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1. OBJETIVO 
 
A presente Política de Gestão de Risco (“Política”) da ALPS CAPITAL GESTÃO E INVESTIMENTOS 
LTDA. (“ALPS Gestão”) tem por objetivo estabelecer diretrizes e procedimentos para monitorar 
e gerenciar os riscos inerentes à atividade de gestão de recursos de terceiros e às carteiras de 
valores mobiliários sob sua gestão. 
 
Esta Política busca a atender requisitos das seguintes normas: (i) Instrução CVM n° 555/2014 
(“ICVM 555”); (ii) Instrução CVM n° 558/2015 (“ICVM 558”); e (iii) Código ANBIMA de Regulação 
e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento (“Código de Fundos”). 
 
Nesta Política estão relacionados os critérios e parâmetros utilizados para gerenciamento dos 
tipos de riscos e seus pontos de controle. 
 
A ALPS Gestão entende que o estabelecimento de regras claras e bem definidas, atende não só 
às exigências regulatórias, como também ao melhor interesse de nossos cotistas.  
 
Esta Política é revisada no mínimo anualmente, com o intuito de aprimorar controles e processos 
internos, ou sempre que a área responsável pela gestão de risco (“Área de Risco”) entender 
relevante. 
 
Não obstante o emprego pela ALPS Gestão dos procedimentos descritos nesta Política, dos 
documentos dos fundos de investimento sob gestão da ALPS Gestão deverá sempre constar 
disposição dando ciência aos investidores de que não há qualquer garantia contra eventuais 
perdas patrimoniais ou mesmo ocorrência de patrimônio líquido negativo, conforme aplicável, 
que possam ser incorridas pelos referidos fundos de investimento de forma que a ALPS Gestão 
não poderá ser responsabilizada por eventuais prejuízos suportados pelos investidores. 
 
2. RESPONSABILIDADE E GOVERNANÇA 
 
O Diretor de Compliance e Riscos, conforme definido no Código de Ética, Manual de Compliance 
e Política de Investimentos Pessoais da ALPS Gestão será o responsável direto pelo 
monitoramento dos riscos tratados nesta Política, trabalhando em conjunto com colaboradores 
alocados na Área de Risco. 
 
As diretrizes estabelecidas nesta Política, a decisão das métricas e ferramentas de controle a 
serem utilizadas, bem como os procedimentos no caso de verificação de qualquer inobservância, 
ficam a cargo do Comitê de Compliance e Riscos. 
 
O Comitê de Compliance e Riscos deve se reunir no mínimo semestralmente, ou de forma 
extraordinária, caso o Diretor de Compliance e Riscos entenda necessário, a ser convocada com 
1 (um) dia útil de antecedência. 
 
As deliberações do Comitê de Compliance e Riscos serão tomadas por maioria de votos de seus 
membros, desde que um dos votos seja dado pelo Diretor de Compliance e Riscos, e serão 
registradas em ata ou e-mail, sob a responsabilidade do Diretor de Compliance e Riscos e 
mantidas arquivadas, disponíveis aos órgãos reguladores, por no mínimo 5 (cinco) anos.  
 
Além das funções descritas acima, o Comitê de Compliance e Riscos é o órgão interno 
competente para definição/revisão dos limites de riscos e das regras e parâmetros utilizados 
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para gerenciamento de riscos, com base, principalmente, nos relatórios produzidos pela Área 
de Risco. Dessa forma, caso o Diretor de Compliance e Riscos identifique uma necessidade 
extraordinária de revisão de limites ou redefinição de métricas e parâmetros, por conta de 
fatores internos ou externos, deverá convocar imediatamente reunião extraordinária do Comitê 
de Compliance e Riscos para tratar do tema. 
 
A Área de Risco é responsável por analisar e medir as carteiras e fundos geridos pela ALPS Gestão 
nos aspectos relacionados aos limites, exposição e às diretrizes de risco definidos em seus 
regulamentos ou políticas de investimento. 
 
Sem prejuízo, cabe ressaltar que o controle e monitoramento do risco de mercado também é 
parte do processo de gestão e decisão de investimento, tendo em vista a análise qualitativa dos 
ativos realizada pela equipe de gestão, sendo, portanto, uma obrigação compartilhada do 
Diretor de Investimentos e do Diretor de Compliance e Riscos. 
 
Por fim, a Área de Risco deve atuar de forma preventiva e constante para alertar, informar e 
solicitar providências aos gestores frente a eventuais desenquadramentos de limites normativos 
e aqueles estabelecidos internamente. 
 
3. MONITORAMENTO E FLUXO DE INFORMAÇÕES 
 
Previamente a adição ou alteração de cada posição, são feitas simulações de forma a definir o 
impacto que terá nos fatores de risco e enquadramento dos fundos e carteiras administrados 
pela ALPS Gestão, além do impacto potencial no portfolio. A Área de Risco da ALPS Gestão realiza 
um monitoramento diário, em relação aos riscos de mercado, concentração, contraparte e 
liquidez. Com o auxílio de um sistema desenvolvido internamente e sob supervisão do Diretor 
de Compliance e Riscos, são gerados relatórios diários de exposição a riscos para cada carteira 
sob gestão. 
 
Caso algum limite objetivo seja extrapolado, o Diretor de Compliance e Riscos notificará 
imediatamente o Diretor de Investimentos para que realize o reenquadramento a partir da 
abertura dos mercados do dia seguinte. 
 
Sem prejuízo do disposto acima, a Área de Risco poderá realizar uma análise subjetiva da 
concentração das carteiras e, caso identifique um risco relevante, deverá solicitar a realização 
de reunião extraordinária do Comitê de Compliance e Riscos para tratar do tema, podendo, 
inclusive, sugerir a adoção de um plano de ação para mitigação do referido risco. 
 
Na inobservância de qualquer dos procedimentos definidos na Política, bem como na 
identificação de alguma situação de risco não abordada nesta Política, o Diretor de Compliance 
e Riscos deverá submeter a questão ao Comitê de Compliance e Riscos, com o objetivo de: 
 

(i) Estabelecer um plano de ação que se traduza no pronto enquadramento das 
carteiras à Política vigente; e 
 

(ii) Avaliar a necessidade de eventuais ajustes aos procedimentos e controles 
adotados. 

 
Em quaisquer casos, o Diretor de Compliance e Risco está autorizado a ordenar a compra/venda 
de posições para fins de reenquadramento das carteiras.  
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4. RISCOS 
 
4.1. Risco de Mercado 
 
Possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de flutuação nos valores de mercado de 
posições detidas pelas carteiras.  
 
Os dados de movimentações do mercado são retirados de fontes externas oficiais ou 
reconhecidas amplamente pelo mercado, dentre as seguintes: Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA, BM&F Bovespa, Bloomberg e Banco 
Central do Brasil – Bacen. 
 
Sem prejuízo do disposto acima, a ALPS Gestão pode terceirizar o monitoramento de risco dos 
fundos e das carteiras para um administrador fiduciário que, além de manter a guarda do 
cadastro dos clientes, também poderá monitorar o risco das carteiras e eventuais 
desenquadramentos de limites aos normativos vigentes aplicáveis, e o cumprimento dos limites 
de acordo com os contratos e regulamentos das carteiras e fundos sob gestão, quando aplicável. 
 
4.2. Risco de Crédito e Contraparte 
 
Possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pela contraparte, de 
suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, a desvalorização do contrato de 
crédito decorrente de deterioração na classificação do risco do tomador, redução de ganhos ou 
remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos da recuperação. 
 
O Diretor de Compliance e Riscos é responsável por conduzir processos de due diligence para 
novas contrapartes e análises fundamentalistas periódicas dos emissores dos ativos que 
compõem as carteiras sob gestão da ALPS Gestão, levando em consideração a estrutura de 
capital, a solidez do balanço, o histórico de mercado, a eficiência operacional, a reputação, e 
projeções de precificação e recuperabilidade.  
 
Com o objetivo de mitigar o Risco de Crédito nos fundos geridos pela ALPS Gestão, os fundos e 
carteiras podem assumir tal risco apenas em situações onde seja possível obter informações 
detalhadas sobre o emissor ou contraparte e haja conforto quanto a sua capacidade financeira.  
 
4.3. Risco de Concentração 
 
Risco de perdas em decorrência da não diversificação dos investimentos realizados pelas 
carteiras, ou seja, a concentração em ativos de 1 (um) ou de poucos emissores, modalidades de 
ativos ou setores da economia. 
 
Com o objetivo de monitorar o Risco de Concentração na carteira dos fundos a Área de Risco 
produz relatórios diários tomando por base os parâmetros estabelecidos pelo Comitê de 
Compliance e Riscos, conforme acima exposto. 
 
A ALPS Gestão evita a concentração excessiva, podendo o Comitê de Compliance e Riscos 
estabelecer limites máximos de investimento em um único ativo, considerando seu valor de 
mercado, ou determinado setor do mercado. 
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Não obstante, vale destacar que algumas carteiras podem ter estratégia específica de 
concentração em poucos ativos ou emissores, não se aplicando o disposto no parágrafo acima. 
 
4.4. Risco de Liquidez 
 
Trata-se da possibilidade das carteiras sob gestão não serem capazes de honrar eficientemente 
suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, sem afetar suas operações diárias 
e sem incorrer em perdas significativas. 
 
Os fundos de investimento sob gestão da ALPS Gestão  constituídos em forma de condomínio 
fechado somente poderá realizar o resgate das cotas ao final do prazo de duração do fundo. Os 
cotistas que optarem por desfazer seus investimentos antes do prazo estipulado, deverão 
vender suas cotas no mercado secundário, e podem encontrar dificuldades para realizar a 
operação no prazo, volume e preço desejados. 
 
Os investimentos realizados pelos fundos de investimento sob gestão da ALPS Gestão podem 
ser realizados em ativos que não são negociados publicamente no mercado. Por conta disso, é 
possível que na ocasião da venda de tais ativos, o preço obtido pode ser abaixo do almejado 
pelos gestores, ou que não haja mercado para os ativos.  
 
4.5. Risco Operacional 
 
Ocorre pela falta de consistência e adequação dos sistemas de informação, processamento e 
operações, ou de falhas nos controles internos. São riscos advindos da ocorrência de fragilidades 
nos processos, que podem ser gerados por falta de regulamentação interna e/ou documentação 
sobre políticas e procedimentos, que permita eventuais erros no exercício das atividades, 
podendo resultar em perdas inesperadas. 
 
O risco operacional é tratado através de procedimentos frequentes de validação dos diferentes 
sistemas existentes em funcionamento na ALPS Gestão, tais como: programas computacionais, 
sistema de telefonia, internet, entre outros. As atividades de controle operacional desenvolvidas 
consistem no controle e boletagem das operações, cálculo paralelo de cotas dos fundos sob sua 
gestão, acompanhamento da valorização dos ativos e passivos que compõem as carteiras 
administradas, efetivação das liquidações financeiras das operações e controle e manutenção 
das posições individuais de cada investidor.  
 
A ALPS Gestão define, ainda, procedimentos que devem ser seguidos no caso de contingência, 
de modo a impedir a descontinuidade operacional por problemas técnicos. Foram estipulados 
estratégias e planos de ação com o intuito de garantir que os serviços essenciais da ALPS Gestão 
sejam devidamente identificados e preservados após a ocorrência de um imprevisto ou um 
desastre. 
 
As principais medidas de controle interno para prevenção ao risco operacional são: 
 

a) Confirmação de ordens enviadas por corretoras e contrapartes; 
b) Re-confirmação de todos os negócios e “entrada” de dados;  
c) Reconciliação diária dos extratos de custodiantes;  
d) ”backup” diário em servidor externo da base de dados e arquivos; e  
e) Acesso remoto pelos gestores a sistemas de informação. 
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Além disso, periodicamente o Comitê de Risco e Compliance discutirá os riscos operacionais aos 
quais estão sujeitas as carteiras, incluindo, por exemplo, os procedimentos de envio de ordens 
para as corretoras, eficácia dos sistemas de monitoramento utilizados, diferentes fusos horários 
dos prestadores de serviço, entre outros. 
 
5. ORGANOGRAMA DA EQUIPE DE GESTÃO DE RISCO 

 

 
 
 

6. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS 
 
Caso julgar necessário, o Diretor de Compliance e Riscos convocará imediatamente reunião 
extraordinária do Comitê de Compliance e Riscos para definir medidas de prevenção e/ou 
contenção. Nesse sentido, as seguintes medidas, dentre outras, podem ser definidas pelo 
Comitê de Compliance e Riscos: (i) liquidação de certos ativos a preços depreciados para fazer 
frente a obrigações; (ii) fechamento de fundos de investimento para resgates; e (iii) resgate 
mediante entrega de ativos aos cotistas, conforme regulamentação da Comissão de Valores 
Mobiliários. 
 
7. REVISÃO DA POLÍTICA E TESTES DE ADERÊNCIA 
 
Esta Política deve ser revista no mínimo anualmente, levando-se em consideração (i) mudanças 
regulatórias; (ii) conversas com outros participantes do mercado; e (iii) eventuais deficiências 
encontradas, dentre outras. 
 
Também anualmente, o Diretor de Compliance e Risco deve realizar testes de aderência/eficácia 
das métricas e procedimentos aqui previstos ou definidos pelo Comitê de Risco e Compliance. 
 
Os resultados dos testes e revisões deverão ser objeto de discussão no Comitê de Risco e 
Compliance e eventuais deficiências e sugestões deverão constar no relatório anual de 
compliance e riscos, apresentado até o último dia de janeiro de cada ano aos órgãos 
administrativos da ALPS Gestão. 
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