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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVO 
 

Visando às melhores práticas de Gestão de Riscos, a presente Política foi desenvolvida sob os 

pilares de uma efetiva estrutura de governança, com um Comitê de Risco responsável pelas 

principais decisões relacionadas à gestão de riscos, uma área de risco que exerce suas funções 

com independência, mensuração correta e constante monitoramento das métricas 

estabelecidas para gestão de riscos, qualificação técnica e contínuo aperfeiçoamento e ajustes 

permanentes dos riscos inertes à atividade de gestão. 

Esta Política tem como objetivo, nos termos da instrução CVM nº 558/15 e do Código ANBIMA 

de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento, descrever e estabelecer 

diretrizes, controles e procedimentos efetivos para o monitoramento constante e 

gerenciamento dos riscos de mercado, de liquidez e de concentração, de crédito e de 

contraparte e operacional para minimizar os potenciais riscos de acordo com os objetivos de 

cada carteira gerida pela Rosenberg. Não obstante, não há qualquer garantia contra eventuais 

perdas patrimoniais que possam ser incorridas pela gestão, inclusive, nos fundos que se 

utilizam da alavancagem de verificar patrimônio líquido negativo, de forma que a Rosenberg 

não poderá ser responsabilizada por eventuais prejuízos suportados pelos investidores. 

A Política de Gestão de Riscos adotada pela Rosenberg serve como complemento aos métodos 

e processos independentes já utilizados pelos Administradores Fiduciários dos fundos, para o 

monitoramento do risco e exposição aos quais os fundos estão sujeitos. 

2 DISPOSITIVO INSTITUCIONAL E GOVERNANÇA 
 

A Gestão de Riscos da Rosenberg é constituída por um Comitê de Risco, pela Área de Risco, por 

um Sistema de Risco e Relatórios de Risco descritos a seguir. 

2.1 COMITÊ DE RISCO 
 

A Rosenberg possui um Comitê de Risco de caráter propositivo e deliberativo sobre as 

principais decisões relacionadas à Gestão de Riscos. O Comitê de Risco é composto pelo 

Diretor de Riscos/Compliance, que pode ser substituído pelo Risk Officer em sua ausência, pelo 

Diretor Responsável de PLD, pelo Diretor de Gestão e Consultoria e pelo Diretor Responsável 

de Suitability. Reforçando a independência da Gestão de Riscos da Área de Gestão, convém 

ressaltar que o Diretor de Gestão e Consultoria participa do Comitê de Risco, porém não 

possui direito a voto. O Comitê de Risco possui periodicidade mensal, porém pode ser 

convocado extraordinariamente mediante a convocação de qualquer dos seus membros. 

A formação mínima do Comitê se dá com a participação do Diretor de Riscos/Compliance, que 

pode ser substituído pelo Risk Officer em sua ausência, e pelo menos um de seus demais 

membros com direito a voto. As reuniões são conduzidas pelo Diretor Riscos/Compliance. As 

decisões do Comitê de Risco dependem da aprovação da maioria dos participantes 
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(obedecendo à formação mínima) e o Diretor de Riscos/Compliance possui voto de minerva 

em caso de empate. Todas as decisões são formalizadas em ata e arquivadas em meio 

eletrônico ou físico na Rosenberg por pelo menos cinco (05) anos. 

Algumas de suas principais funções são aprovar alterações na Política de Gestão de Riscos, 

zelar pela estrutura de governança de risco, definir, refinar e revisar políticas, controles, 

monitoramentos, métricas, e diretrizes a serem seguidas pela Área de Risco. 

O Comitê estabelece e revisa os limites estabelecidos, assim como quaisquer parâmetros e 

métricas de risco que considerar necessários para a efetiva gestão de riscos, sempre em 

observância às disposições dos regulamentos e demais documentos constitutivos dos fundos.  

Além disso, o Comitê de Risco é o único responsável a deliberar a respeito de extrapolação das 

métricas de Limites Globais, estabelecidas nesta Política. 

É no âmbito do Comitê em que se definem e revisam os parâmetros e premissas estabelecidas 

na política de risco ao menos anualmente, as métricas de risco, VaR, cenários de estresse, 

aprovação de novos produtos, limites de liquidez, aprovação de contrapartes, exposição e 

discussão dos resultados dos testes de aderência/eficácia das métricas de risco.  Analisa 

também os principais riscos aos quais os fundos estiveram submetidos desde a última reunião 

ordinária, além de possíveis situações não contempladas nesta Política. 

2.2 ÁREA DE RISCO 
 

A Área de Risco da Rosenberg é subordinada ao Diretor de Riscos/Compliance – cuja indicação 

consta do contrato social da empresa – e que possui um Risk Officer criteriosamente 

selecionado, com qualificações profissionais e acadêmicas aptas para a atividade desenvolvida 

e sob a supervisão do Diretor de Riscos/Compliance. O Diretor de Riscos/Compliance se 

reporta ao Comitê de Risco visando independência em relação à Área de Gestão, a fim de 

evitar eventual conflito de interesses. 

Algumas das principais atribuições da Área de Risco é ser responsável pela implementação e 

atualização da Política de Gestão de Riscos; pelas deliberações do Comitê de Risco; pelos 

procedimentos necessários ao cumprimento de tais diretrizes; pelo desenvolvimento e 

manutenção dos sistemas de risco; pela coordenação da realização do Comitê de Risco; pela 

realização de estudos e análises que fundamentem as discussões do Comitê de Risco; pelo 

monitoramento diário das métricas de risco estabelecidas; pela identificação, comunicação e 

manutenção do histórico de desenquadramentos; pela avaliação das métricas de risco 

adotadas; e pela formulação, geração e envio de relatórios de risco. Em caso excepcional, a 

Área de Risco possui autonomia para realizar o reenquadramento das carteiras em 

conformidade ao estabelecido pelo Comitê de Risco. 

O cargo de Diretor de Riscos/Compliance é atualmente ocupado pelo Sr. Gustavo Troccoli e o 

cargo de Risk Officer é atualmente ocupado pelo Sr. Rafael Bistafa. 
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Organograma da Área de Risco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 SISTEMAS DE RISCO 
 

A Rosenberg utiliza a ferramenta LOTE45 para os fundos discricionários. É uma plataforma 

integrada com um módulo de gerenciamento, mensuração e monitoramento de risco de 

mercado e complementar ao risco operacional, por possuir também um módulo boletador que 

captura as operações das corretoras, reconcilia a carteira com o Administrador Fiduciário, 

entre outras funções. 

Para as carteiras administradas e fundos exclusivos/restritos é utilizado o sistema Risk Hub da 

Britech. 

Além disso, ambos os sistemas dispõem também de um módulo de Compliance para verificar 

enquadramento às normas prudenciais (CVM 555, CVM 558, BACEN 3792, Receita Federal 

1585, CMN 4444), normas do regulamento de cada fundo e normas gerenciais definidas pela 

Rosenberg, que também auxiliam no monitoramento do risco de liquidez, concentração, 

contraparte, túnel de preço, etc. 

Os sistemas de risco são instalados, com as necessárias permissões, em todos os 

computadores dos integrantes da Área de Risco e da Área de Gestão e permite que a 

visualização das métricas de risco seja feita de forma online, além de possibilitar a extração de 

uma ampla gama de informações que servem de base para os relatórios de risco. 

Além disso, a Rosenberg possui um sistema interno que calcula métricas e informações 

pertinentes ao risco não constantes nos sistemas de risco, consolida as informações geradas 

pelos sistemas gerando os Relatórios de Risco customizados. 

2.4 RELATÓRIOS DE RISCO 
 

Comitê de Risco 

Diretor de Riscos/Compliance 

Gustavo Troccoli 
 

Risk Officer 

Rafael Bistafa 
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A formalização dos controles de risco é feita através de relatórios periódicos gerados pela Área 

de Risco. 

Diariamente, a Área de Risco envia à Área de Gestão e ao Comitê de Risco o Relatório de Risco 

Diário contendo as principais métricas de risco (VaR, Testes de Estresse e indicadores de 

sensibilidade) e controle de limites, divididos por book e para a carteira e fundo como um todo 

para cada fundo de investimento gerido pela Rosenberg. 

Além disso, mensalmente, a Área de Risco envia às Áreas de Gestão e ao Comitê de Risco, o 

Relatório de Liquidez, contendo as métricas de risco de liquidez adotadas, os respectivos 

limites e também os cenários de estresse de liquidez. 

Mensalmente, a Área de Risco envia ao Comitê de Risco e ao Comitê de Crédito o Relatório de 

Crédito e Contraparte, que contempla as exposições e concentração por contraparte dos 

fundos e carteiras. 

Por solicitação ou eventos específicos (desenquadramentos, erros operacionais, etc.), a Área 

de Risco pode gerar relatórios e estudos específicos. 

3 RISCO DE MERCADO 
 

O risco de mercado caracteriza-se pelo risco de perdas potenciais oriundas das flutuações 

adversas no comportamento dos preços e taxas de mercado, tais como juros, ações, moedas e 

commodities nos mercados doméstico e internacional. A Rosenberg monitora esses riscos 

através de uma ampla gama de métricas de risco. Estes são também utilizados para determinar 

as exposições máximas e definição de limites, de modo a delimitar o risco que os gestores, 

carteiras administradas, fundos, books ou ativos podem assumir. Os limites obedecem a uma 

estrutura bem definida, desenhadas em regras explícitas. As principais métricas de risco 

utilizadas e a estrutura de limites a seguir serão apresentadas a seguir. 

3.1 MÉTRICAS DE RISCO DE MERCADO 
 

O monitoramento de limites e controle diário do risco de mercado dos fundos multimercados 

da Rosenberg é realizado através de duas métricas principais: o Value at Risk (VaR) e o Teste 

de Estresse. Complementarmente, outras métricas de risco e indicadores de sensibilidade 

também são utilizadas. 

3.1.1 Value at Risk (VaR) 
 

O VaR tem como objetivo oferecer uma estimativa de risco no nível de uma carteira, levando-

se em consideração a volatilidade do mercado e os efeitos de diversificação. O VaR de uma 

carteira representa a máxima perda potencial esperada para um dado nível de confiança e por 

um determinado período de tempo. O modelo utilizado pela Rosenberg para o monitoramento 

do limite de VaR em situações de normalidade é o método Paramétrico, assumindo 

determinada distribuição de frequência – a distribuição normal – dos retornos diários, com 
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95% de confiança em um horizonte de investimento de um (01) dia. Para o cálculo da matriz 

de variância-covariância, estimada em tempo real ou diariamente, utiliza-se o modelo 

Exponentially Weighted Moving Average (EWMA), com fator de decaimento (λ) de 0,94 para 

uma janela móvel de 24 meses. 

De modo a servir de métrica de comparação e crítica ao modelo paramétrico adotado, o VaR 

Histórico de horizonte de um (01) dia também é calculado. O VaR por simulação histórica não 

assume qualquer distribuição de probabilidade para os retornos diários. É também 

considerado um nível de confiança de 95%, para as simulações históricas de preços observados 

em uma janela dos últimos 120 meses ( 10 anos), aplicados aos ativos financeiros componentes 

da carteira. Como optou-se pelo EWMA no cálculo do VaR Paramétrico, os retornos diários 

mais recentes possuem maior ponderação, dando menor peso para os retornos históricos. 

Assim, a janela móvel do VaR Histórico possui um histórico suficientemente grande para atuar 

como medida de risco complementar e crítica ao VaR Paramétrico. 

3.1.2 Testes de estresse 
 

O comportamento das caudas da distribuição de retornos pode ser analisados através de 

técnicas de testes de estresse, que devem ser utilizadas como complemento indispensável ao 

VaR, uma vez que o VaR é apenas uma estimativa educativa do risco de mercado. 

O modelo utilizado pela Rosenberg para o monitoramento do limite de estresse é o produzido 

pelo sistema LOTE45, seguindo a metodologia desenvolvida pela BMF Bovespa, descrita no 

artigo técnico “Um modelo de Teste de Stress Menos Subjetivo e Mais Abrangente”, publicado 

na Resenha BM&F 139, de autoria de Cícero Augusto Vieira Neto e Flávio Urban. 

Resumidamente, a metodologia consiste na aplicação de choques nos diversos fatores 

primitivos de risco domésticos (índice de bolsa, taxa de câmbio, taxas de juros e cupom de 

dólar) combinando-os em cenários economicamente plausíveis, calculando seus efeitos no 

valor da carteira. O resultado do estresse será o pior resultado para a carteira dentre todos os 

cenários calculados. Para produtos que não possuem os fatores de risco primitivos descritos 

acima, juros americanos por exemplo, o estresse é dado pelo pior resultado de cinco (05) dias 

obtido com a posição atual da carteira, observadas por simulação histórica para uma janela 

móvel de 24 meses. 

De maneira complementar e apenas informativa ao teste de estresse descrito acima, a 

Rosenberg calcula o Estresse Histórico, que leva em conta no cálculo a pior perda da carteira 

atual considerando o comportamento histórico conjunto para uma janela móvel de 120 meses 

(10 anos) de todos os ativos financeiros integrantes da carteira. São realizadas duas 

simulações, uma com horizonte de um (01) dia e outra com horizonte consecutivo de três (03) 

dias. 

3.1.3 Indicadores de sensibilidade e outras métricas de risco 
 

Para monitorar detalhadamente riscos específicos, a Rosenberg também calcula indicadores 

de sensibilidade como o DV01, delta, vega, gamma e duration. Também de maneira auxiliar, 
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são calculados o Tracking Error, a volatilidade da cota (anualizada), o VaR Condicional 

(Expected Shortfall), dentre outras. 

3.2 LIMITES DE RISCO 
 

Existem duas categorias de limites, os globais, válidos para o fundo como um todo, mais 

importantes e de maior rigidez, denominados de Limites Globais e os segmentados, mais 

flexíveis e subordinados aos Limites Globais denominados de Limites de Controle. Os Limites 

de Globais são definidos no Comitê de Risco, enquanto que os Limites de Controle são 

definidos pelo Diretor de Gestão e Consultoria em conjunto com a Área de Risco. 

Os limites definidos na regulamentação de acordo com a classificação do fundo, como por 

exemplo, limites de alavancagem, investimento no exterior, modalidade de ativos, são 

monitorados diariamente pela Área de Risco e pela Área de Compliance, em conjunto com os 

Administradores Fiduciários dos fundos. 

3.2.1 LIMITES GLOBAIS 
 

As métricas de risco selecionadas para mensurar os Limites Globais são selecionadas pelo 

Comitê de Risco e consistem no VaR Paramétrico e no Teste de Estresse. Os Limites de Globais 

se aplicam ao fundo como um todo, sem limites específicos para cada mercado, book, ou 

estratégia. Os Limites Globais são definidos e alterados exclusivamente pelo Comitê de Risco, 

por maioria e registrados em ata. 

Fundo VaR Paramétrico Teste de Estresse 

Rosenberg Macro -3,0% -25% 

 

3.2.2 LIMITES DE CONTROLE 
 

Os limites de Controle têm como objetivo a divisão do risco entre as carteiras, books, gestores 

ou estratégias. Dada a natureza da sua função, os Limites de Controle requerem mais 

flexibilidade. Os Limites de Controle são subordinados aos Limites Globais. A definição das 

métricas de risco, indicadores de sensibilidade, limites, alterações e realocações podem ser 

feitas pelo Diretor de Gestão e Consultoria após notificação formal à Área de Risco, que a 

partir de então fará o monitoramento. 

3.3 DESENQUADRAMENTOS 
 

A Área de Risco monitora os limites estabelecidos para cada fundo. Quando um limite é 

excedido em qualquer métrica de risco selecionada, a Área de Risco tem a obrigação de 

comunicar o evento, através de e-mail específico aos integrantes do Comitê de Risco. A partir 

deste momento, a hierarquia do limite, Global ou de Controle, determina o procedimento a 

ser adotado. 
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No caso de um Limite de Controle, a Área de Gestão é notificada formalmente pela Área de 

Risco e o Diretor de Gestão e Consultoria determinará no mesmo dia o reenquadramento ou 

na ampliação daquela determinada métrica de risco. Caso a métrica adotada seja o VaR ou 

Teste de Estresse, a ampliação do limite deverá ser obrigatoriamente acompanhada pela 

redução do limite de outros books ou gestores, de modo que os Limites Globais se mantenham 

abaixo de seus respectivos limites. 

No caso de um Limite Global, excedido o limite de VaR Paramétrico e/ou o limite de Teste de 

Estresse, a Área de Risco notifica formalmente o Comitê de Risco, que é acionado 

imediatamente. O Diretor de Gestão e Consultoria deverá oferecer uma justificativa formal. 

No caso específico do Limite Global de VaR Paramétrico ser desenquadrado de forma passiva, 

ou seja, devido a um forte aumento das volatilidades do mercado (ao invés de um aumento 

deliberado das exposições em cada ativo). Esse fato pode ocorrer, por exemplo, durante 

períodos de estresse do mercado e caracteriza-se também por uma severa redução das 

condições de liquidez de mercado. Devido à adoção da metodologia EWMA no cálculo do VaR 

Paramétrico, torna essa métrica de risco sensível a um aumento das volatilidades correntes de 

mercado. Um bom indicador destes eventos é a comparação da variação do VaR Paramétrico 

com a variação do VaR Histórico. 

O Comitê de Risco, de acordo com os poderes detidos, definirá se o desenquadramento do 

limite de VaR Paramétrico se tratou de maneira passiva e, caso defina que sim, poderá 

determinar o prazo máximo de até cinco (05) dias úteis para regularizar o excesso no limite de 

VaR Paramétrico, devendo a Área de Risco realizar seu monitoramento. Em caso excepcional, a 

Área de Risco possui autonomia para realizar o reenquadramento das carteiras em 

conformidade ao estabelecido pelo Comitê de Risco. Caso a deliberação do Comitê de Risco 

seja que o desenquadramento não ocorreu de maneira passiva, a posição deve ser 

reenquadrada no mesmo dia. 

Não existe qualquer outra alçada que permita a possibilidade de desenquadramento dos 

limites de risco. 

Um arquivo de responsabilidade da Área de Risco e de uso exclusivo do Comitê de Risco 

mantém o histórico oficial de desenquadramento dos limites. Nele registra-se o montante da 

exposição que excedeu seu limite, assim como a justificativa do gestor principalmente 

responsável por este excesso e a respectiva deliberação do Comitê de Risco. 

4 RISCO DE LIQUIDEZ 
 

O conceito de liquidez é vital para quaisquer instituições do mercado financeiro e de capitais.   

Entende-se como liquidez a capacidade de uma instituição levantar recursos a para honrar 

com suas obrigações no momento em que elas devem ser liquidadas. O risco de liquidez é 

traduzido pela possibilidade de ocorrência de perda resultante da incapacidade potencial de 

liquidar ativos em tempo suficiente para honrar obrigações. 
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O risco de liquidez pode ser dividido entre a liquidez dos ativos, ou, liquidez de mercado e a 

liquidez dos passivos, ou, liquidez de fluxo de caixa. O risco de liquidez dos ativos consiste em 

perdas ou incapacidade para liquidar uma ou mais posições em determinado período de 

tempo. Quanto maior o prazo (em dias úteis) necessário para tal liquidação, maior será o risco 

de liquidez. O risco de liquidez dos passivos consiste no descasamento de prazos entre 

liquidações de passivos e ativos do fundo, considerando os resgates para diferentes horizontes 

de tempo e número de cotistas. 

A Rosenberg prioriza ativos líquidos àqueles ilíquidos e se pauta pelo conservadorismo ao 

definir os prazos de resgates em cada fundo ou carteira. Ativos de baixa liquidez podem fazer 

parte das carteiras dos fundos, contudo, possíveis posições tendem a não serem expressivas.  

Para o monitoramento e metodologia do risco de liquidez, inclusive em situações de estresse, 

a Rosenberg utiliza os indicadores calculados pelo sistema LOTE45 de “Índice de Liquidez”, que 

combina o risco de liquidez dos ativos e dos passivos e do critério “Valor total do fundo ou 

carteira em ativos liquidáveis em determinado horizonte de tempo”, estabelecido em dias 

úteis, ambos baseados nos critérios e metodologias para o monitoramento de liquidez do 

trabalho para discussão “Ativos Líquidos – Estimação da Liquidez de Fundos de Investimento 

(ICVM 555)” publicado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em dezembro de 2015 e 

do artigo “Indicador de Resgate em Situações de Estresse – Liquidez de Fundos de 

Investimento (ICVM 409)”, também publicado pela CVM em maio de 2015. 

Os limites de liquidez consistem em Índice de Liquidez maior que um (01) para os próximos 60 

dias úteis com valor de estresse utilizado para resgate de um (01) dia de 0,048. No caso desse 

limite ser igualado ou excedido, o Comitê de Risco é convocado e irá deliberar o procedimento 

a ser adotado para reestabelecer o limite de liquidez conforme o protocolo. Como medida 

complementar, porém sem limite definido, os critérios de 50% e 70% do patrimônio líquido do 

fundo liquidável em até 30 dias úteis e em até 60 dias úteis, respectivamente, além do índice 

de liquidez para os próximos 30 dias úteis (com valor de estresse utilizado para resgates de um 

dia de 0,048), são monitorados. 

Quanto ao controle de caixa dos fundos, embora a Área de Risco auxilie em eventos de saque 

pelos cotistas, o monitoramento é feito pela Área de Gestão, que acompanha a liquidez de 

caixa dos fundos continuamente. 

Para o gerenciamento do risco de liquidez das carteiras sob gestão da Rosenberg serão 

adotados processos considerando-se a concentração e movimentação dos fundos segundo as 

seguintes metodologias:  

Ativos do Fundo – Considera líquidos os ativos que tem volume médio diário de negociação 

nos últimos noventa (90) dias superiores a cinco (05) milhões de reais. Serão selecionados 

ativos líquidos preferencialmente àqueles ilíquidos. Sem prejuízo, é considerado que o volume 

a ser transacionado no dia não seja superior a 20% (vinte por cento) do volume médio diário 

dos últimos noventa (90) dias. Para a análise dos dados quantitativos dos ativos integrantes 

das Carteiras serão utilizadas fontes de dados públicas e independentes. Usualmente serão 

utilizados títulos públicos como reservas para utilização como margem, ajustes e garantias. 
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Passivos do Fundo – Os pedidos de resgate são acompanhados e monitorados para permitir a 

liquidação dos ativos de acordo com o fluxo previsto de resgates. Este planejamento 

contempla no lado do passivo o pagamento de resgate, conforme regulamento das Carteiras 

sob gestão e, no lado do ativo, a concentração em títulos, ações e derivativos líquidos, de 

modo a minimizar o risco de liquidez e concentração da carteira gerado por resgates. No 

tratamento dos passivos dos fundos e/ou demais ativos que não estejam alocados 

diretamente nas carteiras destes, será utilizada a análise do comportamento histórico de 

ingressos e retiradas, sendo justificados os prazos considerados. Caso não haja informações 

suficientes, como histórico, será utilizada a análise por similaridade por tipo de fundo, política 

de investimento, regras de movimentação e público-alvo.  

Ativos de Crédito Privado – Em fundos destinados ao público geral (investidores não 

qualificados) que possuam mais de 10% (dez por cento) de seu patrimônio líquido em ativos de 

crédito privado respeitarão a relação entre a liquidez dos ativos em carteira e perfil de passivo 

(cotização e liquidação de resgates) determinado por seus regulamentos. A relação utilizada 

para cálculo de liquidez dos fundos e carteiras levará em consideração a análise dos ativos de 

crédito privado que compõem a carteira, como prazo e decomposição dos fluxos de 

pagamento. Esses prazos serão multiplicados pelo Fator de Liquidez 1 (“Fliq1”) e pelo Fator de 

Liquidez 2 (“Fliq2”), obtendo-se um fator redutor do prazo do título (“Red”). Os percentuais 

Fliq1 e Fliq2 variam em função da situação de liquidez do Mercado e estão disponíveis no 

portal da Anbima. Por fim, para a obtenção do prazo final dos títulos ajustados pela liquidez, 

deve ser multiplicado o prazo do fluxo do ativo pelo redutor do título. Para a análise da 

composição e do comportamento do passivo, para os vértices de 1, 5, 21, 42, 63, 126 e 252 

dias úteis, utiliza-se a metodologia própria do Sistema Atlas/Risk Hub. 

A contraposição dos resultados obtidos para a análise do ativo e passivo, descritas acima, 

determinará se existem descasamentos entre prazos para a liquidação dos ativos e passivos 

dos fundos e carteiras, medidos como percentual do patrimônio líquido. A liquidez dos ativos 

deve ser maior ou igual à liquidez do passivo para cada vértice calculado. Para os fundos com 

previsão de carência para resgate, esse prazo deve ser adicionado aos vértices utilizados para 

contrapor o ativo e o passivo. 

Adicionalmente, os Administradores Fiduciários submetem obrigatoriamente as carteiras e 

fundos a testes de estresse periódicos com cenários que levam em consideração as 

movimentações do passivo, a liquidez dos ativos, as obrigações e a cotização do fundo. 

5 RISCO DE CRÉDITO, CONCENTRAÇÃO E DE CONTRAPARTE 
 

O risco de crédito (e contraparte) é a possibilidade de perdas por conta da indisponibilidade ou 

incapacidade de contrapartes honrarem suas obrigações contratuais. Pela característica do 

fundo multimercado gerido pela Rosenberg, que não possui como objetivo realizar ganhos 

relacionados ao risco de crédito, o risco de crédito consiste na incapacidade de governos e 

empresas emissoras de títulos de dívida (título público/soberano e privado) detidos 

diretamente ou indiretamente em suas carteiras. O risco de contraparte também pode ser 

oriundo de dificuldades na liquidação de operações bilaterais, devolução de margem de 
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garantia depositada realizadas por meio de corretoras, clearings e distribuidores de valores 

mobiliários. 

A metodologia de avaliação do risco de crédito e contraparte se dá pela análise de avaliações 

de agências de rating, desempenho econômico-financeiro e quando possível a análise do 

Credit Default Swap (CDS). 

Os riscos de crédito e contraparte admissíveis são o risco de clearings, o risco soberano 

brasileiro, o risco de instituições financeiras de primeira linha com os quais se devem executar 

operações de balcão ou operações compromissadas, o risco de corretoras também de primeira 

linha na realização de operações. 

O Comitê de Risco aprova ou exclui a possibilidade de realização de operações com 

determinada contraparte ou emissor, além de possíveis limites de concentração. 

O monitoramento do risco de crédito e contraparte é realizado pela Área de Risco e 

mensalmente, a Área de Risco envia ao Comitê de Risco e ao Comitê de Crédito o Relatório de 

Crédito e Contraparte, que contempla as exposições e concentração por contraparte dos 

fundos e carteiras. 

Para as carteiras e demais fundos geridas pela Rosenberg, o risco de crédito, refere-se ao risco 

dos emissores de títulos e valores mobiliários adquiridos pelas Carteiras sob gestão não 

cumprirem suas obrigações de pagamento tanto o principal como os respectivos juros de suas 

dívidas para com as Carteiras. Destaca-se que as operações praticadas utilizam apenas 

contrapartes de primeira linha ou operações com garantia. Para as operações realizadas fora 

do mercado de bolsa, as contrapartes precisam ser previamente aprovadas pelos 

Administradores Fiduciários das Carteiras sob gestão e pela Área de Crédito da gestora. 

Contraparte pode ser entendida como o emissor de um ativo de crédito: debêntures, CRA, CRI, 

CCB, cota de fundo de crédito, etc. 

5.1 Fontes de Risco de Crédito 
 
São consideradas como fontes de risco de crédito: 

• Risco de crédito da contraparte/emissor, entendido como a possibilidade de não 
cumprimento, por determinada contraparte/emissor de obrigações relativas à 
liquidação de operações que envolvam a negociação de ativos financeiros; 

• Risco de Migração de Rating deve ser entendido como o risco de deterioração da 
classificação creditícia do emissor/ativo ao longo da vigência da operação. Nos casos 
das operações de crédito, este risco pode impactar no aumento das provisões sobre 
seus ativos. O mesmo é causado mediante deterioração das condições de pagamento 
do emissor/contraparte; 

• Wrong Way Risk surge quando a probabilidade de default das contrapartes é 
positivamente correlacionada com fatores gerais de risco de mercado. Tal risco leva 
em conta principalmente como o emissor/contraparte está posicionado em termos de 
ativos e passivos em moedas, taxas e índices versus os cenários macroeconômicos; 

• A possibilidade de ocorrência de desembolsos para honrar avais, fianças, 
coobrigações, compromissos de crédito ou outras operações de natureza semelhante; 
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• A possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações financeiras 
nos termos pactuados por parte intermediadora ou convenente de operações de 
crédito. 

5.2 Organização e Processo Decisório 
 
A estrutura do processo de gestão de risco de crédito constitui um conjunto de princípios, 
procedimentos e instrumentos que proporcionam a permanente adequação dos processos à 
natureza e complexidade dos produtos e atividades relacionadas ao risco de crédito.  
 
A área de Crédito está subordinada ao Diretor de Riscos/Compliance da Rosenberg, atuando 
de forma independente de outras áreas e gestores. 
 
Todas as operações com risco de crédito devem ser aprovadas pelo Comitê de Crédito, sendo 
que não existe o conceito de alçada de crédito individual para aprovar qualquer valor, 
operações, ou ainda autorizar individualmente exceções.  
 
O Comitê de Crédito tem como participantes:  

• Diretor de Gestão de Carteiras e Fundos 

• Diretor de Suitability 

• Diretor de Riscos/Compliance 

• Diretor PLD 

• Head de Crédito 

A decisão, quanto ao investimento em ativos de crédito privado, é tomada no Comitê de 
Crédito, baseada em apresentação onde diversos pontos são levantados e discutidos. Também 
são levadas em consideração características do ativo, como prazo até o vencimento e taxa 
indicativa. A decisão deve ser unânime entre os membros do Comitê. 
 
O Comitê de Crédito tem frequência quinzenal, podendo ser convocado em menor espaço de 

tempo, quando necessário, em caso de eventos extraordinários. 

5.3 Responsabilidades do Comitê de Crédito 
 

• Definir a exposição de crédito por emissor e por produto, levando em consideração 
características do ativo, como prazo até o vencimento e taxa indicativa; 

• Discutir análise de crédito sobre os emissores, as quais são elaboradas pela área de 
Crédito;  

• Aprovar aquisição de crédito privado ou cotas de fundos por determinada 
contraparte/emissor, podendo estes ativos serem aprovados individualmente ou para 
um grupo de emissores (grupo econômico);  

• Deliberar sobre manutenção ou venda de ativos de crédito adquiridos;  

• Propor medidas de controle de risco de crédito;  

• Acompanhar o risco de crédito dos emissores.  

5.4 Responsabilidade da Área de Crédito 
 
No processo para aquisição de ativos de crédito privado, os trabalhos devem considerar, 
sempre que possível, os itens abaixo para avaliar o risco de crédito de um emissor:  



14 
 

• Ter conhecimento dos gestores da contraparte/emissor, para entender o negócio, a 
estratégia e os riscos das atividades desempenhadas, tanto do ponto de vista dos 
negócios como do ponto de vista da gestão financeira. Em caso de impossibilidade de 
visita, estas informações poderão ser obtidas por meio telefônico, ou via informações 
disponibilizadas na seção de relação com investidores dos emissores; 

• Analisar quantitativamente o setor de atuação do emissor/contraparte e seus 
competidores;  

• Manter atualizada todas as informações do emissor/contraparte após a aprovação do 
crédito (informações financeiras, setoriais e não financeiras); 

• Conhecer detalhadamente os riscos envolvidos nos ativos, estruturas de garantias e 
em cada emissor;  

• Acompanhar as cláusulas (covenants) dos ativos de crédito adquiridos; 

 

No que se refere ao acompanhamento dos ativos adquiridos: 

• Controlar individualmente e agregadamente os riscos crédito;  

• Realizar revisões de crédito, as quais serão efetuadas semestralmente para todos os 
emissores/contrapartes. As mesmas podem ser através de atualizações de dados 
financeiros como balanço, DRE, fluxo de caixa e endividamento e seu fluxo de 
pagamento, além de outras informações que a área de crédito julgar importante para 
o acompanhamento do risco do emissor; 

 
No que se refere à organização e governança:  

• Manter as pastas dos emissores/contrapartes devidamente organizadas e atualizadas, 
por meio eletrônico; 

• Acompanhar e controlar os prazos de revisões de crédito, para emissores cujos ativos 
tenham sido adquiridos; 

• Colaborar para manutenção anual desta Política. 

6 RISCO OPERACIONAL 
 

O risco operacional refere-se a perdas diretas ou indiretas resultantes de processos internos, 

pessoais, políticas e/ou sistemas inadequados ou falhos, além de eventos externos.  

Para a mitigação do risco operacional, quatro aspectos principais são priorizados:  

1) Estrutura Organizacional – com objetivos, metas e estratégias de negócios, claramente 

definidos. Estrutura/Organograma coerente com o tamanho, complexidade e volume 

de atividades da Rosenberg, transparente e acessível a todos os membros da 

instituição. Funções e responsabilidades claramente definidas. Consciência e 

propagação da cultura para a gestão de risco, visando o apoio e comprometimento de 

todos nas questões relacionadas. E por fim, atenção à questão de segregação de 

funções, visando evitar conflitos de interesses, aumentando dessa forma a 

confiabilidade das transações e a eficiência na sua operacionalização. 

2) Processos – Formalização de todos os processos, de forma efetiva e consistente com a 

natureza, complexidade e risco.  
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3) Produtos – Formalização da descrição de todos os ativos financeiros, de forma a 

desenvolver ferramentas de trabalho e instrumentos de treinamento e 

desenvolvimento de pessoal. 

4) Políticas – As políticas serão concebidas a partir da análise dos ambientes externo 

(clientes, parceiros, aspectos regulatórios, etc.) e interno, entendimento dos 

negócios/produtos, capacidade operacional e apetite para o risco de acordo com as 

estratégias, perfil dos fundos e níveis de riscos dos fundos e carteiras, aprovadas pelo 

Comitê de Risco, comunicadas e compreendidas por todos os membros da instituição.  

É dever dos Colaboradores envolvidos com gestão reportar à Área de Risco sempre que 

detectado qualquer erro operacional, mesmo que resulte em retorno positivo. O Comitê de 

Risco decidirá quem arcará com eventual prejuízo decorrente do erro. 

A Área de Risco realiza o controle diário de túnel de preço para os principais ativos que opera. 

O túnel para títulos públicos verifica se o preço negociado está abaixo ou acima de um 

percentual dos preços máximo e mínimo divulgado pela Anbima. O túnel de preço para ações 

verifica se o preço negociando está dentro de um percentual sobre a amplitude de preço do 

dia anterior. O túnel de preço para os demais ativos líquidos verifica se o preço está abaixo ou 

acima de um percentual do preço de mercado da hora. 

Todos os acessos aos computadores e sistemas necessitam de usuário e senha individualizados 

e que devem ser mantidas sob sigilo e não podem ser emprestadas a terceiros. Todas as 

operações realizadas em Mercado são confirmadas no dia via e-mail e conferidas em D+1 nas 

carteiras dos fundos. O batimento da cota informada pelo administrador é confrontado com as 

operações inseridas no sistema LOTE45 para auxiliar na identificação de possíveis falhas e 

discrepâncias.  

São contempladas políticas de contingência física (infraestrutura, tecnologia, comunicação e 

instalações) e pessoal. Os arquivos diários de trabalho dos colaboradores são mantidos na 

nuvem pelo sistema Mandic. São realizados backups diários de toda a rede, sendo o arquivo 

mantido em servidor distinto. Mensalmente é realizado um backup de toda a rede em um HD 

externo mantido em local seguro em posse de um Diretor estatutário. Em caso de interrupção 

de telefonia, os colaboradores têm permissão para o uso de seus celulares para comunicação, 

acesso ao e-mail, envio de ordens e acesso aos arquivos diários de trabalho disponibilizados na 

nuvem pelo sistema Mandic. Em caso de inacessibilidade à rede mundial de computadores 

e/ou da Avenida Faria Lima, a Rosenberg Associados e a Rosenberg Partners, empresas do 

mesmo grupo, disponibilizam três lugares com equipamentos de informática e serviços de 

telefonia e internet.   

Os arquivos e informações críticas para o desenvolvimento normal dos serviços da Rosenberg 

devem ser mantidos constantemente atualizados na nuvem, além do sistema Mandic, em 

sistemas tipo Dropbox, GoogleDrive ou OneDrive em prazo ilimitado.  

Destaca-se que as informações referentes ao ativo e passivo dos fundos são mantidas pelos 

administradores dos fundos e acessados via rede pela Rosenberg.  
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O parque tecnológico de TI é composto por: (i) Nobreak; (ii) 4 discos de 750 GB cada para 

servidor de arquivos; (iii) Servidores; (iv) Link dedicado de 1MB; (v) Link alternativo de backup 

e redundância de 12MB; (vi) Tronco chave com 10 linhas digitais; (vii) linhas celulares para uso 

dos sócios e diretores. Testes para verificação de segurança e integridade são realizados 

periodicamente por empresa de TI terceirizada (TTL Brasil). 

7 ADERÊNCIA E EFICÁCIA DAS MÉTRICAS DE RISCO 
 

Serão periodicamente armazenados os valores calculados pelos sistemas da LOTE45 de certas 

métricas de risco para verificação de aderência, eficácia e validade dos modelos e métricas de 

risco utilizadas. Ao menos uma vez por ano, com amostra não inferior a 250 (duzentos e 

cinquenta) observações, será realizada a verificação da adequação das métricas de risco 

selecionadas e dos parâmetros definidos, mediante análise comparativa das perdas previstas 

com as efetivas perdas incorridas no determinado período. Será realizado o Teste de Kupiec 

para avaliar a compatibilidade entre o número de eventuais violações com o nível de confiança 

utilizado no VaR Paramétrico. Os resultados serão apresentados anualmente na reunião 

ordinária do Comitê de Risco no início do ano. 

8 DISPONIBILIDADE, REVISÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE 
GESTÃO DE RISCOS 

 
Em cumprimento ao art. 14, IV, da Instrução CVM nº 558/15, a presente Política de Gestão de 
Riscos estará disponível no endereço eletrônico da Rosenberg Investimentos: 
https://rosenberginvestimentos.com.br/ e, também, na sede da Rosenberg. 
 
A presente Política será revisada ao menos anualmente ou sempre que a Área de Risco 
entender como necessária, passando a vigorar após a aprovação pelo Comitê de Risco. 
 
Todos os documentos, atas, relatórios e informações utilizados ou gerados para fins de 
observância da presente Política serão arquivados, em meio eletrônico ou físico, pela 
Rosenberg pelo prazo mínimo de cinco (05) anos. 


