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1. Introdução 

A Política de Gestão de Riscos da Fiere Investimentos Ltda., denominada neste documento 

“Fiere”, têm como objetivo descrever a metodologia utilizada pela Fiere na gestão de risco 

das carteiras dos fundos de investimentos, isto é, o monitoramento, a mensuração e os ajustes 

permanentes dos riscos inerentes aos ativos que compõem as carteiras dos fundos sob gestão. 

2. Objetivos  

Os principais objetivos desta Política de  Metodologia de Gestão de Riscos são: 

• Estar em conformidade com à legislação em vigor e aos regulamentos dos Fundos 

sob Gestão da Fiere; 

• Divulgar as partes interessadas a cultura de controles internos e de gerenciamento de 

riscos implementada na Fiere;  

• Identificar, analisar e corrigir riscos pertinentes nas atividades da Fiere; 

• Definir limites pertinentes as estratégias dos fundos geridos com metodologia de 

acompanhamento com foco nos resultados. 

3. Abragência 

Essa Política tem como público-alvo todos os diretores e colaboradores envolvidos no 

processo de gestão de riscos das carteiras dos fundos de investimentos sob gestão da Fiere. 

4. Regulamentação Aplicável 

• Resolução CVM nº 21/21; 

• Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos 

de Terceiros. 

• Regras e Procedimentos de Risco de Liquidez para os Fundos 555 - ANBIMA. 

5. Vigência e Atualização 

A presente Política entra em vigor na data de sua publicação e deverá ser revisto e, se 

necessário, atualizado pelo Compliance no mínimo a cada 12 meses (doze) meses. Serão 

utilizadas como base para sua atualização as legislações, instruções normativas e 

regulamentações vigentes na data da sua revisão.  

Caso haja atualizações, o prazo para registro no sistema de supervisão da ANBIMA é de 15 

(quinze) dias contados da respectiva mudança. 
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A aprovação desta Política de Metodologia de Gestão de Risco e posterior atualizações 

deverão ser realizadas por todos os Diretores da Fiere. 

6. Governança e Estrutura 

A estrutura de gerenciamento de risco é totalmente independente da gestão de recursos de 

terceiros, conforme atribuições abaixo definidas: 

(i) Diretor de Risco: responsável pela definição da metodologia de que trata esta 

Política, mensuração e o monitoramento dos riscos aos quais a Fiere e as carteiras sob 

gestão encontram-se expostas, assegurando que sejam tomadas todas as providências 

necessárias para ajustar continuamente a exposição aos limites de risco. Neste 

sentido, compete ao Diretor de Risco, sem prejuízo de outras rotinas descritas nesta 

Política, a análise dos relatórios internos de risco, verificação da observância da 

metodologia e demais procedimentos ora definidos pela equipe de risco. Ademais, é 

de sua responsabilidade a orientação da equipe no que se refere ao arquivamento de 

relatórios e demais documentos que fundamentam as atividades e decisões no âmbito 

da gestão de riscos, por um período mínimo de 5 (cinco) anos.  

 

(ii) Equipe de Risco: 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; manutenção da atualização das planilhas no software 

Britech para a gestão de riscos das carteiras; realização de testes de aderência aos 

parâmetros utilizados e verificação da eficácia das métricas utilizadas, no mínimo, 

anualmente, bem como sempre que necessária a adequação dos controles 

estabelecidos ou, ainda, quando a Fiere detiver outras carteiras sob gestão. Tais testes 

devem levar em consideração os seguintes aspectos, no mínimo: (i) mudanças 

regulatórias; (ii) modificações relevantes nas carteiras sob gestão; (iii) alterações nas 

condições de mercado vigentes no que diz respeito a evolução das circunstâncias de 

liquidez e volatilidade em função de mudanças de conjuntura econômica; (iv) 

variações históricas dos cenários eleitos para os testes de estresse e aderência; (v) 

mudanças significativas em processos, sistemas, operações e modelo de negócio; (vi) 

crescente sofisticação e diversificação dos ativos; e (vii) eventuais deficiências 

encontradas, dentre outras.  

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 Fiere  
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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 

necessárias, conforme descrito nesta Política.  

Sem prejuízo do acima definido, a equipe de risco tem autonomia e autoridade para 

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

acarretem no desenquadramento da carteira do fundo.  

O Diretor de Risco se reporta diretamente à Diretoria da Fiere, em especial para relato dos 

resultados das atividades e demais assuntos relacionados à gestão de riscos.  

Tais reportes ocorrem através de reuniões semestrais, com o objetivo de consolidar 

informações relacionadas à atividade de gestão de risco.  

As atividades de gestão de risco e Compliance são coordenadas pelo mesmo Diretor, podendo 

a Equipe de Risco e Compliance contar com profissionais compartilhados. Neste sentido, as 

atividades relacionadas à análise e gestão de riscos são desempenhadas na forma da Política 

de Gestão de Riscos adotada pela Fiere, servindo os controles internos para confirmação das 

ações tomadas para fins de observância da mencionada Política. 

7. Comitê de Compliance e Risco 

A estrutura de gerenciamento de riscos é suportada pelas atividades diárias da Diretoria de 

Compliance e Risco e pelo Comitê de Compliance e Risco. 

O Comitê de Compliance e Risco tem como responsabilidades principais, sem limitação: 

• Aprovar novos instrumentos, produtos e parâmetros de uma forma geral, sob aspectos 

de risco, e monitorar os enquadramentos aos parâmetros estabelecidos;  

• Monitoramento e apresentação técnica dos riscos dos fundos, carteiras e veículos de 

investimento sob responsabilidade da Fiere, bem como de seus ativos, em linha com 

as boas práticas de mercado, normas e regulamentações aplicáveis; 

• Análise dos níveis de risco dos fundos, carteiras e veículos de investimento sob 

responsabilidade da Fiere em relação a seus limites e estratégias propostos e o uso 

destes limites; 

• Avaliar os riscos envolvidos no processo de gestão de recursos da Fiere, que afetam 

atualmente ou que podem a vir afetar os investimentos por ela geridos; 

• Analisar eventuais situações ocorridas de desenquadramento no mês anterior, risco 

operacional, e de liquidez, e, discussão de mitigantes e melhorias; 
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• Recomendar e fazer implementar medidas corretivas sempre que identificados 

desenquadramentos aos parâmetros aprovados. 

8. Definições 

Risco: é a possibilidade de um evento afetar negativamente a realização do objetivo e/ou 

atividade da Fiere, impactando o processo a que está vinculado.  

Apetite ao risco: é o nível de risco que a Fiere está disposta a incorrer na busca e na 

realização da estratégia de cada fundo de investimento.   

Tolerância ao risco: é o nível de risco/incerteza que a Fiere está disposta a assumir para 

atingir os objetivos estratégicos. 

Capacidade máxima de assumir risco: refere-se ao nível máximo de risco que é capaz de 

assumir, considerando a liquidez, as obrigações com as contrapartes e restrições regulatórias 

dos fundos de investimentos sob gestão.  

Exposição de risco atual: refere-se ao nível de exposição ao risco da carteira do fundo, 

considerando a posição mais atualizada a todos os seus riscos relevantes. 

9. Tipos de Riscos 

A Fiere monitora os riscos descritos abaixo que contém em sua atividade em conformidade 

com as melhores práticas de mercado: 

i. Risco de Crédito: é a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não 

cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras 

nos termos pactuados; desvalorização de contrato de crédito decorrente da 

deterioração na classificação de risco do tomador, redução de ganhos ou 

remunerações, perdas potenciais na renegociação e aos custos de recuperação; 

ii. Risco de Contraparte: possíveis perdas ocorridas pela impossibilidade no 

cumprimento do contrato e/ou negociação, por uma das partes, de obrigações relativas 

de operações que envolvam ativos financeiros; 

iii. Risco de Mercado: é definido como a probabilidade de variações negativas nos 

preços dos ativos resultantes de movimentos contrários às posições detidas nos fundos 

de investimentos. Este risco geralmente ocorre quando há mudanças bruscas na taxa 

de juros interna e/ou externa, variação na taxa de câmbio, no preço das ativos, como 

ações, commodities, imóveis, entre outros; 
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iv. Risco de Liquidez: caracteriza-se pela baixa ou mesmo falta de demanda pelos títulos 

e valores mobiliários integrantes da carteira dos fundos sob gestão nos respectivos 

mercados em que são negociados. Neste caso, os fundos podem não estar aptos a 

efetuar, dentro do prazo máximo estabelecido nos respectivos regulamentos e na 

regulamentação em vigor, pagamentos relativos aos resgates de cotas, quando 

solicitados pelos cotistas. Este cenário pode se dar em função da falta de liquidez dos 

mercados nos quais os valores mobiliários integrantes das carteiras são negociados 

ou de outras condições atípicas de mercado; 

v. Risco de Concentração: perdas potenciais causadas pela não-diversificação e/ou alta 

correlação do comportamento dos ativos nas carteiras de investimento. Exemplo: 

possuir investimentos excessivamente concentrado em poucos credores numa carteira 

de investimentos; 

vi. Risco Operacional: O risco operacional é definido pela possibilidade de ocorrência 

de perda resultante de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 

pessoas e sistemas, ou de eventos externos. Estes riscos geralmente ocorrem quando 

há fraudes nos processos, passivo trabalhista, práticas inadequadas dos procedimentos 

perante os clientes, produtos e serviços, falhas sistêmicas, falhas humanas na 

execução, entre outras. Inclui o risco legal, associado à inadequação ou deficiência 

em contratos firmados pela Fiere ou pelos fundos geridos, bem como a sanções pelo 

descumprimento de dispositivos legais e a indenizações por danos causados a 

terceiros. 

10. Gestão de Riscos das Carteiras sob Gestão 

 

Apresentamos a seguir as métricas adotadas para identificação e acompanhamento da 

exposição aos riscos inerentes às carteiras dos fundos de investimentos sob gestão da Fiere: 

Risco Operacional 

A Fiere adota um plano de contingência visando orientar a conduta dos seus colaboradores 

no caso de impedimento do funcionamento normal do seu escritório, evitando assim uma 

paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos.  

A falha humana, apesar de inevitável, é mitigada mediante a adoção de manuais e políticas 

internas visando a orientação da conduta dos colaboradores no desempenho das atividades 

junto à Fiere. Neste sentido, a Fiere adota treinamentos internos visando o esclarecimento de 
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dúvidas a respeito dos procedimentos adotados internamente, fluxo de informações e reporte, 

a fim de que sejam cumpridos cada um dos seus manuais e políticas. 

No que se refere à execução de ordens de compra e venda de títulos e valores mobiliários, ao 

final de cada dia devem ser conferidas as ordens emitidas com as notas de cada operação 

disponibilizadas pelas corretoras. 

 Compete ao Diretor de Risco a verificação da conduta dos profissionais que compõem a 

Equipe de Risco, orientando-os caso verificada qualquer desconformidade, as quais serão 

levadas à Diretoria para fins de ajuste nos procedimentos internos ou, ainda, avaliação da 

aplicação das regras de enforcement, sempre considerando a gravidade da infração e a 

reincidência. 

 

Risco de Mercado 

Risco de mercado consiste no risco de variação no valor dos ativos das carteiras sob gestão. 

O valor dos títulos e valores mobiliários pode aumentar ou diminuir, de acordo com as 

flutuações de preços e cotações de mercado, as taxas de juros, câmbio e os resultados das 

empresas emissoras dos ativos adquiridos para as carteiras. 

 

Metodologia para Identificação e Métricas de Mensuração do Risco 

A mensuração de risco das carteiras é realizada de acordo com os parâmetros de risco 

esperados para cada perfil de cliente e características de  carteiras dos fundos de 

investimentos sob gestão da Fiere. Para tanto, são utilizados VaR e Stresse Test, ambos 

calculados por meio de sitema Britech. 

Em períodos de crise, aspectos como eventual redução de liquidez dos ativos do mercado 

financeiro, movimentação atípica de passivo, entre outros, tornam-se mais relevantes e 

podem influenciar na gestão de liquidez. Desta forma, nestes cenários torna-se relevante a 

reavaliação dos objetivos do investidor, a fim de possibilitar um melhor gerenciamento da 

liquidez de cada carteira. 

 

Processo de Acompanhamento Gerenciamento de Risco de Mercado 

A primeira etapa do processo de gerenciamento consiste na definição dos parâmetros, 

métricas e limites que serão inseridos no sistema de gestão de risco Britech, os quais são 

definidos pelo Diretor de Risco. 
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Na sequência dá-se início ao monitoramento diário do enquadramento do risco das carteiras 

e utilização dos limites de risco pela equipe de gestão. No início do dia as informações sobre 

cada uma das carteiras sob gestão são atualizadas e as planilhas indicam o Value at Risk 

(paramétrico e/ou não paramétrico) da carteira, cenários próprios de stress e projeções de 

volatilidade. 

A análise das oscilações de risco diárias é de responsabilidade da equipe de risco, que alertará 

a equipe de gestão caso esta esteja prestes a extrapolar o limite de risco pré-estabelecido, 

funcionando como um limite preventivo. No caso de extrapolação do limite operacional 

previsto, a equipe de gestão será alertada e orientada pela equipe de risco para que tome 

providências imediatas. 

 

Risco de Liquidez/Concentração 

O risco de liquidez se caracteriza pela possibilidade de a carteira não ser capaz de honrar 

eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive as 

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

perdas significativas, bem como é a possibilidade de 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. 

 

Metodologia para Identificação e Métricas de Mensuração do Risco 

A Fiere prioriza investimentos em ativos líquidos com o intuito de evitar o risco de liquidez 

na zeragem das posições, além de propiciar maior agilidade nas mudanças de posições e a 

consequente proteção nos períodos de maior volatilidade. Ativos de baixa liquidez, inclusive 

ativos de crédito privado, podem fazer parte das carteiras dos fundos de , contudo, existindo 

estes casos suas posições tendem a não ser expressivas. 

Os limites de concentração dos ativos são definidos junto aos clientes, respeitados seus perfis 

de risco. A área de Risco monitora periodicamente os limites de concentração das carteiras, 

e caso seja identificado qualquer desenquadramento, o Diretor de Risco notifica o Diretor de 

Gestão para que esse enquadre o limite de concentração. 

Em relação à dispersão, as posições de cada cotista são monitoradas individualmente e as 

posições de cada distribuidor são analisados o percentual que cada investidor/grupo que 

representa dentro das carteiras dos fundos de investimentos sob gestão da Fiere.. 
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Processo de Acompanhamento Gerenciamento de Risco de Liquidez/Concentração  

O monitoramento da liquidez das carteiras se dá mensalmente para verificar a adequação das 

seguintes premissas: 

● Relatório de Liquidez de Ativos: analisa o tempo previsto para liquidação de um ativo 

com base no volume diário negociado pelo mesmo historicamente e a representatividade 

marginal acumulada em relação a carteira total. Para a determinação da expectativa de 

prazo para a liquidação de cada ação, é utilizado o limite de 10% da média da quantidade 

diária negociada no mercado para o referido ativo, em uma janela que compreende os 

últimos X pregões. 

● Relatório de Fluxo de Caixa Operações: com base no total de títulos públicos, caixa, 

margens de garantia requeridas, previsão de ajustes de futuros e liquidação financeira de 

operações de bolsa, mostra a previsão da disponibilidade de caixa em um horizonte 

temporal compreendendo D0, D+1 e D+2. 

 

Risco de Liquidez para Fundo 555 

A Fiere é responsável pelo gerenciamento do risco de liquidez dos Fundos 555, constituídos 

sob a forma de condomínio aberto, exclusivos ou reservados. Os critérios preponderantes do 

processo de escolha de metodologia, fontes de dados e/ou qualquer decisão que envolva a 

gestão de risco de liquidez, asseguram o tratamento equitativo aos cotistas e o cumprimento 

das obrigações dos Fundos 555.  

A Fiere dispõe de um profissional responsável pela gestão do risco de liquidez dos Fundos 

555, no qual zelará pela execução, qualidade do processo, metodologia e guarda dos 

documentos que contenham as justificativas sobre as decisões tomadas referentes à gestão do 

risco de liquidez dos Fundos. 

A estrutura de gerenciamento de riscos de liquidez para fundos 555 é suportada pelas 

atividades diárias da Diretoria de Risco e Complaince  pelo Comitê de Risco e Compliance, 

cujo objetivo é discutir os assuntos referentes à gestão de risco de liquidez das carteiras de 

investimento dos Fundos 555, as discussões (Comitê) sobre o risco de liquidez são realizadas 

com periodicidade semenstral. A periodicidade dos controles de gestão de liquidez é semanal. 

A gestão do risco de liquidez tem por objetivo estabelecer indicadores que busquem assegurar 

a compatibilidade entre a demanda por liquidez estimada e a oferta de liquidez estimada dos 

Fundos 555. 

Os indicadores devem ser estabelecidos de forma individualizada, considerando as diferentes 
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características dos Fundos 555, suas carteiras e estratégias. 

A demanda por liquidez estimada deve incluir, necessariamente, as ordens de resgate já 

conhecidas e que se encontram pendentes de liquidação, além da análise do passivo dos 

fundos, deve considerar, sempre que aplicável: 

• Os valores de resgate esperados em condições ordinárias, calculados com critérios 

consistentes e passíveis de verificação; 

• O grau de concentração das cotas por cotista;  

• Os prazos para liquidação de resgates; 

• O grau de concentração de alocadores, Distribuidores e/ou outros Gestores de 

Recursos, bem como a análise do comportamento esperado por estes, quando 

aplicável.  

As informações mencionadas serão disponibilizadas de forma anônima e em periodicidade 

mínima mensal, devendo quaisquer informações que possam viabilizar a identificação do 

investidor, como CPF/CNPJ, ser excluídas a fim de preservar a sua confidencialidade, 

observada a Regulação aplicável. 

A Fiere deverá, também, levará em consideração possíveis impactos atenuantes, agravantes 

e outras características do produto que possam influenciar o passivo dos Fundos 555, pode-

se considerar como possíveis impactos atenuantes, agravantes e outras características do 

produto que possam impactar o passivo dos Fundos 555, incluindo, mas não se restringindo 

a: 

• Prazo de cotização; 

• Carência para resgate;  

• Taxa de saída;  

• Gates (limitadores do volume total de resgates); 

• Limite estabelecido nos regulamentos dos fundos sobre concentração por cotista; 

• Performance do Fundo; 

• Fundos Fechados para captação; 

• Captação líquida negativa relevante.  

• Possíveis influências das estratégias seguidas pelo Fundo sobre o comportamento do 

passivo.  

• Outras características específicas do produto que tenham influência na dinâmica de 

aplicação e resgate.  
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Cada indicador deve se referir a um horizonte de tempo (horizonte da análise), entendido 

como o período para o qual foram estimadas a demanda e a oferta de liquidez, de forma a 

mitigar o risco de liquidez dos Fundos 555. Caso o prazo de para pagamento de resgate dos 

Fundos 555 seja inferior a 63 (sessenta e três) dias úteis devem ser observadas, minimamente, 

para fins de análise, as janelas de resgate do Fundo estabelecidas em regulamento, e a janela 

de 63 (sessenta e três) dias úteis. Na hipótese de o prazo para pagamento de resgate dos 

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

de resgate dos Fundos. 

A Fiere analisará as janelas intermediárias até o prazo efetivo de pagamento do 

resgate/liquidação das cotas dentro do horizonte da análise, a fim de identificar eventuais 

descasamentos do fluxo de pagamento, quando necessário, em linha com a análise de 

composição e comportamento do passivo. 

Na análise passivo, a Fiere estimará o comportamento do passivo de seus Fundos 555, para, 

pelo menos, os vértices de 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, utilizando sua metodologia própria. Esta 

análise deve atentar-se não apenas ao volume de liquidez dos Fundos 555, mas também às 

suas características de produto, dinâmica e comportamento de aplicações e resgates. 

Como medida de boas práticas, será realizado as análises de liquidez dos Ativos dos Fundos 

555, não só sob a perspectiva individual de cada Fundo, mas também sob a perspectiva global 

de todos os Fundos 555 sob sua gestão, visando aferir se a oferta de liquidez do conjunto de 

Ativos constantes em seus Fundos é suficiente para fazer face à demanda por liquidez gerada 

pelo conjunto de cotistas. 

Assim, o horizonte da análise deve ser compatível com: 

• O prazo da cotização para resgate e liquidação dos Fundos 555; 

• O ciclo periódico de resgate, se houver, ou se a liquidez é ofertada em datas fixas;  

• As estratégias seguidas pela Fiere dos Fundos 555; 

• A classe de Ativos em que os Fundos podem investir;  

• Outros fatores a serem descritos na Política. 

Para fins de análises preventivas e detectivas, a gestão de liquidez contém indicadores de soft 

limits e hard limits, respectivamente, a serem estabelecidos mediante critério próprio da 

Fiere.  

A Fiere definiu como metodologias, métricas e critérios de avaliação preventiva, os seguintes 

parâmetros:  
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• Avaliação a cotização do Fundo 555;  

• Realização de testes de estresse periódicos com cenários que levem em consideração, 

no mínimo, as movimentações do passivo, a liquidez dos Ativos e suas obrigações; 

• Avaliação da disponibilidade mínima de recursos que seja compatível com o perfil de 

obrigações dos Fundos 555.  

A definição da metodologia deve sempre considerar a evolução da indústria e o histórico de 

eventuais situações de stress já observadas pelo mercado anteriormente. A metodologia 

adotada refleti a dinâmica de mercado de cada classe de ativo, tendo como referência as 

características básicas desses instrumentos e as estratégias utilizadas.  

A metodologia estabelecida para gestão de liquidez dos Ativos do Fundo será baseada em ao 

menos um dos seguintes critérios:  

• Fluxo de caixa de cada ativo, entendido como os valores a serem recebidos a título de 

juros periódicos, amortizações e principal, nos casos de ativos de renda fixa; 

• Estimativa do volume negociado em mercado secundário de um ativo, com base no 

volume histórico, devendo tal volume histórico ser descontado por um fator hair-cut. 

A metodologia é ajustada de forma a considerar as especificidades de cada ativo e mercado 

de negociação. O tratamento dos Ativos utilizados como margem, ajustes e garantias, são 

considerados na gestão do risco de liquidez. 

A Fiere comunicará ao administrador fiduciário qualquer evento de iliquidez dos ativos 

integrantes dos fundos abertos geridos. 

Em caso de período de crise ou situações especiais de iliquidez das carteiras dos Fundos, a 

Fiere envidará seus melhores esforços para efetuar a realocação dos ativos do Fundo para 

atendimento dos critérios estabelecidos na presente política, levando em consideração dois 

pilares fundamentais: 

• O reestabelecimento do status quo do ponto de vista de liquidez da carteira dos 

Fundos; e  

• O melhor interesse dos cotistas, inclusive no que diz respeito à ponderação do melhor 

equilíbrio entre o pilar descrito acima, e os resultados eventualmente prejudiciais que 

podem ser obtidos na busca imprudente de liquidez.  

Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira dos Fundos, inclusive 

em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, a Fiere 

submeterá o Fundo ao procedimento descrito no Artigo 39 da Instrução CVM nº 555/14. 
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Risco de Crédito/Contraparte 

Consiste no risco dos emissores de títulos e valores mobiliários adquiridos pelas carteiras sob 

gestão não cumprirem suas obrigações de pagamento tanto o principal como os respectivos 

juros de suas dívidas para com as carteiras.  

No que se refere às operações realizadas no âmbito do mercado de bolsa, o risco de 

crédito/contraparte é mitigado. Este risco é monitorado mediante o acompanhamento das 

atividades das companhias emissoras das ações e demais títulos e valores mobiliários 

adquiridos para as carteiras. Ademais, destaca-se que as operações praticadas utilizam apenas 

contrapartes de primeira linha ou operações com garantia.  

No que se refere aos ativos de crédito privado eventualmente negociados para as carteiras 

sob gestão, compete à equipe de risco a verificação do enquadramento do ativo nos requisitos 

definidos pelo Código ANBIMA para Administração de Recursos de Terceiros. Tais 

verificações deverão ser documentadas e formalizadas, ficando disponíveis para a consulta 

pelo administrador fiduciário e ANBIMA, sempre que solicitados. 

Os parâmetros utilizados para a mensuração do risco de crédito são previamente definidos 

pela equipe de gestão, de acordo com as características das carteiras, respectivas políticas de 

investimento, garantias negociadas e outros fatores definidos pela equipe. 

Caso seja identificada a perda ou mesmo a diminuição relevante da capacidade de o emissor 

honrar os pagamentos, e/ou as projeções inicialmente realizadas pela Fiere não se 

concretizarem, a Equipe de Risco deverá acompanhar as providências tomadas pela Equipe 

de Gestão para fins de liquidação das posições à medida em que a liquidez e as condições de 

mercado permitirem, sendo envidado os melhores esforços para evitar prejuízos às carteiras. 

 

Relatórios de Risco e Testes de Estresse:  

O VaR das carteiras será calculado diariamente mediante a atualização dos dados 

apresentados pelos mercados a fim de capturar mudanças de volatilidade e correlações dos 

diversos ativos. Caso os limites sejam ultrapassados, o Diretor de Riscos possui competência 

para reduzir as posições de forma a permitir o reenquadramento da carteira. 

Serão gerados relatórios de risco mensais, os quais serão submetidos à análise do Diretor de 

Gestão. Tais relatórios contam com as conclusões do Diretor de Riscos sobre o conjunto de 

fatores de risco expostos acima. 
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11. Considerações Finais 

Todas as dúvidas sobre as diretrizes desta Política podem ser esclarecidas pelo Compliance 

da Fiere. 

12. Manutenção dos Arquivos 

A Fiere manterá armazenado todos os arquivos eletronicamente, pertinentes ao processo de 

Compliance desta política, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, conforme legislação 

vigente. 

 


