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1. OBJETIVO 
A presente Política tem por objetivo formalizar os procedimentos e critérios para mensuração, controle e 
gerenciamento de risco de mercado assim como princípios e diretrizes para o acompanhamento dos riscos 
de mercado das carteiras de fundos sob gestão da BS2 Asset Management. 
 
2. REFERÊNCIAS 

• Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas Fundos de Investimentos, de 01 de julho de 
2016; 

• PO.RISCOS.002 - GESTÃO DE RISCO DE MERCADO; 

 
3. GLOSSÁRIO 

• Risco de mercado: é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da 
flutuação nos valores de mercado de posições da carteira de fundos sob gestão da BS2 Asset 
Management. O risco de mercado inclui os riscos das operações sujeitas à variação cambial, taxa 
de juros, preços das ações e dos preços de mercadorias (commodities). 

 
4. ABRANGÊNCIA 
A presente Política abrange os fundos de investimentos constituídos sob forma de condomínio aberto, para 
os quais os cotistas podem solicitar o resgate das cotas a qualquer momento, não se aplicando, portanto a 
fundos exclusivos e /ou restritos. 

 
5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E RESPONSABILIDADES 
A Estrutura Organizacional é composta de cinco níveis, com as seguintes responsabilidades: 
 

5.1. Administrador do fundo 

Pessoa jurídica autorizada pela CVM para o exercício profissional de administração de carteiras de valores 
mobiliários e responsável pela administração do fundo. O administrador é o responsável pelo Fundo e pelas 
informações perante os cotistas e a CVM, sendo o mesmo identificado no regulamento de cada fundo.  

Compete ao administrador: 

• Disponibilizar as informações da composição dos ativos e a relação da característica do passivo 
para o gestor do fundo e para a gerência de riscos para que executem respectivamente a gestão 
profissional da carteira e o gerenciamento de risco de mercado dos fundos de investimento. 

 

5.2. Gestor do Fundo  

Função desempenhada por pessoa natural ou jurídica credenciada como administrador de carteira de 
valores mobiliários pela CVM. Responsável pela gestão profissional, conforme estabelecido no seu 
regulamento, dos ativos financeiros integrantes da carteira do fundo, representada pela BS2 Asset.  
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Compete ao gestor: 
• Realizar a gestão profissional da carteira, definindo os ativos que irão compor de acordo com os 

limites estabelecidos pelo Comitê de Riscos e Liquidez e uma carteira compatível com a política de 
investimento do Fundo; 

5.3. Gerência de Riscos 

Gerência do BS2 responsável pelo gerenciamento dos riscos. A área é responsável pelo gerenciamento de 
risco de mercado, através de monitoramento dos riscos.  
 
Compete à gerência de riscos: 

• Estabelecer processo de mensuração e monitoramento do risco de mercado de forma a garantir a 
identificação, a análise e controle de risco de mercado preciso e tempestivo; 

• Documentar as políticas e estratégias de gerenciamento de risco de mercado, com os limites 
definidos pelo Comitê de Riscos; 

• Realizar a análise do risco de mercado semanalmente; 

• Disponibilizar a análise dos riscos de mercado em relatórios semanais para o Comitê de Riscos ou 
a qualquer tempo que houver alterações significativas de cenários econômicos que possam gerar 
volatilidade e impactar significativamente as tendências das posições de riscos de mercado;  

• Realizar análises tempestivas de risco de mercado dos fundos quando solicitado pelo Comitê ou em 
cenários adversos. 

• Revisar as documentações e processos sempre que necessário. 

 

5.4. Comitê de Riscos 

Responsável pela análise dos relatórios de risco de mercado recebidos da Gerência de Riscos, definição 
dos critérios de alocação de recursos, bem como definição de limites de risco de mercado.  
 
Compete ao Comitê: 

• Definir as diretrizes e estratégias a serem seguidas pela Gerência de Riscos; 

• Definir limites aceitáveis bem como rever os limites de risco de mercado; 

• Deliberar sobre a alocação dos ativos; 

• Informar ao Gestor do fundo todas as deliberações que possam impactar a composição de sua 
carteira. 

 
O Comitê é formado por:  

• Gestor da área de investimentos da BS2 Asset Management 

• Diretor de Riscos do Banco BS2. 

• Gerência de Riscos do BS2 (convidado). 
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5.5. Compliance 

• Responsável pelo acompanhamento no atendimento dos Órgãos Reguladores; 

• Supervisão da aplicação das políticas internas e externas na gestão de fundos conforme 
estabelecido pelos Órgãos Reguladores e orientar às áreas quanto ao atendimento; 

 
6. METODOLOGIA 
Para que um fundo seja considerado enquadrado com relação ao risco de mercado é estabelecido um 
limite de risco de mercado. Este limite é o valor máximo que o fundo considera aceitável de exposição para 
Risco de Mercado.  
 
O acompanhamento deste limite permite determinar um plano de ação para as situações em que a 
exposição do risco de mercado extrapole os níveis superiores estabelecidos pelo Comitê de Riscos da BS2 
Asset. 
 
A principal medida para Gerenciamento de Risco de Mercado é o "Value at Risk" (VaR) que é um modelo 
matemático que estima, baseado em premissas históricas e estatísticas, a perda financeira provável para 
um determinado horizonte de tempo, dada a exposição de seus investimentos. Deve ser ressalvado, no 
entanto, que esses modelos são baseados em simulações e medidas estatísticas, possuindo, desse modo, 
graus de confiabilidade limitados, de forma que perdas maiores que as estimadas podem ocorrer, sem que 
seja possível prever o valor real de tais perdas.  
 
O modelo utilizado na BS2 Asset Management para cálculo do VaR é modelo paramétrico para um dia com 
95% de confiança. 
 
Os parâmetros para cálculo do VaR são estabelecidos pelo Comitê de Riscos da BS2 Asset e podem ser 
alterados de acordo com mudanças estruturais no mercado, ou a qualquer momento a critério Comitê de 
Riscos da BS2 Asset. 
 

6.1. Limites 

6.1.1. Limite de value-at-risk (VAR) e Stress 

O limite de risco de mercado dos fundos da BS2 Asset Management, representado pelo Value-at-Risk 
(VaR)  e Value-at-Risk Stress (VaR stress) é definido conforme o tipo do fundo, conforme explicitado 
abaixo: 
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Exceções:  

• Caso o fundo não se enquadre no perfil médio, limites diferenciados podem ser aprovados pelo 
Comitê de Riscos da BS2 Asset. 

6.2. Monitoramento 
O monitoramento do risco mercado dos fundos é realizado diariamente ou semanalmente conforme 
definição do Comitê de Riscos da BS2 Asset. 
 
Para garantir um monitoramento eficaz são feitos os seguintes procedimentos: 

• São cadastrados no sistema os critérios e definições estabelecidos para cada tipo de fundo; 

• Parametrizado o sistema para calcular o VaR conforme definido nesta política; 

• Através de relatórios gerados pelo sistema são monitorados o VaR diariamente; 

• Em caso de desenquadramento do VaR, são gerados alertas ao Comitê de Riscos da BS2 Asset; 

• O Comitê de Riscos da BS2 Asset poderá adotar medidas corretivas em até 20 dias úteis, o que 
será acompanhado pela Gerência de Riscos. 

 

6.3. Relatórios de Risco 
O relatório de risco de mercado que será disponibilizado semanalmente pela Gerência de Riscos ao Comitê 
de Riscos da BS2 Asset e irá contemplar VaR e VaR stress das carteiras, avaliando para cada fundo se 
existe o desenquadramento  dos limites (quando os limites estabelecidos para VaR e VaR stress do fundo 
for extrapolado). 
 
Apesar do relatório ser disponibilizado semanalmente, o monitoramento de riscos de mercado pode a 
qualquer tempo gerar alertas tempestivos para o Comitê de Riscos da BS2 Asset, em caso de 
desenquadramento dos limites estabelecidos para cada fundo. 
 

6.4. Situações Especiais de Risco 
Sempre que for detectada alguma situação especial de volatilidade de mercado que pode provocar perdas 
pelas oscilações de preços e taxas, a Gerência de Risco informa imediatamente ao Comitê de Riscos da 
BS2 Asset e ao Gestor, indicando o fundo e quais ativos do fundo se encontram nesta situação, para que o 
mesmo possa avaliar e atuar, sem prejudicar o resultado do fundo.  
 

6.5. Revisões 
Esta Política será revisada pela Gerência de Riscos com a periodicidade mínima anual sempre observando 
as políticas e estratégias definidas pelo Comitê de Riscos da BS2 Asset e as regulamentações em vigor. 
Após a revisão o mesmo deverá ser aprovado/avaliado pelo Comitê de Riscos da BS2 Asset. 
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