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1 RISCO DE LIQUIDEZ 

 
MANUAL DE GERENCIAMENTO DE RISCO DE LIQUIDEZ 

 
 

1. Objetivo 

1.1. O Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez estabelece as diretrizes para 

avaliação e controle do risco de liquidez nos fundos geridos pela Rafter 

Investimentos. 

1.2. O risco de liquidez decorre das estratégias de investimento realizadas nos 

fundos e sua gestão é crítica para obtenção de retornos consistentes no longo 

prazo. 

1.3. Para fins de aplicação desta política, definiremos risco de liquidez como sendo 

o risco de que descasamentos entre os prazos necessários para venda em 

mercado secundário (ou em último caso, do prazo remanescente até o 

vencimento) dos ativos em carteira e o respectivo passivo de cotas do fundo, 

possa gerar evento de incapacidade de pagamento do fundo aos seus cotistas, 

com potenciais consequências adversas aos mesmos. 

2. Princípios 

2.1. A Rafter Investimentos trabalha com modalidades de fundos distintas, segundo 

as necessidades de cada cliente. 

2.2. Sendo assim, na Rafter Investimentos, o veículo legal sob o qual o fundo está 

constituído determina o método de gerenciamento e controle de risco de liquidez 

mais apropriado. 

2.3. Desta maneira, delimitamos 2 classes de produtos de acordo com a forma de 

condomínio do fundo, para fins de controle de risco de liquidez: 

I. Fundos Exclusivos / Reservados: fundos destinados a apenas um único 

cotista ou 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; 

II. Fundos Abertos: fundos destinados ao público geral e qualificados. 

2.4. Além do tipo condomínio definido anteriormente, os controles também são 

diferenciados em relação à estratégia adotada pelos fundos: 

I. Fundos Renda Fixa e Multimercado; 
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II. Fundos de Ações: fundos que possuem em seu regulamento um percentual 

mínimo de 67% em ações; 

III. Fundos de Investimento em Cotas de Fundos: fundos que possuem em seu 

regulamento um percentual mínimo de 95% em cotas de fundos de 

investimentos. 

2.5. É importante ressaltar que a Rafter Investimentos é uma gestora voltada para 

atender a Clientes de Elevada Capacidade Patrimonial, de maneira que os 

fundos abertos da gestora são direcionados aos investidores qualificados e 

profissionais apenas. 

3. Estrutura de Gerenciamento e Controle 

3.1. O Diretor de Investimentos da empresa é o responsável pelo gerenciamento 

diário do risco dos fundos, controlando-o continuamente e efetuando ações de 

enquadramento quando necessário. 

3.2. O Diretor de Risco e Compliance é o responsável pela disciplina do processo, 

acompanhando diariamente o risco de liquidez dos fundos no âmbito do Manual 

de Gerenciamento de Risco de Liquidez, reportando ao Comitê de Risco os 

casos de desenquadramento. 

3.3. O Diretor de Investimentos e o Diretor de Risco e Compliance se reportam ao 

Comitê de Risco, onde serão discutidos todos os casos desenquadramentos 

que ocorreram no período avaliado pelo Comitê. 

3.4. Os controles serão realizados através de planilhas desenvolvidas internamente 

pela Rafter Investimentos. 

4. Metodologia 

4.1. Considerações acerca da profundidade de mercado para os fundos de ações: 

I. Definiremos aqui profundidade de mercado como sendo o volume de ações 

que possam ser negociadas no pregão da B3, mas sem que se cause 

alterações significativas no equilíbrio entre compradores e vendedores 

deste mercado, isto é, sem choques de preços decorrentes da própria 

negociação. 

II. De maneira objetiva, consideraremos como profundidade de mercado o 

valor de 25% do volume diário negociado de determinado ativo, apurado 

como média dos últimos 63 dias úteis de negociação. 

4.2. Classificação dos fundos, quanto ao tipo de condomínio definido pela CVM: 

I. Fundos Exclusivos / Reservados: 
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a. Nesta modalidade de fundo, o cliente (indivíduo, grupo familiar ou 

grupo empresarial) é (são) cotista(s) único(s) e, portanto, beneficiários 

finais únicos da carteira de ativos do fundo. 

b. Neste caso, a Rafter Investimentos, como provedora de serviços de 

gestão de investimentos, constitui um relacionamento muito estreito 

com os cotistas, de forma a antecipar necessidades de resgate e 

implementar estratégias de investimento cuja maturidade seja 

adequada para o perfil de liquidez do cliente. 

c. A própria natureza desta relação de prestação de serviços mitiga 

quase que totalmente o risco de um evento de iliquidez, uma vez que 

o fundo é desenhado junto com o cliente para atender às suas 

necessidades de forma totalmente específica e pode ter sua gestão 

transferida sem a necessidade de vendas dos ativos. 

II. Fundos Abertos: 

a. Nesta modalidade, os clientes são condôminos da carteira do fundo e 

aderentes à uma estratégia de investimentos já formatada, o que traz 

consigo os riscos relacionados à liquidez dos ativos que compõem a 

carteira do fundo vis-à-vis o passivo de cotistas do mesmo. 

b. A Rafter Investimentos entende que o gerenciamento da liquidez dos 

fundos passa pela conciliação entre a regra de liquidação dos 

resgates do fundo e a liquidez de sua carteira de ativos. 

4.3. Classificação de liquidez dos diferentes tipos de ativos para os fundos 

multimercados: 

I. Títulos Públicos Federais e operações compromissadas de 1 dia lastreadas 

em Títulos Públicos Federais serão consideradas como Ativos Líquidos 

(equivalência para cotas de fundos até D+1). 

II. Ações de empresas que participem da composição dos índices IBOVESPA 

e IBX, bem como CDBs com cláusula de resgate antecipado serão 

considerados Ativos Semi Líquidos(equivalência para cotas de fundos até 

D+4). 

III. Ativos de crédito bancário (CDB e LF), debêntures emitidas em oferta 

pública (CVM 400) e cotas de FIDC e FII listados em bolsa são Ativos de 

Média Liquidez e sua classificação dependerá de avaliação da 

profundidade de mercado do ativo. Alternativamente, caso a posição detida 

pela totalidade dos fundos sob gestão da Rafter Investimentos seja menor 

que 5% do passivo circulante do emissor, consideraremos o prazo máximo 

de 30 dias para negociação (equivalência para cotas de fundos até D+30). 



 

4 de 8 

 
 
 

4 RISCO DE LIQUIDEZ 

IV. Debêntures não emitidas em oferta pública (CVM 476), cotas de Fundos 

Imobiliários e Depósitos a Prazo com Garantia Especial (DPGE), 

Certificados de Recibos Imobiliários (CRI) e Certificados de Recibos 

Agrícolas (CRA) são Ativos de Baixa Liquidez e sua classificação 

dependerá de avaliação da profundidade de mercado do ativo. 

Alternativamente, caso a posição detida pela totalidade dos fundos sob 

gestão da Rafter Investimentos seja menor que 10% do estoque total do 

emissor, no caso das debêntures e menor que 30%, no caso das DPGE’s, 

consideraremos o prazo máximo de 60 dias para negociação (equivalência 

para cotas de fundos até D+60). 

V. Cotas de FIDCs fechados, LF subordinada, Letras de Câmbio e 

assemelhados são Ativos de Liquidez Restrita e sua classificação 

dependerá de avaliação da profundidade de mercado do ativo. 

Alternativamente, em caso de inexistência de evidências quanto à liquidez 

do ativo, o ativo será classificado segundo seu prazo remanescente para 

vencimento do fundo ou classe de cota em questão (equivalência para 

cotas de fundos até D+180). 

VI. Termo de ações e cotas de FIPs são Ativos Ilíquidos e para fins desta 

política, a liquidez será o próprio prazo remanescente para o vencimento 

da operação (ou do ativo). 

VII. Cotas de fundos abertos (FI, FIC, FIDC) terão suas classificações definidas 

de acordo com os períodos de cotização / resgate definidos nos respectivos 

regulamentos. 

VIII. Ativos não listados acima e que possuem prazo de vencimento definido 

(e.g.: operações compromissadas com lastro em Títulos Privados), serão 

enquadrados de acordo com o vencimento do título. 

IX. A tabela abaixo resume as condições acima descritas. 
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5. Limites de Liquidez 

5.1. Os limites de liquidez aplicam-se somente para os Fundos Abertos, sendo que 

para os fundos Exclusivos / Reservados a tratativa do controle de liquidez é 

especificado no item 4.2 (I) deste documento. Em busca de um equilíbrio que 

melhor atenda a estes objetivos, estabelecemos regras de alocação para 

disciplinar o processo de investimentos, de acordo com a estratégia adotada 

por cada fundo. 

5.2. Para definir os limites de liquidez de cada um dos produtos, a Rafter 

Investimentos realiza a análise da concentração do passivo e das 

movimentações passadas de cada um dos fundos. Com essas informações, é 

possível fazer estimativas de resgates em cenários de stress e, com isso, 

determinar os limites para cada classe de ativos financeiros. 

I. A análise estatística das movimentações do passivo é atualizada 

anualmente, onde são analisadas a frequência de resgates, o tamanho 

médio dos resgates e o histograma dos resgates. 

II. Na análise da concentração do passivo, avalia-se o percentual detido pelos 

maiores cotistas, em conjunto das movimentações anteriores destes 

mesmos cotistas. Assim, é possível estimar o risco incorrido em casos de 

stress e determinar os limites de liquidez. 

5.3. Fundos Renda Fixa / Multimercado 

 

 

I. Para os fundos classificados como Renda Fixa ou Multimercado, os limites 

são definidos conforme a tabela acima. Ou seja, um fundo com liquidação 

de resgate D+1, deverá ter no mínimo 25% dos seus ativos classificados 

como Líquidos. 

II. Finalmente, nos fundos que necessitem de depósito de ativos em margem 

para contratos derivativos ou outro tipo de obrigação sobre o ativo, caso o 

valor de margem exigido ultrapasse 5% do PL do Fundo, este valor deve 

ser acrescido no limite mínimo em ativos líquidos da tabela acima. Ou seja, 
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o fundo deve possuir mais ativos líquidos para estar enquadrado dentro dos 

parâmetros definidos neste Manual. 

5.4. Fundos de Ações 

I. O controle de liquidez para esta classe de fundos é feito considerando que 

o gestor será capaz de honrar um resgate de 25% do PL do fundo. 

II. Para fins deste controle, os títulos públicos e fundos DI e Renda Fixa serão 

computados como sendo de liquidez imediata. 

III. No caso das ações, a liquidez será baseada de acordo com a profundidade 

definida no item 4 deste Manual. 

IV. Assim, considerando os critérios dos itens anteriores, o fundo de ação 

deverá ser composto por ativos que permitam ao gestor honrar os resgates, 

sem que prejudique a rentabilidade do fundo.   

5.5. Fundos de Investimento em Cotas de Fundos 

I. O limite de liquidez para esta classe de fundos é definido com base no 

período de cotização dos fundos investidos. 

II. Para esta categoria de fundos, consideramos que o fundo investidor seja 

capaz de honrar resgates simultâneos de 25% do PL do fundo. Assim, a 

carteira do fundo investidor deve possuir, no mínimo, 25% do PL em fundos 

cuja cotização seja igual ou menor ao do fundo investidor. 

6. Stress Test 

6.1. A metodologia para o teste de stress de liquidez consiste em se estabelecer um 

resgate extremo e verificar a concentração mínima de ativos capaz de honrar 

este resgate.  

6.2. Fundos Renda Fixa / Multimercado 

I. Um resgate acentuado das carteiras destas classes de fundos deve poder 

ser honrado com 100% da posição em liquidez + 50% da posição (Ativos 

Semi Líquidos + de Média Liquidez), seguindo os critérios abaixos: 
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II. O resultado do Teste de Stress deve gerar um índice de Posição Real / 

Posição Desejada (posição preconizada neste Teste de Stress). Caso este 

índice calculado Real / Desejado fique abaixo de 0,95 de forma ativa (ou 

passiva por mais de 15 dias), o Diretor de Compliance abrirá uma 

ocorrência junto ao Comitê de Risco para avaliação de reenquadramento. 

6.3. Fundos de Ações 

I. Para que um fundo respeite o teste de estresse o seu portfolio deve 

respeitar os limites e parâmetros determinados na seção anterior (item 5.4). 

6.4. Fundos de Investimento em Cotas de Fundos 

I. O teste de estresse para esta classe de fundos é feito considerando que o 

gestor será capaz de honrar um resgate de 25% do PL do fundo. 

II. Assim, o fundo deverá ter um percentual mínimo de 25% alocado em 

fundos cuja cotização seja menor ou igual ao do fundo em análise. 

6.5. Caso os controles do teste de estresse apresentem um resultado que 

demonstre que o fundo, seguindo as condições desta Política, não conseguirá 

honrar o resgate em estresse, o Diretor de Compliance abrirá uma ocorrência 

junto ao Comitê de Risco para avaliação de reenquadramento. 

6.6. Em todos os casos, é prerrogativa prevista ao gestor a declaração de 

fechamento do fundo para resgates, sempre que a incompatibilidade entre os 

resgates solicitados e a liquidez do fundo trouxer risco aos cotistas 

remanescentes de incorrer em perdas financeiras. 

7. Controle de Documentação 

Versão Data Vigência 

01 30/08/2013 
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