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II. INTRODUÇÃO 

 

A KP Wealth Management considera a assunção de riscos uma característica dos 

investimentos realizados no mercado financeiro e de capitais. Dessa forma, o gerenciamento 

de riscos da KP Wealth Management não almeja, pura e simplesmente, eliminar riscos, mas 

realizar a identificação, monitoramento e avalição dos riscos aos quais cada carteira está 
exposta, com o propósito de mitiga-los, através dos procedimentos adequados à estratégia e 

perfil de risco de cada carteira administrada ou fundo sob gestão. 

 

Este Manual tem o objetivo de descrever os princípios que orientam o 

gerenciamento de riscos na KP Wealth Management, além de descrever os procedimentos 

adotados para o monitoramento, a mensuração e o ajuste permanentes dos riscos inerentes 

às carteiras administradas e fundos sob gestão, notadamente os riscos de mercado, de 

liquidez, de concentração, de contraparte, de crédito e operacionais. 

 

A presente política foi desenvolvida levando em consideração o porte e área de 

atuação da KP Wealth Management. O atual escopo das atividades da KP Wealth 

Management é prestar serviços de gestão para clientes de alto patrimônio, através da 

alocação dos recursos de clientes em ativos financeiros de diversas naturezas, de acordo com 

os objetivos de retorno, tolerância a risco, horizonte de investimento e restrições de cada 

cliente. Assim, as alocações são realizadas de forma direta, na pessoa física do cliente, ou 

indireta, através de fundos exclusivos ou restritos.  
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III. ESTRUTURA 

 

A área de risco e compliance da KP Wealth Management é responsável por 

monitorar e gerenciar os riscos inerentes à atividade de administração de carteiras e valores 

mobiliários, assegurar a conformidade dos procedimentos internos com todos os aspectos 

legais e regulatórios, além de regulamentar e supervisionar o cumprimento das regras 
descritas neste Manual. 

 

A KP Wealth Management deve manter um gestor de risco para monitoramento e 

gerenciamento dos riscos envolvidos em sua atividade, o qual será subordinado direto do 

Diretor de Risco. A área de risco tem completa autonomia para a definição de parâmetros e 

limites de exposição ao risco das carteiras administradas e fundos, bem como monitorar e 

avaliar ativamente tais parâmetros e limites de exposição, a fim de assegurar total 

independência na avaliação das estratégias e monitoramento das posições, evitando 

potenciais conflitos de interesse com a área de gestão. 

 

É responsabilidade da área de risco enviar diariamente para a área responsável pela 

administração de carteiras de valores mobiliários relatório de risco de cada carteira 

administrada ou fundo sob gestão, contendo as informações mínimas, de acordo com os 

ativos da carteira, conforme abaixo: 

 

1. Carteiras compostas exclusivamente por ativos de renda fixa: VaR, volatilidade, 

contribuição a risco total por classe de ativo, controle de liquidez, teste de stress, 

concentração por classe, ativo, emissor e setor. 

 
2. Carteiras de ações: VaR, Beta, contribuição a risco total por ativo e setor, controle 

de liquidez, teste de stress, concentração por ativo e setor. 

 

3. Carteiras compostas exclusivamente por cotas de fundos: VaR, volatilidade, 

contribuição a risco total por fundo, controle de liquidez, teste de stress, 

concentração por fundo. 

 

4. Demais carteiras: as informações mínimas serão estabelecidas pela KP Wealth 

Management com base nos contratos de carteira administrada ou nos regulamentos 

dos fundos de investimentos. 
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Sob a coordenação do Diretor de Risco, a área de risco deverá monitorar 

continuamente a necessidade de rever o Manual de Gestão de Risco, buscando o 

aperfeiçoamento constante dos procedimentos. Sempre que a área de gestão expandir o atual 

escopo de atuação, esta política deverá ser imediatamente revista e avaliada para garantir a 

capacidade de monitoramento e mensuração dos riscos inerentes a todas as carteiras de 

valores mobiliários sob gestão. Independente, esta política será revista e avaliada, no 

mínimo, anualmente.   

 

IV. RISCO DE MERCADO 

 

A. INTRODUÇÃO 

 

Risco de Mercado é a possibilidade de perdas no valor dos ativos do fundo ou da 

carteira resultantes da oscilação nos preços de mercado, ocasionados principalmente pela 

mudança na taxa de juros, na taxa de câmbio, nos preços de ações, nos preços de commodities 

e nos índices de preços, entre outros índices sobre estes fatores de risco.  

 

A KP Wealth Management possui um processo estruturado com base nos riscos que 

possam afetar a rentabilidade de longo prazo ou ocasionar perda permanente de capital das 

carteiras, visto que a empresa não tem foco em performance de curto prazo. Nesse sentido, 

a KP Wealth Management busca manter uma carteira diversificada e alinhada ao perfil de 

investimento do cliente, através da seleção de ativos e monitoramento permanente das 

carteiras para que os limites estabelecidos não sejam violados.  

 

B. PROCESSO 

 

A KP Wealth Management gerencia o risco de mercado através da diversificação 

das exposições, controlando o tamanho das posições e estabelecendo hedges econômicos em 

ativos relativos. Isso abrange: 

 

a) Informações de exposição ao risco precisas e atualizadas, incorporando 

múltiplas métricas de risco. 

b) Um processo dinâmico de definição de limites, que busca estabelecer os 

limites adequado ao perfil do cliente ou política de investimentos dos fundos.  

c) Comunicação constante entre a área de administração de carteiras de valores 

mobiliários, a área de gestão de risco e a diretoria da KP Wealth Management. 
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A Área de gestão de risco, que é absolutamente independente da área de gestão e é 

subordinada ao Diretor de Risco, é responsável primária por avaliar, monitorar e gerenciar o 

risco de mercado na KP Wealth Management. Portanto, à área de gestão cabe o 

gerenciamento de risco dentro dos limites estabelecidos.  

 

C. MEDIDAS DE RISCO 

 

A área de risco produz as medidas de risco, através do sistema BRITech Cyrnel 

Risk Hub, e monitora os limites de risco estabelecidos para cada carteira. A KP Wealth 

Management utiliza uma variedade de medidas de risco para estimar o tamanho de perdas 

potenciais para movimentos moderados e extremos de mercado, em curto e longo horizonte 

de tempo.  As principais medidas de risco utilizadas pela KP Wealth Management são VaR 

e Stress Testing. 

 

1. Value-at-Risk 

 

VaR é a perda potencial no valor da carteira ou estratégia devido a movimentos de 

mercado adversos durante um período de tempo definido e com um intervalo de confiança 

específico.  

 

A KP Wealth Management utiliza o VaR de 1 e 21 dias com 95% de confiança. O 

modelo de VaR utilizado captura riscos de taxa de juros, de taxa de cambio, de preços de 

ações e dos índices de preços. Assim, o VaR facilita a comparação entre portfólios com 

diferentes características de risco. Além disso, o VaR captura a diversificação do risco 

agregado. A KP Wealth Management está ciente das limitações do VaR e, por isso, utiliza 

outras medidas de risco no processo de gerenciamento de risco de mercado.  

 

O VaR utilizado é o VaR Paramétrico, com Lambda de 95%, de forma que a 

importância relativa dos dados é reduzida ao longo do tempo, dando maior importância para 

as observações mais recentes e refletindo a volatilidade corrente dos ativos. 

 

2. Stress Testing 

 

Stress Testing é um método utilizado para determinar o efeito de cenários de 

estresse hipotéticos. A KP Wealth Management utiliza Stress Testing como complemento ao 

VaR como medida de risco. O principal propósito do VaR é quantificar perdas potenciais em 
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circunstâncias normais de mercado. Em comparação, o Stress Testing busca identificar 

circunstâncias atípicas que podem resultar em perdas excessivas em relação às perdas 

esperadas tipicamente.  

 

A KP Wealth Management utiliza análise de cenários e análise de sensibilidade para 

realização de Stress Testing, utilizando os cenários de estresse definidos pela 

BM&FBOVESPA através dos fatores primitivos de risco, cenários da KP Wealth 

Management, além de choques históricos sobre os principais fatores de risco de cada carteira.  

 

D. LIMITES 

 

Os limites de risco são monitorados diariamente pela área de risco, que é 

responsável por identificar e reportar casos em que os limites tenham sido excedidos. Quando 

um limite for excedido, será reportado para o Diretor de Risco, que deverá solicitar o 

enquadramento à área de gestão. 

 

Processo de definição dos limites das carteiras: 

 

1. Levantamento do perfil do investidor, considerando sua experiência com 
investimentos, objetivos de retorno, tolerância a risco, horizonte de 

investimento e restrições financeiras. 

2. Identificação dos mercados (classes de ativos) adequadas ao perfil do 

cliente. 

3. Definição do atual cenário econômico e seu impacto nos ativos 

identificados. 

4. Predefinição da carteira de investimentos. 

5. Avaliação da carteira pré-definida através de Stress Testing (análise de 

cenários e análise de sensibilidade) e backtesting. 

6. Ajuste e validação da carteira. 

7. Definição dos critérios de monitoramento, mensuração e ajuste de risco. 

8. Reavaliação e atualização periódica. 

 

Além de modelos próprios, é utilizado o sistema BRITech Cyrnel Risk Hub, 

adaptado para as exigências da KP Wealth Management, para gestão de risco de mercado. O 

sistema possui banco de dados atualizado diariamente e possibilita a mensuração do risco 

através de VaR, volatilidade, análise de sensibilidade e cenários de estresse Core BMF, além 

do gerenciamento de regras de enquadramento e compliance. 
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V. RISCO DE CRÉDITO 

 

A. INTRODUÇÃO 

 

Risco de crédito é a possibilidade de perdas associadas ao não cumprimento pelo 

tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à 
desvalorização de contrato de crédito em consequência da deterioração na classificação de 

risco do tomador, do emissor ou da contraparte, à redução de ganhos ou remunerações, às 

vantagens concedidas em renegociações posteriores e aos custos de recuperação. 

 

Está política tem o objetivo de estabelecer a estrutura de gerenciamento do risco de 

crédito da KP Wealth Management, de acordo com a regulamentação aplicável e as melhores 

práticas do mercado.  

 

B. PROCESSO 

 

Um efetivo gerenciamento de risco de crédito requer conhecimento a respeito das 

contrapartes, setores e ativos. O processo da KP Wealth Management para gerenciar o risco 

de crédito inclui: 

 

1. Aprovar títulos e valores mobiliários e definir limites de exposição. 

2. Monitorar a adequação das carteiras com relação aos limites 

estabelecidos. 

3. Avaliar a possibilidade de uma contraparte não honrar o pagamento de 

suas obrigações financeiras. 
4. Mensurar a atual e potencial exposição ao risco e perdas resultantes do 

não pagamento de tais obrigações. 

5. Informar as exposições à área de administração de carteiras de valores 

mobiliários. 

6. Utilizar formas de mitigar o risco de crédito, incluindo garantias e hedge. 
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C. MENSURAÇÃO DO RISCO E LIMITES 

 

A KP Wealth Management mensura o risco de crédito baseada na potencial perda 

em um evento de não pagamento das obrigações por parte da contraparte. Para ativos de 

crédito, a medida primária é a exposição corrente, que é o valor devido atualmente pela 

contraparte, contabilizando colaterais e garantias envolvidos, quando aplicável.   

 

A KP Wealth Management utiliza limites de crédito em vários níveis (contraparte, 

grupo econômico e setor) para controlar o tamanho de exposição ao crédito. Os limites de 

contraparte e grupo econômico são revisados regularmente para refletir a mudança no apetite 

de risco para uma determinada contraparte ou grupo de contrapartes. Limites para setores 

são baseados na tolerância ao risco do cliente ou política de investimentos do fundo e buscam 

permitir monitoramento, revisão e gerenciamento da concentração do risco de crédito. 

 

Os seguintes critérios serão analisados pela KP Wealth Management para aceitação 

de ativos e contrapartes: 

 

a) Títulos Bancários: rating do banco, liquidez, PL do banco e existência 

de garantias adicionais. 
b) Títulos Privados: rating da empresa/título, forma de liquidação, 

destinação dos recursos, histórico do título, PL do emissor e a existência 

de garantias. 

c) Cotas de Fundos de Investimento em Direito Creditório (FIDC): 

histórico do fundo, rating, nível de subordinação, histórico da 

consultoria, nível de PDD/atraso/recompra e nível de taxa/prazo médio. 

d) Cotas de demais fundos de investimentos: reputação e histórico dos 

gestores, histórico de risco e rentabilidade do fundo, PL da gestora e PL 

do fundo. 

 

D. LIMITES 

 

A KP Wealth Management adota, para carteiras administradas e fundos de 

investimentos sem limites expressos em contrato e documentos, os seguintes limites de 

concentração:  
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a) Títulos Bancários que contam com proteção do FGC (Fundo Garantidor 

de Créditos) – limite máximo deve ser o valor máximo da cobertura da 

garantia do FGC, incluindo os rendimentos. Respeitando esse limite, a 

concentração para essa classe de ativos na carteira pode atingir o valor 

máximo de 100%. 

b) Títulos Públicos Federais – limite máximo de 100%. 

c) Títulos Privados - limite máximo de 20% por contraparte, 25% por 

grupo econômico e 25% por setor. 

d) Cotas de Fundos de Investimento em Direito Creditório (FIDC): limite 

máximo de 10% por contraparte e 15% por grupo econômico. 

e) Cotas de fundos de investimentos: limite máximo de 20% por 

contraparte e 20% por grupo econômico. 

 

Os limites acima deverão ser observados em conjunto com os limites estabelecidos 

especificamente para uma contraparte, grupo econômico ou setor, devendo ser respeitado o 

limite mais rígido.   

 

E. MONITORAMENTO E CONTROLE 

 

Além de controle através de arquivos próprios, a área de risco da KP Wealth 

Management utiliza o sistema Cyrnel Hub para cadastrar regras e limites de concentração 

para cada carteira administrada ou fundo sob gestão. O sistema acusa automaticamente a 

ocorrência de eventual violação dos limites preestabelecidos.  

 

VI. RISCO DE LIQUIDEZ 

 

A. INTRODUÇÃO 

 

Risco de liquidez é a possibilidade de um fundo ou carteira não estar apto a honrar 

eficientemente suas obrigações, esperadas e inesperadas, correntes ou futuras, inclusive as 

decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em 

perdas significativas. Também se considera risco de liquidez a possibilidade do fundo ou 

carteira, devido ao seu tamanho em relação ao volume transacionado ou, ainda, por conta de 

alguma descontinuidade de mercado, não conseguir negociar a preço de mercado uma 

posição. 
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Esta política tem o objetivo de estabelecer os procedimentos e metodologias 

adotados pela KP Wealth Management no gerenciamento do risco de liquidez.  

 

B. PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

 

Os procedimentos para gerenciamento do Risco de liquidez das carteiras e fundos 

geridos pela KP Wealth Management levam em consideração os seguintes aspectos: 

 

a) Análise de liquidez dos ativos que compõe a carteira. 

b) Perfil do cliente e horizonte de investimentos no caso de carteiras 

administradas. 

c) Políticas de resgate no caso de Fundos. 

d) Relação entre medidas de liquidez da carteira e horizonte de 

investimentos do cliente.  

e) Relação entre medidas de liquidez e políticas de resgate dos fundos. 

f) Relação entre entradas e saídas de caixa.  

g) Resposta aos cenários de estresse.  

 

A análise de liquidez dos ativos que compõe as carteiras é realizada pela KP Wealth 
Management levando em conta o volume médio diário negociado pelo ativo numa janela de 

60 dias. O limite de volume negociado pela KP Wealth Management, para efeito de cálculo 

de dias necessários para liquidação do ativo, é de no máximo 20% de participação no volume 

médio diário.      

 

Conforme o perfil do cliente e seu horizonte de investimentos a KP Wealth 

Management estabelece um percentual mínimo da carteira composto por ativos que tenham 

liquidez dentro de um período de tempo preestabelecido, de acordo com as necessidades de 

liquidez de cada cliente. No caso de fundos, a KP Wealth Management utiliza o percentual 

mínimo de 10% da carteira que deverá ter liquidez dentro do prazo de resgate do fundo.  

 

A KP Wealth Management monitora as entradas e saídas de caixa através de 

controle próprio em planilha de excel para cobertura do fluxo de caixa, no vértice de prazo 

de resgate dos fundos. 

 

A KP Wealth Management também adota as seguintes diretrizes gerais para o 

gerenciamento do risco de liquidez para D+0: 
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a) Manter o valor mínimo de R$ 100 mil do patrimônio líquido investido 

em ativos para FIC de FIM, podendo em casos excepcionais reduzir este 

limite, à depender da alocação diária, em volume que não comprometa 

eventual despesa a ser debitada do fundo. 

b) Manter o valor mínimo de 2% do patrimônio líquido investido em ativos 

para fundos de renda variável. 

 

C. FUNDOS DE INVESTIMENTO SOB GESTÃO 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Esta política tem o objetivo de estabelecer os procedimentos e metodologias 

adotados pela KP Wealth Management no gerenciamento do risco de liquidez e deve ser 

revisada anualmente, salvo em casos de eventos extraordinários ou alterações na legislação 

que obriguem revisões em periodicidade inferior. Este documento deve ser registrado na 

Anbima sempre em sua forma mais atualizada, respeitando o prazo de até 15 dias contados 

de sua alteração, com vistas a atestar as práticas efetivamente utilizadas pela gestora. 

 

 

 

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A KP conta uma equipe qualificada e  procedimentos formais para gerenciar o risco 

de liquidez de suas carteiras. Essa equipe é composta pelo gerente de risco o qual será 

subordinado direto do Diretor de Gestão de Risco, que é o responsável final pela execução, 

qualidade do processo e metodologia, bem como guarda dos documentos que contenham as 

justificativas sobre as definições tomadas. 

 

A equipe conta ainda com o sistema de gerenciamento de carteiras Atlas PAS e 

BRITech Cyrnel Risk Hub com módulo Atlas Liquidity HUB habilitado, que serão 

utilizados na execução dos relatórios e controles aqui descritos. 

 

A estrutura de gerenciamento de risco de liquidez: 
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 Define políticas e estratégias para o gerenciamento de liquidez estabelecendo 
parâmetros e limites assegurando limites aceitáveis de liquidez; 

 Estabelece um processo de mensuração e monitoramento diário de liquidez e gera 
relatórios com periodicidade mínima semanal. 

 Realiza testes semanais de aderência às políticas e procedimentos. 
 Realiza testes de estresse de mercado levando em consideração estes resultados ao 

definir ou rever as políticas e limites. 

 

Uma vez realizado o processo de monitoramento diário de liquidez de um fundo e 

verificado seu desenquadramento, a área de risco notificará o Gestor do fundo, que deverá 

realizar ações para o enquadramento do fundo em um prazo de até 72 (setenta e duas) horas. 

Caso o Gestor não cumpra o prazo estabelecido, caberá ao Diretor de Risco realizar a 

imediata adequação. 

 

Os sistemas das áreas envolvidas no gerenciamento de risco de liquidez possuem 

dados quantitativos abastecidos diretamente pelas fontes responsáveis por sua divulgação. 

 

O fórum com alçada para definição de assuntos relativos ao GRL será o Comitê de 

Risco. 

 

3. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

A sessão atual do manual de risco apresenta políticas e diretrizes para o 

Gerenciamento do Risco de Liquidez (GRL). Estas políticas e diretrizes levam em 

consideração a deliberação nº 67 da Anbima – Diretrizes de Gerenciamento de Risco de 

Liquidez e Metodologia de Cálculo de Liquidez para Fundos com Investimentos em Ativos 

de Crédito Privado. 

 

3.1 RISCO DE LIQUIDEZ DE FLUXO DE CAIXA 

 

Os resgates de cotas, compras de ativos e ajustes diários, além dos encargos, 

corretagem, custódia, auditoria, taxa de administração e performance, dentre outros, 

constituem as saídas de caixa de um fundo de investimento. 

Já aplicações de cotistas, venda de ativos da carteira e proventos, ajustes diários, 

dentre outros estão relacionados às entradas financeiras. 

A KP Wealth Management monitora as entradas e saídas de caixa através de 

sistema próprio e também através do sistema de gerenciamento de carteiras Atlas PAS, que 
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possui relatórios de projeção de fluxo de caixa. O sistema BRITech Cyrnel Risk Hub 

também é utilizado no controle do passivo, pois fornece relatório de entradas e saídas, dias 

para liquidação da carteira com base no volume da janela de tempo estabelecida, fator de 

dispersão e participação no volume de negócios. 

Consideramos uma janela prevendo os próximos 90 (noventa) dias, demonstrando 

diariamente o fluxo de caixa esperado e o fluxo acumulado em cada um dos dias. Desta 

forma buscamos garantir que a carteira possua um fluxo de caixa suficiente para fazer frente 

aos passivos. 

 

3.2 RESGATE ESPERADO EM CONDIÇÕES ORDINÁRIAS 

 

O resgate esperado em condições ordinárias foi definido como a razão entre a média 

de resgates feitos nos últimos doze meses e o patrimônio médio dos últimos doze meses. 

Além disso, a KP Wealth Management estabelece, conforme o perfil do cliente e 

seu horizonte de investimentos um percentual mínimo da carteira composto por ativos que 

tenham liquidez dentro de um período de tempo preestabelecido, de acordo com as 

necessidades de liquidez de cada cliente. No caso de fundos, a KP Wealth Management 

utiliza o percentual mínimo de 10% da carteira que deverá ter liquidez dentro do prazo de 

resgate do fundo. Em períodos de maior risco de crise ou em função do grau de dispersão da 
propriedade das cotas este percentual poderá subir a até 75% do valor da carteira para reduzir 

o risco de liquidez. 

 

A KP Wealth Management também adota as seguintes diretrizes gerais para o 

gerenciamento do risco de liquidez para D+0: 

a) Manter o valor mínimo de R$ 100 mil do patrimônio líquido investido 

em ativos para FIC de FIM, podendo em casos excepcionais reduzir este 

limite, à depender da alocação diária, em volume que não comprometa 

eventual despesa a ser debitada do fundo. 
b) Manter o valor mínimo de 2% do patrimônio líquido investido em ativos 

para fundos de renda variável. 

 

4. RISCO DE LIQUIDEZ DE MERCADO 

A variável principal para mensuração de risco de liquidez será o número de dias 

necessários para liquidar determinada posição. Para derivativos de balcão será considerado 

o prazo de vencimento. As carteiras dos fundos devem seguir os critérios abaixo: 
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4.1 TÍTULOS PÚBLICOS 

Por sua natureza própria, estes títulos possuem liquidez diária e, por esta razão, 

dispensam de tratamento específico quanto sua utilização para gerenciamento do risco de 

liquidez, exceto quando estes títulos são dados em garantia e/ou margem de outras operações 

cujo tratamento será considerado abaixo. 

 

4.2 AÇÕES 

A análise de liquidez dos ativos que compõe as carteiras é realizada pela KP Wealth 

Management levando em conta o volume médio diário negociado pelo ativo numa janela de 

60 dias. O limite de volume negociado pela KP Wealth Management, para efeito de cálculo 

de dias necessários para liquidação do ativo, é de no máximo 15% de participação no volume 

médio diário. É utilizado, também, fator de dispersão de 1,25 para impacto no valor de 

mercado dos ativos.  

 

4.3 MARGENS, AJUSTES E GARANTIAS 

Os ativos depositados como garantia ou margem, dentre eles títulos públicos, são 

considerados como ativos ilíquidos e poderão ser considerados somente após a data de 

liquidação dos ativos vinculados, quando deverão ser liberados para contagem do prazo de 

liquidez da carteira como um todo. 

 

4.4 COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Para cotas de fundos de investimento serão utilizados os prazos de resgate e 

cotização estabelecidos em seus respectivos regulamentos. 

 

4.5 TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADO 

Para o cálculo de liquidez de ativos de crédito privado deverão ser levados em 

consideração os prazos dos ativos, decompostos por fluxo de pagamento. Estes prazos 

deverão ser multiplicados pelo Fator de Liquidez 1 (“FLiq1”) e pelo Fator de Liquidez 2 
(“FLiq2”), obtendo-se um fator redutor do prazo do título (“Red”). 

𝑅𝑒𝑑.= 𝐹𝐿𝑖𝑞 ∗ 𝐹𝐿𝑖𝑞  

FLiq1 = Fator de liquidez 1, que incorpora a característica de liquidez do 

instrumento. Caso o ativo não esteja na tabela de FLiq1, assumir FLiq1 = 1.; 

FLiq2 = Fator de liquidez 2, que discrimina títulos com maior grau de 

negociabilidade, obtidos a partir dos principais indicadores de liquidez. Caso o ativo 

não esteja na tabela de FLiq2, assumir FLiq2 = 1. 
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Para obtenção do prazo final do título ajustado pela liquidez, deve ser multiplicado 

o prazo do fluxo do ativo pelo redutor do título obtido através da fórmula acima. Assim: 

𝑃 . = 𝑃 ∗ 𝑅𝑒𝑑 

PAj. = Prazo do título ajustado pela liquidez; 

PFl = Prazo do fluxo; e 

Red. = Redutor do título. 

Os percentuais que deverão ser utilizados para FLiq1 e FLiq2 atuais se encontram 

abaixo, mas poderão ser alterados pelo organismo da Associação responsável pela gestão 

desta informação de acordo com a situação de mercado, estão disponíveis no site da Anbima 

(http://www.anbima.com.br/data/files/97/A2/36/E4/92EAA5100E2B49A569A80AC2/Fato

resDeLiquidez.xls ). 

 

Tabela 1 - FLIQ1 – Fonte: ANBIMA Jun 17 

 

 

Ativo Fliq1

CDB S (cláusula de recompra pela curva)

Título Público

Over

Eurobond 25%

CDB N (sem recompra), CDB M (recompra a mercado)

Letra Financeira

Debenture ICVM400

CDB Subordinado

Letra Financeira Subordinadas

Debenture ICVM476

Nota Promissória

Fundo de Investimento Imobil iário admitido à negociação em bolsa de valores

Debenture ICVM400 com cláusula de Call

Debenture ICVM476 com cláusula de Call

DPGE

FIDC Fechado

CCB, CCCB

CRI, CRA, CDCA, CCI, CPR

Letra de Crédito

Compromissada

Fundo de Investimento Imobil iário

COE – Certi ficado de Operações Estruturadas

0%

50%

75%

100%
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Tabela 2 – FLIQ2 – fonte: ANBIMA - Jun. 2017 

 

 

O módulo Liquidity HUB do sistema de risco atualiza os fatores de liquidez(Fliq1 e 

Fliq2) automaticamente.  

 

5. TESTE DE ESTRESSE 

 

Como complemento ao controle de risco de liquidez a KP Wealth Management 

definiu um valor para cenário de estresse de liquidez levando em consideração o maior valor 

entre o resgate total do maior cotista do fundo e o maior valor resgatado nos últimos 12 

meses. 

Utilizamos o sistema Cyrnel HUB para a realização de testes de estresse. Ele 

permite a edição de cenários de estresse de liquidez onde utilizaremos o valor de estresse 

como valor de resgate para 1, 5, 21, 42, 63, 126, 252 dias ou até o resgate total do fundo. 

Em caso de desenquadramento o fundo será levado para avaliação do diretor de 

risco junto ao gestor que tomarão as ações cabíveis. 

 

6. SITUAÇÕES DE ILIQUIDEZ 

 

Nos casos excepcionais de iliquidez dos ativos financeiros componentes das 

carteiras de fundos de investimento sob gestão da KP Wealth Management, a instituição 

comunicará imediatamente o administrador que declarará o fechamento do fundo para a 

realização de resgates e divulgará fato relevante a este respeito. 

Caso o fundo permaneça fechado por período superior a 5 (cinco) dias 

consecutivos, o fundo convocará no prazo máximo de 1 dia, para realização em até 15 dias, 

assembleia geral extraordinária para deliberar sobre as seguintes possibilidades: 

I. Substituição do administrador, gestor ou ambos; 
II. Reabertura ou manutenção do fechamento do fundo para resgate; 

Ativo Indexador Fliq2

CPLD12 DI

NCFP13 DI

BNDP36 IPCA

CMDT23 IPCA

CMTR15 IPCA

RDVT11 IPCA

TBLE26 IPCA

TCPA31 IPCA

50%
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III. Possibilidade do pagamento de resgate em ativos financeiros; 
IV. Cisão do fundo; e 
V. Liquidação do fundo. 

Enquanto suspensos os resgates, o fundo permanecerá fechado para novas 

aplicações, em consonância com o que determina o artigo 39 da ICVM 555. 

 

VII. RISCO OPERACIONAL 

 

Risco operacional é a possibilidade de ocorrência de perda resultante de falha, 

deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos 

externos.  

Para os fins estabelecidos neste documento, risco operacional contempla também o 

risco legal associado à inadequação ou deficiência em contratos firmados pela KP Wealth 

Management, bem como a sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais e a 

indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas pela instituição. 

 

Entre os eventos de risco operacional, incluem-se: 

 

1. Fraudes internas; 

2. Fraudes externas; 

3. Demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho; 

4. Práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços;  

5. Danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição;  

6. Aqueles que acarretem a interrupção das atividades da instituição; 

7. Falhas em sistemas de tecnologia da informação; e 

8. Falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das 

atividades na instituição.   

 

A identificação dos riscos operacionais é realizada pela KP Wealth Management 

através do mapeamento de processos internos e identificação dos riscos de cada processo, de 

pessoas, de sistemas e de eventos externos. 

 

A avaliação, o monitoramento, o controle e a mitigação do risco operacional é 

realizada pela KP Wealth Management através da elaboração, implementação e reporte do 

programa de compliance, política de segurança da informação, de contingência, de 

segregação das atividades e de treinamento. 
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A KP Wealth Management busca mitigar o risco operacional através da 

determinação de processos tais como segregação de funções, sistemas com acesso controlado 

por usuário e protegidos com senha, redução de intervenção humana nos processos, 

utilização de sistemas que permitem a checagem das operações realizadas, sistema de 

controle das operações executadas e monitoramento de riscos para verificar relatórios das 

instituições contratadas para prestar serviços de custódia, administração e liquidação das 

carteiras.   

 

VIII. RISCO LEGAL 

 

O risco legal também é constantemente monitorado, através do acompanhamento 

normativo, acesso à legislação atualizada, correta interpretação das normas, mapeamento do 

risco legal nas matrizes de riscos e controles, juntamente com os demais tipos de risco.  

  

IX. COMITÊS 

 

D. COMITÊ DE PRODUTOS ESTRUTURADOS 

 

O Comitê de Produtos estruturados terá frequência mínima mensal. Possui 

responsabilidade de avaliar e reavaliar de cotas de fundos de investimentos em direitos 
creditórios com a finalidade de aquisição e composição de carteiras. Possui ainda a finalidade 

avaliar os resultados e características dos ativos utilizados e analisar os indicadores por 

fundo. É neste comitê que são definidas as estratégias de exposição de carteira e concentração 

de ativos, sendo definido para cada ativo a: Manutenção/Aumento/Redução e Exclusão. 

 

E. COMITÊ DE FIDC 

 
KP Wealth Management atribuiu ao comitê de FIDC, em conjunto com a 

Consultoria de Crédito, a definição dos limites de exposição máximos dos cedentes dos 

fundos e as características das operações que virão a ser realizadas.  

 

O objetivo conceitual de qualquer modelo de avaliação de limite é obter um 

conjunto de informações sobre o tomador que possa demonstrar sua real capacidade de 

honrar os compromissos assumidos ou, em caso de incapacidade de pagamento, que 

garantias possam ser utilizadas para honrar esse compromisso. 
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De posse das conclusões desses modelos é possível para a consultoria e para a 

gestora do FIDC decidirem se concedem ou não o crédito a um cedente e também quanto 

poderá ser concedido em caso de aprovação do cedente. Os limites são checados diariamente 

e de forma contínua para que a aprovação de novas operações esteja condicionada à não 

extrapolação dos limites estabelecidos. 

 

As principais informações demandadas pelo Comitê de FIDC para o 

estabelecimento dos limites por cedentes:  

 

1. Ficha Cadastral: Conjunto de dados financeiros e não financeiras que 

subsidia a análise de crédito, visando avaliar caráter e capacidade de uma 

pessoa jurídica tomar o crédito ou conceder garantias adicionais;  

 

2. Posição de restrição ou informação/desabono na praça: Conjunto de 

dados que indicam existência de impedimentos, alertas ou desabonos 

sobre uma pessoa jurídica. As principais fontes de dados são SERASA 

ou SPC (posição de restrições) ou fornecedores, clientes ou bancos 

(informação ou desabono);  

 

3. Histórico cliente: Conjunto de dados sobre comportamento do cliente 

obtidos através do relacionamento com bancos ou empresa que 

concederam crédito;  

 

4. Demonstrativo Financeiro: Balanços e demonstrações de resultados 

fornecidos pela empresa ou obtidos junto à SERASA;  

 

5. Entrevistas: Qualquer contato para obter dados, inclusive extraoficiais;  

 

6. Visita ao cliente: Contato oficial para esclarecimento de dúvidas.  

 

O processo de avaliação da capacidade de pagamento do cedente se origina na visita 

da área comercial da consultoria ao cliente. As visitas da área comercial aos cedentes servirão 

de base para abertura de relacionamento do FIDC, mas também para verificação contínua de 

informações prestadas pela empresa a consultoria.  
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Com base nessa visita a área comercial deverá apresentar um relatório contendo as 

informações sobre a qualidade da gestão da empresa, informações cadastrais que possam ser 

validadas e dados financeiros verificáveis pela área de cadastro da consultoria.  

 

 O relatório de visita associado a documentações da empresa (CNPJ, contrato social, 

RG e CPF dos sócios e procuradores, etc.) mais informações coletadas em fontes diversas 

(Receita Federal, SERASA, Cartórios de Protestos, etc.) servirão de base para a área de 

análise e cadastro preencher o perfil de risco do cedente que será enviada ao comitê de crédito 
da consultoria para análise e proposição de limites e taxas.  

O comitê de crédito da consultoria deverá se reunir formalmente pelo menos duas 

vezes por mês para avaliar novos cedentes ou reavaliar os limites concedidos, ou atuar 

fazendo uso da ferramenta Kissflow. As conclusões desse comitê serão enviadas a gestora 

para que os limites propostos possam ser ratificados ou alterados através de consenso entre 

os membros do comitê da consultoria e da gestora.   

No documento que deverá ser enviado a gestora deverá constar as seguintes 

informações:  

1. Identificação das pessoas que participaram do comitê de crédito, do funcionário 

da área de cadastro que avaliou o cedente e o gerente comercial que indicou o 
cedente;  

2. Classificação de risco do cedente de acordo com o modelo da consultoria e as 

graduações de risco definidas na metodologia;  

3. Informações cadastrais do cedente.;  

4. Informações financeiras do cedente.;  

5. Informações externas tais como: SERASA, Receita Federal, referências, etc. e;  

6. Proposta de limite total e por tranche, proposta de taxa de juros mínima por 

operação, etc.. 

O fluxo do processo de análise a aprovação de limites de crédito por cedente pode 
ser observado no fluxograma abaixo 
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F. COMITÊ DE INVESTIMENTOS 

 

O Comitê de Investimentos será composto por todos os colaboradores que atuam 

na área de gestão da KP Wealth Management. O Comitê irá se reunir no mínimo 

mensalmente para definir a metodologia para elaboração dos portfólios em conformidade 
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com a Análise de Perfil do Investidor, bem como os critérios de monitoramento dos 

portfólios de cada investidor e, sempre que julgar necessário, de atualização da Política de 

Investimento às novas circunstâncias que afetem o investidor ou seu portfólio. O Diretor de 

Gestão pode convocar reuniões extraordinárias sempre que julgar necessário. 

 

G. COMITÊ DE RENDA VARIÁVEL 

 

O Comitê de Renda Variável será composto por todos os colaboradores que atuam 

na área de gestão da KP Wealth Management. O Comitê irá se reunir no mínimo 

mensalmente para discutir as estratégicas de seleção dos ativos para compor as carteiras, 

suportado por um processo de investimentos que busca atingir os objetivos e executar as 

políticas de investimentos definidas para os fundos. O Diretor de Gestão pode convocar 

reuniões extraordinárias sempre que julgar necessário. 

 

H. COMITÊ DE RISCO 

 

O Comitê de Riscos será composto por todos os colaboradores que atuam na área 

de risco da KP Wealth Management. O Comitê irá se reunir no mínimo mensalmente para 

discutir e acompanhar os indicadores mensais. O Diretor de Risco que pode convocar 
reuniões extraordinárias sempre que julgar necessário. 

 

I. COMITÊ DE COMPLIANCE 

 

O Comitê de Compliance será composto por todos os colaboradores que atuam na 

área de Compliance da KP Wealth Management. O Comitê irá se reunir no mínimo 

mensalmente para discutir e auxiliar no aperfeiçoamento das políticas e procedimentos, 

acompanhando a legislação pertinente e registrando suas decisões e justificativas em ata ou 

e-mail. O Diretor de Compliance pode convocar reuniões extraordinárias sempre que julgar 

necessário. 

 


