
 

  

MANUAL DE RISCOS 

      
 

 
Última atualização - Março/2019  



 
 

 

1 
 

Manual de Riscos 

 

ÍNDICE 

 

1. OBJETIVO ..................................................................................................................... 2 

2. PRINCIPIOS GERAIS ........................................................................................................ 2 

3. CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS .............................................................................................. 2 

3.1. RISCO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR PASSIVOS DE ENTIDADES INVESTIDAS ........................... 3 

3.2. RISCO DE LIQUIDEZ ................................................................................................................... 3 

3.3. RISCO DE MERCADO .................................................................................................................. 4 

3.4. RISCO DE CRÉDITO .................................................................................................................... 5 

3.5. RISCO LEGAL E REGULATÓRIO................................................................................................... 6 

3.4. RISCO OPERACIONAL................................................................................................................. 7 

4. MONITORAMENTO DE RISCOS ........................................................................................ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

2 
 

Manual de Riscos 

1. OBJETIVO 

 

Este manual tem por objetivo apresentar a metodologia e os procedimentos mínimos de controle 

e gerenciamento de riscos adotadas pela TreeCorp Partners Gestora Ltda. (“TreeCorp” ou 

“Sociedade”).  

 

A Política de Gestão de Risco estabelece o conjunto de princípios, ações, papéis e responsabilidades 

necessárias à identificação, avaliação, tratamento e controle dos riscos aos quais a TreeCorp está 

exposta.  

 

2. PRINCÍPIOS GERAIS 

 

A TreeCorp possui uma área de Gestão de Risco independente, responsável pela execução das 

atividades de controle de riscos.  

 

A Política de Gestão de Risco é norteada pelos seguintes princípios:  

• Princípio da Ética: a conduta ética e os valores morais norteiam a gestão de riscos em todos os 

níveis  

• Princípio da Abrangência: a política aplica-se a todos os sócios e colaboradores da TreeCorp, bem 

como aos terceiros com quem a TreeCorp mantiver contrato de prestação de serviços  

• Princípio da Atualização: a política deve ser objeto de permanente atualização, objetivando 

captar alterações dos ambientes interno e externo  

•Princípio da Conformidade: deve ser observado o cumprimento da regulamentação interna e 

externa, evitando a ocorrência de apontamentos pelos órgãos de controle e supervisão. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS

 

A Política de Gestão de Riscos é composta pela identificação dos fatores internos e externos que 

possam impactar a TreeCorp e os fundos de investimento por ela geridos. Inclui a avaliação contínua
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dos riscos associados às atividades, e a atualização periódica dos controles internos, para incorporação 

dos novos riscos ou não abordados anteriormente.  

O processo de identificação, avaliação e classificação dos riscos, contempla as seguintes atividades: 

 Mapeamento dos processos – Os processos e as atividades críticas de cada área devem ser 

identificado, documentados e atualizados; 

 Mapeamento das informações – As informações e os fluxos dessas informações em cada 

área devem ser identificados, documentados e mantidos atualizados; 

 Acompanhamento de alterações no ambiente regulatório – Compreende o 

acompanhamento das modificações no ambiente regulatório que rege a TreeCorp e/ou os 

fundos por ela geridos, tanto no que se refere as novas normas quanto as alterações nas 

normas existentes, identificando as novas obrigações legais estabelecidas que impactem 

os negócios da companhia 

 

A TreeCorp e/ou fundos por ela geridos estão sujeitos a uma gama de fatores de riscos no 

desempenho de suas atividades, entre os quais destacam-se: 

• Risco de responsabilização por passivos de Entidades Investidas 

• Risco de Liquidez 

• Risco de Mercado  

• Risco de Crédito  

• Risco Regulatório e Legal 

• Risco Operacional  

 

3.1. RISCO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR PASSIVOS DE ENTIDADES INVESTIDAS 

 

O gerenciamento do risco de responsabilização por passivos de entidades investidas é 

efetuado por meio do monitoramento e observância estrita à legislação e regulamentação aplicáveis 

às Entidades Investidas, bem como pelo monitoramento da governança e das atividades das Entidades 

Investidas.  

 

3.2. RISCO DE LIQUIDEZ 
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O risco de liquidez consiste na possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos 

ativos integrantes da carteira dos fundos, nos respectivos mercados em que são negociados. É definido 

como a ocorrência de desequilíbrio entre ativos e passivos, tendo descasamentos entre pagamentos e 

recebimentos que possam afetar a capacidade de pagamento do fundo, levando-se em consideração 

os diferentes prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. Assim, é possível que sejam 

encontradas dificuldades para negociar os ativos pelo preço e tempo desejado.  

 

Monitoramento e Mitigação 

 

Para monitorar e mitigar o risco de falta de liquidez em um fundo de investimento gerido pela 

TreeCorp, são realizados os seguintes procedimentos: 

 

A metodologia de gerenciamento do risco de liquidez é efetuada com base na liquidez de cada ativo 

que compõe a carteira de cada fundo de investimento por ela administrado e/ou gerido.  

 

Para ativos ilíquidos, que representam quase a totalidade dos ativos geridos pela TreeCorp, não 

consideram as questões relativas, visto que os fundos não admitem resgates intermediários de cotas. 

 

Para ativos líquidos, existentes basicamente para honrar os compromissos dos fundos e/ou 

reservas provisórias, são feitas projeções e conciliações administradas conjuntamente entre 

administrador e gestor de forma a garantir caixa disponível no prazo legal definido.  

 

Entende-se como reservas provisórias: 

 Valores provenientes de chamada de capital que serão destinados para aporte nas 

Companhias Investidas; e  

 Valores provenientes de liquidação total ou parcial dos investimentos do Fundo com 

Companhias Investidas que serão destinados a amortização das cotas, salvo deliberação em 

contrário do Comitê de Investimentos. 

 

3.3. RISCO DE MERCADO 
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O risco de mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos valores 

de mercado de posições detidas por um fundo de investimento, incluindo os riscos das operações 

sujeitas à variação cambial, das taxas de juros, dos preços de ações e dos preços de mercadorias 

(commodities).  

 

Monitoramento e Mitigação 

 

O gerenciamento do risco de mercado é feito através do monitoramento da diversificação das 

exposições, bem como da análise de sensibilidade dos fatores que podem impactar os preços dos 

ativos.  

 

Para o portfólio da TreeCorp, visto tratar-se de títulos privados e ações para os quais não há 

mercado secundário de negociação, o controle utilizado é a atividade de acompanhamento e 

monitoramento das companhias investidas de forma a viabilizar uma boa estratégia de 

desinvestimento.  

 

3.4. RISCO DE CRÉDITO 

 

O risco de crédito é a possibilidade de perdas decorrentes da inadimplência, associadas ao não 

cumprimento pelo tomador, emissor ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos 

termos pactuados.  

 

Monitoramento e Mitigação 

 

Para mitigar o risco de inadimplência são tomadas as seguintes medidas: 

a. Avaliar a capacidade das contrapartes de gerarem recursos suficientes através de suas 

atividades comerciais e conversão de seus ativos, visando a liquidação de suas obrigações financeiras 

em seus devidos vencimentos e na forma como foram contratadas. 

b. Monitorar, avaliar e gerenciar o portfólio sob o ponto de vista de possíveis concentrações em 

clientes, ratings, setores econômicos, regiões ou produtos, assegurando uma distribuição equilibrada 

de riscos. 
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c. Utilizar os reportes contábeis (balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, fluxo de 

caixa e balancetes) para avaliar o ativo sob a ótica de geração de caixa, rentabilidade do negócio, 

liquidez e alavancagem. Sob essa ótica também são avaliadas empresas do mesmo grupo econômico 

que sejam correlacionadas com o ativo avaliado. 

d. Análise Qualitativa: Visa compilar e avaliar os processos, práticas, estruturas, governança, 

prestadores de serviço, sócios e executivos. Os documentos que compõe a avaliação são manuais de 

processo, políticas, organogramas, currículos, etc. Uma vez obtidos níveis satisfatórios na análise, essas 

variáveis serão reavaliadas e confirmadas no processo de análise cadastral e visitas 

e. Visitas e/ou Reuniões presenciais: O objetivo é conferir e qualificar os processos, práticas, 

controles e pessoas. Todo o conteúdo observado deve estar em consonância com os aspectos do ativo 

levantados nas demais análises. 

 

3.5. RISCO LEGAL E REGULATÓRIO 

 

Alterações legislativas (inclusive tributárias), regulatórias e autorregulatórias, além das sanções em 

razão de descumprimento de exigências legais e a indenização por danos a terceiros decorrentes das 

atividades e atitudes da instituição, podem vir a impedir ou onerar excessivamente o exercício das 

atividades pela TreeCorp e/ou pelos fundos por ela geridos. Trata-se, a princípio, de um risco além do 

controle da TreeCorp e de seus Colaboradores. No entanto, o acompanhamento, atualização 

constante e atuação junto a entidades reguladoras e autorreguladoras podem mitigar tal risco.  

 

Monitoramento e Mitigação 

 

O gerenciamento do risco legal e regulatório é realizado por meio das seguintes rotinas e 

procedimentos: 

 Acompanhamento normativo e legal através de acesso diário a periódicos e informativos 

de órgãos reguladores e autorreguladores, entidades de classe e escritórios de 

advogados; 

 Interpretação jurídica adequada ao ambiente regulatório específico dos mercados 

financeiros e de capitais; 
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 Suporte de escritório de advogados contratados para subsidiar a TreeCorp em questões 

relacionadas a todas as áreas do Direito; 

 Mapeamento do risco legal nos processos, juntamente com os demais tipos de riscos; 

 Monitoramento das atividades executadas por terceiros contratado pela TreeCorp e/ou 

fundos por ela geridos e/ou administrados. 

 Elaboração e execução do Programa de Compliance visando controlar ou testar a 

execução dos controles do risco legal na instituição, incluindo ações de adequação e 

conformidade aos normativos externos e às políticas e procedimentos estabelecidos.  

 

3.6. RISCO OPERACIONAL 

 

O Risco operacional decorre da falha de processos, sistemas ou controles internos que podem 

acarretar em erros ou perdas inesperadas.  

 

Monitoramento e Mitigação 

 

Risco de Compliance 

A fim de minimizar possíveis riscos operacionais estabelecemos manuais com plano de contingência 

a ser adotado pelo diretor de compliance, política de segurança de informação e de controle de acesso, 

além de restrições a rede corporativa. Além disso, o diretor de compliance se encarregará de validar e 

testar continuamente todas as políticas e normas vigentes na empresa, a fim de continuamente 

aperfeiçoar os controles internos. Na eventualidade de erros materiais o diretor de risco e compliance 

deverá elaborar um relatório de erro em que deverá constar uma descrição do erro e a pessoa 

responsável pelo processo, assim como um plano que vise evitar a repetição do mesmo erro. 

Continuamente nos esforçamos para melhorar processos e aumentar sua automatização.  

 

Risco de Imagem 

O gerenciamento do risco de imagem é efetuado por meio de: 

 Constante avaliação do risco de imagem em virtude da ocorrência de qualquer risco ao qual a 

instituição esteja exposta; 

 Acesso periódico à mídia e aos meios de comunicação; 
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 Suporte de escritório de advogados contratado para subsidiar a TreeCorp em questões 

relacionadas a todas as áreas do Direito.  

 

4. MONITORAMENTO DOS RISCOS

 

Monitoramento é o processo que avalia a qualidade do desempenho do sistema no tempo, 

consistem em atividades contínuas inseridas nas operações normais para garantir que elas sejam 

realizadas de maneira eficaz. As deficiências encontradas nos controles internos devem ser reportadas 

à Administração.  

 

São ferramentas de monitoramento de riscos: 

 Supervisão e atividades contínuas inseridas nas operações; 

 Indicadores de risco que revelam a frequência e a probabilidade de ocorrência de falhas 

operacionais; 

 Testes de conformidade para avaliação da aderência às normas internas ou externas ou 

verificar a existência e funcionamento de controles chave independente do executos do 

processo/controle; 

 Acompanhamento de situações reais de exposição (pontos de auditoria, recomendações de 

órgão reguladores, etc); 

 Autoavaliação de conformidade com normas. 

 


