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NOVEMBRO 2021 

1. V.1 – (30/11/2021) 

 

1. OBJETIVO 

A Política de Gestão de Riscos de Liquidez (“Política de Liquidez”) da REAG ASSET 
MANAGEMENT LTDA., a REAG DTVM S.A., a REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. e 
a REAG GESTÃO DE FUNDOS ESTRUTURADOS LTDA. (“GRUPO REAG”) em atendimento às 
Regras e Procedimentos de Risco de Liquidez da ANBIMA, apresenta os princípios e 
diretrizes, a metodologia, a estrutura organizacional, bem como os procedimentos para o 
gerenciamento de riscos de liquidez dos veículos de instrumentos regidos pela IN CVM 555, 
constituídos sob a forma de condomínio aberto. 

 

2. ABRANGÊNCIA  

A abrangência se aplica aos fundos administrados ou sob sua gestão. 

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) do GRUPO REAG.  

 

3. PRINCÍPIOS, CONCEITO E DIRETRIZES DE GESTÃO DO RISCO DE LIQUIDEZ 

O GRUPO REAG desenvolve soluções de investimentos personalizadas no mercado 
financeiro, oferecendo um amplo portfólio de produtos e serviços integrados para 
atendimento às singularidades de cada cliente e considera o gerenciamento de riscos como 
parte primordial para alinhamento e aderência de sua cultura de negócios, entendo como 
um processo contínuo e dinâmico, com a finalidade de identificar, mensurar, controlar ou 
mitigar vulnerabilidades e ameaças que possam trazer impactos relevantes aos riscos de 
liquidez de seus fundos administrados ou geridos. 

O conceito de risco de liquidez é definido pelo GRUPO REAG como a possibilidade da 
falta de recursos necessários para honrar os compromissos financeiros do fundo como 
resgate, despesas, garantias e provisões. Pode surgir em função do tamanho de 
determinada posição em relação aos volumes usuais de negociação, da instabilidade das 
condições de mercado ou de resgates de cotistas, considerada a concentração do passivo 
do fundo. 

O gerenciamento do risco de liquidez adota metodologia com uso de procedimentos, 
empenhando os melhores esforços para seu controle. 

A responsabilidade do gerenciamento do risco de liquidez é conjunta entre Gestor de 
Recursos e Administrador Fiduciário, nos termos da legislação vigente, devendo o Gestor de 
Recursos ser o principal responsável pelo gerenciamento do risco de liquidez.  
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Cabe ao Gestor de Recursos definir e implementar as métricas de liquidez e estar 
comprometido com a observância desta política, bem como manuais, práticas e controles 
internos necessários à adequada gestão dos riscos de liquidez. 

Cabe ao Administrador Fiduciário, a verificação dos controles internos adotados pelo 
Gestor de Recursos, assegurando o uso de critérios equitativos aos cotistas. 

 

4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

O GRUPO REAG conta com estrutura compatível para a execução do gerenciamento do 
risco de liquidez de seus fundos administrados ou geridos. 

É composta pela Diretoria de Compliance/Riscos e equipe composta por analistas, 
atuando de forma independente das equipes de investimento e operacional. São 
profissionais com larga experiência em gestão de riscos e possuem as qualificações 
profissionais e acadêmicas necessárias para as atividades desenvolvidas. 

Tem como atribuições: 

• Assegurar o cumprimento desta Política e da política e regras do Gestor de Recursos; 
• Desenvolver, monitorar e divulgar sistematicamente as informações de riscos; 
• Reportar destacadamente as situações de extrapolações de limites e regras; 
• Cumprir as exigências de informações regulatórias, conforme legislações vigentes e 

atender aos reguladores (BACEN, CVM, RECEITA FEDERAL), ANBIMA e auditores nos 
assuntos pertinentes. 

A estrutura apoia-se em sistema aplicativo de mercado, disponibilizado em ambiente 
web para o monitoramento dos riscos de liquidez dos fundos. 

O sistema dispõe de conjunto de relatórios que permitem a visualização dos riscos de 
forma simples e objetiva, com informações atualizadas sobre os portfólios. 

Os relatórios ficam disponíveis para os executivos e gestores e são divulgados 
periodicamente. 

 

5. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada na gestão de risco de liquidez considera dois pilares relevantes 
neste processo: os Ativos dos fundos, avaliando os instrumentos financeiros que compõem 
a carteira e os Passivos que representam as obrigações do fundo. 

 

5.1. ATIVOS DO FUNDO 

Para os Ativos do fundo foi definida uma classificação que segrega os instrumentos em 
três grupos: alta liquidez, liquidez restrita ou ilíquido. 

Os parâmetros adotados para esta definição é a observação do tamanho da posição 
detida pelo fundo em relação ao volume negociado em mercados com informações públicas 
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e de amplo acesso como Sistema SELIC para negócios com títulos públicos, Boletim Diário 
da B3 (para derivativos) e ANBIMA (para debêntures).  

Demais instrumentos financeiros, cujos volumes de negociação não são publicamente 
divulgados por fontes ou cuja divulgação seja restrita (tais como LCA, LCI, CRI, debêntures 
sem divulgação pela ANBIMA etc.) são considerados ilíquidos. 

A regra de classificação por volume de posição está assim definida: 

• Se o volume de instrumentos da carteira é inferior ao volume negociado no 
secundário, então é alta liquidez. 

• Se o volume de instrumentos da carteira equipara-se ao volume negociado no 
secundário, então é liquidez restrita. 

A equipe de Gestão de Riscos processa os relatórios de liquidez por meio de aplicação 
(sistema automatizado), permitindo a verificação em tela da situação de liquidez do fundo. 

A aplicação de TI (sistema automatizado) permite o acompanhamento dos vértices de 1 
a 63 dias úteis com a aplicação de cenários de estresse. 

No caso de fundos que aplicam em outros fundos do mercado, observa-se o prazo 
de cotização do veículo investido. 

 

5.2. PASSIVOS DO FUNDO 

Para os Passivos avaliamos a estrutura de passivo, observando os índices de liquidez 
e os prazos (cotização e liquidação), conforme determinados pelo regulamento. 

Para os indicadores soft e hard limits são considerados: 

Soft Limit = situações de monitoramento que apresentam instrumentos financeiros 
com alta liquidez representando abaixo de 30% da soma do total de instrumentos da 
carteira. 

Hard limit = situações de monitoramento que demonstrem instrumentos financeiros 
com alta liquidez representando abaixo de 50% da soma do total de instrumentos da 
carteira. 

Os índices de liquidez são monitorados e em situações de rompimentos são 
reportadas ao Gestor e Administrador.  

O sistema de risco utiliza a matriz de probabilidade de resgates divulgada pela 
ANBIMA. 
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Fatores Atenuantes e Agravantes 

Consideramos os fatores atenuantes e agravantes, conforme a tabela abaixo: 

Fator Atenuante Agravante 
Prazo de cotização  X 

Prazo de carência de resgates  X 
Taxa de saída N/A N/A 

Limitadores de volume total de resgates N/A N/A 
Limites em regulamento de concentração de cotistas N/A N/A 

Performance do fundo 555 N/A N/A 
Fundos fechados para captação X  

Captação líquida negativa relevante  X 
Possíveis influências de estratégias sobre o passivo N/A N/A 

Outras características N/A N/A 
 

Os fatores agravantes reconhecidos na tabela apresentada são monitorados 
dinamicamente pela equipe de riscos. 

 

6. CONTINGÊNCIAS PARA RISCOS DE LIQUIDEZ 

O GRUPO REAG estabelece as seguintes medidas saneadoras de contingência para o 
gerenciamento do risco de liquidez, por ordem de severidade: 

• Alienação imediata dos instrumentos financeiras sob as condições de mercado; 
• Suspensão de resgastes de forma temporária, desde que prevista nos regulamentos. 

Essas medidas são definidas e aprovadas pelo Gestor. 

 

7. VIGÊNCIA E REVISÕES 

Esta Política é vigente a partir de sua data de publicação e deve ser revisada 
periodicamente, no mínimo anualmente. As revisões deverão contemplar as alterações na 
estrutura das atividades ou regulatórias. 


