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APRESENTAÇÃO
Risco é uma medida da incerteza, nem sempre o risco é algo negativo, aliás, sem riscos não haveria grandes
recompensas. O objetivo de gerenciar riscos não é eliminá-los, mas entendê-los e controlá-los a tal ponto de
obter benefícios com os seus aspectos positivos, minimizando dessa forma os aspectos negativos.
Gerenciar riscos é mais do que um processo para evitá-los, é estudar e conhecer os riscos inerentes a cada
atividade da empresa 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 e oportunidades em uma organização, estimar o impacto potencial desses eventos e fornecer um
método para tratar esses impactos e reduzir as ameaças até um nível aceitável ou para alcançar as
oportunidades.
O atual quadro econômico-institucional não permite mais que gestoras de recursos assumam riscos cujo
controle fuja ao domínio de seus administradores. A instabilidade das taxas de juros e câmbio, e das bolsas
de valores, além da diversidade de indexadores pode induzir a perdas significativas aos fundos de
investimentos.
A própria regulamentação do setor está evoluindo para um cenário no qual a CVM (regulador) e a ANBIMA
(auto-regulador) passarão a exigir informações sobre tais riscos e a impor níveis de controles mínimos para
cada um dos riscos assumidos pelos fundos.
É importante lembrar que a rentabilidade de longo prazo dos fundos é função da correta precificação dos
instrumentos e da eliminação de riscos desnecessários nas alternativas que apresentam melhor relação riscoretorno. Portanto, torna-se cada vez mais premente a gestoras a implantação de métodos de controle que
possibilitem uma visão global dos riscos.
Mais do que mero controle interno, os sistemas de gerenciamento de riscos representam importante
ferramenta na conquista e manutenção de rentabilidades nos fundos. Modelos de “risk management”
adequados permitem precificação e quantificação de riscos de cada instrumento, apuração da rentabilidade
ajustada ao risco de produtos e estratégias, definição de alçadas e limites operacionais, implantação de
políticas de compensação e incentivo baseadas na contribuição ao objetivo dos fundos.
A Artesanal Investimentos adotou metodologias diversificadas para o gerenciamento dos riscos da empresa,
buscando as melhores práticas gerenciais disponíveis no mercado juntamente com o atendimento das
demandas de conformidade requeridas por reguladores do mercado de capitais brasileiro e as diretrizes e
valores já existentes no DNA da empresa.
Dessa forma, ainda que disciplinado aos tipos de riscos já classificados pelo principal regulador do mercado
financeiro nacional, o Banco Central do Brasil, apresentamos a seguir a forma com que a empresa montou
sua estrutura de gerenciamento de riscos.
O presente documento visa descrever a forma com que a Artesanal Investimentos estruturou seus processos
relativos ao Gerenciamento de Riscos, bem como fornecer as diretrizes básicas para o bom funcionamento
desta estrutura.
A Política de Gerenciamento de Riscos descreve, dentre outras informações, os tipos de riscos a que a
empresa está exposta, os recursos e controles utilizados para a sua gestão e a forma com que a empresa
conduz esses assuntos.
Os tipos de riscos contemplados neste documento são:
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Risco de Mercado: decorre da possibilidade de perdas que podem ser ocasionadas por mudanças no
comportamento do mercado, especialmente das taxas de juros, do câmbio, dos preços das ações e dos preços
de commodities.
Risco de Crédito e Contraparte: surge quando as contrapartes não desejam ou não são capazes de cumprir
suas obrigações contratuais, ou seja, é a possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao recebimento
de valores pactuados com tomadores de empréstimos, contrapartes de contratos ou emissões de títulos.
Risco de Liquidez: O Risco de Liquidez assume duas formas, o risco de liquidez dos ativos e o risco de
liquidez de financiamento. O primeiro (liquidez dos ativos), ocorre quando uma transação não pode ser
efetuada aos preços de mercado, em razão do tamanho da posição quando comparada ao volume
normalmente transacionado no mercado. O segundo (liquidez de financiamento) é a incapacidade de honrar
pagamentos, o que pode obrigar a uma liquidação antecipada, transformando perdas escriturais em perdas
reais.
Risco Operacional: Como risco operacional consideramos a possibilidade de ocorrência de perdas
resultantes de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos
externos.
Risco Legal: pode ser definido como a possibilidade de perdas decorrentes de multas, penalidades ou
indenizações resultantes de ações de órgãos de supervisão e controle, bem como perdas decorrentes de
decisão desfavorável em processos judiciais ou administrativos.
Risco de Imagem: possibilidade de perdas decorrentes de a instituição ter seu nome desgastado junto ao
mercado ou às autoridades, em razão de publicidade negativa, verdadeira ou não.
Risco de Concentração: pode ser definido como o risco de concentração em ativos de um determinado
emissor, o que poderá ocasionar perdas expressivas ao fundo de investimento em situações de stress, alheias
ao controle da Artesanal Investimentos.
GERENCIAMENTO DE RISCOS DE MERCADO
A Gestão de Risco de Mercado não corresponde simplesmente ao cálculo de um valor; na verdade,
corresponde a um processo bem mais amplo em que novos paradigmas devem ser assimilados. Desta forma,
pode-se dizer que a Gestão de Risco de Mercado deve ser vista como a integração de quatro dimensões (ver
figura abaixo). O mix de atividades em cada dimensão depende do perfil da instituição e, por isso, deve ser
“dosado” de acordo com os objetivos.

Cultura -

Na Gestão de Risco, o fator humano é por demais relevante. No mundo atual, as gestoras
de maior sucesso são exatamente aquelas que possuem forte cultura voltada a risco,
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contando com pessoal adequadamente preparado. O processo de aculturamento permite que
os funcionários compreendam o novo ambiente no qual estão inseridos para que possam dar
uma maior contribuição.
Organização - Uma estrutura organizacional bem elaborada tem importância vital pois possibilita não só
maximizar o aproveitamento das informações geradas, como permite uma integração maior
das diversas áreas da gestora de modo a definir as políticas a serem seguidas. Para isso, há
que se: Aparelhar a área de controle de riscos; Instituir o Comitê de Gestão de Risco e o
Comitê de Política de Risco; Elaborar políticas de controles de riscos (alçadas e limites,
formas de adequação aos limites, planos de contingência); e Segregar funções da área de
controle de risco e da área de operações.
Recursos -

Quando nos referimos a recursos estamos tratando principalmente de Sistemas (interfaces
com sistemas corporativos, ferramentas estatísticas e bancos de dados de mercado) e
Recursos Humanos Qualificados e Multidisciplinares. A existência de recursos adequados
é um ponto central na Gestão de Risco de Mercado sem o qual não será possível gerar
informações suficientemente confiáveis para que a gestora possa tomar decisões a partir
destas.

Metodologia - A dimensão metodologia envolve os modelos relativos ao cálculo dos valores em risco e
depende do grau de sofisticação a ser atingido e da análise de custo x benefício. Na
dimensão metodologia inclui-se a definição do modelo interno (exposições aos fatores de
riscos nas carteiras dos fundos), modelo externo (estrutura temporal de taxa de juros e matriz
de volatilidade/correlação) e modelo geral (cálculo do Value at Risk e Stress Test). Na
figura abaixo, temos uma esquematização do que representa o modelo interno (fluxos de
caixa), o modelo externo (dados de mercado) e o modelo geral (MTM, VaR, etc.).

Metodologia para mensuração de risco de mercado
Conforme dito anteriormente, risco corresponde ao grau de incerteza quanto a resultados futuros e risco de
mercado envolve a incerteza decorrente de mudanças nas condições de mercado. Essas mudanças são
originadas por variações dos fatores de risco relevantes de cada ativo. Por fator de risco pode-se entender
qualquer preço relevante na formação do resultado do fundo e que possa ser imunizado ou “hedgeado”,
sendo sua gestão realizada pela mesa de operações.
Em geral, os principais fatores de risco de um fundo são as taxas de juros pré-fixadas em moeda nacional e
estrangeira, a taxa de câmbio de reais por dólar americano e os preços de ações. Outros fatores de menor
relevância são a TR, o IGP-M, a TJLP e outros indexadores e moedas.
Para tratar o risco de mercado alguns conceitos básicos devem ser entendidos primeiramente.
•

Valor de mercado - pode ser compreendido como sendo o valor justo de um bem na data presente, ou
seja, o preço pelo qual compradores e vendedores negociam itens similares em mercado aberto. No
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•
•

caso de ativo de renda fixa, o valor de mercado pode ser obtido através do valor presente dos fluxos
de caixa descontados pelos custos de oportunidade.
Marcação a mercado - é a representação dos fluxos de caixa futuros num único fluxo de caixa na data
presente em moeda corrente. Assim, a marcação a mercado, ou MTM, pode ser entendida como o
processo de apuração do valor de mercado atual.
Resultado a mercado - é a diferença entre o valor de mercado atual da carteira e o valor de mercado
no início do período corrigido pelo custo de oportunidade. Considerando a LTN de 20 dias úteis
comprada a 14,00%a.a., o resultado a mercado quando a taxa passar a 15,00% a.a. é uma perda de
0,63 por LTN.

Resultado 

1.000,00 1.000,00
 988,9691 - 989,6548  - 0,6857
20
20
1,15252 1,14252

Com base no conceito de resultado a mercado estabelece-se o “Value-at-Risk” gerando e ordenando os
resultados dos “n” cenários possíveis de taxas, conforme o histograma abaixo:

Pelo histograma acima pode-se ver que apenas 5% dos cenários prováveis apresentam perdas superiores a
R$ 2,18, ou seja, a perda máxima potencial para o dia é de R$ 2,18, dado o intervalo de confiança de 95%.
Este número recebe o nome de “Value-at-Risk” ou VaR. Assim, o VaR (valor em risco) pode ser descrito
como sendo a perda limite esperada dado um intervalo de confiança e um horizonte de tempo, sendo que
ambos os parâmetros podem variar de instituição para gestora. Em geral, utiliza-se o intervalo de confiança
de 90% a 99%, sendo mais frequentes 95%, e o período de reversão de 1 a 10 dias, sendo 1 dia o mais usual.
O exemplo de cálculo de VaR acima representa a forma não-paramétrica de geração de cenários. Nela, é
preciso recalcular o valor de mercado da carteira para cada cenário. As correlações entre os fatores de risco
já se encontram implícitas no processo de geração.
Na forma paramétrica, assume-se, em geral, que os retornos de cada fator de risco apresentam uma
distribuição normal. Desta forma, ao invés do histograma, basta calcular a média e o desvio-padrão destes
retornos para se obter a distribuição dos retornos. Assim, para um intervalo de confiança de 95%, basta
aplicar a seguinte fórmula:

VaR 95%  MTM 1,65  σ

onde,

MTM é o valor de mercado da carteira;
1,65 é o valor na distribuição normal com 95% de intervalo de confiança unicaudal; e
σ é o volatilidade dos retornos relativos ao fator de risco.

A volatilidade pode ser definida como sendo uma medida de incerteza quanto aos retornos proporcionados
por um investimento. No cálculo de VaR, o que interessa é a volatilidade futura, ou seja, procura-se prever
o comportamento futuro dos preços. O cálculo de volatilidade usando-se o desvio-padrão dos retornos de
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determinada série histórica pressupõe que a volatilidade apurada no passado irá se repetir no futuro, o que
não é necessariamente verdadeiro. Dentre as diversas formas de estimação da volatilidade destaca-se:
•

•

Desvio-padrão - forma mais simples de cálculo que fornece pesos iguais para os retornos; a questão
central na utilização deste método é a definição do tamanho da amostra (“janela”). Apresenta como
vantagem a facilidade de cálculo, mas não consegue “capturar” informações novas com a velocidade
necessária; e
EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) ou Média Móvel Exponencial - trata-se do
método abordado pelo modelo de gestão de risco de mercado difundido pelo banco norte-americano
JPMorgan. Fornece pesos exponencialmente maiores para os eventos mais recentes.

Outra questão a ser abordada no modelo paramétrico é a que diz respeito às correlações. Assim como a
volatilidade, a correlação também apresenta instabilidade temporal, isto é, com o decorrer do tempo o valor
da correlação pode mudar substancialmente.
Até então foram tratados produtos que apresentam apenas um fator de risco, contudo existem instrumentos
que apresentam mais de um fator de risco. Se for mensurado o risco de mercado em moeda local, um título
cambial apresenta ao menos dois fatores de risco: a taxa de juros em moeda estrangeira e a taxa de câmbio.
Outro instrumento com múltiplos fatores de risco é o contrato de dólar futuro. Quando se compra um
contrato, assume-se um direito (ativo) de receber um fluxo de caixa em dólares em uma data futura e ao
mesmo tempo, assume-se uma obrigação (passivo) de pagar uma quantia pré-fixada em reais à mesma data.
O valor de mercado deste instrumento pode então ser calculado a partir da seguinte fórmula:

VM R$  VM ATIVOS - VM PASSIVOS 
onde,

FCUS$
FCR$
S1  q 
1  i

VMR$ = valor de mercado do contrato futuro de dólar (expresso em reais);
FCUS$ = quantidade de dólares a receber na data t (fluxo nominal);
FCR$ = quantidade de reais a pagar na data t (fluxo nominal);
S = taxa de câmbio R$ / US$;
q = taxa de juros em dólares para o prazo t; e
i = taxa de juros em reais para o prazo t.

Observando esse instrumento podem-se identificar claramente três fatores de risco: Taxa de juros em dólares
(q); Taxa de juros em reais (i); e Taxa de câmbio R$ / US$ (S). Para calcular o VaR deste instrumento,
devem-se gerar cenários para cada fator de risco de modo a refletir os efeitos de diversificação (correlação),
amplamente discutidos pela Teoria de Markowitz (Teoria de Portfolio).
Além do VaR, outra medida muito utilizada é o “Stress-Test” que tem como objetivo apurar prováveis
perdas decorrentes de situações extremas impossíveis de serem associadas a probabilidades tais como uma
maxidesvalorização cambial, uma forte elevação nas taxas de juros ou uma queda abrupta nos preços de
ações ou commodities.
Sua utilidade decorre do fato de o VaR calculado a partir de dados históricos não refletir necessariamente o
futuro próximo. Por exemplo, a partir de dados históricos não seria possível avaliar o impacto de uma
desvalorização de 20% do real frente ao dólar, antes das recentes alterações do regime cambial. No “StressTest”, porém, a carteira da instituição poderia ser recalculada frente a esse cenário extremo, estimando-se
então as perdas decorridas.
O último item na gestão do risco de mercado é o Stop Loss. O Stop Loss não representa uma medida de
risco e sim uma estratégia que impor um limite de perdas acumuladas num determinado período de tempo
devido a movimentações desfavoráveis de mercado. A forma como esta estratégia deve ser implementada
deve ser discutida em um comitê formado pela alta direção da gestora.
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Na gestão do risco de mercado da Artesanal adota um modelo de Stop Loss mensal por estratégia de 10,00%
sobre o valor acumulado mais alto alcançado dentro do mês. A estratégia de Stop Loss é executada quando
o valor acumulado da perda agregada ao Value at Risk ultrapassa o limite proposto.
O modelo de apuração do Value at Risk adotado pela Artesanal Investimento na gestão do Stop Loss é o
não paramétrico (Simulação Histórica) com um intervalo de confiança de 95% e um holding period de 1 dia
útil.
O limite de Stop Loss e a metodologia de apuração do Value at Risk são definidos semestralmente pelo
comitê de gestão de risco que inclui um representante da área de gestão de recursos, um representante da
área de risco e a direção da empresa. Esse comitê se reúne excepcionalmente no caso de grandes oscilações
ocorridas no mercado.
GERENCIAMENTO DE RISCOS DE CRÉDITO E CONTRAPARTE
Nos últimos anos o crescimento da economia brasileira se pautou muito na evolução do crédito como
mecanismo de desenvolvimento. Essa demanda por operações de crédito tanto para pessoas físicas e como
jurídicas associadas a uma queda na taxa de juros fez com que o mercado de crédito privado tomasse um
impulso com a criação de novos produtos fora dos mecanismos tradicionais de financiamento bancário.
Além disso, o aumento da renda nos últimos anos fez com que mais brasileiros acessassem o mercado
financeiro como investidores através de fundos de investimentos. Porem a queda contínua da taxa de juros
fez com que esses novos investidores demandassem fundos fora dos tradicionais Renda Fixa (FI RF) e
Multimercado (FIM).
Com isso os títulos corporativos (Debêntures, CCB, CCI, CCA, etc.) e principalmente os Fundos de
Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs) apresentaram nos últimos anos um forte crescimento. Esse
crescimento foi potencializado no caso dos FIDC, pois possibilitou aos investidores receber diretamente
uma parte das receitas geradas pelas operações de crédito que antes ficavam com as grandes instituições
financeiras de varejo.
Contudo esse aumento do mercado de FIDC, e principalmente sua popularização, fez com que os órgãos
reguladores (Comissão de Valores Mobiliários - CVM e Banco Central do Brasil - BCB) estabelecem novos
padrões de controle e governança para gestão dos fundos. A última etapa do processo de melhoria da
governança dos FIDCs pelos reguladores aconteceu no início de 2013 com a publicação da Instrução CVM
531 de 06/02/13 (ICVM 531).
Além disso, em 05 de dezembro de 2014, a CVM também publicou o OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/ Nº
6/2014, com o objetivo de orientar os administradores fiduciários e os gestores de fundos de investimento
quanto a procedimentos recomendáveis na aquisição de ativos financeiros representativos de dívidas ou
obrigações não soberanas (crédito privado).
Assim uma gestão mais eficaz dos riscos de créditos dos títulos privados e dos fundos de investimentos em
direitos creditório tornou-se premente no dia a dia das gestoras de fundos de investimentos. Esse documento
representa o processo de gestão de risco estabelecido pela Artesanal Investimento na aquisição e
acompanhamento dos ativos de crédito adquiridos pelos seus fundos. O processo de gestão ocorre em três
grupos de comitês conforme descrito abaixo.
O risco de cada contraparte é controlado (i) pela exposição direta a risco de crédito (dívida, depósitos,
instrumentos de crédito em geral); e (ii) pela exposição através de derivativos, seja pela colocação de
colateral em benefício da contraparte, ou pelo risco de mercado da posição adjacente calculado pelo VaR
Estatístico.
Comitês e suas funções
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Não é exagero afirmar que toda a definição de concessão, análise e aprovação de crédito, ou seja boa parte
do gerenciamento de riscos de crédito na Artesanal Investimentos é efetuado durante os comitês
estabelecidos. Logicamente, são utilizados estudos, referencias e critérios para a execução das atividades,
mas os comitês são, sem sobra de dúvidas, os direcionadores da exposição e controle dos riscos de crédito
da gestora.
São basicamente três os Comitês estabelecidos para gerenciamento dos Riscos de Crédito e cada um deles
possui características e funcionalidades distintas a saber:
•

Comitê de Avaliação

De frequência semanal, participam o Gestor dos Fundos, um membro da Diretoria e um analista comercial
e possui por responsabilidade a avaliação de títulos e outros ativos com a finalidade de aquisição e
composição de carteira.
São analisados nesse comitê os seguintes tópicos para cada tipo de ativo:
•

Títulos Bancários
✓
Rating do banco;
✓
Liquidez; e
✓
PL do Banco.

•

Títulos Privados
✓
Rating empresa/Título;
✓
Forma de Liquidação;
✓
Necessidades de garantias adicionais;
✓
Serasa/Boavista;
✓
Destinação dos recursos;
✓
Histórico do Título; e
✓
PL do emissor.

•

Fundos de Investimentos em Direito Creditório
✓
Histórico do fundo;
✓
Rating;
✓
Histórico/ Balanço da consultoria;
✓
Nível de subordinação;
✓
Índice de PDD/ atraso/ recompra; e
✓
Nível da taxa/ prazo médio.

•

Comitê de reavaliação

Realizado mensalmente, o comitê de reavaliação tem por finalidade avaliar os resultados e características
dos ativos utilizados e analisar os indicadores por título/fundo. É neste comitê que são definidas as
estratégias de exposição de carteira e concentração de ativos, sendo definido para cada ativo a:
✓
✓
✓
✓
•

Manutenção
Aumento
Redução
Exclusão

Comitê de Limites por Cedentes dos FIDCs
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A principal atribuição do comitê de FIDC é a definição, em conjunto com a Consultoria de Crédito, dos
limites máximos dos cedentes dos fundos e as características das operações a serem realizadas.
O objetivo conceitual de qualquer modelo de avaliação de limite é obter um conjunto de informações sobre
o tomador que possa demonstrar sua real capacidade de honrar os compromissos assumidos ou, em caso de
incapacidade de pagamento, que garantias possam ser utilizadas para honrar esse compromisso.
De posse das conclusões desses modelos é possível para a consultoria e para a gestora do FIDC decidirem
se concedem ou não o crédito a um cedente e também quando poderá ser concedido em caso de aprovação
do cedente. A partir dessa decisão a operação de crédito estrará em um mecanismo automatizado de
liberação de recursos e recebimentos de garantias.
As principais informações demandadas pelo comitê para o estabelecimento dos limites por cedentes:
•
•

•
•
•
•

Ficha Cadastral: Conjunto de dados financeiros e não financeiras que subsidia a análise de crédito,
visando avaliar caráter e capacidade de uma pessoa jurídica tomar o crédito ou conceder garantias
adicionais;
Posição de restrição ou informação/desabono na praça: Conjunto de dados que indicam existência de
impedimentos, alertas ou desabonos sobre uma pessoa jurídica. As principais fontes de dados são
SERASA ou SPC (posição de restrições) ou fornecedores, clientes ou bancos (informação ou
desabono);
Histórico cliente: Conjunto de dados sobre comportamento do cliente obtidos através do
relacionamento com bancos ou empresa que concederam crédito;
Demonstrativo Financeiro: Balanços e demonstrações de resultados fornecidos pela empresa ou
obtidos junto à SERASA;
Entrevistas: Qualquer contato para obter dados, inclusive extraoficiais; e
Visita ao cliente: Contato oficial para esclarecimento de dúvidas.

O processo de avaliação da capacidade de pagamento do cedente se origina na visita da área comercial da
consultoria ao cliente. As visitas da área comercial aos cedentes servirão de base para abertura de
relacionamento do FIDC, mas também para verificação contínua de informações prestadas pela empresa a
consultoria.
Com base nessa visita a área comercial deverá apresentar um relatório contendo as informações sobre a
qualidade da gestão da empresa, informações cadastrais que possam ser validadas e dados financeiros
verificáveis pela área de cadastro da consultoria.
O relatório de visita associado a documentações da empresa (CNPJ, contrato social, RG e CPF dos sócios e
procuradores, etc.) mais informações coletadas em fontes diversas (Receita Federal, SERASA, Cartórios de
Protestos, etc.) servirão de base para a área de análise e cadastro preencher o perfil de risco do cedente que
será enviada ao comitê de crédito da consultoria para análise e proposição de limites e taxas.
O comitê de crédito da consultoria deverá se reunir formalmente pelo menos uma vez por semana para
avaliar novos cedentes ou reavaliar os limites concedidos. As conclusões desse comitê serão enviadas a
gestora juntamente com os pareceres da área de análise e cadastro para que os limites propostos possam ser
ratificados ou alterados através de consenso entre os membros do comitê da consultoria e da gestora.
No documento que deverá ser enviado a gestora deverá constar as seguintes informações:
•
•

Identificação das pessoas que participaram do comitê de crédito, do funcionário da área de cadastro
que avaliou o cedente e o gerente comercial que indicou o cedente;
Classificação de risco do cedente de acordo com o modelo da consultoria e as graduações de risco
definidas na metodologia;
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•
•
•
•
•

Informações cadastrais do cedente tais como: Razão social, CNPJ, data da fundação, endereço da
matriz e das filiais se houver, identificação completa dos sócios com participação, dos procuradores
e dos avalistas dos direitos creditórios, etc.;
Informações financeiras do cedente tais como: Capital social, faturamento e forma de ocorrência
(cheque, duplicata, contrato, etc.), indicadores financeiros, etc.;
Informações de fundos externas tais como: SERASA, Receita Federal, referências, etc.;
Análise do segmento no qual a empresa atua; e
Proposta de limite total e por tranche, proposta de taxa de juros mínima por operação, etc..

O fluxo do processo de análise a aprovação de limites de crédito por cedente pode ser observado no
fluxograma abaixo.
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GERENCIAMENTO DOS RISCOS DE LIQUIDEZ
O risco de liquidez representa as perdas decorrentes de dois tipos de situações: mudança na liquidez do
mercado e mudança na atratividade do ativo. O risco resultante do primeiro tipo de situação é conhecido
como risco de liquidez de financiamento e refere-se à incapacidade ou inabilidade dos agentes econômicos
de liquidar seus compromissos de curto prazo por falta de recursos disponíveis.
A descrição detalhada do risco de liquidez encontra-se no Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez.
GERENCIAMENTO DOS RISCOS OPERACIONAIS
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.
Entre os eventos de risco operacional, incluem-se: I - fraudes internas; II - fraudes externas; III - demandas
trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho; IV - práticas inadequadas relativas a clientes,
produtos e serviços; V - danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição; VI - aqueles que acarretem
a interrupção das atividades da instituição; VII - falhas em sistemas de tecnologia da informação;
A metodologia utilizada pela Artesanal para gerenciamento do risco operacional tem como base os
princípios recomendados pelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations):
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Identificação dos riscos inerente à atividade da gestora conforme seus objetivos estratégicos;
Avaliação dos controles existentes para mitigação dos riscos identificados;
Medição e monitoramento dos riscos através da coleta de incidentes, realização de testes e
monitoramento de indicadores;
Mitigação do risco residual através da implantação de ações acordadas para correção dos problemas
identificados durante os processos de medição; e
Reporte aos órgãos da administração, entidades reguladoras e autorreguladoras através de relatórios
periódicos e apresentação em fóruns específicos.
Identiicação dos
riscos

Avaliação dos
controles

Mitigação dos
riscos

Medição e
Monitoramento

Reporte

A Artesanal adota o conceito das três linhas de defesa no gerenciamento dos riscos operacionais através do
seu Sistema de Controle de Internos:
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Operação

Compliance

Auditoria

1ª Linha de defesa: Áreas Operacionais:
Representada pelas Colaboradores envolvidos nas atividades de gestão, suporte a gestão ou atividades
administrativas da Artesanal. São responsáveis pela identificação, mensuração, avaliação, gestão dos riscos
operacionais que podem influenciar o cumprimento de seus objetivos estratégicos e operacionais.
2ª Linha de defesa: Compliance
Representada pelo Diretor de Riscos e Compliance e pela área de Compliance tem como responsabilidade
apoiar as demais áreas operacionais na avaliação dos processos e riscos, na validação do desenho dos
controles e dos planos de ação, na gestão dos riscos, assim como no cumprimento e aderência dos processos
às regulamentações vigentes (interna e externa), atuando de forma independente, mas não isolada das áreas
executivas. Deve monitorar e reportar a qualidade dos controles das operações através de testes e
indicadores.
3ª Linha de defesa: Auditoria
Representada pela Auditoria que é responsável pela verificação independente e periódica da adequacão do
sistema de gerenciamento de riscos às diretrizes estabelecidas pela Artesanal, por seus reguladores e
autorreguladores.
A responsabilidade final pelo Sistema de Controles Internos é do Diretor de Riscos e Compliance. Os
administradores da Artesanal estão plenamente engajados no processo, tendo definido e aprovado essa
Política e disponibilizado os recursos humanos e materiais necessários para o bom funcionamento do
Sistema de Controles Internos.
O Sistema de Controles Internos da Artesanal é composto por:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Normas e procedimentos operacionais escritos e detalhados;
Mapeamento ou acompanhamento dos processos operacionais e identificação de controles;
Coleta e gestão de Incidentes;
Monitoramento de indicadores dos processos;
Realização periódica de testes dos controles;
Treinamentos periódicos em controles internos e cultura de riscos;
Realização bimestral do Comitê de Compliance, com a participação de todos os administradores; e
Produção pelo Diretor de Riscos e Compliance dos relatórios de que trata o art 21 da Instrução CVM
n. 558/2015 e normas relacionadas da Anbima.
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A mitigação dos riscos relacionados à infraestrutura física e lógica da Artesanal tais como: programas
computacionais, acesso às instalações; sistema de telefonia, internet, entre outros; contam com Plano de
Contingência onde estão relacionados os cenários de risco assim como as necessidades de recuperação de
cada área operacional. O objetivo é minimizar o impacto de ocorrências externas às atividades da gestora e
garantir a continuidade de atividades críticas tais como:
•
•
•
•
•

Confirmação das operações executadas por contrapartes;
Instrução de tais operações aos custodiantes;
Gestão das carteiras e fundos;
Reconciliação diária dos extratos de custodiantes; e
Liquidação de obrigações, entre outras.

A área de tecnologia e o Diretor responsável pelas operações colaboram com o Diretor de Riscos e
Compliance na elaboração do Plano de Contingencia, manutenção dos recursos necessários, teste e
aperfeiçoamento da estrutura de contingencia.
GERENCIAMENTO DOS RISCOS DE IMAGEM
Este pode ser definido como o risco de perdas em decorrência de alterações da reputação e enfraquecimento
da marca ou nome da empresa junto a clientes, concorrentes, órgãos governamentais e mercado em geral.
Como exemplos deste tipo de risco citam-se:
Boatos sobre a saúde financeira da instituição desencadeando encerramento de contas e corrida por resgates.
✓
Qualquer tipo de informação incorreta publicada no Mercado, gerando ou não prejuízos financeiros
para instituição.
✓
Envolvimento da instituição em processos de lavagem de dinheiro, remessas ilegais de divisas, etc.
O gerenciamento deste risco se dá pela adoção de procedimentos internos e controle de risco operacional
conforme descrito em item específico acima.
GERENCIAMENTO DO RISCO DE CONCENTRAÇÃO
A Artesanal Investimentos evita a concentração excessiva em ativos de um mesmo emissor ou de emissores
componentes de um mesmo setor do mercado, no caso de fundos líquidos regulados pela Instrução CVM
555, de forma que os percentuais referentes a: (i) uma posição em um único ativo em relação ao patrimônio
líquido de cada fundo de investimento, considerando seu valor de mercado; e (ii) uma alocação setorial em
relação ao patrimônio líquido de cada fundo de investimento, serão definidos no Comitê de Gestão.
Não obstante, alguns fundos de investimento possuem estratégia específica de concentração em poucos
ativos onde os limites de concentração descritos acima podem não existir, incluindo, mas não se limitando,
no caso de Fundos de Investimento em Participação – FIP e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- FIDC, sendo que todos os riscos referentes à concentração constarão em seus regulamentos.
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE CRÉDITO
A Artesanal Investimentos manterá solução tecnológica de apuração de risco e alocação de capital
compatível com o porte, a natureza das operações, a complexidade dos produtos e a dimensão da exposição
a risco da instituição e seus fundos.
NOVOS PRODUTOS /ATIVIDADES
A Artesanal Investimentos manterá prática consistente e sistemática para identificação e mensuração do
impacto oriundo de realização de operações com novos produtos.
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As operações com novos produtos serão avaliadas previamente pelo Diretor Responsável pelo Compliance
em conjunto com a Diretoria de Gestão antes de serem operacionalizados.
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
Na hipótese de inadimplência, o Diretor Responsável pelo Compliance e a Diretoria de Gestão deverão
analisar caso a caso, verificando a melhor forma de recuperar o crédito, através da execução das garantias
oferecidas ou ações cíveis.
TESTES DE ADERÊNCIA:
No mínimo anualmente, devem ser realizados testes de aderência/eficácia das métricas e procedimentos
previstos nesta Política.
Os resultados dos testes realizados deverão ser objeto do relatório anual de compliance de responsabilidade
do Diretor Responsável pelo Compliance, que deve ser apresentado até o último dia de janeiro de cada ano
aos órgãos administrativos da Artesanal Investimentos.
O referido relatório anual de compliance deve prever, ainda, considerações a respeito das decisões e medidas
tomadas ao longo do ano civil anterior relacionadas a esta Política, bem como eventuais sugestões para fins
de revisão desta Política e dos procedimentos adotados.
Esta Política deve ser revista no mínimo anualmente, levando-se em consideração (i) mudanças regulatórias;
(ii) conversas com outros participantes do mercado; (iii) eventuais deficiências encontradas, dentre outras.
CONTROLE DA POLÍTICA
O controle e gerenciamento da política é realizado através da elaboração de relatórios com periodicidade,
no mínimo, mensal;
A definição dos critérios e procedimentos de controle e gerenciamento de risco de crédito dos ativos
inseridos nas carteiras dos fundos de investimento, assim como a avaliação dos relatórios de risco desta
natureza, é realizada pela Diretor Responsável pelo Compliance da Artesanal Investimentos.
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