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I. INTRODUÇÃO 

 

Este Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez dos Fundos de Investimento administrados pela 

Accendo Serviços Financeiros Ltda. e da Accendo Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários Ltda. (em conjunto a “ACCENDO”) estabelece os controles e procedimentos para 

gerenciamentodo risco de liquidez das carteiras dos fundos de investimento sob administração da 

ACCENDO em cumprimento ao disposto na Instrução 555 publicada em 17 de dezembro de 2014 

(“ICVM 555”) pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e observando também as regras 

publicadas pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(“ANBIMA”): (i) “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração de Recursos 

de Terceiros publicado em 23 de maio de 2019 (“Código ANBIMA de Administração”); (ii) 

“Metodologia de Cálculo de Liquidez para Fundos com Investimentos em Ativos de Crédito Privado” de 

08 de fevereiro de 2019; e (iii) “Diretrizes de Gerenciamento de Risco de Liquidez” de 01 de outubro de 

2015 (“Diretrizes ANBIMA”). 

 

Este Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez é aplicável a todos os fundos de investimento 

administrados pela ACCENDO e constituídos sob a forma de condomínio aberto, para os quais os 

cotistas podem solicitar o resgate de cotas a qualquer momento. Entretanto, este Manual de 

Gerenciamento de Risco de Liquidez não é aplicável aos fundos de investimento exclusivos e/ou 

reservados. 

Este Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez deve ser revisto pelo menos anualmente pelo 

Diretor de Precificação, Risco e Enquadramento, que deve assegurar que suas disposições continuem a 

refletir adequadamente as regras em vigor previstas na legislação e na regulamentação aplicáveis a 

ACCENDO e a sua atividade de administração fiduciária de carteiras de valores mobiliários (i.e. fundos 

de investimento e carteiras administradas). 

Vale ressaltar que, cabe a “Diretoria”, que é composta por todos os sócios da ACCENDO, aprovar este 

Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez e demais regras internas da ACCENDO e 

supervisionar o cumprimento e a efetividade dos procedimentos e controles internos neles contidos.  

Os Colaboradores devem consultar o Diretor de Precificação, Risco e Enquadramento sempre que 

tiverem dúvidas sobre este Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez. 

 

II. DEFINIÇÃO 

 

O risco de liquidez é geralmente definido como a capacidade de um fundo de investimento em cumprir 

suas obrigações esperadas e inesperadas de maneira eficiente, sem prejuízo significativos e mantendo 

um tratamento igualitário tanto aos cotistas que solicitaram resgates quanto aos que permanecem 

investidos. Dessa forma, sob a perspectiva do ativo investido, concretiza-se pela possibilidade de um 

fundo de investimento não conseguir negociar, a preços de mercado, uma posição devido ao seu 

tamanho elevado em relação ao volume normalmente transacionado ou em razão condições específicas 

de mercado. 

 

O nível de liquidez dos fundos de investimento está sujeito às condições dos mercados e seus efeitos 

sobre os tipos de ativos componentes da carteira. O passivo resulta não apenas das obrigações diárias 

com margens e liquidações, mas principalmente da solicitação de resgates pelos cotistas em 

cumprimento à política de investimento e regulamento do produto específico. 
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Segundo norma vigente, tanto gestores e administradores fiduciários de fundos de investimento devem 

manter sistemas de gestão de liquidez para avaliar e garantir que os recursos estejam disponíveis em 

momentos apropriados. Um elemento-chave desses sistemas é monitorar o fluxo de caixa e nível de 

monetização dos ativos investidos de forma a adequar-se a volumes e prazos de resgates inesperados 

que possam se originar de fatores de mercado específicos que venham a impactar negativamente os 

respectivos fundos de investimento.  

 

III. REGULAÇÃO VIGENTE 

 

Segundo a Instrução 558 publicada em 26 de março de 2015 pela CVM o administrador fiduciário deve 

supervisionar diligentemente a gestão de riscos implementada pelo gestor contratado.  

 

Ademais, a ICVM 555, em seu artigo 91, bem como o Código ANBIMA de Administração e as Diretrizes 

ANBIMA trouxeram aos gestores e administradores fiduciários a necessidade de adequação entre as 

decisões de investimento e a atualização das diretrizes relativas aos procedimentos mínimos de controle 

e gerenciamento da liquidez das carteiras dos fundos de investimento.  

 

Vale ressaltar que, a ICVM 555 exige que os critérios utilizados na elaboração das políticas, 

procedimentos e controles internos de liquidez, inclusive em cenários de estresse, devem ser 

consistentes e passíveis de verificação. 

 

No que tange as Diretrizes ANBIMA específicas para o gerenciamento do risco de liquidez, a ANBIMA 

sugere: 

▪ Descrição do processo formal para a prática de gestão de risco de liquidez, de acordo com as 

características de cada gestor de recursos, considerando a concentração e movimentação dos 

diferentes ativos dos fundos de investimento e o monitoramento dos seus passivos. 

▪ Metodologia baseada em critérios estatísticos consistentes e verificáveis para o cômputo de 

testes de estresse, cálculo de liquidez mínima dos ativos, a definição da periodicidade adequada, 

de acordo as características de cada fundo de investimento e condições do mercado e a 

disponibilidade mínima de recursos, compatível como perfil de obrigações do fundo de 

investimento. 

▪ Identificação da estrutura operacional, mapeando a interação entre as diferentes estruturas 

organizacionais, hierarquia, e identificando potenciais conflitos de interesse e formas de 

mitigação. 

 

Dessa forma, caberá ao gestor do fundo de investimento incorporar ao seu processo de decisão o impacto 

que o ativo terá quanto a capacidade de manter o fundo de investimento em níveis adequados de 

liquidez e condizentes com o regulamento e perfil de cotistas. O administrador fiduciário deverá 

gerenciar o nível de liquidez geral da carteira mediante modelos teóricos descritos nesse Manual de 

Gerenciamento de Risco de Liquidez de forma a assegurar a aderência da carteira ao perfil dos cotistas 

e prazos de resgates descritos no regulamento.  

 

Segundo o artigo 91 da ICVM 555, o administrador fiduciário e o gestor de recursos devem, 

conjuntamente, adotar as políticas, procedimentos e controles internos necessários para que a liquidez 

da carteira do fundo de investimento seja compatível com os prazos previstos no regulamento para 

pagamento dos pedidos de resgate e o cumprimento das obrigações do fundo de investimento. Ademais, 

as políticas, procedimentos e controles internos de que trata o caput devem levar em conta, no mínimo: 

(i) a liquidez dos diferentes ativos financeiros do fundo de investimento; (ii) as obrigações do fundo de 

investimento, incluindo depósitos de margem esperados e outras garantias; (iii) os valores de resgate 
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esperados em condições ordinárias, calculados com critérios estatísticos consistentes e verificáveis; e 

(iv) o grau de dispersão da propriedade das cotas. 

 

Além disto, segundo este artigo, o administrador fiduciário deve submeter a carteira do fundo de 

investimento a testes de estresse periódicos com cenários que levem em consideração, no mínimo, as 

movimentações do passivo, a liquidez dos ativos, as obrigações e a cotização do fundo de investimento. 

 

 

 

 

IV. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

A. Atribuições  

 

São obrigações do Diretor de Precificação, Risco e Enquadramento: 

▪ Definir e aprovaras políticas e manuais para o gerenciamento do risco de liquidez;  

▪ Definir e aprovar os limites operacionais de liquidez e procedimentos de enquadramento no caso 

de fundos de investimento com níveis superiores aos definidos em política;  

▪ Estabelecer modelos e processos de monitoramento e controle do risco de liquidez dos fundos de 

investimento administrados;  

▪ Manter um nível adequado de comunicação com a Diretoria e gestores de forma dar 

transparência de maneira tempestiva aos casos onde o risco de liquidez esteja em situações não 

condizentes com os limites aprovados;   

▪ Comunicar e atender sempre que solicitado aos órgãos reguladores sobre a liquidez dos fundos 

de investimento sob administração; 

▪ Garantir ao fundo de investimento um volume adequado de ativos líquidos suficientes para 

suportar as suas obrigações sem o risco de incorrer em perdas significativas nas suas posições; e 

▪ Manter relações com os gestores de forma a assegurar o controle e estratégia de gerenciamento 

do risco de liquidez do fundo de investimento quando na decisão dos ativos investidos pelos 

fundos de investimento. 
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B. Organograma 

 

 

C. Comitê de Risco de Mercado, Liquidez e Crédito e Enquadramento (“Comitê”) 

 

▪ Atribuições: Deliberar sobre o nível de solvência e risco assumido pelo fundo de investimento 

quando sujeito a impactos em condições desfavoráveis de mercado dos fundos de investimento 

administrados de forma a assegurar a capacidade do gestor de recursos de cumprir com a 

obrigação de resgates conforme as regras estabelecidas em regulamento e limitar possíveis 

perdas aos cotistas. O acompanhamento do risco de mercado e da liquidez diária dos fundos de 

investimento caberá ao Diretor de Precificação, Risco e Enquadramento que orientará este 

Comitê quanto aos riscos assumidos mediante relatório especifico. Caberá exclusivamente a 

este Comitê deliberar sobre a adequação das ações de mitigação por parte do gestor ou de 

definir a necessidade de qualquer ação adicional. 

▪ Composição: Presido pelo Diretor de Precificação, Risco e Enquadramento e composto também 

pela Diretora de Compliance. 

▪ Processo Decisório: Voto simples dos integrantes formalmente nomeados presentes na reunião.  

▪ Frequência: Se reúne com periodicidade mínima anual e extraordinariamente sempre que 

necessário. 

▪ Registro das Decisões: As reuniões são formalizadas em ata e arquivadas pelo Diretor de 

Precificação, Risco e Enquadramento por um período mínimo de cinco anos e estão disponíveis 

para consulta de reguladores e auditores, caso sejam solicitados. 

 

V. METODOLOGIA 

 

Segundo as Diretrizes ANBIMA, o as práticas de gerenciamento do risco de liquidez devem considerar a 

liquidez dos ativos e características do passivo. Neste sentido, o gerenciamento do risco de liquidez é 
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realizado diariamente pela ACCENDO mediante a estimação da liquidez disponível (Colchão de 

Liquidez) versus os resgates agendados ou estressados para datas especificas do período de análise.  

 

A. Ativo dos Fundos 

 

A projeção do fluxo de caixa proveniente dos ativos investidos é calculada para as datas de resgate 

estipuladas no regulamento e para os próximos 90 (noventa) dias, demonstrando em cada dia o fluxo de 

caixa esperado e o fluxo de caixa acumulado até o dia.  

 

Esse fluxo de ativos é calculado pela projeção de “entradas” provenientes da monetização dos 

investimentos, pagamento de cupons, vencimentos ou suposta venda antecipada. Os ativos líquidos são 

considerados como disponíveis a valor de mercado em 1 (um) dia útil. Para os ativos de renda variável, 

utilizamos uma boleta média estimada para cada ativo e calculada com base no volume diário possível 

de colocação sem a geração de impactos significativos de preço. Dessa forma, dependendo do volume 

investido e do boleto médio para o respectivo ativo, a monetização dos investimentos em renda variável 

será feita diariamente e igual ao tamanho da boleta média até a liquidação total do estoque investido. 

No que se refere a ativos de crédito, de maneira análoga ao modelo ANBIMA (tabela de referência 

divulgada no ANEXO I), utilizaremos fatores de desconto que reflitam a possibilidade de liquidação 

antecipada do título em função do nível de negociabilidade de mercado inferida. 

 

B. Passivo dos Fundos 

 

Será realizado o monitoramento do passivo das carteiras administradas e/ou dos fundos de 

investimento administrados em virtude dos seguintes fatores: 

▪ Histórico de resgates disponível; 

▪ No caso dos fundos de investimento administrados por terceiros, utilizaremos as informações 

apresentadas no seu respectivo regulamento; e 

▪ Composição do passivo baseada na concentração, dispersão e tipo dos cotistas. 

 

À medida que a projeção do passivo não reflita a realidade dos fundos de investimento e/ou carteiras 

administradas, ou sempre que necessário, serão solicitadas ao distribuidor dos fundos de investimento 

(detentor do relacionamento com os cotistas) as informações cabíveis necessárias para adequação do 

passivo e implementação adequada do gerenciamento de liquidez. 

 

C. Limites 

 

Os limites de liquidez aprovados pelo Comitê determinam o nível mínimo da liquidez que a ACCENDO 

deve manter para determinados prazos da projeção segundo a especificidade de cada classe de fundo de 

investimento. Os prazos para os quais o “colchão de liquidez” será calculado é composto no mínimo 

pelos vértices de 1, 5, 21, 42, 63, 126 e 252 dias úteis 

 

D. Testes de Estresse 

 

O teste de estresse levará em conta a solicitação de resgates inesperados no que se refere a prazo e 

volume e que podem afetar a liquidez geral do fundo de investimento. A análise desses cenários visa 

identificar o risco de tratamento desigual entre os cotistas que saíram e os que continuam investidos.  

 

Segundo o artigo 91 da ICVM 555, o teste de estresse deve:  
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▪ ter periodicidade adequada às características do fundo de investimento, às variações históricas 

dos cenários eleitos para o teste de estresse, e às condições de mercado vigentes;  

▪ ter cenários que levem em consideração as movimentações do passivo, a liquidez dos ativos, as 

obrigações e a cotização do fundo de investimento;  

▪ não considerar simplesmente um horizonte histórico predefinido de atividade, mas sim simular 

a volatilidade que poderá ocorrer em relação à liquidez dos ativos, bem como os impactos 

ocasionados pelos passivos do fundo de investimento, incluindo pedidos de resgates, em períodos 

de crise;  

▪ considerar o impacto de eventual concentração de cotistas; e  

▪ caso o fundo de investimento invista em cotas de outros fundos de investimento, o 

administrador fiduciário e o gestor, devem, em conjunto e diligentemente avaliar a liquidez do 

fundo de investimento investido, considerando, no mínimo: (i) o volume investido; (ii) as regras 

de pagamento de resgate do fundo de investimento investido; e (iii) os sistemas e ferramentas 

de gestão de liquidez utilizados pelo administrador fiduciário e gestor do fundo de investimento 

investido. 

 

 

E. Procedimentos de Comunicação 

 

No caso do fundo de investimento apresentar um colchão de liquidez não compatível com os limites 

definidos ou monetização não adequada ao resgate estressado ou já agendado, um comunicado via e-

mail será enviado ao gestor para que justifique a estratégia adotada e aponte soluções para a situação 

de risco identificada. As justificavas do gestor serão reportadas a Diretoria mediante relatório 

elaborado pelo Diretor de Precificação, Risco e Enquadramento e apresentadas no Comitê. Caberá ao 

Comitê decidir sobre o risco incorrido e justificativa do gestor de recursos. Nessa situação o Comitê 

poderá decidir por solicitar uma ação imediata de enquadramento ou, ao aceitar a proposta do gestor, 

manter o fundo de investimento em monitoramento de risco de liquidez específico. 
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ANEXO I: Fatores de Desconto - ANBIMA 

Ativo Descontos

CDB S (cláusula de recompra pela curva)

Título Público

Over

Eurobond 25%

CDB N (sem recompra), CDB M (recompra a mercado)

Letra Financeira

Debenture ICVM400

CDB Subordinado

Letra Financeira Subordinadas

Debenture ICVM476

Nota Promissória

Fundo de Investimento Imobiliário admitido à negociação em bolsa de valores

Debenture ICVM400 com cláusula de Call

Debenture ICVM476 com cláusula de Call

DPGE

FIDC Fechado

CCB, CCCB

CRI, CRA, CDCA, CCI, CPR

Letra de Crédito

Compromissada

Fundo de Investimento Imobiliário

COE – Certificado de Operações Estruturadas

* Caso algum ativo não esteja listado, o Gestor deverá adotar o percentual mais conservador (100%), até que haja uma nova revisão.

0%

50%

75%

100%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Documento Disponível Publicamente 

10 

 

 
 
 

VI. REGISTRO DE VERSÕES  

 

VERSÃO AÇÃO RESPONSÁVEL 

Setembro de 2019 Versão Inicial Preparado pelo Diretor de Precificação, Risco e 

Enquadramento e aprovado pela Diretoria da 

ACCENDO. 

 


