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Introdução 
 

Este manual de gerenciamento de risco de liquidez foi criado pela equipe da Esh Capital e visa atender 
os requerimentos contidos na Instrução Normativa 558, da Comissão de Valores Mobiliários 
(ICVM558), no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos e na 
Resolução 4.090 do Conselho Monetário Nacional. As políticas e processos contidos neste documento 
foram aprovados pela diretoria da Esh Capital. 

 

Definição 
 

De acordo com a diretriz da ANBIMA, Risco de Liquidez é a possibilidade do fundo/carteira não honrar 
de forma integral as necessidades imediatas e futuras do passivo do fundo (resgates de cotistas, 
despesas legais e administrativas do fundo/carteira, custo com a contratação de prestadores de 
serviços para o fundo, entre outras) e também do ativo do fundo/carteira (depósito de garantias, 
pagamento de ajustes, dificuldade em negociar um ativo aos preços de mercado em função do volume 
elevado da posição x o mercado, entre outras). 

 

Objetivo 
 

Este Manual de Gerenciamento de Liquidez tem como objetivo apresentar e disciplinar as regras de 
controle e de gestão liquidez das carteiras dos fundos de investimento a fim de mitigar possíveis riscos 
que estão sob sua gestão. 

 

Metodologia 
 

A metodologia de gerenciamento utilizada pela gestora se baseia em análises de fluxo de caixa e 
utilização de controles de liquidez por meio indicadores de risco. Essas análises são feitas diariamente, 
buscando mostrar a situação de liquidez dos fundos em relação à Margem de Segurança ao Risco de 
Liquidez. 

Análise de fluxo de caixa:  
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A análise de fluxo de caixa é utilizada na avaliação da liquidez da instituição, uma vez que permite 
mapear todos os ativos e passivos da instituição no horizonte de tempo. 

Caso o fundo apresente um desenquadramento quanto a definição, a área de Risco aciona a Gestão 
para enquadramento imediato. 

Monitoramento de Risco de Liquidez 
 

Controle de Descasamento entre Ativo e Passivo: 

A estratégia de investimento da Esh Capital não permite ocorrer descasamento entre ativo e passivo, 
uma vez que todo o capital ainda não investido é mantido em renda fixa de liquidez diária com baixo 
risco definido na Política de Risco da instituição, e o capital já investido está empregado em ativos 
líquidos.  Deixamos uma margem de liquidez entre 05 e 10% do PL, com disponibilidade suficiente para 
honrar seus compromissos.  

Margem de Segurança ao Risco de Liquidez: 

É definido pelo Comitê de Riscos e Investimentos o percentual do PL dos fundos alocado em ativos de 
liquidez imediata.  

Teste de Estresse: 

A Esh Capital através do Sistema de Risco contrato M´Boituva, é responsável pelo controle de risco, 
baseado em metodologias de Value at Risk (VaR) e Testes de Stress, além de efetuar o planejamento 
do fluxo de caixa e controle de indicadores de risco, através do acompanhamento de relatórios diários 
e mensais. Caso algum limite seja excedido, a administradora emite um alerta para que o gestor atue 
visando restabelecer os padrões definidos. A Administradora, no caso a CM Capital Markets, também 
monitora e emite alertas para nós gestores, caso algum limite seja excedido, visando restabelecer os 
padrões definidos. 

O Fundo por ser uma FIM com tributação de renda variável, deve estar sempre comprado em ações 
no mínimo de 67% do seu PL.   

As ações/ativos escolhidos são sempre com bastante liquidez e no caso de haver ativo sem liquidez, o 
fundo pode ter até 10% do seu PL investido.  

O prazo de resgate é D+16 para conversão e D+18 para pagamento. 

 

Monitoramento das Carteiras em relação ao Enquadramento 
 

Avaliação do enquadramento do ativo frente à classe do fundo, seu regulamento e portfolio corrente. 
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O Gestor responsável pelo procedimento de aquisição, ao realizar a análise dos investimentos 
pretendidos, os submete à uma planilha online proprietária gerencial de enquadramento. Esta planilha 
observa as regras relativas aos regulamentos dos fundos de investimentos, de forma que o 
enquadramento seja sempre preservado, emitindo alertar em caso de desenquadramento. 

No caso de desenquadramento dos fundos de investimento sob nossa gestão, a Tática dá um prazo 
aos seus gestores de um prazo máximo de 24 horas para que os mesmos sejam reenquadrados da 
seguinte forma: 

a) A venda ou compra imediata dos ativos que são alvo do desenquadramento; 
b) No caso de ativos com menor liquidez, serão reduzidos gradualmente, buscando melhores 

esforços no que diz respeito a taxas de vendas, causando o menor impacto possível. 

Estrutura Organizacional 
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O Comitê de Investimentos é responsável pela definição do critério de alocação de recursos do ponto 
de vista de risco de liquidez, bem como pela definição da margem de segurança do risco de liquidez. 
O monitoramento é feito pelo Comitê de Riscos e Compliance composto pelos sócios da empresa, que 
se reúnem semanalmente para realizar a análise da exposição ao risco de liquidez, e caso necessário, 
podem convocar reunião extraordinária a qualquer momento. 

Toda a definição de tomada de decisão e aprovação dentro do Comitê, são formalizadas em atas. 

 

 

Riscos pré-estabelecidos por produtos e /ou estratégias 
 

Fundo V@r total   
Samba Theta FIM 4,5%   

    
Estratégias : Samba Theta   

Special Situation Pode ter no mínimo 
40% do PL 

 São operações 
que tem como 
driver um 
evento 
específico, 
seja ele de 
governança, 
legal, 
regulatório ou 
societário. 

 Não possuiu 
limite de 
posições 

 

 

Long & Short Pode ter até 30% do PL 
do fundo 

 carrega até 20 
pares 
(intrassetoriais 
e/ou ONxPN) 

 V@R:  2,5% 
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Long Only Pode ter até 30% do PL 
do fundo 

 carrega de 7 a 
12 ações (de 
small caps a 
blue chips) 

 V@R: 4,5% 
 

 

    
 

Ressaltamos que quando as estratégias citadas não estão usando todo o seu limite, elas não se 
acumulam nas outras estratégias. O saldo fica aplicado em Caixa. 

 

 

 

 

 

Periodicidade dos Controles e Testes de Verificação  
 

Os controles são efetuados diariamente. O acompanhamento do mercado e as mudanças na liquidez 
dos ativos e dos passivos são discutidos no Comitê.  

Testes de verificação de aderência/eficácia, são efetuados com a periodicidade mínima de seis meses 

Este Manual tem revisão prevista a cada 12 meses ou em caso de mudanças internas na gestora, este 
prazo deverá ser antecipado. 
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Área responsável: Risco e Compliance. 
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