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POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS 

PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA.  

(“Sociedade”) 

 

 

Objetivo: a presente Política de Gestão de Riscos (“Política”) tem por objetivo formalizar a 

metodologia de mensuração, monitoramento e gerenciamento dos riscos das carteiras sob 

gestão da Sociedade, a fim de assegurar o enquadramento aos limites de investimento 

definidos na regulamentação aplicável e nos regulamentos dos fundos de investimento 

geridos pela Sociedade, bem como o risco operacional relacionado às atividades da 

Sociedade. 

 

Abrangência: as diretrizes estabelecidas nesta Política devem ser observadas por todos os 

colaboradores dedicados à atividade de análise, gestão, risco e compliance, os quais devem 

assegurar o perfeito entendimento do conteúdo desta Política, mediante a assinatura do 

Termo de Adesão e Confidencialidade, o qual deverá ser coletado até o último dia do mês 

subsequente à contratação de novo colaborador, sendo arquivado na sede da Sociedade em 

meio físico ou digital.  

 

O referido Termo de Adesão e Confidencialidade será coletado ainda de terceiros 

contratados para apoiar nos processos descritos nesta Política que, porventura, tiverem 

acesso às informações confidenciais a respeito da Sociedade, seus colaboradores, carteiras 

sob gestão e investidores, salvo se este compromisso já tiver sido firmado entre as partes 

mediante a assinatura do correspondente Contrato de Prestação de Serviços. 

 

Em caso de dúvidas ou necessidade de aconselhamento, o colaborador deve buscar auxílio 

junto ao Diretor de Compliance, Gestão de Risco e PLDFT. 

 

Governança 

 

A estrutura de gerenciamento de risco é totalmente independente da área gestão de 

recursos de terceiros, conforme atribuições abaixo definidas: 

 

Diretor de Compliance, Gestão de Riscos e PLDFT: responsável pela definição da 

metodologia de que trata esta Política, mensuração e o monitoramento dos riscos aos quais 

a Sociedade e as carteiras sob gestão encontram-se expostas, assegurando que sejam 

tomadas todas as providências necessárias para ajustar continuamente a exposição aos 

limites de risco previstos nos respectivos regulamentos, bem como gerir o risco de liquidez 

das respectivas carteiras. 

 

Neste sentido, compete ao Diretor de Compliance, Gestão Risco e PLDFT, sem prejuízo de 

outras rotinas descritas nesta Política, a análise dos relatórios internos de risco elaborados 

pela Equipe de Risco, verificação da observância da metodologia, métricas e demais 

procedimentos ora definidos pela equipe de risco. Ademais, é de sua responsabilidade a 

orientação da equipe no que se refere ao arquivamento de relatórios e demais documentos 
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que fundamentam as atividades e decisões no âmbito da gestão de riscos, por um período 

mínimo de 5 (cinco) anos.  

 

Equipe de Risco: é responsável pela (i) elaboração dos relatórios de risco, indicando nestes 

as suas conclusões e pontos de atenção, os quais devem ser enviados aos membros das 

equipes de risco e de gestão; (ii) manutenção e atualização das planilhas utilizadas na gestão 

de riscos das carteiras; e (iii) realização de testes de aderência aos parâmetros utilizados e 

verificação da eficácia das métricas utilizadas, no mínimo, anualmente. 

 

A Área de Compliance, Gestão de Risco e PLDFT possui total independência para o 

desempenho das suas funções e tomada de decisão na sua esfera de atuação, sem qualquer 

subordinação às demais áreas da Sociedade.  

 

Os membros da Equipe de Risco têm a prerrogativa de zerar operações que extrapolem os 

limites pré-estabelecidos, caso a Equipe de Gestão não adote as devidas providências 

necessárias, conforme descrito nesta Política.  

 

Sem prejuízo do acima definido, a Equipe de Risco tem autonomia e autoridade para 

questionar os riscos assumidos nas operações realizadas pela Sociedade, ainda que estas 

não acarretem no desenquadramento da carteira. 

 

O Diretor de Compliance, Gestão de Risco e PLDFT se reporta diretamente aos Sócios da 

Sociedade, em especial para relato dos resultados das atividades e demais assuntos 

relacionados à gestão de riscos. Tais reportes ocorrem através da elaboração de relatórios 

mensais ou trimestrais, conforme o caso, com o objetivo de consolidar informações 

relacionadas à atividade de gestão de risco.  

 

As atividades de gestão de risco, compliance e PLDFT são coordenadas pelo mesmo Diretor, 

podendo as Equipes de Gestão de Risco, Compliance e PLDFT contarem com profissionais 

compartilhados. Neste sentido, as atividades relacionadas à análise e gestão de riscos serão 

desempenhadas na forma desta Política, servindo os controles internos para confirmação 

das ações tomadas para fins de sua observância. 

 

Gestão de Riscos  

 

Risco Operacional: a Sociedade adota um plano de contingência visando orientar a conduta 

dos seus Colaboradores no caso de impedimento do funcionamento normal do seu 

escritório, evitando assim uma paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos.  

 

A falha humana, apesar de inevitável, é mitigada mediante a adoção de manuais e políticas 

internas visando a orientação da conduta dos colaboradores no desempenho das atividades 

junto à Sociedade. Neste sentido, a Sociedade adota treinamentos internos visando o 

esclarecimento de dúvidas a respeito dos procedimentos adotados internamente, fluxo de 

informações e reporte, a fim de que sejam cumpridos cada um dos seus manuais e políticas. 
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No que se refere à execução de ordens de compra e venda de títulos e valores mobiliários, 

ao final de cada dia devem ser conferidas as ordens emitidas com as notas de cada operação 

disponibilizadas pelas corretoras. Sem prejuízo, o Diretor de Compliance, Gestão de Riscos 

e PLDFT poderá valer-se da gravação telefônica sempre que houver dúvidas sobre 

determinada operação. 

 

Compete ao Diretor de Compliance, Gestão de Riscos e PLDFT o monitoramento desta 

conduta e, caso seja identificada qualquer infração, os Sócios deverão ser notificados para 

que sejam adotadas as medidas de enforcement cabíveis, sempre considerando a gravidade 

da infração e a reincidência. 

  

Gestão de Riscos das Carteiras sob Gestão: a Sociedade é gestora de fundos de 

investimento com foco na aquisição de ativos de crédito privado. Isto posto, a Sociedade 

apresenta abaixo os riscos inerentes à carteira:  

 

- Risco de Crédito: consiste no risco dos emissores/devedores/cedentes 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.  

 

No que se refere aos ativos de crédito privado negociados para as carteiras sob gestão, 

compete à Área de Risco a verificação do enquadramento do ativo nos requisitos definidos 

pelo Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos de 

Terceiros. 

 

Considerando que as carteiras sob a gestão da Sociedade podem investir em ativos de 

crédito privado, os profissionais atuantes na Área de Risco devem apoiar a Equipe de Gestão 

na identificação dos riscos inerentes aos ativos analisados, colaborando para o mapeamento 

das informações a serem solicitadas, inclusive no que se refere à necessidade de suporte de 

profissionais especializados, que possibilitem a avaliação do negócio e o acompanhamento 

do título após sua aquisição, devendo exigir, inclusive, o acesso aos documentos integrantes 

da operação ou a ela acessórios e, nas operações com garantia real ou fidejussória, a 

descrição das condições aplicáveis ao seu acesso e execução. 

 

Para tanto, trimestralmente, (i) a Equipe de Risco deverá elaborar o respectivo relatório de 

risco de crédito para fins de monitoramento e acompanhamento da saúde e capacidade 

financeira do emissor/devedor/cedente dos ativos integrantes da carteira dos fundos sob 

gestão da Sociedade, o qual abarcará não apenas a análise dos balanços e demais 

demonstrações financeiras disponíveis, como também o acompanhamento das garantias 

eventualmente constituídas no âmbito de cada operação, seus respectivos laudos de 

avaliação e, caso previsto nos documentos da emissão, o relatório de rating do respectivo 

ativo; (ii) a Equipe de Compliance deverá elaborar o respectivo relatório de Compliance 

para fins de atualização dos dados e informações obtidos no momento da realização do 

investimento, o que incluirá a verificação de contingências trabalhistas, tributárias, 

ambientais, risco de imagem etc. 
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Especificamente com relação a ativos vinculados a desenvolvimento de empreendimentos 

imobiliários, em complemento às verificações anteriormente mencionadas, poderão ser 

realizadas, anualmente, visitas in loco nos empreendimentos objeto de desenvolvimento e 

solicitados, trimestralmente, relatórios de acompanhamento do cronograma físico-

financeiro das obras, conforme aplicável.  

 

Cada nova operação de crédito privado será objeto de análise, ainda que referente a um 

mesmo emissor/devedor/cedente, podendo, inclusive. ser impostos limites de 

concentração por emissor/devedor/cedente, sem prejuízo da observância dos parâmetros 

estabelecidos nos respectivos regulamentos do fundo.  

 

No que se refere às operações realizadas no âmbito do mercado de bolsa, o risco de 

crédito/contraparte é mitigado. 

 

O monitoramento da qualidade e capacidade de adimplência do crédito e de execução das 

garantias negociadas implica na revisão periódica da operação, de acordo com a relevância 

do crédito para a carteira, qualidade do crédito e seu emissor/devedor/cedente, inclusive 

em virtude de este ser ou não listado em mercados organizados, bem como a complexidade 

da operação. 

 

As avaliações da operação/crédito deverão ser documentadas e formalizadas, ficando 

disponíveis para a consulta pelo administrador fiduciário, pela CVM e pela ANBIMA, sempre 

que solicitados. 

 

Caso seja identificada a perda ou mesmo a diminuição relevante da capacidade de o 

emissor/devedor/cedente honrar os pagamentos, e/ou as projeções inicialmente 

realizadas pela Sociedade não se concretizarem, a Área de Risco deverá acompanhar as 

providências tomadas pela Equipe de Gestão para fins de mitigação de riscos, podendo optar 

pela redução da exposição, sempre com intuito de envidar os melhores esforços para evitar 

prejuízos às carteiras.  

 

No caso de uma efetiva inadimplência dos créditos integrantes das carteiras dos fundos, as 

Equipes de Risco e de Gestão da Sociedade devem tomar todas as providências cabíveis 

junto aos emissores dos ativos visando a recuperação do crédito, podendo, inclusive, 

executar as garantias negociadas e/ou, ainda, acionar o Poder Judiciário a fim de defender 

os interesses dos fundos sob gestão e seus investidores. O processo de recuperação de 

créditos inadimplidos será documentado a fim de evidenciar as medidas tomadas pela 

Sociedade e possibilitar a sua verificação posteriormente. 

 

- Risco de Contraparte: Na medida em que as operações praticadas pela Sociedade são 

todas registradas nos Sistemas B3 e SELIC, e ambos utilizam o mecanismo DVP (Delivery 

versus Payment) não existe risco de entrega de ativo e não recebimento do financeiro ou 

entrega de financeiro sem recebimento de ativo. Contudo, as operações poderão ser 

postergadas ou não realizadas, podendo acarretar perdas financeiras. Para mitigação do 

risco de contraparte, o Área de Risco mantém atualizada uma lista de contrapartes 

permitidas. 
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- Risco de Mercado: consiste no risco de variação no valor dos ativos das carteiras sob 

gestão. O valor dos títulos e valores mobiliários pode aumentar ou diminuir, de acordo com 

as flutuações de preços e cotações de mercado, as taxas de juros, de câmbio, de inflação e os 

resultados das empresas emissoras/devedoras/cedentes.  

 

Para fins de mitigar os impactos de eventuais quedas nos preços dos títulos e valores 

mobiliários das carteiras sob gestão, a Sociedade realiza o monitoramento das empresas 

emissoras/devedoras/cedentes por meio da avaliação dos demonstrativos financeiros 

divulgados pelo emissor/devedor/cedentes do ativo em questão.  

 

Além disso, os veículos e sistemas de informação disponibilizados à Equipe de Risco são 

monitorados para acompanhar os preços e cotações e para verificar notícias relevantes 

envolvendo a companhia emissora ou devedora que possam refutar a tese de investimento 

desenvolvida pela equipe de gestão. 

 

- Risco de Liquidez/Concentração: o risco de liquidez caracteriza-se pela baixa ou mesmo 

falta de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira dos fundos sob 

gestão, bem como pela possibilidade de 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. Estes cenários podem se dar em 

função da falta de liquidez dos mercados nos quais os valores mobiliários integrantes das 

carteiras são negociados ou de outras condições atípicas de mercado, bem como pela 

possibilidade da ocorrência de descasamentos entre os pagamentos e os recebimentos, 

levando-se em consideração as diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e 

obrigações, sendo que ambos podem impactar na capacidade de pagamento de resgates dos 

fundos.  

 

Os ativos geridos pela Sociedade são naturalmente ilíquidos, sendo outorgada ampla 

transparência aos seus clientes/investidores sobre este fato previamente à tomada de 

decisão, inclusive mediante definição da política de investimento dos fundos e parâmetros 

de concentração no próprio regulamento dos fundos sob gestão.  

 

Não estão no escopo deste controle os fundos fechados e os fundos exclusivos, tendo em 

vista que a gestão de ativos e passivos destes últimos é totalmente direcionada aos objetivos 

customizados de seus cotistas e à natureza dos ativos negociados, de forma que tal 

gerenciamento torna-se inaplicável para estas estruturas. 

 

 

Situações Excepcionais e Desenquadramento das Carteiras: em caso de verificação de 

desenquadramento, a Área de Gestão de Risco emitirá alerta para o Diretor de Gestão, 

solicitando a adoção das providências cabíveis para o reenquadramento. O Diretor de 

Gestão retornará à Equipe de Risco com um cronograma para reenquadramento, cujo fiel 

cumprimento deverá ser acompanhado pela Equipe de Risco. Sem prejuízo, a Sociedade 

avaliará a pertinência e necessidade de comunicação ao administrador fiduciário do fundo 

em questão. 
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Manutenção de Arquivos: todos os documentos utilizados ou gerados para fins de 

observância da presente Política são arquivados, em meio eletrônico ou físico, pelo prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos, cabendo ao Diretor de Compliance, Gestão Riscos e PLDFT o 

monitoramento do correto arquivamento pelos demais membros da equipe. 

 

A aderência dos parâmetros utilizados nos sistemas e eficácia das métricas e metodologias 

devem ser revisadas anualmente, ou sempre que necessária a adequação dos controles 

estabelecidos. Ademais, as revisões também deverão ocorrer (i) quando a Sociedade detiver 

outras carteiras sob gestão que justifiquem a revisão desta Política de forma a garantir que 

esses reflitam a realidade do mercado, ou (ii) quando verificadas circunstâncias de liquidez 

e volatilidade dos mercados em função das mudanças de conjuntura econômica. 

 

A presente Política será revisada, no mínimo, a cada 2 (dois) anos, salvo se os testes de 

aderência anteriormente mencionados evidenciarem inconsistências que demandem 

ajustes em períodos menores. Sempre que alterada, será mantido o controle de versões, e 

circulada aos colaboradores para conhecimento e assinatura do Termo de Adesão e 

Confidencialidade supramencionado. 

 

Compete ao Diretor de Compliance, Gestão de Risco e PLDFT o registro na ANBIMA da 

presente Política sempre em sua forma mais atualizada, respeitado o prazo de até 

15 (quinze) dias contados de sua alteração, com vistas a atestar as práticas efetivamente 

utilizadas pela Sociedade para os fins a que se destinam esta Política. 

 


