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EXCLUSIVO PARA USO INTERNO 
 
 

Produzido pela(s) área(s) de GRC e Risco 
Aprovado e revisado por Comitê de Risco 
 
 
A reprodução e a distribuição deste Manual fora do MODAL sem a devida autorização é 
terminantemente proibida e constitui uma violação da política de controles internos. 
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I. OBJETIVO 
 
Determinar as diretrizes de gerenciamento de liquidez das carteiras dos fundos geridos pelo 
Modal Administração de Recursos (MAR). 
 

II. ABRANGÊNCIA 
 
Esta política abrange todos os fundos abertos geridos pela MAR. 
 

III. POLÍTICA GERAL 
 
O Risco de Liquidez pode ser definido como “a possibilidade de um Fundo 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 e sem incorrer em 
perdas significativas, bem como é a possibilidade de o Fundo não conseguir negociar a preço de 
mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao volume normalmente 
transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado”1. 
A MAR entende que a melhor política de risco é aquela com forte ênfase a ações preventivas, 
com as correções de rumo sendo adotadas em casos realmente excepcionais. Buscamos 
formatar os portfólios realizando os diversos exercícios de sensibilidade que serão descritos 
nessa política, pois entendemos a liquidez como um fator de risco muito importante para os 
investidores, ensejando permanente monitoramento por parte do gestor em qualquer tipo de 
mandato. 
 

IV. CRITÉRIOS E LIMITES 
 
Critérios 
 
A aferição da liquidez dos ativos que compõem as carteiras dos fundos geridos pelo Modal 
deverá prever: 
 

 Utilização das informações relativas a depósito e margem; 
 Análise da concentração de cotistas; 
 Análise do perfil de cotização do fundo; 
 Pelo menos 2 (dois) cenários de stress de resgates. 

 

Limites 

 
 Para os fundos geridos pela MAR os limites para manutenção de títulos públicos 

alocados em garantia não devem ultrapassar o volume estipulado no regulamento dos 
fundos; 

 Os limites de stress no chamado “cenário 1” prevêem o resgate dos 5 (cinco) maiores 
cotistas de cada fundo; 

                                                           
1 Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento - Diretrizes de 
Gerenciamento de Risco de Liquidez. 
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 Os limites de stress no chamado “cenário 2” prevêem o resgate dos 10 (dez) maiores 
cotistas de cada fundo. 

Foram estabelecidos 03 limites de liquidez mínima e 01 limite de alocação em garantia para o 
controle do risco de liquidez dos fundos selecionados, que servem como balizadores para 
analisar se o fundo está sob risco de não conseguir honrar suas obrigações de resgate. Estes 
parâmetros não são aplicáveis a fundos exclusivos.  

Os limites serão descritos a seguir:  

a) Limite do Cenário de Stress 1  

O cenário de Stress 1 corresponde a situação hipotética onde os 5 maiores cotistas do fundo 
decidem realizar o resgate completo de seus recursos alocados ao mesmo tempo. O limite 
corresponde o percentual correspondente do patrimônio líquido.  

b) Limite do Cenário de Stress 2  

O cenário de Stress 2 corresponde a situação hipotética onde os 10 maiores cotistas do fundo 
decidem realizar o resgate completo de seus recursos alocados ao mesmo tempo. O limite 
corresponde o percentual correspondente do patrimônio líquido.  

c) Limite Estatístico  

O limite estatístico foi criado para permitir uma análise estatística e histórica dos resgates reais 
que aconteceram no fundo. Este limite ficou denominado como “VaR Histórico de Liquidez”. 
Inicialmente, estabelecemos um intervalo de tempo de análise. A partir do vasto número de 
datas, selecionamos apenas aquelas onde aconteceram resgates (entende-se por resgate 
qualquer dia em que a diferença entre entrada e saída de recursos foi negativa).                         
A partir desta série histórica de dias em que ocorreram resgates, calculamos o resgate em 
termos do percentual do Patrimônio Líquido daquela data, para eliminar eventuais distorções 
causadas pela diferença dos números de cotistas em épocas distantes.                                          
A série é ordenada do valor mais negativo para o menos negativo, e em seguida calculamos o 
percentil de 5% da amostra. O resultado deste cálculo corresponde ao limite estatístico, que 
indica que, para um intervalo de tempo equivalente ao analisado, apenas 5% dos resgates 
excederam o limite estatístico.  

d) Limite de Alocação de Títulos Públicos em Garantia  

Este limite estabelece a quantidade percentual máxima (em relação ao total da carteira) de 
títulos públicos que podem ser alocados como margem ou garantia de operações. O 
regulamento do fundo pode escolher o valor que desejar, porém, caso não seja informado, o 
valor default do limite será de 75% dos títulos. 

 

V. PERIODICIDADE DE AFERIÇÃO 
 

O processo de gerenciamento do risco de liquidez dos fundos é realizado com periodicidade 
mínima semanal.  
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O relatório de liquidez é gerado com frequência semanal, apenas em relação aos fundos que 
área de administração de fundos solicitar. Para cada fundo, deve ser apresentado, junto com as 
métricas de risco, as carências de cotização e liquidação. O risco de liquidez se mostra relevante 
quando temos fundos abertos com muito cotistas diferentes, pois neste caso, existe um fator 
de aleatoriedade nas movimentações de aplicações e resgates dos fundos. No caso dos fundos 
exclusivos, este fator de aleatoriedade acaba se perdendo frente ao número reduzido de 
cotistas, conferindo certo grau de transparência e previsibilidade quanto a liquidez de fundos 
com esta característica. 
 

VI. ESTRUTURA, MÉTODOS E PROCEDIMENTOS. 
 

Estrutura 

 
 A aferição dos níveis de liquidez dos fundos é efetuada pela área de riscos que é a 

responsável pela qualidade do processo e metodologia empregada.   
 

Métodos  

 
Para a aferição dos indicadores de risco de liquidez serão utilizados os seguintes métodos: 
 

 Verificação do nível de alocação de títulos públicos depositados em garantia na CBLC e 
BMFBovespa para identificar eventual necessidade de realocação destes ativos entre as 
clearings ou determinar diminuição das posições nos ativos que exigem depósito de 
margem ou garantia; 

 Para as aplicações em títulos públicos federais será considerado como posição líquida 
imediata, todo valor que não exceder 10% (dez por cento) da média diária de negociação 
referente à última semana de negociações; 

 Verificação do patrimônio dos 5 e 10 maiores cotistas, determinando possível 
necessidade de caixa em caso de resgate das posições detidas. 

 Para mensurar a liquidez dos fundos, os ativos são marcados a mercado de acordo com 
a metodologia adotada pelo administrador, utilizando fontes preferencialmente 
públicas e independentes quando disponíveis. O detalhamento da metodologia é de 
acesso público e encontra-se no manual de marcação a mercado do administrador. 

 Na análise de ativos de crédito privado, é observada a Metodologia de Cálculo de 
Liquidez para Fundos de Investimentos em Ativos de Crédito Privado da ANBIMA, além 
das metodologias aqui descritas. 

 

Procedimentos 

 
Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira do fundo, inclusive em 
decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, o administrador 
poderá dispor de todas as salvaguardas legais previstas (IN CVM 409 art. 16). 
 
Qualquer procedimento dessa natureza será acompanhado por convocação de Assembleia 
Geral Extraordinária, no prazo máximo de 1 (um) dia após a utilização das supracitadas 
salvaguardas legais. 
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VII. RESPONSABILIDADES 
 
Analista  

 
 Calcular na periodicidade prevista neste Manual, o nível de liquidez dos fundos geridos 

pelo Modal; 
 Disponibilizar relatórios que demonstrem o nível de liquidez aferido ao Gestor dos 

Fundos, Mesa de Operações e Controle de Risco. 
 

Gestor 

 
 Tomar decisões de gestão que revertam eventuais níveis de liquidez abaixo dos limites 

previamente estabelecidos. 
 
 

Diretor de Riscos 

 
 Aprovar e exigir a conformidade às diretrizes determinadas neste Manual. 

 

VIII. REVISÃO 
 
Não havendo a necessidade de alterações a esta política, deve ser efetuado o processo formal 
de revisão anual. 
 
Todas as alterações deverão ser registradas na ANBIMA em até 15 dias após terem ocorrido, 
através da utilização de carta de solicitação de registro acompanhada de cópia do referido 
Manual e encaminhados à supervisaodefundos@anbima.com.br. 

 


