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MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS E LIQUIDEZ 

 

Este manual foi desenvolvido com o objetivo de estabelecer controles e 
procedimentos para o monitoramento e gerenciamento dos riscos de liquidez, 
crédito/contraparte, mercado, e operacional dos fundos de investimento geridos pela 

VKN Administração de Recursos Ltda. (“VKN”). O processo de gerenciamento de 

risco adotado pela VKN serve de complemento aos processos independentes utilizado 
pelos administradores dos fundos para monitoramento de risco e exposição aos quais 
os fundos estão submetidos.  

O monitoramento e gerenciamento de riscos da VKN é atribuição da Diretoria de 
Risco e Compliance, sendo norteada pelos seguintes princípios: 

I. Princípio da Ética: a conduta ética e os valores morais norteiam a gestão de 
riscos em todos os níveis, e a Instituição adota padrões de proteção da 
confidencialidade e da integridade das informações de suas operações e de seus 
clientes. 

II. Princípio do Tratamento Específico: cada tipo de risco deve ter tratamento 
específico e distinto das demais categorias de risco. 

III. Princípio da Segregação das Atividades: as atividades de administração de 
riscos serão segregadas, mantendo estruturas independentes de 
desenvolvimento e monitoramento de seus modelos, de forma a evitar conflitos 
de interesses e resguardar a imparcialidade dos trabalhos executados. 

IV. Princípio da Formalização: os processos da VKN devem estar mapeados e 
vinculados a normas e procedimentos que regulem a sua execução. 

V. Princípio da Avaliação: novas operações devem contemplar uma avaliação dos 
riscos a elas vinculados. 

VI. Princípio da Conformidade: deverá ser observado o cumprimento da 
regulamentação interna e externa, evitando a ocorrência de apontamentos pelos 
órgãos de controle e supervisão. 

VII. Princípio da Prudência: haverá comedimento em relação às operações de forma 
a manter a exposição a riscos em níveis adequados e aceitáveis pela VKN. 

A implementação das Políticas de Gestão do Risco de Liquidez requer a 
interação das diversas áreas da VKN, cabendo, a Diretoria de Risco e Compliance: 

I. Identificar e avaliar periodicamente os riscos e encaminhar à diretoria de 
Gestão propostas relacionadas a alterações nas normas e procedimentos 
internos da VKN no que se refere à gestão destes riscos; 

II. Acompanhar as medidas que concorram para o aprimoramento da gestão de 
risco; 

III. Auxiliar os demais colaboradores e sócios na identificação e avaliação dos riscos 
que possam influenciar as operações da VKN; 

IV. Disseminar as Políticas de Riscos no âmbito da VKN, e 



 
V. Consolidar periodicamente informações sobre os riscos em relatórios 

específicos. 

A Diretoria de Risco e Compliance é também responsável por monitorar que 
cada Fundo gerido pela VKN esteja enquadrado nos limites estabelecidos em seus 
respectivos regulamentos, e, quando for o caso, em suas respectivas políticas de 
investimentos. Os Colaboradores e sócios deverão ser conscientizados dos papéis e 
responsabilidades que lhes cabem na identificação, avaliação e controle dos riscos 
presentes nas operações das quais participam.  

 

1. Risco de Liquidez 

O Risco de Liquidez origina-se da ocorrência de desequilíbrios entre ativos 
negociáveis e passivos exigíveis que possam afetar a capacidade de pagamento da 
Instituição, levando-se em consideração os diferentes ativos e prazos de liquidação de 
seus direitos e obrigações. 

GERENCIAMENTO 

 O gerenciamento do risco de liquidez consiste no processo de identificação e 
avaliação dos riscos existentes ou potenciais, e no seu efetivo monitoramento e 
controle, conduzidos através de políticas e processos de gestão, de limites consistentes 
com as estratégias de negócios e de metodologias voltadas a sua administração e à 
alocação de capital compatível com as exposições incorridas. 

O processo de gerenciamento de riscos de liquidez deve abranger os 
instrumentos e operações financeiras que compõem os fundos sob gestão da VKN, 
assim como os mecanismos e controles relevantes para o atendimento de suas 
estratégias de negócios. Para coleta de informações sobre os ativos, como volume 
negociado e preço, são utilizadas fontes independentes de informações, como B3 e 
Anbima, ou sistemas contratados para apoio à análise. 

Para fins de minimização de problemas de liquidez de mercado, as ordens de 
compra/venda de ativos dos Fundos geridos pela VKN são executadas de acordo com a 
Política de Rateio e Divisão de Ordens. 

Desta forma, são monitorados dois tipos de risco de liquidez: 

I. Risco de Liquidez de Fluxo de Caixa, em que são consideradas todas as 
posições que podem influenciar a solvência dos Fundos da Gestora; 

II. Risco de Liquidez do Ativo, que é influenciado por fatores macroeconômicos 
domésticos e internacionais. 

 O Gerenciamento do Risco de Liquidez abrange os procedimentos necessários 
quanto ao processo e métodos adotados com vistas à manutenção de níveis de 



 
exposição compatíveis com o risco da VKN. Além disso, o perfil do passivo é levado em 
consideração no gerenciamento do risco de liquidez, alinhado também aos prazos de 
resgates estipulados nos regulamentos dos fundos.  

MONITORAMENTO 

 A estrutura de monitoramento tem como atribuições: 

I. Avaliar periodicamente as operações realizadas; 
II. Estabelecer os critérios e estruturas para o controle do risco de liquidez; 

III. Elaborar análises que permitam avaliar o impacto dos diferentes cenários 
na condição de liquidez dos fluxos de caixa dos Fundos, levando em 
consideração, inclusive, fatores internos e externos à VKN; 

IV. Avaliar mecanismos e instrumentos que permitam a obtenção dos 
recursos necessários à reversão de posições que coloquem em risco a 
situação econômico-financeira dos Fundos da VKN, englobando as 
alternativas de liquidez disponíveis nos mercados financeiros e de 
capitais; 

V. Realizar testes de avaliação dos sistemas de controles implantados, 
incluindo testes de estresse, testes de aderência e quaisquer outros que 
permitam a identificação de problemas que, de alguma forma, possam 
comprometer o equilíbrio econômico-financeiro dos Fundos da VKN; 

VI. Divulgar as informações e análises sobre o risco de liquidez detectado e 
as conclusões e providências adotadas, aos diretores da VKN; 

VII. Estabelecer plano de contingência contendo estratégias de administração 
de situações de crise de liquidez; 

VIII. Manter as análises, informações e relatórios a disposição de Órgãos 
Competentes. 

METODOLOGIA 

A manutenção de um nível suficiente de liquidez em um Fundo de Investimento 
deve prever a cobertura das fontes potenciais de risco de saída de recursos. Com base 
neste conceito, identifica-se como fonte de risco mais relevante os resgates realizados 
pelos cotistas. Neste sentido, a metodologia adotada propõe-se a estimar o risco 
potencial dessa fonte com estimativas sobre o valor esperado de resgate e dispersão da 
propriedade das cotas, assim como avaliar as obrigações dos fundos além dos resgates 
solicitados. 

A previsão de resgates para o fundo é estimada a partir da respectiva série 
histórica de resgates e aportes comparativamente ao seu Patrimônio Líquido, além do 
estabelecimento de cenários de estresse. Considerando as últimas 252 observações ou 
todo o histórico do fundo quando inferior, constrói-se uma série de dados diária, 
resultante do saldo acumulado do valor líquido entre resgates e aportes, com base 
numa janela móvel de cinco dias, dividido pelo Patrimônio Líquido do fundo. A partir 
desta série é calculado o Indicador de Liquidez, cujo cálculo envolve: 



 
I. Determinação de Ativos Líquidos que, no caso dos Fundos da VKN, é definido 

como um percentual sobre o Patrimônio Líquido de cada Fundo. Cada 
percentual é calculado com base na determinação da transformação dos ativos 
em caixa obedecendo a janela de cotização do resgate; 

II. Captações e Resgates que são obtidos diariamente por séries temporais 
concatenadas em vetores e posteriormente transformadas em uma única matriz 
de dados que corresponde a diferença entre as duas séries, ou seja, a captação 
líquida; 

III. Patrimônio Líquido obtido pela multiplicação da quantidade de cotas pelo valor 
das cotas. 

O IL é calculado para janelas de estresse nos dados através da divisão dos 
ativos líquidos pelas saídas de caixa em cenários de estresse que, por sua vez, são 

obtidas através da multiplicação do patrimônio líquido do dia anterior pelo fator 
estatístico de cauda para probabilidades muito pequenas (entre 1 a 5%). A liquidez dos 
diferentes ativos financeiros dos fundos é medida pela ponderação de 20% do ativo em 
relação ao volume negociado, multiplicado pelo peso do ativo. A soma de cada item 
indica a liquidez global da carteira.  

Ressalta-se que os riscos de resgate se aplicam mais criteriosamente em 
Fundos constituídos sob a forma de condomínio aberto, com mais um cotista e com 
passivo onde os resgates superem aportes em janelas relevantes. Caso contrário, tem-
se formação de estoque (aumento de ativo) e seriam minimizados os problemas de 
liquidez. Como diversos Fundos da VKN são destinados a Investidores Profissionais e 
constituídos sob a forma de condomínio fechado, considera-se, para estes casos, 
bastante pequeno o risco de descasamento de fluxo de caixa. Além disso, a análise 
histórica de todos fundos geridos aponta que não ocorrem, de forma frequente, 
alterações significativas na base de cotistas. 

Em casos de situações especiais de iliquidez das carteiras dos fundos, o gestor 
solicitará ao administrador o fechamento do fundo em questão para a realização de 
resgates, conforme disposto na Instrução nº 555, Art. 39º da CVM.  A mensuração do 
risco de liquidez deve basear-se em métricas que contemplem estimativas estatísticas, 
cenários e outros instrumentos voltados à quantificação adequada das perdas 
potenciais decorrentes das operações realizadas. 

Para fins de cálculo de liquidez para fundos com investimentos em ativos de 
crédito privado, conforme determinação da Anbima, cabe destacar que a VKN não 
possui fundos destinados ao público em geral com mais de 10% de seu patrimônio em 

ativos de crédito privado. 

POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE LIQUIDEZ 

A política de risco de liquidez da VKN tem o objetivo geral de monitorar 
possíveis descasamentos entre recebimentos e obrigações com o uso de ferramentas 
adequadas e com o envolvimento da administração, visando assim apresentar um 
crescimento estável e sustentável, sem sobressaltos, e alocando recursos ajustados ao 
risco. 



 
São objetivos específicos da política: 

I – Minimizar os riscos de liquidez aos quais a VKN está exposta; 

II – Disseminar e fortalecer a cultura de gerenciamento de riscos na VKN; e 

III – Permitir a adequação da VKN aos normativos emanados dos órgãos de regulação 
e controle. 

 

2. Risco de Crédito 

O Risco de Crédito origina-se da possibilidade de a contraparte não honrar o 
compromisso assumido, ou seja, é o risco de inadimplência. 

GERENCIAMENTO 

 O gerenciamento dos riscos de crédito consiste no processo de identificação e 
avaliação dos riscos existentes ou potenciais, e no seu efetivo monitoramento e 
controle, conduzidos através de políticas e processos de gestão, de limites consistentes 
com as estratégias de negócios e de metodologias voltadas a sua administração e à 
alocação de capital econômico compatível com as exposições incorridas. Cabe destacar 
que, historicamente, a VKN possui exposição a Risco de Crédito praticamente 
irrelevante, dado o perfil dos Fundos sob sua gestão. 

O processo de gerenciamento de riscos de crédito deve abranger os 
instrumentos e operações financeiras que compõem os Fundos da VKN, assim como 
os mecanismos e controles relevantes para o atendimento de suas estratégias de 
negócios. O risco de crédito dos títulos da carteira é monitorado através da capacidade 
de solvência da Instituição emitente do título e do prazo e convexidade do título 
adquirido. A VKN somente irá adquirir títulos de crédito privado caso tenha sido 
garantido o acesso a informações mínimas necessárias para análise de crédito da 
emissão/emissor. 

MONITORAMENTO 

 O monitoramento é realizado pela Diretoria de Riscos da VKN, que é 
responsável pela construção, revisão e aperfeiçoamento de todas as políticas, 
metodologias e práticas dedicadas ao gerenciamento dos riscos de crédito.  

Essa estrutura tem como atribuições: 

I. Estabelecer os critérios e a estrutura para o controle do risco de crédito; 
II. Elaborar relatórios que permitam o monitoramento dos riscos de crédito 

assumidos; 



 
III. Divulgar as informações e análises sobre o risco de crédito detectado e as 

conclusões e providências adotadas, aos diretores da VKN; 
IV. Manter as análises, informações e relatórios a disposição de Órgãos 

Competentes. 

METODOLOGIA  

A análise é realizada a partir de modelos de indicadores financeiros e modelos 
de avaliação da capacidade econômico-financeira dos emissores. Além dos valores do 
limite de crédito, são deliberados os prazos máximos de vencimento das operações, 
sendo que, após a aquisição, é mantida a análise periódica dos créditos em questão. 
Nos casos em que os regulamentos dos fundos e contratos vinculam as exposições das 
carteiras ao rating da instituição emissora, concedido por empresa de avaliação de 

rating externa, além do limite de crédito aprovado internamente, os limites de 
exposição são definidos de acordo com os ratings. Nos demais casos, os limites de 
exposição são definidos conforme o mandato de cada carteira. 

São considerados os seguintes aspectos na avaliação das operações abaixo: 

I. Ativos com risco de crédito de instituição financeira: 

• Suporte do controlador; porte da instituição; nicho de negócios; avaliação da carteira 
de crédito: exposição por modalidade, setorial, por cliente, por indexador, 
inadimplência, nível de provisões, comprometimento do Patrimônio líquido; 
descasamentos; avaliação do funding: exposição por modalidade, segmentação entre 
varejo, corporate, institucionais, assets e estrangeiros, exposição por indexador, gaps;  
avaliação da liquidez; avaliação da concentração da geração de receitas: crédito, 
serviços, tesouraria; eficiência operacional; rentabilidade e margens; perspectivas 
econômicas. 

II. Ativos emitidos por empresas de capital aberto: 

• Suporte do controlador / composição acionária; Governança corporativa; Porte da 
empresa; Background dos administradores; Setor de atuação; Riscos regulatórios;  
Posicionamento competitivo no setor; Projeção da capacidade de pagamento das 
empresas ao longo do prazo da operação, considerando: (i) projeção de vendas; (ii) 
projeção de margens; (iii) projeções de investimentos; (iv) NCG; (v) amortizações de 
dívidas; (vi) investimentos; Avaliação de cenários de stress para as principais variáveis 
que impactem a geração de caixa da empresa.  

III. Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC:  

• Prazo do fundo; Estrutura de segregação entre os prestadores de Serviço: 
administrador, gestor, custodiante, cobrador, auditor, cedente; Reputação do 
administrador, custodiante e gestor; Cedente; Tipo dos recebíveis (financeiro, 
industrial, comercial); Qualidade dos recebíveis (inadimplência histórica);  
Concentração da carteira de recebíveis; Critérios de legibilidade dos recebíveis; Grau 
de subordinação do fundo; Reserva de liquidez; Excesso de spread na taxa de cessão 



 
dos recebíveis; Demais ativos que podem compor a carteira do fundo; Análise dos 
eventos de avaliação, amortização, liquidação. 

 Para demais operações que não envolvam crédito privado, a VKN basicamente 
trabalha com risco de contraparte de câmaras de liquidação e custódia, como CETIP, 
SELIC e B3. 

POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE CRÉDITO 

A política institucional de risco de crédito da VKN tem o objetivo geral de 
monitorar possíveis inadimplências na parte de crédito de títulos públicos dos Fundos 
da VKN. 

São objetivos específicos da política: 

I – Minimizar os riscos de crédito aos quais a VKN está exposta; 

II – Disseminar e fortalecer a cultura de gerenciamento de riscos na VKN; e 

III – Permitir a adequação da VKN aos normativos emanados dos órgãos de regulação e 
controle. 

 

3. Risco de Mercado 

O Risco de Mercado origina-se da variação no valor dos ativos e passivos causados 
por mudanças nos preços e taxas de mercado, estando inclusos entre estes os juros, o 
preço de ações, as cotações de moedas estrangeiras e os preços de commodities. Ele 
também pode derivar-se das mudanças na correlação entre os fatores de risco ou nas 
suas volatilidades. 

O processo de gerenciamento de riscos de mercado deve abranger os instrumentos 
e operações financeiras, assim como os mecanismos e controles relevantes para o 
atendimento de suas estratégias de negócios. 

MONITORAMENTO 

 O monitoramento é realizado pela Diretoria de Riscos da VKN, que é 
responsável pela construção, revisão e aperfeiçoamento de todas as políticas, 
metodologias e práticas dedicadas ao gerenciamento dos riscos de mercado.  

Essa estrutura tem como atribuições: 

I. Desenvolver e manter atualizada a política de classificação das carteiras; 
II. Desenvolver metodologias e modelos de gerenciamento de risco de mercado; 



 
III. Gerenciar e controlar as exposições, de forma a garantir a adoção de uma visão 

sistêmica no controle de risco de mercado; 
IV. Assegurar uma política sistêmica de divulgação de informações relativas a 

riscos de mercado, e 
V. Garantir a implantação de atualizações, mudanças ou aperfeiçoamento no 

conjunto de técnicas utilizadas e de mudanças aplicáveis, assim como 
proporcionar a adoção das melhores práticas de mercado no que tange à 
apuração do risco de mercado. 

METODOLOGIA 

A mensuração do risco de mercado deve basear-se em métricas que 
contemplem estimativas estatísticas, cenários e outros instrumentos voltados à 

quantificação adequada das perdas potenciais decorrentes das operações realizadas. 

As metodologias utilizadas são: 

VaR: utiliza-se um VaR paramétrico com base num modelo de volatilidade GARCH 
G=0,874505 projetando a perda máxima que não deverá ser superada, em condições 
normais, com um nível definido de confiança de 99% para o horizonte de 1 dia. 

Medidas de Posição e Sensibilidade: as sensibilidades demonstram o impacto da 
mudança de um determinado fator de risco de mercado sobre o valor da carteira da 
instituição. Portanto, elas são uma importante medida para o gerenciamento da 
exposição e da estrutura da carteira. Para uma carteira de renda variável, o beta 
reflete a sensibilidade referente ao índice de mercado.  

Stress Test: conhecido como análise de cenários, generaliza as sensibilidades, pois o 
impacto do movimento resulta de um conjunto de parâmetros de mercado 
considerados ao mesmo tempo. Os resultados de um teste de estresse dão uma 
informação complementar sobre a perda potencial da carteira da instituição para os 
casos de rupturas de mercado, nas quais o modelo padrão de VaR não é um bom 
previsor. Nesse caso, utiliza-se o SVaR (VaR estressado). 

Backtesting: é um elemento-chave para a validação do modelo interno de risco de 
mercado adotado pela instituição e já é um requerimento das autoridades reguladoras. 
Como o VaR tenta prever a perda de 1 dia caso as posições permaneçam inalteradas, é 
essencial calcular os ganhos/perdas incorridos usando a mesma hipótese. A análise 
de backtesting compara a série temporal de valores de VaR estimadas com o valor de 

perda observado. A comparação da frequência de perdas que excedem o VaR com o 
nível de confiança estatístico adotado dá uma indicação da eficiência do modelo de 
VaR, e da necessidade de sua reavaliação. 

Análise de Cenários: os cenários generalizam as sensibilidades, pois o impacto do 
movimento resulta de um conjunto de parâmetros de mercado considerados ao mesmo 
tempo. Os resultados de um teste de estresse dão uma informação complementar 
sobre a perda potencial da carteira da instituição para os casos de rupturas de 
mercado. 



 
POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE MERCADO 

A Política de Gestão do Risco de Mercado estabelece o conjunto de princípios, 
ações, papéis e responsabilidades necessárias à identificação, avaliação, tratamento e 
controle dos riscos de mercado aos quais a VKN esteja exposta. A política institucional 
de risco de mercado da VKN tem o objetivo geral de otimizar a relação risco-retorno 
com o uso de ferramentas adequadas e com o envolvimento da alta administração, 
visando assim apresentar um crescimento estável e sustentável, sem sobressaltos, e 
alocando recursos ajustados ao risco. 

São objetivos específicos da política: 

I – Minimizar os riscos de mercado aos quais a VKN está exposta; 

II – Disseminar e fortalecer a cultura de gerenciamento de riscos na VKN;  

III – Permitir a adequação da VKN aos normativos emanados dos órgãos de regulação e 
controle. 

 

4. Risco de Operacional 

O Risco Operacional origina-se por perdas derivadas de processo inadequados ou com 
falhas internas, provocados por erros de sistema ou humano. De forma a evitar os 
erros operacionais, as atividades de controle operacional desenvolvidas pela VKN 
consistirão em:  

I. Controle e boletagem das operações através de manual específico;  
II. Estimativa, em paralelo ao administrador, do valor das cotas dos fundos de 

investimento sob gestão;  
III. Acompanhamento da valorização dos ativos e passivos que compõem as 

carteiras dos fundos de investimento;  
IV. Efetivação das liquidações financeiras das operações e checagem dos dados; 
V. Busca constante de qualificação da equipe, de forma a evitar falhas e riscos 

envolvidos advindos do não conhecimento das regras internas e da legislação.  

POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCO OPERACIONAL 

A Política de Gestão do Risco de Operacional tem o objetivo de minimizar os 
erros provenientes de falhas humanas, assim com identificar, no menor tempo 
possível, erros provenientes de sistemas, tentando saná-los de forma eficaz e justa 
para com os Fundos e seus respectivos cotistas.  

São objetivos específicos da política: 

I – Estabelecer processos e controles efetivos para identificação de erros operacionais; 



 
II – Atuar de forma prudente e eficiente para corrigir eventuais erros no menor prazo 
possível;  

III – Disseminar e fortalecer a cultura de gerenciamento de riscos na VKN. 

 

 

5. Revisão, Divulgação e Estrutura 

REVISÃO DA POLÍTICA 

 A revisão da política, as metodologias aplicadas e os resultados do 

gerenciamento de riscos do sistema serão revisados anualmente pela Diretoria de 
Risco e Compliance da VKN, ou sempre que se entender como necessário. 

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO E PERIODICIDADE DAS ANÁLISES 

 A divulgação das informações relativas à política de gerenciamento de riscos de 
liquidez ficará disponível, em sua versão atualizada, através do site da VKN. Além 
disso, conforme disposto nos normativos vigentes, também serão registrados na 
Anbima os manuais em suas versões atualizadas. 

Serão divulgadas informações relativas ao gerenciamento de risco através de 
procedimentos internos a todos os colaboradores em relatórios de acompanhamento 
com base diária (exemplo: prévia de resultados e detalhamento das carteiras), semanal 
(exemplo: análise de posições agregadas, dados estatísticos dos fundos, informações 
de enquadramento e exposição) e mensal (exemplo: monitoramento de 
liquidez/passivo), de acordo com seus objetivos de análise e monitoramento. A 
Diretoria de Risco e Compliance envia, com base mínima mensal, um relatório 
consolidado de risco para todos os diretores e equipe operacional da VKN, e, ao menos 
uma vez por semana, a Diretoria de Risco e Compliance reúne-se com as áreas de 
gestão, análise e operacional para apresentação de indicadores. Apesar disso, todas as 
informações podem ser consultadas pela Diretoria de Risco e Compliance a qualquer 
momento e enviadas sempre que necessário. 

ESTRUTURA 

 O monitoramento e gerenciamento de riscos da VKN, presentes neste manual, é 
atribuição do Diretor de Risco e Compliance, sendo a área composta também por um 

Supervisor de Risco e Compliance e uma pessoa responsável pelo suporte operacional. 
Os membros da Diretoria de Risco e Compliance, sempre que necessário, notificarão 
formalmente a área de gestão sobre desenquadramentos, buscando avaliar os motivos 
e planos de ação. Em situações excecionais, havendo extrapolação de limites, poderá o 
Diretor de Risco e Compliance tomar as medidas necessárias para enquadramento dos 
fundos, conforme disposto nos normativos em vigor. 


