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POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS 
 
 
(A) Aplicação e Objeto 

 

Pelo presente documento, a MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (“MÓDULO 

CAPITAL”), vem, nos termos da Instrução CVM n.º 558/15, do Código de Autorregulação 

da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA 

(“ANBIMA”) e das diretrizes baixadas pelo Conselho de Autorregulação da ANBIMA, 

definir sua Política de Gestão de Riscos (“Política”) que serve como base para orientar o 

fluxo de tomada de decisão da MÓDULO CAPITAL, na qualidade de representante dos 

fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas sob sua gestão, regulados 

pela Instrução CVM n.º 555/14, conforme alterada (“Instrução CVM n.º 555”).  

 

O objeto desta Política é descrever os princípios gerais, os critérios e os procedimentos a 

serem utilizados pela MÓDULO CAPITAL na condução do monitoramento, mensuração, 

gestão e controle dos riscos associados às carteiras dos fundos de investimento sob sua 

responsabilidade. 

 

(B) Princípios 

 

A MÓDULO CAPITAL exercerá suas atividades buscando sempre as melhores condições 

para os fundos de investimento, empregando o cuidado e a diligência que todo homem 

ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com 

lealdade em relação aos interesses dos cotistas e dos fundos de investimento, evitando, 

assim, práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida. 

 

A MÓDULO CAPITAL conduzirá a gestão dos riscos associados aos fundos de investimento 

nos termos dispostos nesta Política, pautada sempre nos princípios de transparência, ética e 

lealdade com os fundos de investimento e com os respectivos cotistas, atuando em 

conformidade com a política de investimento dos fundos de investimento, dentro dos 

limites do seu mandato. 
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(C) Metodologia 

 

As carteiras dos fundos de investimento sob responsabilidade da MÓDULO CAPITAL são 

monitoradas em conformidade com os padrões de risco correspondentes e o responsável 

pelo controle das informações é o Diretor de Risco, o Sr. Alan Haratz, que exerce sua 

função com total independência, reportando-se aos demais sócios da Gestora. 

 

A MÓDULO CAPITAL, atualmente, opera 02 (dois) fundos de investimentos, adotando a 

estrutura máster-feeder, sendo que o máster investe majoritariamente em ações, assim, se 

faz necessário considerar tratamento específico somente para os riscos incorridos por tal 

veículo de investimento, a saber: 

 

i. Risco de Mercado: Esse risco é consolidado por meio de sistema proprietário 

interno, onde são controladas as variáveis de risco do fundo. O método 

escolhido é o de Stress Tests, tendo em vista a MÓDULO CAPITAL adotar a 

estrutura máster-feeder, fazendo gestão de apenas um fundo de investimentos 

em ações. Assim, entende-se que a metodologia de Strees Tests mitiga o risco 

de mercado de forma perfeita, não sendo necessária a assunção de metodologia 

de VaR. 

 

Como metodologia de gestão de risco, a MÓDULO CAPITAL realiza simulações 

histórica e prospectiva impondo-se limite de perdas ex-ante de 30% em 5 dias 

para aprovação de posições no portfólio. Portanto, há monitoramento diário da 

variação dos preços doas ativos investidos. 

 

Adicionalmente ao controle de riscos da MÓDULO CAPITAL, o Administrador 

Fiduciário dos fundos de investimento geridos pela MÓDULO CAPITAL realiza o 

gerenciamento de risco por meio de um rigoroso controle do Value at Risk 

(“VaR”) de cada um dos ativos financeiros que compõem sua carteira.  

 

O cálculo do VaR do Fundo é realizado utilizando-se o modelo de simulação 

histórica, de forma que nenhuma hipótese a respeito da distribuição estatística 
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dos eventos é realizada. Além disso, são preservadas todas as correlações entre 

os ativos financeiros e as classes de ativos financeiros presentes no produto. 

Deve ser ressaltado que os resultados apresentados pelo modelo possuem grau 

de confiabilidade limitado, de forma que perdas maiores que aquelas observadas 

nos relatórios de risco podem ocorrer. 

 

Além da aplicação do modelo citado no parágrafo anterior, o Administrador 

Fiduciário ainda efetua testes diários de stress, onde se estabelece o nível de 

perda total que seria verificado caso o valor de cada investimento efetuado 

estivesse sujeito à máxima perda percentual sofrida pelo mesmo durante um 

período de observação, normalmente os últimos vinte e quatro meses  

 

ii. Risco de Crédito: As operações com ativos de crédito não fazem parte do 

escopo de atuação da MÓDULO CAPITAL nesse momento. Os fundos de 

investimento operam majoritariamente com ações, seus derivativos e demais 

produtos listados, não havendo interesse em possuir exposições em ativos de 

crédito. De qualquer forma, em situações extremas, qualquer decisão de 

alocação de determinado ativo que traga algum risco de crédito para os fundos 

de investimento geridos pela MÓDULO CAPITAL, somente será tomada após a 

avaliação quanto à classificação de risco de crédito, com certificação por agência 

de classificação de risco localizada no país.  

 

iii. Risco de Liquidez: O Risco de Liquidez é gerenciado pelo ADTV (Average 

Daily Traded Volume), método através do qual os ativos são ponderados pelo 

tempo que o gestor levaria para se desfazer da posição. Para esta análise, são 

utilizadas séries históricas de volume negociado em mercados como ações, 

títulos públicos e derivativos. 

 

O processo de controle de liquidez dos ativos dos fundos de investimentos leva 

em consideração as obrigações estabelecidas pelo seu passivo, atentando 

principalmente para a regra de cotização de resgates. A gestão de Risco de 

Liquidez também contempla uma análise de stress em relação a resgates nos 

fundos. Desta forma, com base em três cenários de redução de patrimônio 
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(10%, 30% e 60%) verifica-se se a composição/liquidez do portfólio 

comportaria o volume de vendas associados a cada cenário, observando-se 

ainda o enquadramento de seus limites regulamentares. 

 

Criados os cenários de redução de patrimônio, são realizadas as escolhas dos 

ativos para pagamento dos resgates com base nas métricas de controle de 

liquidez dos ativos e considerando a regra de resgate determinada do 

regulamento do fundo de investimento (dias para recebimento do financeiro do 

ativo e dias para pagamento de resgate). 

 

Os ativos que são elegíveis para resgate são aqueles que possuem o número de 

dias para recebimento de financeiro menor ou igual ao número de dias para 

pagamento de resgate do fundo de investimento. 

 

A Área de Gestão ainda é municiada com o Relatório de Liquidez, que contém 

a avaliação de liquidez da carteira e por ativo considerando as questões acima 

retratadas. 

 

Ademais, o Administrador Fiduciário dos fundos de investimento geridos pela 

MÓDULO CAPITAL também realiza o controle e monitoramento do Risco de 

Liquidez.  

 

iv. Risco Operacional: O desenvolvimento de processos eletrônicos para execução 

e conciliação de operações é algo contínuo e essencial para mitigar potenciais 

riscos operacionais relacionados às atividades da MÓDULO CAPITAL. A gestão 

efetiva do Risco Operacional se dá por meio da análise e constante 

aperfeiçoamento de tais processos.  

 

Nessa esteira, as ordens de compra/venda de ações são enviadas via terminal 

Bloomberg e sistema MTB Trader, assim, contando com diversas ferramentas 

que minimizam o risco de execução. 
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Além disso, de forma a mitigar tais riscos, a MÓDULO CAPITAL conta com um 

Plano de Continuidade de Negócios para evitar grandes perdas em caso de 

contingências. 

 

Em linhas gerais, os controles dos diferentes tipos de risco pela MÓDULO CAPITAL são 

feitos na íntegra de forma “on-line” por meio de sistemas de risco desenvolvidos 

internamente. 

 

(D) Organograma e Diretor de Risco 

 

Conforme dispõe o art. 4º, V, da Instrução CVM n.º 558/15, o diretor da MÓDULO 

CAPITAL responsável pela gestão de risco é o Sr. Alan Haratz. 

 

É de responsabilidade do Diretor de Risco verificar o cumprimento da presente política, 

bem como encaminhar diariamente os relatórios gerados aos sócios e responsáveis pela 

área de gestão da empresa, com o intuito destes tomarem as providências necessárias para 

ajustar a exposição de risco da carteira do fundo de investimento. 

 

Havendo algum desenquadramento, o responsável pela área de risco aciona o Diretor de 

Gestão Ricardo Wajnberg que tomará medidas para o enquadramento do fundo de 

investimento. 

 

O Organograma da equipe de risco está contido no Anexo I à presente política, em 

conformidade com o inciso IV, do artigo 23, da ICVM 558. 

 

(E) Disposições Gerais 

 

Nos termos do artigo 14, inciso IV, da ICVM 558, a presente Política se encontra 

disponível na rede mundial de computadores no site da MÓDULO CAPITAL, 

http://modulocapital.com.br . 

 

http://modulocapital.com.br/
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Quaisquer dúvidas decorrentes desta Política poderão ser dirimidas pela MÓDULO 

CAPITAL, na Avenida Ataulfo de Paiva, n.º 341, sala 901, Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP 

22440-032 ou por meio do correio eletrônico aharatz@modulocapital.com.br. 

 

(F) Vigência e Atualização 

 

Esta política será revisada anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada 

necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterada a qualquer tempo 

em razão de circunstâncias que demandem tal providência. 
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ANEXO I 
 

Organograma 
 

 

 
 

ALAN HARATZ 

Diretor de Risco 

GUILHERME BALBINO 

Analista de Risco 


