VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS E LIQUIDEZ

Junho / 2022

DISCLOSURE
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1.

PROPÓSITO E ABRANGÊNCIA

O presente Manual de Gestão de Risco e Liquidez (“Manual”) foi desenvolvido pela VOKIN
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. (“Vokin”), com base nos normativos editados pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pela Associação Brasileira das Entidades do
Mercado Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”).
O Manual tem 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 e clubes de investimento sob gestão, conforme aplicável (“Veículos”).
O processo de gerenciamento de risco adotado pela Vokin serve de complemento aos
processos independentes utilizado pelos administradores dos Veículos para monitoramento de
risco e exposição aos quais os mesmos estão submetidos.
As estratégias dos Veículos serão voltadas, substancialmente, a investir em ações e situações
especiais, podendo tais Veículos adquirir ações, opções, recibos de depósitos de valores
mobiliários, cotas de fundos, operações compromissadas, títulos públicos, títulos de renda fixa,
debêntures, notas promissórias, direitos creditórios, ativos de crédito em geral, bônus de
subscrição, e instrumentos análogos.
A Vokin possui métodos para gerenciamento dos riscos apontados neste Manual, de modo que
a administração de risco tem como valor principal a transparência e a busca a adequação às
políticas de investimentos e conformidade a legislação vigente. Os riscos que os Veículos
podem incorrer são controlados e avaliados pela área de risco, a qual está totalmente
desvinculada da área de investimentos.
Nos documentos dos Veículos deverá sempre constar disposição esclarecendo que a política de
gestão de riscos aqui estabelecida, embora bastante adequada, não constitui garantia
completa de eliminação da possibilidade de perda para os Veículos e para os investidores.
2.

RESPONSABILIDADE E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A coordenação direta das atividades relacionadas a este Manual é uma atribuição do Diretor de
Compliance, Risco e PLD, conforme indicado no Contrato Social da Vokin (“Diretor de
Compliance, Risco e PLD”), envolvendo o monitoramento e gerenciamento de riscos da Vokin.
O Diretor de Compliance, Risco e PLD poderá contar, ainda, com outros colaboradores para as
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atividades e rotinas de gestão de risco, com as atribuições a serem definidas caso a caso, a
depender da necessidade da Vokin em razão de seu crescimento e de acordo com a senioridade
do colaborador.
Os colaboradores que desempenharem as atividades de risco formarão a Equipe de Risco e
Compliance, sob a coordenação do Diretor de Compliance, Risco e PLD, sendo certo que tais
colaboradores não atuarão em atividades relacionadas à gestão de recursos da Vokin. O
Organograma Funcional completo consta do Anexo I a este Manual.
As diretrizes estabelecidas neste Manual, a decisão das métricas e ferramentas de controle a
serem utilizadas, bem como os procedimentos no caso de verificação de qualquer
inobservância, ficam a cargo do Diretor de Compliance, Risco e PLD em conjunto com o Diretor
de Gestão, conforme definido no contrato social da Vokin.
Os relatórios de risco relacionados a cada carteira são enviados para a área de investimentos
da Vokin em bases semanais.
A Vokin deverá preparar e manter versões atualizadas deste Manual em seu website
(http://www.vokin.com.br/documentos) e disponível para consulta em sua sede, juntamente
com os demais documentos exigidos pela regulamentação e autorregulamentação.
O Diretor de Compliance, Risco e PLD deverá sempre verificar o cumprimento deste Manual e
apresentar ao Diretor de Gestão os parâmetros atuais de risco das carteiras, o qual, em
conjunto com o Diretor de Compliance, Risco e PLD serão responsáveis pela definição/revisão
dos limites de riscos (modalidades de ativos e emissores) e das regras e parâmetros utilizados
para gerenciamento de riscos, com base, principalmente, nos relatórios produzidos pela Equipe
de Risco e Compliance.
Sem prejuízo, cabe ressaltar que o controle e monitoramento do risco de mercado também é
parte do processo de gestão e decisão de investimento, tendo em vista a análise qualitativa dos
ativos realizada pela equipe de gestão, sendo, portanto, uma obrigação compartilhada do
Diretor de Gestão e do Diretor de Compliance, Risco e PLD.
Todas as decisões relacionadas ao presente Manual, tomadas pelo Diretor de Compliance, Risco
e PLD e pelo Diretor de Gestão, devem ser formalizadas em ata ou e-mail e todos os materiais
que documentam tais decisões serão mantidos arquivados por um período mínimo de 5 (cinco)
anos e disponibilizados para consulta, caso sejam solicitados, por exemplo, por órgãos
reguladores.
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Por fim, a Equipe de Risco e Compliance deve atuar de forma preventiva e constante para
alertar, informar e solicitar providências aos membros da equipe de gestão frente a eventuais
desenquadramentos de limites normativos e aqueles estabelecidos internamente.
3.

MONITORAMENTO DE RISCO E FLUXO DE INFORMAÇÕES

A Equipe de Risco e Compliance realiza o monitoramento dos principais riscos relacionados aos
Veículos. Com o auxílio de sistema proprietário, sistema contratado e sob supervisão do Diretor
de Compliance, Risco e PLD são gerados relatórios mensais de exposição a riscos para cada
Veículo, o qual refletirá, também, os enquadramentos constantes dos regulamentos dos
Veículos.
Este relatório é acessado diariamente pelo Diretor de Gestão. Assim, qualquer desvio dos
limites de enquadramento é corrigido em tempo hábil.
Sem prejuízo do disposto acima, a Equipe de Risco e Compliance poderá realizar uma análise
subjetiva da concentração das carteiras dos Veículos e, caso identifique um risco relevante, o
Diretor de Compliance, Risco e PLD deverá solicitar a realização de reunião extraordinária com
o Diretor de Gestão para tratar do tema, podendo, inclusive, sugerir a adoção de um plano de
ação para mitigação do referido risco.
O Diretor de Gestão e o Diretor de Compliance, Risco e Compliance se reunirão, no mínimo,
semestralmente, para análise dos relatórios produzidos pela Equipe de Risco e Compliance e,
se necessário, novas métricas e parâmetros de gestão de riscos serão definidas.
Na inobservância de quaisquer procedimentos definidos neste Manual, bem como na
identificação de alguma situação de risco não abordado no mesmo, o Diretor de Compliance,
Risco e PLD deverá reunir-se extraordinariamente com o Diretor de Gestão, com o objetivo de:
(i)
(ii)

(ii)

Receber da equipe de gestão as devidas justificativas a respeito do
desenquadramento ou do risco identificado;
Estabelecer um plano de ação que se traduza no pronto enquadramento das
carteiras dos Veículos aos limites previstos em seus documentos regulatórios ou
nesse Manual; e
Avaliar a necessidade de eventuais ajustes aos procedimentos e controles
adotados pela Vokin.
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Em quaisquer casos, o Diretor de Compliance, Risco e PLD está autorizado a ordenar a
compra/venda de posições para fins de reenquadramento das carteiras dos Veículos.
Os eventos mencionados acima serão abordados nas reuniões dos Comitês de Análise e Gestão
de Renda Variável e de Análise e Gestão de Renda Fixa e Multimercados e deverão também
serem objeto de reprodução no relatório anual de risco e compliance, apresentado até o último
dia de abril de cada ano aos órgãos administrativos da Vokin.
4.

IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DE RISCOS

Face ao perfil dos investimentos alvo da Vokin, o processo de avaliação e gerenciamento de
riscos permeia todo o processo de decisão de investimento. Tal processo deve seguir
determinados parâmetros estipulados neste Manual, o qual poderá ser alterado de tempos em
tempos.
5.

DOS FATORES DE RISCO E DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCOS

6.1 Risco de Liquidez
Esta seção do Manual foi elaborada em linha com as orientações da ANBIMA estipuladas nas
Regras e Procedimentos de Risco de Liquidez para os Fundos 555 n.º 14 (“Regras de Liquidez
ANBIMA”).
O Risco de Liquidez origina-se da ocorrência de desequilíbrios entre ativos negociáveis e
passivos exigíveis que possam afetar a capacidade de pagamento da Vokin, levando-se em
consideração os diferentes ativos e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.
O Risco de Liquidez é observado a partir da possibilidade de o Veículo 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 o Veículo 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. Neste sentido, a gestão de
Risco de Liquidez tem por objetivo estabelecer indicadores que busquem assegurar a
compatibilidade entre a demanda e a oferta de liquidez estimada dos Veículos.
Para os fundos de investimento abertos o gerenciamento de liquidez é realizado diariamente,
com base em tamanho de posições, limites de exposição setoriais e determinados grupos de
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risco, conforme processo de gerenciamento do Risco de Liquidez da Vokin descrito abaixo.
Não obstante, vale destacar que alguns Veículos geridos pela Vokin podem ser de condomínio
fechado e, portanto, sem possibilidade de resgate de cotas até o seu prazo final.
Neste caso, no que se refere ao Risco de Liquidez dos ativos investidos, alguns dos
investimentos dos Veículos geridos pela Vokin poderão se dar em ativos de baixa ou inexistente
liquidez, sendo esta uma característica intrínseca do referido investimento, considerando a
eventual inexistência de mercado organizado para negociação dos ativos investidos, e/ou de
mercado secundário no Brasil com liquidez garantida para negociação dos ativos investidos.
Nestes casos, considerando os compromissos dos Veículos frente a seus encargos, a Vokin
aplicará parcela suficiente do patrimônio dos Veículos sob sua gestão em ativos de liquidez
compatível com as necessidades de caixa dos Veículos, como ativos de renda fixa com liquidez
diária ou fundos de investimento com períodos curtos de resgate.
Isto é, a equipe de gestão poderá investir o valor em caixa dos Veículos em títulos públicos, em
operações compromissadas de 1 (um) dia (lastreadas em títulos públicos) ou em cotas de
fundos de investimento que investem exclusivamente em títulos públicos.
Nesse sentido, a equipe de gestão monitora periodicamente o montante do portfólio que é
investido em títulos públicos ou em cotas de fundos que investem em títulos públicos,
acompanhando as negociações dos títulos públicos no mercado secundário para que seja
possível monitorar e garantir a liquidez definida para o ativo em questão.
As regras e metodologias descritas nesta seção do presente Manual serão adotadas
exclusivamente para os Veículos constituídos na forma de condomínio aberto, nos termos da
Instrução CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014 (“Instrução CVM 555/14"). A gestão de riscos
de liquidez não será aplicável nas seguintes hipóteses:
•
•

•

Fundos Exclusivos: Fundo destinado exclusivamente a um único investidor profissional, nos
termos da regulação em vigor;
Fundos Reservados: Fundo destinado a um grupo determinado de investidores que tenham
entre si vínculo familiar, societário ou que pertençam a um mesmo conglomerado ou grupo
econômico, ou que, por escrito, determinem essa condição;
Fundos Fechados: Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado em que as cotas
somente são resgatadas ao término do prazo de duração; e
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•

Fundos Estruturados: Fundos que não são regulados primariamente pela Instrução CVM
555/14, tais como: fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs), fundos de
investimento em participações (FIPs), fundos de investimento imobiliários (FIIs), fundos de
índice (ETFs), dentre outros.

6.1.1. Governança para Gestão do Risco de Liquidez
Nos termos das Regras de Liquidez da ANBIMA, a Vokin deve ser a principal responsável pelo
gerenciamento da liquidez dos Veículos. Sem prejuízo disto, a responsabilidade pela gestão de
risco de liquidez é conjunta entre a Vokin e os respectivos administradores fiduciários, devendo
este último verificar os controles adotados pela Vokin de modo a diligenciar para que a gestão
de risco de liquidez seja implementada e aplicada de maneira adequada. Desse modo, a Vokin
compromete-se a comunicar ao administrador fiduciário quando verificar a iminência de
descumprimento das regras de resgate dos Veículos.
6.1.2. Gerenciamento do Risco de Liquidez
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 Veículos sob gestão da Vokin, 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 a B3 S.A. - Brasil Bolsa e Balcão (“B3”) e a 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 Veículos geridos pela Vokin são executadas de acordo com a Política de Rateio e
Divisão de Ordens.
Desta forma, são monitorados dois tipos de fatores para compor o Risco de Liquidez:
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I.

II.

Risco de Liquidez do Ativo, que é influenciado por aspectos macroeconômicos
domésticos e internacionais, conjunturais e microeconômicos, dentre outros doravante
descritos;
Risco de Liquidez do Passivo, que é influenciado pelo Veículo em que se concentra o
passivo, bem como a qualificação do investidor, dentre outros critérios doravante
descritos.

A Vokin atuará de forma preventiva e detectiva, estabelecendo, inclusive, indicadores de soft
limits e hard limits para a gestão de Risco de Liquidez. No caso de rompimento dos limites
estabelecidos, o Diretor de Compliance, Risco e PLD deverá ser imediatamente informado, para
que, junto com o Diretor de Gestão, consigam identificar as causas do rompimento dos limites
estabelecidos, e as medidas adequadas para o restabelecimento, no menor prazo possível, dos
indicadores dentro de parâmetros adequados, conforme o caso concreto.
Caso o Diretor de Compliance, Risco e PLD, a seu critério, entenda que existem óbices
relevantes para a obtenção de consenso a respeito de medidas adequadas para o
reenquadramento dos Veículos, estará ele autorizado a executar o reenquadramento da
carteira ao hard limit violado, exclusivamente buscando a adequação do Veículo e a proteção
aos investidores.
Considera-se Soft Limits uma espécie de alerta inicial para situações ainda sanáveis mediante
atuação da Vokin e Hard Limits um indicador de alerta posterior à efetiva ocorrência de evento
incomum de liquidez que impacta também a atuação de demais prestadores de serviço do
Veículo, sendo assim, portanto, mais severo.
Para estabelecimento dos Soft Limits e Hard Limits a Vokin deverá observar as seguintes
providências:
•
•
•

Avaliação acerca da cotização do Veículo em questão, bem como da disponibilidade
mínima de recursos que seja compatível com o perfil de obrigações do Veículo;
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; e
Considerar, na definição da metodologia, a evolução da indústria e o histórico de
eventuais situações de estresse já observadas pelo mercado anteriormente.

Os Soft Limits e Hard Limits aplicáveis de cada Veículo são definidos de acordo com as
premissas descritas acima e deverão ser previamente aprovados pela Equipe de Risco e
Compliance, além de ser objeto de monitoramento permanente pela Equipe de Risco e
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Compliance. Os Soft Limits e Hard Limits deverão ser revistos periodicamente e sempre que a
Equipe de Risco e Compliance entender necessário (e.g., em situações excepcionais de
volatilidade e iliquidez do mercado).
Para fins de cálculo de liquidez para Veículos que realizam investimento em ativos de crédito
privado, conforme determinação da ANBIMA, cabe destacar que a Vokin não possui Veículos
destinados ao público em geral com mais de 10% (dez por cento) de seu patrimônio em ativos
de crédito privado, atualmente.
6.1.3. Metodologia de Controle da Liquidez
O gerenciamento do Risco de Liquidez abrange os procedimentos necessários quanto ao
processo e métodos adotados com vistas à criação de indicadores para a manutenção de níveis
de exposição compatíveis com o risco da Vokin.
Os indicadores buscam assegurar a compatibilidade entre a demanda por liquidez estimada e a
oferta de liquidez estimada dos Veículos, sendo estabelecidos de forma individualizada,
considerando as diferentes características dos Veículos, o seu perfil de passivo e de ativo no
que se refere às suas carteiras e estratégias, além dos mercados em que operam.
Cada indicador se referirá a um horizonte de tempo (horizonte de análise), entendido como o
período para o qual foram estimadas a demanda e a oferta de liquidez. O horizonte de análise
de liquidez dos Veículos considerará:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Os prazos de cotização e liquidação de resgates dos Veículos;
O ciclo periódico de resgate, se houver, ou se a liquidez é ofertada em datas fixas;
As estratégias seguidas pela Vokin; e
A classe de ativos em que os Veículos podem investir.

Caso o prazo para pagamento de resgates previsto nos regulamentos dos Veículos seja inferior
a 63 (sessenta e três) dias úteis, serão observadas, minimamente, para fins de análise, as janelas
de resgate estabelecidas em regulamento, e a janela de 63 (sessenta e três) dias úteis. Na
hipótese de o prazo para pagamento de resgate dos Veículos ser superior a 63 (sessenta e três)
dias úteis, será observado, no mínimo, o prazo de resgate estabelecido em regulamento.
A previsão de resgates para o Veículos 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 (duzentas e cinquenta e duas) observações
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ou todo o histórico do Veículos 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 Veículos. A partir desta série é
calculado o Indicador de Liquidez, cujo cálculo envolve:
(i)

(ii)

(iii)

Determinação de ativos líquidos que, no caso dos Veículos da Vokin, é definido como
um percentual sobre o patrimônio líquido de cada Veículo. Cada percentual é calculado
com base na determinação da transformação dos ativos em caixa obedecendo a janela
de cotização do resgate;
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;
Patrimônio líquido obtido pela multiplicação da quantidade de cotas pelo valor das
cotas.

O Indicador de Liquidez 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% - um por cento a cinco por cento). A
liquidez dos diferentes ativos financeiros dos Veículos é medida pela ponderação de 20% (vinte
por cento) do ativo em relação ao volume negociado, multiplicado pelo peso do ativo. A soma
de cada item indica a liquidez global da carteira.
A análise das janelas intermediárias deve atentar-se ao volume de liquidez dos Veículos, às
características de produto, e à dinâmica e comportamento de aplicações e resgates.
6.1.3.1. Análise dos Ativos dos Veículos
No que se refere aos ativos integrantes da carteira dos Veículos, a metodologia de gestão de
liquidez aplicada pela Vokin considerará, ao menos:
(i)
(ii)

(iii)

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;
Nos casos de Veículos que investem em fundos de investimento geridos por
terceiros, a Vokin também deverá considerar o prazo de liquidação para o resgate
das cotas do respectivo fundo; e
Estimativa do volume negociado em mercado secundário de um ativo, com base no
volume histórico, devendo tal volume histórico ser descontado pelo seguinte fator
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(haircut): 20% (vinte por cento) do volume médio negociado nos últimos 6 (seis)
meses.
Sem prejuízo das disposições acima, a metodologia deve também ser ajustada de forma a
considerar as especificidades de cada ativo e mercado de negociação.
O tratamento dos ativos utilizados como margem, ajustes e garantias é de ativo ilíquido, e,
portanto, não é levado em conta no cômputo da liquidez do Veículo, mas também, por outro
lado, pondera-se a possibilidade de chamadas adicionais de margem, por meio de modulações
de estresse.
6.1.3.2. Análise do Passivo dos Veículos
Na análise do passivo, além de utilizar informações sobre os passivos de seus próprios Veículos,
a Vokin considerará, ao menos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

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; e
O grau de concentração de alocadores, distribuidores e/ou outros gestores de
recursos, bem como a análise do comportamento esperado por estes, quando
aplicável.

Para aferição da liquidez dos Veículos e apuração dos valores de resgate esperados, a análise
do comportamento do passivo será baseada, principalmente, (a) na avaliação das
movimentações históricas relativas aos últimos 6 (seis) meses de cada Veículo; (b) no
estabelecimento de probabilidades de resgate, e (c) no público-alvo e a classe de cada Veículo.
Matriz ANBIMA de Probabilidade de Resgates: A Vokin se utilizará, adicionalmente, das
informações divulgadas pela ANBIMA na Matriz de Probabilidade de Resgate, a qual será usada
como uma referência para avaliação da probabilidade de resgates dos Veículos.
Janelas Intermediárias: O comportamento do passivo do Veículo será estimado considerando,
pelo menos, os vértices temporais 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. O objetivo é que sejam realizadas
análises intermediárias ao efetivo prazo de pagamento de resgate, para que os gestores
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possam acompanhar o casamento – e eventuais descasamentos – do fluxo de liquidez do
Veículo.
Grau de concentração das cotas por cotista: Os regulamentos dos Veículos não estabelecem
restrição quanto ao limite de cotas que podem ser subscritas por um único cotista. Portanto,
poderá ocorrer situação em que um único cotista venha a integralizar parcela substancial das
cotas de determinado Veículo.
Fontes: A Vokin poderá se utilizar, adicionalmente, das informações divulgadas pela ANBIMA
sobre o segmento de investidor por Veículo bem como a matriz de probabilidade de resgate
dos Veículos, a fim de apurar com maior certeza a probabilidade de resgate, visando fornecer
maior casamento com os ativos.
Ainda, na análise do perfil do passivo de cada Veículo, a Vokin levará em consideração impactos
atenuantes e agravantes ou, ainda, outras características que possam influenciar e/ou impactar,
como:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)

Prazo de cotização;
Prazo de carência para resgate;
Taxa de saída;
Gates (limitadores do volume total dos resgates);
Limite estabelecido nos regulamentos dos Veículos sobre concentração por cotista;
Performance do Veículo;
Veículos fechados para captação;
Captação líquida negativa relevante;
Possíveis Influências das estratégias seguidas pelo Veículo sobre o comportamento do
passivo; e
Outras características específicas do produto que tenham influência na dinâmica de
aplicação e resgate.

O perfil do passivo de cada Veículo é composto, mas não limitado, por encargos como despesas
de corretagem, custódia, auditoria, consultoria legal, impostos, taxa de administração, entre
outros, além do pagamento de resgates e compras de ativos.
A revisão das metodologias de gerenciamento de risco de liquidez deve sempre considerar a
evolução das circunstâncias de liquidez e volatilidade dos mercados, em função de mudanças
da conjuntura econômica, da crescente sofisticação e diversificação dos ativos, de forma a
garantir que esses métodos reflitam adequadamente a realidade de mercado.
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6.1.4. Fechamento dos Mercados
O fechamento dos mercados geralmente ocorre em cenários de instabilidade e impede a
negociação dos ativos geridos pela Vokin, principalmente das ações negociadas na B3 – Brasil,
Bolsa e Balcão.
Nesse sentido, em havendo fechamento dos mercados, ou em casos de situações especiais de
iliquidez das carteiras dos Veículos, inclusive em decorrência de pedidos de resgates
incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento
tributário do fundo ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo destes últimos, a Vokin solicitará
ao administrador o fechamento do Veículo em questão para a realização de resgates, conforme
disposto nas disposições regulatórias aplicáveis a tal medida.
O risco de liquidez pode ser majorado em situações especiais de iliquidez, relacionadas a
fatores sistêmicos ou eventos específicos de cada ativo. Nessas situações, a Vokin manterá uma
maior participação do patrimônio líquido de cada Veículo em ativos de maior liquidez e
realizará, com a periodicidade necessária, o controle e o gerenciamento da liquidez de cada
ativo.
6.2

Risco de Crédito e Contraparte

O Risco de Crédito e Contraparte origina-se da possibilidade de a contraparte não honrar o
compromisso assumido, ou seja, é o risco de perdas associadas ao não cumprimento, pela
contraparte, de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, a
desvalorização do contrato de crédito decorrente de deterioração na classificação do risco do
tomador, redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos
custos da recuperação.
6.2.1. Aquisição de Ativos Crédito Privado
Nos termos do Ofício-Circular n° 6/2014/CVM/SIN, emitido pela CVM com o objetivo de orientar
os gestores de recursos quanto a procedimentos recomendáveis na aquisição de ativos
representativos de dívidas ou obrigações não soberanas (crédito privado), bem como nos
termos do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos
de Terceiros, a aquisição de títulos privados demanda tanto conhecimento específico por parte
dos gestores quanto a adoção de procedimentos próprios para o gerenciamento dos riscos
incorridos.
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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.
Com o objetivo de mitigar o Risco de Crédito nos Veículos, após a verificação da
compatibilidade do crédito que se pretende adquirir com a política de investimento do Veículo
e com a regulamentação em vigor, serão determinados limites para a realização de operações
sujeitas ao Risco de Crédito, tanto em nível individual quanto em nível agregado de grupo com
interesse econômico comum e, quando aplicável, de tomadores ou contrapartes com
características semelhantes.
Os limites de crédito atribuídos devem ter validade predeterminada e contar com possibilidade
de revisão antecipada em função do comportamento do tomador do crédito ou outros eventos
que possam impactar na decisão de investimento inicial.
Para a definição dos limites, devem ser consideradas não só condições normais do emissor e do
mercado, mas também condições estressadas com base em cenários de probabilidades e nas
experiências históricas e, ainda, a qualidade das garantias, caso existam.
Com o objetivo de mitigar o Risco de Crédito nos Veículos, vale destacar algumas medidas
adicionais adotadas pela Vokin:
•

Custódia Qualificada: Os Veículos contam com serviço de custódia qualificada, de forma
que todas as operações de ações listadas na B3 são liquidadas junto a um único membro
de liquidação. Dessa forma, é possível que a Vokin realize a compensação das operações
de venda de ativos com as operações de compra, liquidando apenas a diferença das
operações e, portanto, mitigando o risco de crédito. Além disso, a escolha do membro
de liquidação é feita de maneira criteriosa, privilegiando grandes participantes do
mercado e com menor risco de insolvência.

•

Ativos de Crédito Privado:
(i)

Qualquer ativo que envolva risco de crédito privado nos Veículos deve ter limite
previamente estabelecido para cada Veículo em seu regulamento ou contrato,
conforme o caso, ou pelo Diretor de Compliance, Risco e PLD em conjunto com
o Diretor de Gestão. Conforme exposto acima, ao investir em ativos sujeitos a
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risco de crédito privado, o Diretor de Compliance, Risco e PLD avaliará e definirá
um limite máximo de exposição àquele emissor;
(ii)

A Vokin deverá investir em ativos de crédito privado apenas de emissores
pessoas jurídicas que tenham suas demonstrações financeiras auditadas,
anualmente, por auditor independente autorizado pela CVM e/ou Banco Central
do Brasil, ficando excetuado da observância do disposto neste item o ativo de
crédito privado que conte com: (a) cobertura integral de seguro; ou (b) carta de
fiança ou aval; ou (c) coobrigação integral por parte de instituição financeira ou
seguradoras ou empresas que tenham suas demonstrações financeiras
auditadas anualmente por auditor independente autorizado pela CVM. Neste
sentido, os mesmos procedimentos de análise de risco de crédito descritos nas
alíneas acima para a empresa seguradora, fiadora ou avalista da operação; e

(iii)

Previamente à aquisição de operações, a Vokin deve se assegurar de que terá
pleno acesso às informações que julgar necessárias à análise de crédito para
compra e para acompanhamento do ativo, incluindo, se for o caso, acesso aos
documentos integrantes da operação ou a ela acessórios.

Adicionalmente, a Vokin buscará utilizar a combinação de análises quantitativas e qualitativas.
Em determinados casos, a utilização de cálculos estatísticos baseados nos índices financeiros
do devedor deve ser acompanhada de uma análise, também devidamente documentada, que
leve em consideração aspectos como a reputação do emissor no mercado, a existência de
pendências financeiras e protestos, possíveis pendências tributárias e multas e outros
indicadores relevantes.
Quando aplicável, os contratos de crédito devem prever cláusulas restritivas (covenants) tais
como nível de alavancagem do devedor, índice de cobertura de juros, existência de protestos e
negativações em órgãos de proteção ao crédito acima de determinado patamar, ocorrência de
alterações na estrutura societária e razão mínima de garantias.
Por fim, tendo em vista as importantes questões legais envolvidas nas operações de crédito, a
Vokin deve avaliar sempre a necessidade de contratação de terceiros para verificação dos
contratos que formalizam os créditos. Em casos complexos ou quando se perceba que talvez
falte a expertise necessária, a análise jurídica pode ser conduzida por escritório especializado
no setor.
6.2.2. Monitoramento dos Ativos Crédito Privado
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São algumas das práticas constantes no Ofício-Circular n° 6/2014/CVM/SIN e no Código
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros e
adotadas pela Vokin em relação ao gerenciamento de Risco de Crédito:
•

Levar em consideração os fluxos de caixa esperados, os prazos de pagamento de
resgate e os períodos em que os resgates podem ser solicitados e manter caixa
suficiente para um determinado período definido de acordo com as características dos
investidores e dos investimentos da carteira dos Veículos;

•

A possibilidade de se utilizar mercado secundário para venda de ativos também deve
ser um fator considerado na gestão de liquidez de ativos de crédito privado; e

•

Se necessário, estabelecer uma taxa mínima de conversão de carteira em caixa ou um
percentual de liquidez imediata das transações de crédito, a ser definida pelo Diretor
de Compliance, Risco e PLD em conjunto com o Diretor de Gestão;

Os controles e processos da Vokin são capazes de: (i) fazer o cadastramento dos diferentes
ativos que podem ser negociados pelos Veículos, possibilitando armazenar características
desses ativos, tais como: modalidade de crédito, datas e valores de parcelas, datas de
contratação e de vencimento, taxas de juros, garantias, data e valor de aquisição pelos Veículos,
informações sobre o rating da operação na data da contratação, e quando aplicável, dados do
cedente e dados do sacado (em operações cujo cedente não possua retenção substancial de
riscos e benefícios sobre o ativo), devendo tais características serem objeto de análise do
Diretor de Compliance, Risco e PLD e do Diretor de Gestão; (ii) fazer a precificação com base no
tipo de ativo e nos demais fatores de risco e preservar a memória de cálculo, incluindo as
fórmulas e variáveis utilizadas no modelo; (iii) emitir relatórios gerenciais para monitoramento
das operações adquiridas, bem como mensurar, tanto em nível individual quanto em nível
agregado de operações com características semelhantes, a exposição ao risco de crédito em
condições normais e em cenários estressados; e (iv) projetar fluxos de caixa não padronizados,
representar curvas de crédito e calcular valor presente das operações.
A Vokin deve avaliar periodicamente a qualidade de crédito dos principais
devedores/emissores dos ativos de crédito ou direitos creditórios, conforme o caso, adquiridos
pelos Veículos, com periodicidade de revisão proporcional à qualidade de crédito - quanto pior
a qualidade, mais curto deve ser o intervalo entre as reavaliações - e/ou à relevância do crédito
para a carteira e adequação às características dos direitos creditórios, se o caso, sendo
necessário documentar todas as reavaliações realizadas.
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As avaliações de que trata o parágrafo acima devem ser formalizadas e ficar disponíveis para o
administrador fiduciário do Veículo e para a ANBIMA, sempre que solicitadas, pelos prazos
previstos na regulamentação em vigor.
Ademais, nas reavaliações, deve-se monitorar a qualidade e capacidade de execução das
garantias dos ativos, quando relevante, conforme abaixo.
Toda alocação a risco de crédito, quer direta ou indireta, é acompanhada e gerida
continuamente, sendo parte integral da estratégia de gestão.
6.2.3. Avaliação, Aceitação, Formalização e Monitoramento de Garantias
Em se tratando dos Veículos sob gestão, na medida em que a garantia for relevante para a
decisão de investimento, a Vokin deve zelar para que os documentos relativos às garantias
estejam atualizados e válidos no momento da aquisição dos créditos e a Vokin deverá ainda:
(i)

Avaliar a possibilidade de execução das garantias, definindo critérios específicos
para essa avaliação;

(ii)

Considerar a variabilidade do valor de liquidação, atentando também para os
prováveis valores de venda forçada;

(iii)

Definir os percentuais de reforço de garantia (overcollateral) em função de um valor
conservador de liquidação forçada;

(iv)

Prever, sempre que aplicável, a inadmissibilidade de recebimento em garantia de
bens cuja execução possa se tornar inviável, como bens essenciais à continuidade da
operação de devedor, bens de família, grandes áreas rurais em locais remotos e
imóveis com função social relevante, exceto se for justificável do ponto de vista da
estratégia de recuperação de crédito ou se tratar de garantia adicional, que não foi
fundamental na contratação da operação; e

(v)

Verificar a possibilidade de favorecer ativos que tenham um segundo uso explícito
(por exemplo, terreno industrial que pode ser convertido em residencial), levando
em consideração o potencial econômico do ativo não só para o usuário atual, mas
também em relação a outros potenciais usuários; e
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(vi)

quando houver o compartilhamento de garantias, a Vokin deverá: (a) assegurar que
o compartilhamento é adequado à operação; e (b) verificar se a parte da garantia
que lhe é cabível está livre e em que condições poderá ser executada.

Por usa vez, os critérios acima indicados serão reavaliados periodicamente, enquanto os
respectivos ativos permanecerem nas carteiras dos Veículos. A periodicidade das reavaliações
será determinada caso a caso pelo Diretor de Compliance, Risco e PLD, com base na relevância
do ativo e da garantia na avaliação do risco de crédito, não podendo tal periodicidade ser
superior a 12 (doze) meses.
6.3

Risco de Concentração

Risco de perdas em decorrência da não diversificação dos investimentos realizados pelas
carteiras dos Veículos, ou seja, a concentração em ativos de 1 (um) ou de poucos emissores,
modalidades de ativos ou setores da economia.
Com o objetivo de monitorar o Risco de Concentração na carteira dos Veículos a Equipe de Risco
e Compliance produz relatórios mensais tomando por base os parâmetros estabelecidos pelo
Diretor de Compliance, Risco e PLD, conforme acima exposto.
A Vokin evita a concentração excessiva, podendo o Diretor de Compliance, Risco e PLD
estabelecer limites máximos de investimento em um único ativo, considerando seu valor de
mercado, ou determinado setor do mercado.
Não obstante, vale destacar que algumas carteiras dos Veículos podem ter estratégia específica
de concentração em poucos ativos ou emissores, não se aplicando o disposto no parágrafo
acima.
6.4

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.
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É responsabilidade do Diretor de Compliance, Risco e PLD atuar de forma preventiva e
constante para alertar, informar e solicitar providências à equipe de gestão frente a eventuais
desenquadramentos de limites de ativo ou conjunto de ativos de acordo com as políticas e
manuais da Vokin, bem como a aderência aos normativos vigentes aplicáveis, ao cumprimento
dos limites de acordo com as políticas dos fundos de investimento e a aderência às
determinações dos Comitês de Análise e Gestão de Renda Variável e de Análise e Gestão de
Renda Fixa e Multimercados.
A Vokin possui sistemas de monitoramento de risco, softwares específicos de conciliação e
acompanhamento de fundos, além do RStudio e ferramentas desenvolvidas internamente
(planilha em Excel) que apoiam o controle de Risco de Mercado. Ainda vale destacar que cada
Veículo sob gestão pode possuir estratégias de investimento e monitoramento de risco
particulares.
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 (um) 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).
Para aplicar o Stress Test, existem algumas metodologias:
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(i)

Cenários Históricos: consiste em realizar o Stress Test utilizando-se as taxas e preços
referentes a situações de stress ocorridas no passado.

(ii)

Cenários Probabilísticos: consiste em dar choques nas taxas/preços dos ativos
levando em consideração o fator probabilístico do intervalo de confiança superior
ao usual e sua respectiva volatilidade, bem como contemplar cenários com
correlações diversas das estipuladas no cálculo do VaR Estatístico.

(iii)

Cenários Hipotéticos: aplica cenários hipotéticos que podem eventualmente ser
definidos pelo Diretor de Compliance, Risco e PLD caso nenhuma das duas
alternativas acima seja entendida adequada.

Run Down: O Run Down estima a maior perda acumulada pela carteira do Veículo em dias
consecutivos, de acordo com seu comportamento histórico, independentemente da
quantidade total de dias.
Backtesting: é um elemento-chave para a validação do modelo interno de risco de mercado
adotado pela Vokin e já é um requerimento das autoridades reguladoras. Como o VaR tenta
prever a perda de 1 (um) 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.
6.4.1. Investimento no Exterior
Face ao perfil de investimentos dos Fundos sob gestão da Vokin, aos quais é permitido realizar
alocação em ativos financeiros negociados no exterior, incluindo em veículos de investimento
constituídos no exterior, a Vokin mantém controles de risco a fim de se assegurar de que as
estratégias a serem implementadas no exterior estejam de acordo com o objetivo, política de
investimento e níveis de risco dos fundos locais, conforme exigido pela regulamentação e
autorregulamentação em vigor.
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Desse modo, em linha com as Regras e Procedimentos ANBIMA para Investimentos no Exterior
nº 4, de 23 de maio de 2019, e sem prejuízo de outras medidas de verificação do atendimento
por tais veículos e ativos no exterior às regras inerentes ao investimento em ativos no exterior
editadas pela CVM, as decisões da Vokin, quando da seleção e alocação em tais ativos veículos
de investimento negociados no exterior, serão tomadas mediante uma análise prévia do
atendimento às seguintes condições:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)

(v)

Adoção, no que couber, da mesma diligência e padrão utilizados quando da aquisição
de ativos financeiros domésticos, assim como a mesma avaliação e seleção realizada
para gestores de recursos quando da alocação em fundos locais;
Verificação de que os fundos ou veículos de investimento no exterior possuem
administrador, gestor, custodiante ou prestadores de serviços que desempenhem
funções equivalentes capacitados, experientes, de boa reputação e devidamente
autorizados a exercer suas funções por autoridade local reconhecida, bem como de
que tais prestadores de serviço possuem estrutura operacional, sistemas, equipe,
política de controle de riscos e limites de alavancagem adequados às estratégias e
compatíveis com a política de investimento do fundo de investimento local;
Verificação de que os fundos ou veículo de investimento no exterior têm as suas
demonstrações financeiras auditadas por empresa de auditoria independente;
Estabelecimento e manutenção de um fluxo seguro e de boa comunicação com o
gestor de recursos dos fundos ou veículo de investimento no exterior, assim como
o acesso às informações necessárias para sua análise e acompanhamento; e
Confirmação de que o valor da cota dos veículos de investimento no exterior seja
calculado, no mínimo, a cada 30 (trinta) dias.

O inciso (ii) desta seção não se aplica aos fundos sob gestão da Vokin destinados
exclusivamente a investidores profissionais, nos termos definidos pela regulamentação em
vigor.
Adicionalmente, na hipótese de a Vokin investir em ativos financeiros negociados no exterior
que não sejam registrados em sistema de registro ou objeto de depósito centralizado, ela
verificará e evidenciará, previamente à seleção e alocação, se tais ativos estão custodiados ou
escriturados por instituição devidamente autorizada a funcionar em seus países de origem e
supervisionados por autoridade local reconhecida, devendo monitorar a permanência do
atendimento dos veículos e ativos no exterior a tais requisitos durante todo o tempo em que
os Veículos realizarem investimentos em tais ativos.
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Por outro lado, nas hipóteses em que a Vokin detiver influência direta ou indireta nas decisões
de investimento dos ativos financeiros no exterior deve, quando da aquisição desses ativos, a
Vokin deverá:
(i)

(ii)

(iii)

comunicar formalmente ao administrador fiduciário dos fundos no Brasil essa
condição e prestar todas as informações necessárias no prazo e na forma entre eles
pactuados;
detalhar os ativos integrantes das carteiras dos fundos investidos no demonstrativo
mensal de composição e diversificação da carteira, na mesma periodicidade e em
conjunto com a divulgação das posições mantidas pelas respectivas carteiras em
ativos financeiros negociados no Brasil; e
considerar, no âmbito das operações com derivativos, para fins do cálculo da
margem de garantia, conforme indicado no item Derivativos no Exterior abaixo, a
exposição máxima possível de acordo com as características do fundo investido.

Derivativos no Exterior
Relativamente ao investimento em derivativos no exterior pelos fundos sob gestão, a Vokin
deverá observar:
(i)

(ii)

6.5

os eventuais requisitos de registro, escrituração ou custódia dos ativos investidores,
seu ambiente de negociação ou, ainda, as características da contraparte das
operações, conforme o caso e nos termos da regulamentação em vigor; e
que, para fins de controle de limites de alavancagem, a exposição da carteira do
fundo local deve ser consolidada com a do fundo ou veículo de investimento no
exterior, considerando o valor das margens exigidas em operações com garantia
somada à margem potencial de operações de derivativos sem garantia, observado
que o cálculo da margem potencial de operações de derivativos sem garantia não
pode ser compensado com as margens das operações com garantia.
Risco 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 Vokin consistirão em:
•

Controle e boletagem das operações através de manual específico;
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•
•
•
•

Estimativa, em paralelo ao administrador, do valor das cotas dos fundos de investimento
sob gestão;
Acompanhamento da valorização dos ativos e passivos que compõem as carteiras dos
fundos de investimento;
Efetivação das liquidações financeiras das operações e checagem dos dados;
Busca constante de qualificação da equipe, de forma a evitar falhas e riscos envolvidos
advindos do não conhecimento das regras internas e da legislação.

O risco de falhas de controle operacional das atividades de gestão será mitigado através do
treinamento contínuo dos profissionais envolvidos nestas atividades e na revisão frequente
dos processos utilizados.
A infraestrutura inclui o escritório da Vokin, programas computacionais, sistema de telefonia,
internet, entre outros. A Vokin conta com um Plano de Contingência e Continuidade de
Negócios que define os procedimentos que deverão ser seguidos no caso de contingência, de
modo a impedir a descontinuidade operacional. Foram estipulados planos de ação e estratégias
com o intuito de garantir que os serviços essenciais da Vokin sejam devidamente identificados
e preservados após a ocorrência de um imprevisto ou um desastre.
7.

RISCOS RELACIONADOS À ATIVIDADE DA VOKIN

7.1

RISCO REGULATÓRIO

A atividade de gestão de carteiras de valores mobiliários desempenhada pela Vokin é
exaustivamente regulada pela CVM e autorregulado pela ANBIMA, sendo que em decorrência
da atuação de seus Colaboradores no desempenho de suas respetivas funções, a Vokin pode
vir a sofrer questionamentos ou sanções no eventual caso de ser identificado qualquer
descumprimento de normativos.
No entanto, de forma a mitigar tais riscos, além da própria atuação ativa da Equipe de
Compliance e Risco na fiscalização das atividades, a Vokin possui e fornece aos seus
Colaboradores toda as políticas e manuais internos base para as suas operações, os quais
possuem os princípios, valores e regras internas da Vokin, e, ainda, as regras aplicáveis às
atividades por ela desempenhadas.
Além disso, a Vokin possui relevante preocupação e cuidado na triagem e na contratação de
seus Colaboradores, bem como proporciona a todos os Colaboradores treinamentos iniciais e
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periódicos de compliance, e dissemina sempre uma cultura de respeito aos normativos e boafé no desempenho das atividades
7.2

RISCO LEGAL

Decorre do potencial questionamento jurídico da execução dos contratos, processos judiciais
ou administrativos, ou sentenças contrárias ou adversas àquelas esperadas pela Vokin e que
possam causar perdas ou perturbações significativas que afetem negativamente os processos
operacionais e/ou a organização da Vokin.
Sempre que necessário, a Vokin contará com assessoria jurídica terceirizada e especializada de
advogados para mitigar o risco legal na execução de suas operações e contratos.
7.3

RISCO DE IMAGEM

Decorre da publicidade negativa, verdadeira ou não, em relação à prática da condução dos
negócios da Vokin, gerando declínio na base de clientes, litígio ou diminuição da receita.
A Vokin vislumbra nos meios de comunicação um canal relevante de informação para os
diversos segmentos da sociedade e está aberta a atender suas solicitações, sempre que isso for
possível e não existirem obstáculos legais ou estratégicos, que serão explicitados aos
jornalistas quando ocorrerem.
Para mitigar o risco de imagem, a comunicação com os meios de comunicação será
supervisionada pelo Diretor de Compliance, Risco e PLD, sendo que apenas os Colaboradores
autorizados poderão tratar diretamente com os meios de comunicação em nome da Vokin.
8.

REVISÃO, DIVULGAÇÃO E ESTRUTURA

O Manual, as metodologias aplicadas e os resultados do gerenciamento de riscos do sistema
serão revisados anualmente pelo Diretor de Compliance, Risco e PLD da Vokin, ou sempre que
se entender necessário, levando-se em consideração (i) mudanças regulatórias; (ii) eventuais
deficiências encontradas, dentre outras. Este Manual poderá ser também revisto a qualquer
momento, sempre que a área responsável pela gestão de risco, entender relevante.
A revisão deste Manual tem o intuito de permitir o monitoramento, a mensuração e o ajuste
permanentes dos riscos inerentes a cada uma das carteiras de valores mobiliários e aprimorar
controles e processos internos.
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Anualmente, o Diretor de Compliance, Risco e PLD deve realizar testes de aderência/eficácia
das métricas e procedimentos aqui previstos ou definidos em conjunto com o Diretor de
Gestão.
Os resultados dos testes e revisões deverão ser objeto de discussão entre o Diretor de
Compliance, Risco e PLD e o Diretor de Gestão e eventuais deficiências e sugestões deverão
constar no relatório anual de risco e compliance, apresentado até o último dia de abril de cada
ano aos órgãos administrativos da Vokin.
A Diretoria de Risco e Controles Internos irá realizar reunião a cada dois meses (fevereiro, abril,
junho, agosto, outubro, dezembro) com a presença de, pelo menos, dos Diretores de Gestão e
Administrativo, além dos membros da área de risco e controles internos. Serão apresentados
os pontos descritos a seguir e, sempre que necessário, deliberadas medidas para resolução de
problemas e/ou melhoria nos processos:
•
•
•
•

9.

Descrição dos desenquadramentos das carteiras, se ocorreram, e os respectivos planos
de ação.
Resumo do monitoramento de risco de mercado, liquidez e crédito da Vokin, com
detalhamento dos casos que apresentaram distorções com relação às médias históricas.
Descrição de problemas operacionais, de estrutura, com prestadores de serviços, ou da
equipe, se ocorreram, e os respectivos planos de ação.
Assuntos gerais referentes a área de risco e controles internos

HISTÓRICO DAS ATUALIZAÇÕES DO MANUAL DE GESTÃO DE RISCO E LIQUIDEZ
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Anexo I
ORGANOGRAMA

Área de Compliance

Rodrigo Maggi Martin
- Diretor de Compliance, Risco e PLD -

Guilherme Ribeiro de Macedo
- Analista de Risco e PLD –

Rafael de Agostinho Ricco
-Analista de Risco e Suporte Operacional-

Gabriel Nunes
-Estagiário de Risco e Suporte Operacional-
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