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1. Objetivo  
 
Esta Política de Gestão de Riscos foi elaborada de acordo com as políticas 
internas da MAGNETIS GESTORA DE RECURSOS LTDA. (“Gestora”), 
inclusive o Código de Ética e o Manual de Controles Internos (Compliance) - 
“Políticas Internas” - e estão de acordo com a Instrução CVM nº 558, de 26 
de março de 2015.  
 
A presente Política de Gestão de Risco descreve, dentre outros pontos: 
 
(i) os procedimentos para identificar e acompanhar a exposição das 

carteiras aos variados tipos de riscos;  
 
(ii) os limites de exposição a risco; 

 
(iii) os profissionais envolvidos; 
 
(iv) a periodicidade do relatório de exposição ao risco; e  
 
(v) a periodicidade de revisão da política. 
 
2. Estrutura Organizacional 
 
O responsável por esta Política de Gestão de Risco é o Sr. Cássio Luiz 
Starobole (“Diretor de Risco e Compliance”), a quem caberá: 
 
(i) verificar o cumprimento desta Política de Gestão de Risco;  

 
(ii) encaminhar relatório da exposição a risco de cada carteira de valores 

mobiliários sob gestão da Gestora (“Relatório de Exposição”), para as 
pessoas indicadas abaixo.  

 
O Relatório de Exposição das carteiras deverá ser encaminhado 
mensalmente, e sempre quando for necessário, à equipe de gestão de 
recursos, inclusive ao diretor responsável pela gestão de recursos de 
terceiros, Sr. Luciano Mascarenhas Tavares.  
 
O diretor responsável pela gestão de recursos deve tomar todas as 
providências necessárias para ajustar a exposição a risco das carteiras, com 
base nos limites previstos nesta Política de Gestão de Risco e nos limites 
estabelecidos de cada carteira administrada.  
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O Diretor de Risco e Compliance exerce sua função de forma independente. 
Não existe qualquer subordinação à área de gestão de carteiras. O Diretor 
de Risco e Compliance será responsável pelo monitoramento, mensuração e 
ajustes dos riscos das carteiras geridas pela Gestora, sendo de prerrogativa 
do Diretor de Risco e Compliance a decisão final sobre os efetivos ajustes 
no controle de risco. 
 
3. Metodologia 
 
A Gestora tem como principal estratégia a construção de carteiras 
diversificadas, otimizadas através de sistemas quantitativos. A estratégia de 
investimentos da Gestora segue a nova tendência mundial de utilizar 
modelos matemáticos e tecnologia de automação, para a construção de 
carteiras personalizadas e otimizadas para o perfil do investidor.  
 
Os algoritmos proprietários desenvolvidos pela Gestora buscam a melhor 
combinação de ativos para maximizar a relação retorno-risco do investidor, 
seguindo os conceitos consagrados de otimização de carteiras como a 
Teoria Moderna do Portfólio. Através desse modelo, também conhecido 
como de Média-Variância de Markowitz, assume-se que os investidores são 
avessos ao risco, o que significa que dados dois ativos que ofereçam o 
mesmo retorno esperado, os investidores prefeririam o de menor risco. Para 
cada nível de risco possível, é identificado o conjunto de ativos, ou portfólio, 
que possui o melhor retorno esperado para aquele determinado nível. Os 
portfólios com as melhores relações risco-retorno para todos os níveis de 
risco formam uma fronteira, também conhecida como a Fronteira Eficiente 
deste modelo. Esses portfólios serão utilizados como base para a construção 
das carteiras, de acordo com o perfil individual de cada cliente, definido pelo 
processo de cadastro e suitability da Gestora. 
 
Os sistemas proprietários da Gestora realizam ainda análises minuciosas do 
comportamento de cada carteira em períodos históricos, este processo 
também é conhecido como backtesting, que consiste em aplicar uma 
estratégia de investimento em dados históricos e verificar qual seria o seu 
resultado, permitindo uma melhor visibilidade da exposição a riscos e 
possíveis perdas em diversos cenários. Feito corretamente, o backtesting é 
uma ferramenta essencial para tomada de decisão sobre a utilização ou não 
de uma estratégia de investimento.  
 
No caso da Gestora, uma das principais utilizações do backtesting é avaliar 
as carteiras resultantes do modelo de Média-Variância de Markowitz. O 
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objetivo do backtest é, portanto, verificar, utilizando dados históricos, quais 
as principais características e métricas (retorno, volatilidade, perda máxima, 
entre outros) de cada uma das carteiras sugeridas. 
 
A título de exemplo seguem abaixo os resultados de backtests de carteiras, 
considerando o investimento inicial de R$ 100 mil, no período compreendido 
entre 30 de maio de 2006 e 27 de maio de 2016: 
 

Nível de 
Risco 

Retorno líquido 
(anual) 

Volatilidade 
(anual) 

Maior 
drawdown 

1 11,86% 0,56% -1,68% 

2 12,53% 0,47% -0,71% 

3 11,89% 2,27% -3,18% 

4 10,98% 4,50% -11,92% 

5 10,25% 6,75% -19,68% 

 
Conforme procedimentos de cadastro e suitability da Gestora, todos os 
clientes são alocados em um dos 5 (cinco) níveis de risco considerados pela 
Gestora, sendo que cada nível de risco possui volatilidade alvo e tolerância 
para perda diferentes, da seguinte forma:  
 

Perfil de  
Risco 

Volatilidade alvo 
(anual) 

Perda máxima 
teórica  

1 0,50% -2,00% 

2 1,50% -5,00% 

3 3,00% -10,00% 

4 6,00% -20,00% 

5 12,00% -30,00% 

 
4. Risco de Mercado  
 
Descrição do Risco: Risco de Mercado pode ser definido como a perda 
potencial decorrida de oscilações dos preços do ativo objeto ou mesmo de 
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fatores exógenos que influenciam os preços de mercado. São exemplos de 
fatores de risco: o risco relacionado à variação cambial, taxa de juros, 
preços de ações, preços de mercadorias (commodities), e o risco com 
arbitragens, quer sejam no mercado a vista ou futuro. 
 
Gestão do Risco: A principal ferramenta de análise de risco de mercado 
consiste nos cálculos de “Cenários de Estresse”. Busca-se a avaliação do 
impacto financeiro e respectivas perdas ou ganhos aos quais os ativos que 
compõem as carteiras podem estar sujeitos, sob cenários extremos de 
variação nos preços e taxas dos ativos.  
 
A análise consiste em realizar backtests para avaliar o comportamento da 
estratégia de investimentos considerando cenários de maior volatilidade e 
correlação dos ativos. Além disso, os custos de transação considerados são 
substancialmente maiores. O estresse de cada ativo será o valor percentual 
sobre o qual será calculada a potencial variação de preço dos ativos 
componentes da carteira. São discutidos choques de preços baseando-se no 
histórico de retorno dos ativos em diferentes janelas temporais. 
 
Para todas as carteiras administradas, são gerados relatórios internos para 
verificação pela área de risco e de gestão, a saber: 
 
(i) Posição dos ativos na carteira; 
(ii) Alocação por estratégia; 
(iii) Desvio em relação à alocação ideal estabelecida pelos modelos de 
otimização; 
(iv) Desenquadramento aos limites de desvio, se houver; 
(v) Retorno da Carteira; e  
(vi) Liquidez dos ativos. 
 
5. Risco de Crédito 
 
Descrição do Risco: Risco de crédito consiste na possibilidade de ocorrência 
de perdas associadas ao não cumprimento pela contraparte de suas 
respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados. O Risco de 
Crédito está associado a possíveis perdas que o credor possa ter pelo não 
pagamento por parte do devedor dos compromissos assumidos.  
 
Gestão do Risco: Os ativos das carteiras administradas que estão expostos 
a risco de crédito são compostos exclusivamente de títulos públicos, ou 
títulos de emissores privados que contam com a cobertura do Fundo 
Garantidor de Crédito (“FGC”), tais como Certificado de Depósito Bancário 
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(CDB), Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito 
Imobiliário (LCI) e Letras de Câmbio (LC). A alocação de crédito das 
carteiras é monitorada através da concentração por emissor e por CPF do 
investidor, de forma que os ativos busquem permanecer dentro dos limites 
estabelecidos na política do FGC durante o período de investimento. 
 
Nas carteiras geridas, são utilizados ainda fundos da categoria referenciado 
DI e/ou multimercado, com baixa exposição a crédito privado e 
administrados por gestores especializados.  
 
Não são utilizados outros ativos expostos a risco de crédito que não contem 
com a cobertura do FGC, ou cuja alocação exceda os limites de proteção. 
 
Apesar da exposição a risco de crédito sem proteção das carteiras ser muito 
baixa ou nula, realizamos um acompanhamento periódico do setor 
financeiro e da economia em geral a fim de monitorar e antever eventuais 
cenários de estresse. 
 
6. Risco de Liquidez 
 
Descrição do Risco: Risco de liquidez é caracterizado pela redução 
acentuada ou mesmo pela falta de demanda pelos ativos componentes das 
Carteiras, dificultando ou impedindo a venda de posições no preço e no 
momento desejado. A ausência e/ou diminuição da liquidez pode produzir 
perdas para as Carteiras pela incapacidade de liquidar determinados ativos.  
 
Gestão do Risco: Cumpre ressaltar que as carteiras administradas são 
compostas estritamente por ativos de alta liquidez, tais como títulos 
públicos e fundos de índice listados em bolsa (“ETF”), ou de títulos privados 
com data de vencimento fixa. Não é permitida a aquisição de títulos 
privados com data de vencimento superior ao prazo máximo estabelecido 
pelo investidor na contratação dos serviços. Dessa forma, consideramos que 
o risco de liquidez das carteiras é reduzido, na medida em que são 
compostas por ativos de alta liquidez ou com liquidez em data pré-
estabelecida e inferior ao prazo máximo de resgate de cada carteira. 
 
Ainda assim, é realizado um monitoramento periódico da liquidez dos ativos 
das carteiras administradas a fim de assegurar que todas as posições 
possam ser liquidadas no prazo esperado e sem impacto significativo de 
preço. Observamos os dados relativos aos últimos 30 (trinta) dias de 
negociação, e calculamos os dias necessários de mercado para a zeragem 
dos ativos a mercado, sempre buscando manter esse prazo inferior a 5 dias. 
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7. Risco Operacional 
 
Descrição do Risco: Risco operacional é a probabilidade de ocorrência de 
erros e prejuízos nos processos de uma instituição, devido a falhas 
operacionais ocorridas dentro e fora da empresa. Os riscos operacionais 
podem ser influenciados por pessoas, processos e/ou sistemas, dentre 
outros fatores. 
 
Gestão do Risco: O risco operacional é tratado através de procedimentos 
frequentes de validação dos diferentes sistemas tais como: programas 
computacionais, sistema de telefonia, internet, entre outros. As atividades 
de controle operacional desenvolvidas consistem no controle e boletagem 
das operações, acompanhamento da valorização dos ativos e que compõem 
as carteiras e controle e manutenção das posições individuais de cada 
investidor. Além disso, a Gestora conta com Plano de Contingência e 
Continuidade de Negócios que define os procedimentos que deverão ser 
seguidos pela Gestora no caso de contingência, de modo a impedir a 
descontinuidade operacional por problemas técnicos. 
 
8. Vigência e Atualização 
 
A presente Política de Gestão de Risco será anualmente revista e atualizada, 
caso necessário, pelo Diretor de Risco e Compliance, para permitir o 
monitoramento, a mensuração e o ajuste permanentes dos riscos inerentes 
a cada uma das carteiras de valores mobiliários geridas pela Gestora. 
 

* * * 


