiliza um sistema externo contratado junto à empresa Britech para realizar o 
gerenciamento de risco de mercado. 

4.3.2. As principais métricas adotadas são: 
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4.3.2.1. VaR: mede a perda máxima em situações de normalidade, utiliza-se modelo paramétrico 
delta-normal de 1 dia para um intervalo de confiança de 95% e com matriz de covariância 
calculada com base em histórico diário. 

4.3.2.2. Stress Test: mede perda máxima esperada segundo os cenários montados pelo Comitê 
de Risco ou os cenários divulgados pela B3, observando os últimos 10 anos. 

4.3.2.3. Também monitoramos: Cota e patrimônio online, já incluindo as operações do dia e os 
resultados de trading; integração com corretoras parceiras; atribuição e avaliação de 
performance online; simulações e análise de sensibilidade; alavancagem. 

4.4. A periodicidade do monitoramento é diária contendo todas as métricas e seus respectivos back-tests 
descritos acima, com base na posição de fechamento do dia anterior. 

4.5. Em tempo real a área de Gestão e a área de Risco efetuam o acompanhamento dos parâmetros de 
risco de mercado para cada fundo. 

 

5. RISCO DE LIQUIDEZ 

5.1. O risco de liquidez pode surgir em função do tamanho de determinada posição em relação aos 
volumes usuais de negociação ou da instabilidade das condições de mercado. A falta de liquidez pode 
incapacitar um fundo honrar com seus compromissos relacionados a pagamentos de quaisquer 
origens, depósitos de garantias e principalmente a pagamentos de resgates de cotistas. 

5.2. Calculamos o número de dias necessários para a posição ser zerada para operações de mercado, 
utilizando o sistema BRITech. 

5.3. Avaliamos a estrutura de passivo, observado o histórico de movimentações, para fazer previsões 
sobre a evolução do patrimônio líquido do fundo, de forma a que os ativos selecionados respeitem a 
liquidez do fundo (cotização e liquidação) determinada pelo seu regulamento. 

5.4. Neste contexto, a metodologia cumpre o disposto na ICVM 555 sobre as diretrizes de controle de 
gerenciamento de liquidez. 

 

6. RISCO DE CRÉDITO 

6.1. O risco de crédito é definido pela possibilidade de perdas resultantes do não recebimento de valores 
junto a contrapartes por incapacidade econômico-financeira. 

6.2. Para efetuar a mensuração do risco de crédito, realiza-se uma análise fundamentalista, sendo 
analisada a capacidade de geração de caixa, a situação patrimonial dos emissores e/ou contrapartes 
e o valor das garantias incluídas no instrumento de crédito. 

6.3. Toda a análise se apoia no conhecimento e experiência profissional da equipe de gestão responsável, 
agregando todo o conhecimento técnico e sempre respeitando os limites e passando por aprovação 
no Comitê de Crédito, referendado pelo Comitê de Compliance e Risco. 

6.4. O processo de gestão do risco de crédito vai da etapa inicial de análise e formalização de uma 
operação passando por uma fase de acompanhamento e, eventualmente, um processo de 
recuperação. 

6.5. Para a aprovação de crédito, o Comitê de Risco estabelece um conjunto de critérios que devem ser 
obedecidos. Observando-se as características do fundo: verifica-se exigência ou não de Ratings 
atribuídos por agências externas (Moody´s, Standard&Poors, Fitch, Serasa Experian ou outra 
agência); avalia-se a concentração e o prazo da operação para se adequar ao regulamento e à 
proposta do fundo. 
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6.6. Em relação ao tomador, no Comitê de Crédito são analisados: a atividade, o histórico e a capacidade 
técnica e financeira; adequação da operação solicitada às necessidades; a estrutura das operações 
solicitadas (garantias, covenants financeiros e não financeiros, etc.). 

6.7. Para acompanhamento do risco de crédito, a Reag levará em consideração fatores como a evolução 
da economia, a situação do cliente e do setor de atuação, as operações de crédito existentes 
(natureza, montante, prazo, etc.). 

6.8. Fazemos revisões periódicas da situação dos clientes, incluindo informações qualitativas e 
quantitativas/ financeiras atualizadas. A frequência dessas revisões deve ser no mínimo anual ou 
cada vez que o Comitê de Crédito competente o exigir ou que as circunstâncias o justificarem (por 
exemplo, quebra de covenant financeiro, aquisição). 

 

7. RISCO OPERACIONAL 

7.1. Define-se como risco operacional a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, 
deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos. 

7.2. Os controles internos consistem em um processo que garanta que sejam atingidos os objetivos da 
instituição, nas seguintes categorias: 

7.2.1. Eficiência e efetividade operacional, 

7.2.2. Confiança nos registros de dados e informações, 

7.2.3. Conformidade e 

7.2.4. Abordagem baseada em risco. 

7.3. Com isso, todas as rotinas operacionais são mapeadas e os pontos de atenção e controle identificados. 
Rotinas mensais avaliam o cumprimento de todos os pontos de controle. Conforme a situação, os 
processos podem ser alterados e medidas de melhoria adotadas. 

 

8. ESTRUTURA 

8.1. O Diretor de Risco se reporta ao Comitê Executivo da empresa. 

8.2. A Reag Gestora possui um Diretor responsável pelo gerenciamento de Risco. 

8.3. O departamento é composto pelo Diretor e por um analista sênior, na análise e acompanhamento. 

8.4. O monitoramento é feito diariamente. Em caso de atingimento do limite em qualquer fundo, a área de 
risco é responsável por alertar o Comitê Executivo e o Diretor de Gestão, que deverá coordenar o 
reenquadramento o fundo imediatamente ou elaborar um plano para o reenquadramento, informando 
a área de risco. 

8.5. Não obstante os controles de enquadramento adotados para minimizar a ocorrência de 
desenquadramentos, oscilações de mercado podem ocasionar desenquadramentos. Nestes casos, 
chamados desenquadramentos passivos, o gestor deverá definir medidas e providências para que as 
posições sejam reenquadradas, sob a supervisão da área de risco. 

 

9. COMITÊ DE RISCO 

9.1. Mensalmente é realizado o Comitê de Risco onde são discutidos assuntos relacionados a manutenção 
dos perfis de risco de cada fundo gerido pela Reag Gestora, mudanças na regulamentação, 
ferramentas de análise, mudanças operacionais, alterações nos cenários econômicos entre outros. 
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9.2. Em casos de posições com significativa concentração de risco, Comitês de Risco excepcionais podem 
ser convocados para decidir sobre a abertura ou não da posição. 

9.3. Este Comitê é composto pelo diretor de Risco, diretor de Compliance, diretor de Gestão e por 
membros do Comitê Executivo. 

9.4. Após a realização do Comitê, as deliberações devem ser formalizadas em ata, e enviadas para os 
membros participantes. 

 

10. REPORTES 

10.1. A área de Riscos é responsável pela produção de relatórios que são gerados diariamente para fundos 
de gestão ativa. 

10.2. Para fundos estruturados, a área de risco avalia a periodicidade necessária. 

10.3. Dentre os principais relatórios destacam-se: 

10.3.1. Risco de Mercado; 

10.3.2. Enquadramento; 

10.3.3. Controle de Liquidez. 

 

11. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO 

11.1. Esta política será revisada anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada necessidade 
de atualização do seu conteúdo. 

11.2. Poderá, ainda, ser alterada a qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandem tal 
providência. 

11.3. Novas versões deste manual devem ser aprovadas pelo Comitê de Risco e Compliance. 
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ANEXO I 
 
PARÂMETROS 
 
Limites de Var (95% de intervalo de confiança, para 1 dia) 

 Reag Absoluto FIM: -2% 
 Reag Alpha FIM: -1% 
 Reag Quant Base FIM: -2,5% 
 Próspero FIA: não se aplica 

 
Limites de perda em testes de Stress (cenário BMF) 

 Reag Absoluto FIM: -20% 
 Reag Alpha FIM: -15% 
 Reag Quant Base FIM: -25% 
 Próspero FIA: não se aplica 

 
 
 
 
  
 


