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1

OBJETIV
VO

esente Manu
ual tem por objetivo
o
defin
nir os parâm
metros a sere
em utilizadoss para o monitoramento,,
O pre
menssuração e aju
ustes perma
anentes dos riscos ineren
ntes à gestão
o de carteiraas de valores
s mobiliárioss
da Planner Redw
wood Asset Management
M
Administração de Recurrsos LTDA (““PRAM”).

2

PÚBLICO
O ALVO

esente Manu
ual abrange a Área de Ge
estão de Carteiras de Va
alores Mobiliiários, a Área
a de Risco e
O pre
Comp
pliance e o Comitê
C
e Ope
eracional e d
de Risco.

3

FATORES DE RISCO
O

A ge
estão de carrteiras de va
alores mobil iários, em função
f
de sua naturezaa, pode esta
ar exposta a
diverssos fatores de
de ocorrer rredução da rentabilidade
d risco. Em função dissso, existe a possibilidade
p
r
e
ou mesmo perda do capital in
nvestido nas carteiras em
m decorrência
a dos seguinntes riscos:

3.1

Risco de
e Mercado

Conssiste no risco
o de flutuaçõ
ões nos pre
eços e na re
entabilidade dos ativos ddas carteiras
s de valoress
mobilliários, os qu
uais são afetados por divversos fatores de mercad
do, como liquuidez, crédito
o, alteraçõess
políticcas, econôm
micas e fiscais. Esta consstante oscilaç
ção de preço
os pode fazeer com que determinadoss
ativoss sejam avaliados por va
alores difere
entes ao de emissão e/ou contabilizaação, podendo acarretarr
volatiilidade das cotas
c
e perda
as aos cotista
as.

3.2

Risco de
e Crédito e Contraparte
C

Referre-se à possibilidade dos
s emissores dos ativos que fazem ou
u venham a ffazer parte das carteiras,,
não ccumprirem suas obrigaçõ
ões de paga
amento do prrincipal e dos respectivoos juros de suas
s
dívidas,,
por o
ocasião dos vencimentos finais e/ou
u antecipado
os. Adicionalmente, os ccontratos de
e derivativoss
estão
o eventualmente sujeitos ao inadim
mplemento da
d contraparrte e à poss
ssibilidade da
a instituição
o
garan
ntidora não poder
p
honrarr sua liquidaçção.
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3.3

Risco de
e Liquidez

Conssiste no risco
o de redução
o ou inexistê
ência de dem
manda pelos ativos integrrantes das carteiras
c
noss
respe
ectivos merccados em qu
ue são negocciados, devido às condições especííficas atribuíd
das a essess
ativoss ou aos próprios mercad
dos em que são negocia
ados. Em virtude de tais rriscos, a Área de Gestão
o
poderá encontrarr dificuldades
s para liquid ar posições ou negociarr os referidoss ativos pelo
o preço e no
o
tempo desejado, de acordo com
c
a estra tégia de ges
stão adotada
a pela carteiira, a qual permanecerá
p
á
expossta, durante o respectivo
o período de
e falta de liqu
uidez, aos ris
scos associaados aos refe
eridos ativoss
e às posições asssumidas em mercados d
de derivativos, se for o caso, que poddem, inclusiv
ve, obrigar a
scontos nos sseus respecttivos preços, de forma a realizar sua
a negociação
o
Área de Gestão a aceitar des
em m
mercado. Esttes fatores podem
p
prejud
dicar o paga
amento de re
esgates aos cotistas da carteira,
c
noss
valore
es solicitado
os e nos praz
zos contratad
dos.

3.4

Risco de
e Derivativo

A de
epender dos objetivos das carteirass, as estraté
égias com derivativos uttilizadas pellas carteirass
visam
m a reduzir sua
s volatilida
ade. No enta nto, os preço
os dos deriv
vativos depenndem, além do preço do
o
ativo base no mercado à vis
sta, de outrros parâmetrros de precificação, basseados em expectativas
e
s
as. Mesmo que o preço
o do ativo sse mantenha
a estável po
ode haver vaariação nos preços doss
futura
deriva
ativos. Estra
atégias com derivativos
d
p
podem resulttar em signifficativas perddas patrimon
niais para oss
cotisttas. Quando
o a carteira utiliza estra
atégias com derivativos para alavaancagem, há
á também a
possiibilidade de ocorrência
o
de Patrimônio
o Líquido neg
gativo.
Existe
e também a possibilidade dos instru mentos de derivativos
d
nã
ão produzireem os efeitos
s esperados,,
bem como ocasio
onarem perdas aos cotis tas, quando da realizaçã
ão ou vencim
mento das op
perações em
m
v
dos preços à viista dos ativ
vos a eles re
elacionados, expectativas futuras de
e
decorrrência da variação
preço
os, liquidez dos
d mercado
os e do risco
o de crédito da contrapa
arte. Mesmo que os instrrumentos de
e
deriva
ativos possa
am ser utiliza
ados para prroteger as po
osições da carteira,
c
estaa proteção pode
p
não serr
perfe
eita ou suficie
ente para evitar perdas.

3.5

Risco de
e Concentraç
ção

A carrteira poderá
á aplicar seus recursos e
em ativos de poucos emissores, ou aaté mesmo, de um único
o
emisssor. Deste modo,
m
a cartteira está exxposta ao ris
sco de signifficativa conccentração, se
endo que, a
eventtual perda ocasionada por “default” e
em um único
o ativo poderá gerar perrda para o pa
atrimônio da
a
carteira como um
m todo, bem como
c
prejudiicar sua liquidez.
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3.6

Risco Sis
stêmico e de Regulação
o

Motivvos alheios ou
o exógenos
s, tais como
o moratória, fechamento parcial ou ttotal dos me
ercados, em
m
decorrrência de quaisquer
q
ev
ventos, alterrações na política
p
mone
etária ou noos cenários econômicoss
nacio
onais e/ou intternacionais, bem como a eventual interferência de órgãos re
reguladores do
d mercado,,
as mudanças nass regulamen
ntações e/ou
u legislações
s, inclusive trributárias, applicáveis as carteiras de
e
valore
es mobiliário
os, podem affetar o merca
ado financeirro resultando
o em alteraçõões nas taxa
as de juros e
câmb
bio, nos preçços dos papé
éis e nos ativvos em gera
al. Tais varia
ações podem
m impactar os resultadoss
das p
posições assumidas pela carteira, e, portanto, no valor da
as cotas e nas suas co
ondições de
e
opera
ação.

3.7

Risco de
e Mercado Externo

A ca
arteira pode
erá aplicar seus recu rsos em ativos
a
financ
ceiros negoociados no exterior e,,
conse
equentemente, sua perf
rformance po
ode ser afetada por requisitos legaais ou regulatórios, porr
exigê
ências tributá
árias relativa
as a todos o
os países no
os quais ele invista ou, ainda, pela variação do
o
Real em relação a outras mo
oedas. Os in
nvestimentos
s da carteira
a estarão exppostos a alte
erações nass
a, econômica
a ou social n
nos países onde
o
invista, o que podee afetar nega
ativamente o
condiições política
valor de seus ativvos. Podem ocorrer atrassos na trans
sferência de juros, divideendos, ganho
os de capitall
e países ond
de a carteira
a invista e o Brasil, o que
e pode interfe
ferir na liquid
dez e no seu
u
ou prrincipal, entre
desem
mpenho. Ass operações
s da cartei ra poderão ser executadas em bolsas de valores, de
e
mercadorias e futturos ou registradas em sistema de registro, de custódia ou de liquidaçã
ão financeira
a
em estar suj eitos a distin
ntos níveis de
e regulamenntação e supe
ervisionadoss
de differentes paísses que pode
por a
autoridades locais recon
nhecidas, en
ntretanto não
o existem garantias aceerca da inte
egridade dass
transações e nem
m, tampouco,, sobre a igu aldade de co
ondições de acesso aos mercados lo
ocais.

4

POLÍTICA
AS DE GERENCIAMENT
TO DOS RIS
SCOS

o riscos des
scritos acim a, a Área de
d Risco e Compliance
C
monitora a qualidade e
Para gerenciar os
ormidade doss investimen
ntos das cartteiras com os
o padrões de
d riscos coeerentes com
m as própriass
confo
caraccterísticas e seus
s
critérios
s de compossição e diverrsificação.

o de Merca
ado: O con
ntrole do rissco de merc
cado é bas
seado em m
modelos matemáticos e
Risco
estatísticos aplica
ados diariam
mente às carrteiras, com o objetivo de
d garantir qque as mesm
mas estejam
m
as de investimentos e dee acordo com
m os critérioss
exposstas apenas aos riscos inerentes às suas política
de rissco estabeleccidos em seu
us regulame
entos.
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•

Técnicas
s, instrumen
ntos e estrutturas:
Para o ge
erenciamento do risco d e mercado são
s utilizados modelos eestatísticos, tais
t
como: o
VaR (Vallue at Risk), que mensurra a perda máxima
m
espe
erada, dado um nível de confiança e
um perío
odo de anális
se, em cond
dições normais de merc
cado e a Annálise de “Sttress” que é
utilizada para
p
estimarr a perda pottencial, considerando–se
e um certo níível de confia
ança, sob ass
condiçõess mais adversas de merccado ocorrid
das em deterrminado perííodo, ou sob cenários de
e
“stress”.
ada carteira gerida pela
a PRAM é reealizado atra
avés de um
m
O gerencciamento do risco de ca
rigoroso controle
c
do VaR
V
de cada
a um dos ativ
vos que comp
põem sua caarteira. O cálculo do VaR
R
das carte
eiras é realizado utiliza
ando-se o modelo
m
de simulação
s
hhistórica, de forma que
e
nenhuma
a hipótese a respeito da distribuição estatística dos
d eventos é realizada. Além disso,,
ações entre os ativos e as classes de ativos presentes
são prese
ervadas toda
as as correla
p
no
o
produto. Deve ser res
ssaltado que
e os resultad
dos apresentados pelo m
modelo possu
uem grau de
e
dade limitado
o, de forma que perdas maiores que
e aquelas obbservadas nos relatórioss
confiabilid
de risco podem
p
ocorre
er.
O risco é calculado em
m três níveiss distintos:
•
•

P
Primeiro
níve
el: determina
a a exposiç
ção de cada
a ativo indivvidualmente, através da
a
simulação de todas as va
ariáveis envolvidas na sua
a precificaçãão.
S
Segundo
níve
el: determina
a o risco por classe de ativos, determ
minando a ex
xposição em
m
c
cada
um dos mercadoss nos quais
s a carteira atua levanddo em consideração a

•

c
correlação
en
ntre cada um
m dos ativos.
que seja mensurado
T
Terceiro
níve
el: permite q
m
o risco da ccarteira com
mo um todo,,
d
determinando
o a exposição
o conjunta.

RAM conta ta
ambém, de fo
orma gerenccial, com dois modelos proprietários
p
de assunção
o de risco, o
A PR
prime
eiro refere-se
e à evolução
o da métrica VaR, denom
minado Limitte de Perda Máxima – LPM, no quall
suas métricas sã
ão efetivame
ente utilizada
as na gestão
o diária das carteiras. Essta ferramen
nta pretende
e
e perdas pa
ara as carte
eiras sob coonceito origin
nal de risco
o
aponttar, ex-ante os limites máximos de
orçam
mentário. A dinâmica
d
desta ferramen
nta possibilitta não somente a avaliaçção das perrdas frente a
invesstimentos já realizados, mas também
m para a simulação e efetiva
e
adeqquação e com
mpliance de
e
novass estratégiass. O segund
do, voltado para fundos
s de ações sob o concceito de Valu
ue Investing
g
prete
ende identificcar o verdad
deiro valor e
em risco em momentos distintos parra curto, mé
édio e longo
o
os. Este concceito de valo
or em risco, n
nesta metodologia, identtifica sob várrios parâmetros a efetiva
a
prazo
degra
adação de va
alor e sinaliza para eventtuais ajustes
s no portfólio.
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•

Frequênc
cia
Os contro
oles são rea
alizados rea
al time/online
e e as inform
mações são divulgadas diariamente
e
pela Área
a de Risco e Compliance
e para Área de
d Gestão.

Risco
o de Crédito
o: Por meio de uma políítica de créd
dito e de um processo dee análise do
os emissoress
dos a
ativos financceiros e contrapartes, oss emissores dos títulos e valores moobiliários inte
egrantes dass
carteiras e contra
apartes das operações rrealizadas pe
elas mesmas
s são gerencciados de ac
cordo com o
nível de risco de crédito
c
suportado pela po
olítica de inv
vestimento da
as carteiras.
•

Técnicas
s, instrumen
ntos e estrutturas:
A PRAM
M utiliza-se fundamental
f
a
de
e crédito deefinidos com
mo de risco
o
mente de assunção
soberano
o, essencialm
mente títuloss públicos federais
f
brasileiros. Estte risco de crédito, porr
definição, é tido como
o de baixo rissco, muito em
mbora a PRA
AM mantenhha controles de
d avaliação
o
ência, exequibilidade d
de honrar pagamentos
s inclusive para as modalidades
m
s
de solvê
específica
as.
Créditos específicos definidos co
omo estruturados, para os
o casos em
m que se aplicam, serão
o
avaliadoss de forma específica mediante possível
p
manifestação dde terceiros
s, ratings, e
submetidos a analise e deliberaçã
ão dos comittês pertinente
es.
p
seus ve
eículos de inv
vestimentos domésticos,, de forma ge
eral, risco de
e
A PRAM não realiza para
e bancário ou não-banc
cário.
crédito prrivado, seja ele

•

cia
Frequênc
Os contro
oles são realizados sema
analmente.

o de Liquide
ez: A gestão
o de liquidez para suprir recursos
r
para atender, poor exemplo, aos pedidoss
Risco
de re
esgate, é rea
alizada atravé
és de metod
dologias que consideram a concentraação de inve
estidores e a
liquid
dez dos negócios com os
o ativos fin
nanceiros. Allém disso, avaliam-se
a
o perfil de passivos
p
e a
políticca de investiimento das carteiras,
c
con
nsiderando indicadores de
d mercado,, e a liquidez
z dos fundoss
nos q
quais as carte
eiras aplicam
m seus recurrsos.
•

Técnicas
s, instrumen
ntos e estrutturas:
A Área de
e Risco e Compliance fa
az o gerenciamento de liquidez de ssuas carteiras de valoress
mobiliário
os, conforme
e seu Manua l de Gerenciamento de Liquidez,
L
elabborado de acordo com a
legislação
o vigente e alinhado
a
às d
diretrizes do Código de Regulação
R
e Melhores Práticas
P
para
a
Fundos de
d Investimen
ntos da ANB
BIMA.
6
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Para uma
a melhor seg
gurança dass informaçõe
es resultantes deste gereenciamento, a coleta de
e
dados é feita utiliz
zando-se fo
ontes extern
nas, indepe
endentes e fidedignas. Todas ass
informaçõ
ões são analisadas e arm
mazenadas em
e uma base
e de dados pprópria, de ta
al modo a terr
todo o histórico dos dados utilizzados para as analises
s. As informaações de mercado
m
são
o
d Risco e C
Compliance antes de serem calculaddas e divulgadas para a
validadass pela Área de
Área de Gestão.
G
Leva-se em
e considera
ação um cen
nário de stres
ss, de forma a projetar eeventuais imp
pactos sobre
e
a evoluçã
ão esperada da liquidez,, tanto no pe
erfil ativo quanto no perffil passivo das carteiras..
Tais cená
ários são dis
scutidos, elab
borados e re
egistrados em
m ata junto aao Comitê Operacional e
de Risco..
•

Frequênc
cia
Os contro
oles são realizados e divu
ulgados sem
manalmente

o de Deriva
ativos: O ge
erenciamentto de exposição ao risc
co de derivaativos é eng
globado pela
a
Risco
sistem
mática utiliza
ada para o monitorament
m
to do risco de
e mercado.

o Sistêmico
o e de Re
egulação: O Risco Sis
stêmico e de
d Regulaçãão são aco
ompanhadoss
Risco
funda
amentalmentte pela avaliação da le
egislação em
m vigor, por meio de informações
s publicas e
prove
edores de infformações re
econhecidos pelo mercad
do.

o de Mercado Externo: O risco de
e mercado externo é aco
ompanhado e avaliado por meio da
a
Risco
identiificação de alguns
a
indica
adores, tais ccomo:
•
•
•

Volatilida
ade dos princ
cipais índicess de renda fix
xa e de bolsa
a de valores mundiais;
Acompan
nhamento da
as politicas e
econômicas das principa
ais economiaas do globo e mercadoss
emergenttes;
Acompan
nhamento da
a legislação e regulação
o pertinente que possam
m afetar os negócios e
desempe
enho das cartteiras de valo
ores mobiliários.

5

LIMITES DE EXPOSIIÇÃO AOS R
RISCOS

ento dos risscos conforme descrito
o
A Árrea de Riscco e Compliiance da P RAM faz o gerenciame
anterriormente levvando em consideração o
os seguintes limites:
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Tiposs de fundos:
1. Para Multimercados,
es observad
dos, as métrricas e definnições utiliza
adas para o
A tabela abaixo retrata os limite
o Limite de Perda
P
Máxim
ma – LPM para o horizontte de 3 mesees:
calculo do
LIMITES - LPM
LPM - VERDE (0% <> 74,9%): NORM
MAL
RELO (75% <> 99,9%): EM ATENÇÃO
A
LPM - AMAR
LPM - VERMELHO
V
(>
>100%): SUJE
EITO A STOP--LOSS

2
2. Para Fun
ndos de Açõe
es,
São obse
ervados os se
eguintes limiites cumulatiivamente:
•
•

D
Duas
vezes o índice de volatilidade
e anualizado do Bovesppa para perío
odos anuaiss
(2
252 dias uteis);
B
Benchmark
VaR
V
limitado a 10% do patrimônio liquido para 211 dias uteis com
c
95% de
e
in
ntervalo de confiança.
c

mites descrittos neste Ma
anual são disscutidos e analisados no
o Comitê Opperacional e de Risco da
a
Os lim
PRAM
M, sendo reg
gistrados em
m ata conform
me descrito no Regimen
nto Interno doo Comitê. A revisão doss
limite
es é realizada
a anualmente
e ou quando
o os membro
os do Comitê considerareem necessário.
A divvulgação doss relatórios é realizada p
pela Área de
e Risco e Co
ompliance, a qual possu
ui um diretorr
respo
onsável pelo controle das
s informaçõe
es e da adeq
quação as no
ormas dos órrgãos de reg
guladores do
o
mercado financeiro.

6

ORGANO
OGRAMA DE
E GESTÃO D
DE RISCOS

A gesstão de risco
os está hoje a cargo de u
um Diretor Re
esponsável cujas
c
atribuiçções e prerro
ogativas são
o
descrritas em rol de atividad
des e funçõ
ões próprias
s do cargo, cujo fluxoggrama abaixo esboça o
proce
esso de envio das inform
mações, bem
m como as prrovidências em
e caso de extrapolação
o dos limitess
estipu
ulados. Além
m dos modelo
os proprietárrios de avalia
ação de risco
o, a PRAM cconta ainda com
c
serviçoss
de terceiros para identificação
o sob outross conceitos e métricas e em diversass modalidade
es de gestão
o
periodicidade
e mensal (p
para carteira
as de valore
es mobiliários cuja admiinistração e//ou custodia
a
sob p
esteja
a sob sua re
esponsabilida
ade), cujos rresultados são disponibilizados, anaalisados e ra
atificados em
m
confrronto com no
ossos modelo
os gerenciaiss.
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ÁREA RE
ESPONSÁVEL – FUNÇÕ
ÕES E ATRIBUIÇÕES

7

RAM possui Área
Á
de Risc
co e Complia
ance, gerida por um diretor estatutárioo, na qual é responsávell
A PR
por:
•

Verificar o cumprimen
nto deste Ma
anual pelas áreas
á
pertine
entes;
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•

Controlarr, gerenciar e monitorarr os riscos a que estão
o expostos às carteiras
s de valoress

•

mobiliário
os, de acordo
o com a polittica de inves
stimentos de cada uma;

•

internas e externas (ó
órgãos regula
adores);

•

eriodicidade de
d cada um;
com a pe

Estrutura
ar e padroniz
zar o processso de geren
nciamento de
e riscos, de acordo com
m as normass

este Manual e em outros
Gerar os informativos
s descritos ne
s documentoos pertinentes, de acordo
o

Supervisiionar diligentemente tercceiro contrattado para mensurar
m
os riscos inerentes a cada
a
uma das carteiras de valores imo biliários;

nsável pela Gestão de ccarteiras de valores mob
biliários devee tomar as providências
p
s
O Dirretor Respon
necesssárias para
a ajustar a exposição
e
a risco das carteiras,
c
com base noss limites previstos neste
e
Manu
ual, nos conttratos firmado
os e nos reg ulamentos das
d carteiras de valores m
mobiliários.
Adem
mais, a equip
pe da Área de Risco e Co
ompliance, in
ncluindo o Diretor,
D
deve exercer sua função com
m
diligê
ência e com independên
ncia das dem
mais áreas, não podendo atuar em funções relacionadas à
Área de Gestão de
d recursos de
d carteiras de valores mobiliários
m
ou outra atividdade qualquer que limite
e
a independên
ncia na PRAM ou fora de
ela.
a sua
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CONSIDE
ERAÇÕES GERAIS
G

A revvisão e avalia
ação dos parâmetros e p
premissas es
stabelecidos neste Manuual serão rea
alizadas com
m
periodicidade míínima anual, sendo reg
gistrada em ata do Co
omitê Operaacional e de
e Risco. Na
a
e cenários de stress ou situaçõ
ões mercado
ológicas annormais, sob
b critério e
eventtualidade de
identiificação da Área
Á
de Ges
stão, poderá ser convoca
ada extraord
dinariamente reunião esp
pecifica para
a
debatter e identifficar eventu
uais medidass de correç
ção do pres
sente Manuaal para fins
s de melhorr
enquadramento e preservaçã
ão do capitall investido no
os diversos veículos gerridos. A Área
a de Risco e
pliance é co
ompletamente segregada
a da Área de Gestão, a fim de mitiggar qualquer conflito de
e
Comp
intere
esse que posssam influenciar nos resu
ultados das análises.
a
Os re
elatórios desscritos neste Manual devvem perman
necer à dispo
osição dos óórgãos reguladores pelo
o
prazo
o de 5(cinco)) anos.
Os m
métodos utilizzados pela PRAM
P
para g
gerenciar os riscos a que
e as carteiraas de valores
s mobiliárioss
sob g
gestão/ carte
eiras de valorres mobiliário
os investidas
s se encontra
am sujeitas, não constitu
uem garantia
a
contrra eventuais perdas patrim
moniais que possam serr incorridas pelo pelas meesmas.

0
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Este do
ocumento é de pro
opriedade da Plan
nner Redwood Assset Management Administração
A
de Recursos LTDA ssendo proibida a sua
s reprodução
parcial ou total.

