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Esse manual de Políticas de Gestão de Risco tem como objetivo definir os procedimentos 

necessários à identificação e ao acompanhamento da exposição aos riscos inerentes ao modelo de 

negócio da Guepardo. 
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1.  Filosofia de Investimento 

A gestora Guepardo Investimentos foi fundada em 2004. A filosofia de investimentos e o 

principal foco da gestora é ser uma gestora de fundos de ações, long only de retorno absoluto com 

estratégia de investimento em Valor (value investing). 

Baseado em métodos de análise fundamentalista, a Guepardo investe em empresas que 

julga serem excelentes, e que estão sendo negociadas na Bolsa com desconto de seu valor 

econômico intrínseco. Para tanto, adotam-se como prática análises extremamente profundas dos 

fundamentos da companhia, tanto quantitativas como qualitativas, para compreender de forma 

completa o ambiente em que a companhia está inserida.  

A Guepardo não se limita a investimentos em apenas Small Caps ou Large Caps. Por essa 

razão, verifica também a adequação dos referidos investimentos a limites de liquidez. 

 

2.  Governança 

A área de risco da Gestora é formada pelo Comitê de Risco e pela Equipe de Risco. 

Atualmente a equipe de Risco é formada  por Ricardo Retz de Carvalho (Diretor) e Breno Oliveira.  

2.1 – Comitê de Risco 

Responsabilidades: O Comitê de Risco é o órgão da Gestora incumbido de: (i) Dar 

parâmetros gerais, orientar e aprovar a política de risco; (ii) Estabelecer objetivos e metas para a 

área de risco; e (iii) Avaliar resultados e performance da área de risco, solicitar modificações e 

correções. 

Composição: O Comitê de Risco é formado pelas seguintes pessoas: Ricardo Retz de 

Carvalho (Sócio-Diretor de Risco), Octávio Ferreira de Magalhães (Sócio-Gestor), e Roberto 

Esteves (Sócio-Diretor de Distribuição) 

Reuniões: O Comitê de Risco se reúne de forma ordinária, formalmente, uma vez por mês. 

No entanto, dada a estrutura enxuta da Gestora, discussões sobre os riscos dos portfólios podem 

acontecer com mais frequência, em particular em momentos de maior agitação nos mercados. 

Acreditamos na flexibilidade de gestão e por isso os limites de risco são amplos, como serão 

descritos mais tarde nesta Política, de maneira que a revisão de limites de risco é esperada ser 

infrequente. O Comitê também poderá ser convocado extraordinariamente, em caso de 

necessidade ou oportunidade, pelo Diretor de Risco. 
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Decisões: as decisões do Comitê de Risco deverão ter o voto favorável da responsável pela 

Área de Risco e mais um membro. As decisões do Comitê de Risco serão formalizadas em ata. Em 

casos de desinvestimento, no entanto, o Gestor terá direito de veto. Em relação a medidas 

corretivas e medidas emergenciais, o Diretor de Risco poderá decidir monocraticamente, sujeito à 

ratificação do Comitê. 

2.2 – Diretoria de Risco 

Responsabilidades: A Diretoria de Risco é responsável pela definição e execução das 

práticas de gestão de riscos de performance, de liquidez, de crédito, e operacionais descritas neste 

documento, assim como pela qualidade do processo e metodologia, bem como a guarda dos 

documentos que contenham as justificativas das decisões tomadas. 

Funções: A Diretoria de Risco estará incumbida de: (i) Implementar a Política, planejando a 

execução e executando os procedimentos definidos pelo Comitê de Risco; (ii) Redigir os manuais, 

procedimentos e regras de risco; (iii) Apontar desenquadramentos e aplicar os procedimentos 

definidos na Política aos casos fáticos; (iv) Produzir relatórios de risco e leva-los ao Gestor; e (v) 

Auxiliar o Comitê de Risco em qualquer questão atinente a sua área. 

2.3 – Garantia de Independência 

O Comitê de Risco e o Diretor de Risco são independentes das outras áreas da empresa e 

poderão exercer seus poderes em relação a qualquer Colaborador. Em caso de desenquadramento 

ou de extrapolação dos limites de risco definidos pelo Diretor de Risco, o Diretor, chancelado pelo 

Comitê de Risco, poderá vetar operações ou de terminar o reenquadramento das carteiras. 

2.4 – Relatórios e periodicidade de reportes 

Os relatórios de risco de mercado, concentração e liquidez são efetuados diariamente. O 

relatório de risco operacional é anual. Nos termos abaixo, o relatório de risco de contraparte não se 

aplica em vista da estratégia da gestora. 

 

3.  Risco de Mercado 

Risco de mercado pode ser definido como probabilidade de perdas relacionadas à variação 

nos preços de ativo. Tais perdas podem ser determinadas por variáveis macroeconômicas ou 

microeconômicas, e podem ser realizadas em curto ou longo prazo. 

O risco de mercado é verificado diariamente, por ser um risco sistemático, não é possível a 

sua total mitigação, correção ou recuperação. Por essa razão, o acompanhamento diário é 
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importante, já que a prevenção de possíveis perdas é o instrumento principal de gestão de risco de 

mercado. 

Para gerenciar o risco de mercado dos fundos, a Guepardo utiliza as seguintes 

metodologias: (1) V@R e (2) Teste de correlação entre fundos. 

3.1 – Value at Risk (V@R) 

Value at risk é uma técnica estatística usada para mensurar e quantificar o nível do risco 

financeiro de uma firma ou portfólio em um determinado período de tempo. Esta técnica calcula 

uma potencial perda de uma entidade dentro de um intervalo de confiabilidade. 

Existem três tipos diferentes de V@R: Histórico, Paramétrico e Monte Carlo. 

A. V@R Histórico 

O método de cálculo histórico utiliza os retornos que já aconteceram no passado e assume 

que estes valores irão se repetir em uma perspectiva de risco. 

As vantagens deste método são: facilidade de cálculo e o fato de o modelo incorporar não 

linearidades e também distribuições não normais. 

As desvantagens são que o modelo assume que o passado representa bem o futuro em 

períodos de alta volatilidade e a falta de adaptabilidade das estimativas, ou seja, incapacidade de 

perceber rapidamente mudanças estruturais no ambiente financeiro e incorporá-las no cálculo.  

B. V@R Paramétrico 

O método paramétrico de cálculo utiliza os preços históricos de investimentos de um 

determinado período e calcula seu desvio padrão. Assumindo que os retornos e volatilidade 

seguem uma distribuição normal, é possível calcular qual a perda máxima de seu ativo em um 

determinado intervalo de confiança. 

Suas vantagens consistem na facilidade de implantação e rapidez com a qual os resultados 

são obtidos. 

As desvantagens são que caso o retorno de seu ativo siga uma distribuição que tenha as 

caudas com maior peso, um modelo que assume uma distribuição normal pode subestimar o 

verdadeiro value at risk. 

C. V@R Monte Carlo 
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Este método é semelhante ao cálculo histórico do V@R, a diferença está nos retornos 

utilizados para análise. A Simulação de Monte Carlo cria diversos cenários utilizando números 

aleatórios.  

As vantagens deste método são: amplamente aplicável e é capaz de capturar o 

comportamento da trajetória dependente de produtos complexos.  

As desvantagens são: é necessário o uso de uma matriz covariância, isto introduz uma 

fonte de erro, pois sua precisão é limitada pela exatidão da matriz. Caso a simulação demande 

maior precisão, mais iterações de dados são necessárias. 

D. Metodologia utilizada pela Guepardo 

A metodologia utilizada pela Guepardo consiste no estudo do V@R histórico utilizando 

retornos diários de até 1 ano atrás (252 dias úteis). O estudo consiste em calcular retornos para 

todos os ativos considerando todos os fundos geridos pela Guepardo nos dias de análise. Vale 

ressaltar que mesmo a Guepardo possuindo diferentes fundos, todos possuem as mesmas 

posições percentualmente, portanto ao fazer o estudo do total de ativos, é seguro falar que cada 

fundo separadamente possui um V@R semelhante. Fundos de investimento específicos são 

retirados da conta para não contaminar a distribuição. 

Com os retornos de 252 períodos, calcula-se a média e o desvio padrão destes valores. 

Então, com uma confiabilidade de 95%, calcula-se o V@R da carteira da Guepardo a partir da 

seguinte equação: 

V@R = µ + Z * σ 

Onde: µ = média  

σ = desvio padrão  

Z = Grau de confiabilidade 

O valor de Z varia de acordo com o grau de confiabilidade que se deseja utilizar no estudo 

de probabilidades. A Guepardo utiliza um grau de confiabilidade de 95%, o que representa um Z de 

1,96. 

A mesma análise feita para os ativos em carteira da Guepardo é feita para o índice 

Bovespa, utilizando o mesmo período e grau de confiabilidade. Isto é feito para ter um parâmetro 

de comparação. 

Por ser uma medida diária, a Guepardo calcula o V@R de diferentes períodos de modo a 

mostrar a sua variação ao longo do tempo. 
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3.2 – Teste de correlação 

A correlação entre os fundos também é um dos pontos analisados. Como os fundos 

possuem carteiras semelhantes, é esperado que seus retornos também o sejam. Portanto é feito 

uma análise na correlação do retorno de três fundos distintos. Para que haja o enquadramento dos 

fundos nesta análise, é necessário que o valor mínimo da correlação não seja menor que 90%. 

Caso o valor esteja abaixo disso, é necessário uma explicação da gestão. 

 

4.  Risco de Liquidez 

Risco de liquidez pode ser definido como o risco decorrente da possibilidade de perdas 

provocadas pela incapacidade de uma posição ser desfeita rapidamente, ou da obtenção de 

funding em função das condições adversas de mercado. O Risco de Liquidez pode ser classificado 

em dois tipos: 

(i) Risco de Liquidez de Fluxo de Caixa: possibilidade de perdas devido ao 

descasamento entre pagamentos e recebimentos que afetem a capacidade de pagamento da 

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

e obrigações; e 

(ii) Risco de Liquidez de Mercado: possibilidade de perdas na liquidação de uma 

posição com participação relativamente significativa no mercado, de uma estratégia de liquidação 

acordada, de características da operação e/ou da perda de valor dos ativos que compõem a 

liquidez.   

O Risco de Liquidez dos fundos é verificado de forma diária. Gerimos majoritariamente 

fundos de “Valor”, com possibilidade de concentração em ativos de Renda Variável. Essas 

características do produto requerem verificação de forma periódica e apurada dos riscos inerentes 

à Liquidez. 

Atualmente, a totalidade dos fundos geridos pela Guepardo são fundos líquidos, de 

condomínio aberto. Além disso, a estrutura dos fundos Guepardo é majoritariamente formada por 

poucos fundos Máster FIAs alimentados por Feeders FIC-FIAs. A carteira de ativos dos fundos 

Máster é formada integralmente por ações negociadas em bolsa, o que implica alto grau de liquidez 

na média.  O passivo dos fundos feeders, por sua vez, tem a característica de ser alongado quase 

em sua totalidade por regras de cotização de resgates mais longas, de minimamente 30 dias.  
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4.1 - Gestão do risco de liquidez segundo matriz ANBIMA 

O objetivo dos controles de liquidez dos fundos Guepardo é aferir se a oferta de liquidez do 

conjunto da ativos que compõem  as carteiras é suficiente para atender à demanda por liquidez 

gerada pelo conjunto de cotistas. Para isso, a gestão da liquidez dos fundos da Guepardo 

Investimentos é realizada em três níveis: 

-  gestão de liquidez dos fundos Máster; 

- gestão de liquidez dos Feeders; e 

- gestão global de liquidez. 

Para realizar essa gestão, utilizam-se metodologias de análise que visam a compreender o 

comportamento do (a) passivo dos fundos (padrões de resgates e fluxos de saídas de caixa), do (b) 

ativo dos fundos (padrões de liquidação de ativos componentes da carteira dos fundos e fluxos de 

entradas de caixa), e (c) comportamento de passivo e ativo dos fundos em situação de estresse. 

A. Análise do passivo 

i.  Elementos considerados 

Na análise do passivo, levamos em consideração os seguintes aspectos: 

(i) Probabilidade de resgates dos fundos; 

(ii) Segmentação e análise do passivo em “tipos”: Varejo, Private, Pessoa Jurídica, 

EFPC, Institucionais, Outros. 

(iii) Grau de concentração de Alocadores / Distribuidores 

(iv) Concentração em grandes cotistas individuais 

(v) Consideramos o prazo de resgate e liquidação dos distintos fundos da casa. 

ii. Níveis de análise 

A metodologia base de apuração de probabilidade de resgates tem como ponto de partida a 

matriz de probabilidade de resgate para fundos divulgada mensalmente pela ANBIMA. A partir dela, 

calculamos a probabilidade de resgate dos fundos da Guepardo, observando três níveis: 

- nível feeders: composição do passivo dos FIC FIAs que alimentam os fundos máster em 

vista da regra de resgate descrita no regulamento desses fundos (normalmente 30 dias): 
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- nível másters: entende-se o passível dos másters como sendo uma projeção do passivo 

agregado dos feeders investindo nos respectivos másters, em vista de regra de resgate baseada 

em 1 dia útil; e 

- nível global: todos os fundos têm seu passivo agregado, como se toda a estratégia 

alimentasse apenas um fundo de investimento. Assim o passivo global considerado é relativo à 

totalidade de clientes dos fundos Guepardo. 

iii. Processo de análise 

Revisão de fluxos financeiros. O processo de análise inicia-se pela revisão dos fluxos 

financeiros de saída previstos. Resgates já agendados aguardando cotização, portanto, são 

registrados e os fluxos certos de saída são excluídos do PLF do fundo, reduzindo o valor de 

liquidez disponível. 

Segmentação do passivo. O passivo dos fundos Guepardo é segmentado por tipo de 

investidores, de modo a produzir uma imagem das posições dos investidores segundo as 

categorias varejo PF, private, PJ, EFPC, institucionais, e outros. Essa imagem é produzida em três 

níveis: 

- nível feeders: os investidores identificados nos FIC FIAs são segmentados, e suas 

posições são identificadas; 

- nível másters: projeta-se os segmentos identificados nos feeders sobre os másters, de 

modo a conseguir as devidas proporcionalidades; e 

- nível global: agrega-se todos os investidores finais e verifica-se sua segmentação. 

Matriz Anbima. Usando a matriz de probabilidade de resgates da ANBIMA, com base na 

metodologia descrita nas diretrizes sobre liquidez de fundos, são calculados os valores 

probabilísticos de resgates nos três níveis descritos acima de acordo com a segmentação 

realizada. As probabilidades são verificadas em relação aos vértices descritos nos regulamentos 

dos fundos minimamente: 

- nível feeders: nível másters: todos os vértices 1,2,3,4,5, 21, 42, 63 

- nível másters: todos os vértices 1,2,3,4,5, 21, 42, 63; e 

- nível global: todos os vértices 1,2,3,4,5, 21, 42, 63. 

Atenuantes. Os seguintes atenuantes são considerados: 
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- As probabilidades indicadas são atenuadas em vista de cotistas relacionados com a 

gestora em 50%.  

- As probabilidades de resgates de fundos de sócios são descontadas inteiramente 

(100%); 

- Fundos PIPEs têm lockup (carência de resgate), e o prazo de lockup é considerado 

na probabilidade de resgate; 

- As probabilidades indicadas são atenuadas em fundos fechados à captação (como o 

Guepardo C) em 50%; 

Agravantes. As probabilidades indicadas são agravadas em vista de grandes cotistas e 

cotistas relacionados a grandes alocadores e distribuidores em 10%. 

Dispersão do passivo. Procede-se com uma análise de dispersão do passivo, que monitora 

em bases mensais o posicionamento dos 10 maiores clientes em bases diárias, e qualquer resgate 

ou aplicação de tais clientes é revista em Comitê de Risco. 

B. Análise do ativo 

A disponibilidade de liquidez é calculada à partir da análise dos ativos da carteira. Deseja-se 

entender o quanto do valor de cada ativo poderá ser liquidado diariamente, em vista do volume 

total médio de negociações (ADTV – average daily transaction volume). 

i. Cálculo do volume médio negociado (ADTV) ponderado: 

 Para a quase totalidade de nossos ativos, compostos por ações de companhias abertas, 

efetuamos uma ponderação do volume de ações negociadas (ADTV) em diversos períodos (de 1 

até 6 meses).1 O ADTV medido é ponderado nas seguintes proporções: 

- 1º mês mais recente: 35,0% do ADTV ponderado 

- 2º mês mais recente: 25,0% do ADTV ponderado 

- 3º mês mais recente: 15,0% do ADTV ponderado 

- 4º mês mais recente: 12,5% do ADTV ponderado 

- 5º mês mais recente: 7,5% do ADTV ponderado 

- 6º mês mais recente: 5,0% do ADTV ponderado 

                                                
1
 Caso a gestora verifique ao longo do tempo que são necessárias pequenas mudanças nessa 

ponderação, a mesma poderá ser feita sem a necessidade de atualização desse manual. 
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ii. haircut 

Além disso, aplica-se um haircut de 33% do volume médio negociado no período. Em outras 

palavras, considera-se que, diariamente, os fundos conseguirão fazer sem impactos no preços 

apenas 33% do valor do ADTV ponderado nos termos acima descritos. 

iii. cálculo da disponibilidade de liquidez por vértice 

Com base no ADTV ponderado calculado, aplicando-se o haircut indicado, é projetada a 

liquidez de ativo por fundo por vértice nos termos indicados acima. Seguem-se as mesmas 

matrizes de vértices fundos conforme indicado acima: 

- nível feeders: todos os vértices 1,2,3,4,5, 21, 42, 63 D.U.s em todos os feeders; 

- nível másters: todos os vértices 1,2,3,4,5, 21, 42, 63; e 

- nível global: todos os vértices 1,2,3,4,5, 21, 42, 63. 

iv. Margens e ajustes 

Não utilizamos derivativos em nossa estratégia “Long Only”. Sendo assim as posições se 

encontram livres de bloqueios por chamada de Margem e disponíveis para negociação. 

4.2 – Teste de stress 

Por fim, realizamos testes de stress de liquidez nos seguintes formatos: 

– Cálculo de possível desbalanceamento do portfolio por causa da não venda de ativos 

ilíquidos e o quão impactado seria o portfolio; 

– O não pagamento dos resgates pedidos pelos cotistas (gate). O caso extremo de não 

realizar o pagamento do resgate do cotista por falta de liquidez do fundo; 

A. Desbalaceamento de ativos 

Analisa-se o comportamento histórico da carteira da Gestora nos últimos 15 anos, 

considerando as movimentações de aplicação e resgate em relação ao patrimônio total do dia. 

Verifica-se a capacidade de manutenção do balanceamento da carteira em vista de tais eventos. 

Dado que existem ativos mais líquidos que outros, em casos extremos, a capacidade Nesses 

casos, verifica-se também a capacidade de ser mantido o balanceamento da carteira em vista de 

tais eventos. Os cenários testados são os seguintes: 
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- Em até 30 dias, considerando-se 95% de Intervalo de Confiança, com 1,96 desvios 

padrões da média – resgate de 8,80% do patrimônio total; 

            - Entre 31 dias e 90 dias – resgate de 25% do patrimônio total; 

- Entre 91 dias e 360 dias – resgate de 70% do patrimônio total;  

Verifica-se se os ativos conseguem ser vendidos no período necessário ou se sobram 

ativos não vendidos e que precisam ser vendidos no período seguinte. Em cada um desses 

períodos verifica-se qual é a concentração de cada ativo e se a mesma está acima do permitido 

pelo comitê de investimento. 

B. Casos de iliquidez – não pagamento do resgate (gate) 

Considera-se por período de resgate dos fundos (atualmente de 1 a 30 dias) e no stress test 

considera-se um resgate de 70% dos investidores no período de 1 ano, verificando os prazos de 

cada um dos fundos e vendo qual intervalo entre o que pode ser resgatado e o cálculo de stress. 

4.3 – Aplicação de soft limits e hard limits 

Trabalhamos preventivamente com política interna definida de Soft e Hard Limits para 

controle de liquidez.  

Consideramos Soft Limit como um alerta inicial para situações que requerem atenção e 

monitoramento, no entanto ainda possuem margem de manobra considerável. Nosso Soft Limit é 

acionado quando atingimos 100% da capacidade máxima de alocação em um determinado ativo na 

janela de 30 ou 90 dias.  Nessa situação, um e-mail de alerta será enviado ao GESTOR para que 

tome ciência sobre o status da posição.  

Nosso Hard Limit é acionado quando uma posição atinge 100% da capacidade máxima de 

alocação em um determinado ativo na janela de 360 dias.  Nestes casos , a posição demanda 

atenção máxima da Gestão e equipe de Risco e Compliance. O Gestor é informado formalmente 

por e-mail e o comitê de Risco pode ser convocado em carácter de exceção.  

 

5.  Risco de Concentração 

 O risco de concentração pode ocorrer, e deve ser verificado de forma periódica. A 

concentração por ativo é apresentada semanalmente no Comitê de Investimento e confrontada 

com o percentual máximo permitido pelo próprio Comitê. A Guepardo possui um “soft limit” de  

concentração de 25% do Patrimônio Líquido do Fundo por emissor. Ao excedê-lo, o GESTOR será 

alertado diariamente através do Relatório de Risco, para que tome ciência sobre o status da 
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posição. Possuímos um “hard limit” de 30% do Patrimônio Líquido do Fundo. Caso exceda o limite, 

o Gestor será informado formalmente por e-mail e o comitê de Risco pode ser convocado em 

carácter de exceção para enquadramento imediato. A exceção se dá em posições de empresas 

nas quais estivermos em “quiet period”. Nestes casos, aguardaremos a liberação de operações 

para enquadramento.  

 Caso seja verificada uma incongruência, será apontado na ATA do Comitê de 

Investimentos que ocorre semanalmente e ao longo do tempo as movimentações desse ativo serão 

acompanhadas. 

 

6. Risco de Crédito e Contraparte 

 Ativos B3. Os ativos investidos pela gestora são negociados na B3, possuindo risco 

de contraparte praticamente nulo.  

Renda fixa pública. No investimento em renda fixa (caixa do fundo), utiliza-se o fundo de 

zeragem do administrador (apenas títulos públicos) ou a compra de títulos públicos através da 

SELIC em corretoras pré-aprovadas no Comitê de Corretoras. 

Renda fixa privada e debentures. Excepcionalmente a Gestora poderá investir em 

debêntures e ativos de crédito relacionados com empresas investidas. Para esses casos, será 

realizada análise de risco de crédito e contraparte específica, definida caso-a-caso. Os 

investimentos serão monitorados diariamente, e marcados de acordo com seu perfil de risco e com 

informações atualizadas de negociações. 

 

7.  Risco Operacional 

 Definição de Risco Operacional: “Risco Operacional é definido como a possibilidade 

de ocorrência de perda resultante de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 

pessoas e sistemas, ou de eventos externos” (BCB – Resolução 3.380) 

São exemplos de eventos de Risco Operacional:  

I - fraudes internas; 

II - fraudes externas; 

III - demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho;  

IV - práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços; 
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V - danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição; 

VI - aqueles que acarretem a interrupção das atividades da instituição;  

VII - falhas em sistemas de tecnologia da informação; 

VIII - falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades na 

instituição. 

 

7.1 – Processo de identificação e controle de riscos operacionais 

A política de gerenciamento de riscos operacionais da Guepardo prevê: 

a) Mapeamento:  A Guepardo mapeou as principais funções internas relativas às suas 

atividades e, em relação a essas funções, determinou os processos-chave ou críticos que deverão 

ser acompanhados com maior cuidado. As funções avaliadas são as seguintes: 

- Função Gestão: envolve o processo de análise e tomada de decisão de investimento. 

- Função Trade: envolve a implementação das decisões de investimento e desinvestimento 

(relacionamento com corretoras, envio de ordens, conferência, boletagem e guarda de registros de 

negociação). 

- Função Relacionamento com Investidores: envolve o contato com clientes, políticas de 

distribuição e divulgação de fundos, cumprimento da regulamentação vigente (PDL, suitability e 

distribuição de produtos financeiros). 

- Função Controle de Passivo: envolve análise e manutenção de cadastro de clientes, 

controle de cotas, controle de registros e relacionamento com as Administradoras dos fundos. 

- Função Controle de Ativo e Valuation: envolve monitoramento de limites de composição de 

carteira, cálculo do valor de cotas, contabilização de ativos, controle de movimentação financeira, 

pagamento e liquidação dos ativos sob gestão. 

- Função Gerenciamento de Riscos e Compliance: envolve (a) identificação e mapeamento 

de riscos, estabelecimento de políticas de controle de riscos e implementação e monitoramento 

dessas políticas, e (b) determinação de regras e estabelecimento de políticas de compliance, e 

implementação, monitoramento e avaliação dessas políticas. 

- Função Infraestrutura e Administração: envolve atividades relacionadas à tecnologia de 

informação, área administrativa interna e gerenciamento de recursos humanos e físicos da 

Guepardo. 
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b) Ranqueamento de processos prioritários: em cada uma das áreas pré-determinadas os 

processos prioritários são identificados e ranqueados segundo sua sensibilidade, centralidade, 

dependências, potencial desestruturante e capacidade de produzir danos. 

 c) Desenho de processos e fluxogramas: os processos e fluxogramas de processos 

são descritos e estudados segundo sua prioridade e são produzido mapas. 

 d) Determinação de riscos operacionais em processos prioritários: com base nas 

descrições dos processos prioritários, riscos operacionais são identificados e associados aos 

fluxogramas, produzindo-se mapas de riscos. 

 e) Determinação de riscos operacionais sistêmicos: além dos riscos associados às 

funções e processos específicos, são identificados riscos sistêmicos e cenários gerais de falhas de 

infraestrutura, determinando-se planos de contingência. 

 f) Monitoramento de processos: os riscos associados aos processos mapeados são 

monitorados em bases frequentes, os fluxogramas são revistos e modificações são implementadas 

visando a prevenir falhas e corrigir desvios. 

 g) Avaliação anual: anualmente procede-se com uma revisão geral e avaliação dos 

processos, fluxogramas, mapas de risco, relatórios de monitoramento e política geral de controle de 

riscos operacionais. 

 

8.  Responsabilidades 

A política de gerenciamento de risco da Guepardo é sistêmica e envolve todos os 

Colaboradores sem exceção.  A coordenação geral das atividades de gerenciamento de risco 

operacional é realizada pelo Diretor de Risco, com auxílio dos líderes de áreas e colaboradores 

diretamente envolvidos nas funções e processos mapeados.  O Diretor de Risco é escolhido pelo 

Comitê de Estratégia e Gestão. O Diretor de Risco preside o Comitê de Risco, e reporta-se 

diretamente ao Comitê de Estratégia e Gestão. 

Caso necessário, como produto da avaliação anual da política de riscos, o Diretor de Risco 

poderá produzir um relatório anual com os principais itens relacionados aos riscos operacionais da 

Guepardo Investimentos.  Desse relatório, poderão constar avaliações quantitativas e qualitativas 

de riscos, e projeções de impactos financeiros. O Relatório será apresentado, se necessário, ao 

Comitê de Estratégia e Gestão demonstrando os potenciais riscos operacionais e depois será 

arquivado para futuras consultas. Ao longo do ano, os eventos que forem relacionados ao risco 

operacional serão catalogados para análise dos relatórios anteriores. 
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9.  Periodicidade da atualização 

 Ao menos anualmente este manual será revisado para atualização de seus 

procedimentos. A versão atualizada deverá ser registrada na ANBIMA em até 15 dias da 

aprovação, pelo comitê de risco, da versão atualizada. 

 

10.  Referência regulatória e auto-regulatória 

A Guepardo Investimentos possui o conhecimento necessário para evitar os riscos 

operacionais e tem conhecimento da importância de se tratar com seriedade tais riscos em especial 

por respeito aos cotistas, ao nosso capital proprietário, que é extremamente relevante, e à 

empresa. A empresa entende que atende à Resolução 3380 com esta política e, em adição, agrega 

valor ao negócio, pois a gestão de Risco Operacional permite um melhor planejamento das 

atividades e alinhamento das estratégias, mapeia possíveis perdas e, maximiza o retorno sobre o 

capital investido. 

 


