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1- Objetivo 

O objetivo deste manual é apresentar a metodologia utilizada pela Lacan 

Investimentos em sua gestão de risco. 

 

2- Vigência e Atualização 

Está politica será revisada anualmente e sua alteração acontecerá caso seja constatada 

a necessidade de atualização do seu conteúdo. 

 

3- Área de Risco 

 O Diretor de Risco é responsável pelo gerenciamento de riscos das carteiras dos 

fundos, e por identificar, medir, monitorar e controlar a exposição aos riscos de 

mercado, liquidez, contraparte e operacional. 

 

4- Reuniões e Fóruns 

O Diretor de Risco participa das reuniões de avaliação da conjuntura econômica e de 

alocações de portfolios, realizadas pela área da Gestão de fundos mensalmente ou 

convocações extraordinárias, após o encerramento são formalizados atas que 

descrevam as decisões. 

Para alterações de portfolios, quando propostas, são realizadas simulações via sistema 

de risco, com vistas a avaliar os devidos impactos nos limites estabelecidos para a 

contínua e diligente analise dos riscos. 
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5- Organograma 

O Analista de risco é responsável por gerar os relatórios de risco e monitorar a 

exposição aos riscos de mercado, liquidez, crédito, contraparte e operacional, já o 

Diretor de risco é responsável por implementar politicas e estratégias para o 

gerenciamento de riscos, além de identificar, medir, monitorar e controlar as 

exposições aos riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor de Risco 

Douglas Marcel Viscardi 

Analista de Risco 

Weslley Hervas de Abreu 
Mendes 
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6- Risco de Mercado  

 O Risco de Mercado consiste no risco de variação no valor dos ativos financeiros da 

carteira dos FUNDOS. O valor destes ativos financeiros pode aumentar ou diminuir, de 

acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado, as taxas de juros e os 

resultados das empresas emissoras.  

A gestora utiliza um software desenvolvido pelo Phibra, uma ferramenta de gestão e 

controle de risco. 

Utilizamos as métricas de risco entre elas VAR Histórico e VAR Paramétrico e cenários 

de stress. Anualmente é realizada a revisão dos parâmetros. 

 

6.1. Métricas utilizadas 

As atuais métricas utilizadas para efetuar o gerenciamento de Risco de Mercado são: 

 

6.1.1 Value at Risk (VAR) 

O Value at Risk representa a máxima perda potencial esperada para um dado nível de 

confiança e por um determinado período de tempo. É calculado diariamente o VaR 

paramétrico e VaR histórico, utiliza-se o horizonte de 1 dia útil com 99% de intervalo 

de confiança. 

 

6.1.2 Teste de Estresse 

Os testes de Estresse são realizados através de simulações de performance das 

carteiras nos cenários de estresse disponibilizados pelo Bloomberg. Além disso, 

cenários alternativos podem ser definidos pelo diretor de risco. 

Os resultados dos testes dão uma informação complementar da potencial perda da 

carteira para cenários de ruptura de mercado. 
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6.1.3 Limites de Risco 

Os limites de Risco são definidos e aprovados pelo Comitê de Risco e a revisão dos 

limites ocorre anualmente ou quando se identifica necessidade mercadológica. 

 

 O Departamento de Risco é responsável pela avalição da consistência dos limites 

estabelecidos, garantindo assim que nenhuma exposição esteja em desacordo com os 

limites preestabelecidos. Caso sejam extrapolados, o diretor de Risco informa o Gestor 

e Compliance, solicitando justificativa e medidas que pretende providenciar. 

 

O Diretor de Risco e Compliance analisam os alertas emitidos ao Gestor e se ocorrer 3 

alertas consecutivos num período reduzido, o mesmo tem autorização junto as 

corretoras para emitir ordens e ajustar os limites preestabelecidos, mas até o 

momento, nunca precisamos intervir. 

  

 

 

6.1.4 Relatório de Risco de Mercado 

A finalidade da preparação do relatório de risco de mercado é monitorar o 

gerenciamento de risco de mercado de forma consistente com todas as informações 

necessárias. 

O relatório da exposição aos riscos inerentes a cada carteira é disponibilizado 

mensalmente as áreas de Gestão e Compliance. 

 

 

 

Classe de Fundos Limites Métricas
FIM 4% Var dia 99%

FIA 5% Var dia 99%

FIRF 2% Var dia 99%
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7- Risco de Liquidez 

O Risco de liquidez caracteriza-se pela baixa ou mesmo falta de demanda pelos ativos 

financeiros integrantes das carteiras dos Fundos. 

A análise é realizada através do sistema de Gestão de Fundos, considerando histórico 

de resgate de cotas no fundo em questão. Com base no histórico obtido, verifica-se o 

volume de resgate médio nos vértices de 1, 5, 21, 42, 63, 126 e 252 dias úteis. 

Paralelamente, é realizado também um estudo do grau de dispersão da propriedade 

das cotas, no qual se classificam os cotistas por faixas de concentração, separando-os 

em: o maior investidor, os cinco maiores, dez maiores, os quinze maiores, os vinte 

maiores e os vinte e cinco maiores investidores. Dessa forma, visualizamos qual o 

percentual do fundo concentra-se em cada range de cotista. 

A Lacan Investimentos efetua a aferição para os Fundos abertos, exclusivos e restritos 

semanalmente. 

Caso o fundo não possua histórico de movimentações, levam-se em consideração os 

aspectos do fundo: a Classe do fundo, Política de Investimentos, as regras de 

movimentações e o Público-alvo. 

 

A Lacan Investimentos prioriza negociações de ativos líquidos, que podem ser zerados 

para geração de caixa respeitando os prazos de resgate dos fundos de investimentos. 

A Área de Risco produz relatórios semanais e avalia o enquadramento da liquidez dos 

fundos de investimentos. 
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8- Risco de Crédito e Concentração 

Risco de Crédito consiste no risco dos emissores de ativos financeiros de renda fixa que 

integram as carteiras não cumprirem suas obrigações e pagar tanto o principal como 

os respectivos juros de suas dívidas para com os Fundos. 

A Lacan Investimentos opera majoritariamente ativos que tenham como emissores 

grandes instituições financeiras, analise na escala de rating pontuadas por empresas 

conceituadas no mercado como, Fitch Ratings, Standard & Poor´s e Moody´s e antes 

de qualquer decisão de investimento é feito uma analise no balanço, demonstrativos 

financeiros publicamente disponíveis, bem como avaliações internas projetando a  

capacidade de geração de caixa para pagamento da dívida e classificação de risco 

conceituada.  

Risco de Concentração é a possibilidade de concentração das carteiras em ativos 

financeiros de um mesmo emissor que representa risco de liquidez dos referidos ativos 

financeiros. 

A Lacan Investimentos tem parametrizado em sistema interno frente aos limites 

estipulados em cada regulamento dos fundos e monitorado diariamente. 

A Área de Risco avalia diariamente os limites de concentração das carteiras e produz 

relatórios semanais. 

 

9- Risco de Contraparte 

Os ativos investidos pela Lacan são negociados na BM&FBovespa, possuindo risco de 

contraparte praticamente nulo, nos investimentos em renda fixa, utilizamos o fundo 

de zeragem dos administradores ou a compra de títulos públicos através da SELIC.  
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10- Risco Operacional   

Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, 

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

externos, incluindo risco legal. Além do controle de risco operacional efetuado pelo 

administrador, a área de risco da Lacan efetua um monitoramento paralelo ao 

administrador, via sistema de ativo e passivo, chamado Phibra, para assegurar que os 

riscos operacionais sejam minimizados.  

O Data Center da empresa é equipado com no-break e ar condicionado individual e 

possui servidores replicados para contingência física. O link de internet é provido pela 

Vivo e Net Virtua (duplicado para contingência), link de telefonia é provido pela Vivo.  

O data center da Lacan tem seu acesso restrito onde é acessado somente pela 

Empresa contratada de TI (Tecnologia da Informação) e Compliance que possuem 

senha de acesso pessoal.  

O Comitê Executivo da Lacan também tem acesso com senha pessoal.  

A Lacan possui um sistema de segurança da informação por Firewall, senhas 

individuais e políticas de segurança do MS windows. Os e-mails são arquivados no 

servidor.  

Temos um sistema de telefonia digital com gravação de todos os ramais; os arquivos 

são mantidos por 5 anos.  

A política formal está contida no Manual de Compliance e Ética Corporativa da 

empresa. 

Todos os dados possuem back-up e são armazenados em nuvem (Datacenter Equinix). 

Realizamos testes periódicos no site de contingência.  

 

  

 


