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1. Introdução e Objetivo 

 

O presente Manual de Riscos (“Manual”) da Legatus Gestora de Recursos Ltda. (“Legatus”) tem por objetivo 

formalizar regras e procedimentos que permitam a mensuração, monitoramento e ajuste, quando aplicável, 

dos riscos das carteiras sob gestão da Legatus, a fim de assegurar o enquadramento aos limites de 

investimento definidos em regulamento, bem como o risco operacional relacionado às atividades sociais.  

 

A identificação dos riscos das atividades desenvolvidas pela Legatus está diretamente relacionada à gestão 

de fundos de investimento e à distribuição de fundos sob gestão, bem como às próprias características 

operacionais da Legatus. 

 

Em caso de dúvidas ou necessidade de aconselhamento, o colaborador deve buscar auxílio junto ao Diretor 

de Compliance e Riscos.  

 

2. Governança e Responsabilidades 

 

Este Manual deve ser conhecido por todas as áreas da Legatus e por todos os agentes envolvidos em seus 

negócios, especialmente pelos colaboradores dedicados à atividade de gestão de riscos das carteiras sob 

gestão. 

 

Os colaboradores da área de gestão de riscos serão responsáveis por: 

(a) gestão de riscos das atividades da Legatus, assim como dos riscos inerentes aos fundos de 

investimento sob gestão; 

(b) avaliação periódica dos riscos e potenciais impactos; 

(c) aprovação de metodologias e ferramentas para mensurar os riscos; e 

(d) realização de testes de aderência aos parâmetros utilizados e verificação da eficácia das métricas, 

no mínimo, anualmente. 

 

O Diretor de Compliance e Riscos é o responsável pela implantação e implementação pelo processo de 

gerenciamento dos riscos. O Diretor de Compliance e Riscos atuará e orientará os colaboradores da área de 

gestão de riscos, no sentido de: 



 
(a) facilitar a identificação dos riscos e o seu gerenciamento; 

(b) propiciar maior segurança na execução das atividades; 

(c) minimizar a probabilidade de ocorrência dos riscos envolvidos; e 

(d) criar mecanismos para a melhoria dos controles. 

 

Neste sentido, compete ao Diretor de Compliance e Risco, sem prejuízo de outras rotinas descritas neste 

Manual, a análise dos relatórios internos de risco, verificação da observância da metodologia e demais 

procedimentos definidos pela equipe de risco. É de sua responsabilidade a orientação da equipe no que se 

refere ao armazenamento dos materiais que documentam as decisões havidas nas Reuniões de Risco, 

inclusive os relatórios mencionados neste Manual, por um período mínimo de 5 (cinco) anos. 

 

A área de gestão de riscos possui total independência para o desempenho das suas funções e tomada de 

decisão na sua esfera de atuação, sem qualquer subordinação às demais áreas da Legatus.  

 

Os membros da Equipe de Risco têm a prerrogativa de zerar operações que extrapolem os limites pré-

estabelecidos, caso a Equipe de Gestão não adote as devidas providências para enquadramento dos fundos 

no prazo de 1 (um) dia útil da emissão de alerta de desenquadramento pela equipe de risco. 

 

Sem prejuízo, a equipe de risco tem autonomia e autoridade para questionar os riscos assumidos nas 

operações realizadas pela Legatus, ainda que estas não acarretem no desenquadramento da carteira. 

 

As atividades de gestão de risco, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 

terrorismo são coordenadas pelo mesmo Diretor, podendo a equipe de risco e compliance contar com 

profissionais compartilhados. Neste sentido, as atividades relacionadas à análise e gestão de riscos serão 

desempenhadas na forma deste Manual, servindo os controles internos para identificação e tratamento dos 

riscos. 

 

Ademais, os limites globais e específicos para a exposição aos distintos tipos de risco, considerando o risco 

consolidado, separados por unidade de negócios, suas causas e origens são discutidas no âmbito do Comitê 

de Investimentos. 

 

O Comitê de Investimentos é composto pelos seguintes membros: Diretor   de Gestão de Recursos 

(Presidente), Diretor de Compliance e Riscos e um Membro técnico. Outros membros podem ser convidados, 

sem direito a voto. 

 

Para que as decisões se processem, é necessária a presença de, no mínimo, dois membros votantes, sendo 

indispensável a presença do Presidente do Comitê, a quem compete o poder de veto. As decisões devem ser 

registradas de forma sumária em Ata, contendo a data, a identificação do pleito, a decisão, as justificativas 

e as recomendações, sendo as Atas arquivadas na sede da Legatus, em meio físico ou eletrônico. 

 



 
3. Identificação dos Riscos 

 

Os riscos estão classificados conforme suas características predominantes conforme elencados abaixo, tendo 

sido relacionados os principais procedimentos de acompanhamento e mitigação a serem adotados: 

 

I. Risco Operacional: 

 

O risco operacional decorre da eventual falta de consistência e adequação dos sistemas de informação, 

processamento e operações, bem como de falhas humanas, nos controles internos, fraudes ou qualquer 

outro tipo de evento que torne impróprio o exercício das atividades da Legatus, podendo resultar em perdas 

não previstas.  

 

A Legatus buscará mitigar a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou 

inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos, com o objetivo de: 

(a) mitigar o risco de prejuízos à sua imagem, de seus parceiros e clientes; 

(b) cumprir as leis e normas institucionais e de órgãos reguladores e autorreguladores; 

(c) assegurar confiabilidade nos sistemas de informações utilizados; e 

(d) minimizar potenciais prejuízos aos seus clientes. 

 

Ainda, a área de gestão de riscos irá atentar-se a prevenção de: 

(a) fraudes internas; 

(b) demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho; 

(c) práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços; 

(d) danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição; 

(e) ocorrências que acarretem a interrupção das atividades Legatus; e 

(f) falhas em sistemas de tecnologia da informação. 

 

Além das atribuições mencionadas acima, a área de gestão de riscos da Legatus tomará todas as 

providências necessárias para: 

(a) a identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação do risco operacional; 

b) o armazenamento e a documentação de informações referentes às perdas associadas ao risco 

operacional; 

(c) elaborar, com periodicidade mínima anual, relatórios que permitam a identificação e correção 

tempestiva das deficiências de controle e de gerenciamento do risco operacional; 

d) realizar, com periodicidade mínima anual, testes de avaliação dos sistemas de controle de riscos 

operacionais implementados; 

(e) elaborar e disseminar as disposições relacionadas ao gerenciamento de risco operacional aos 

colaboradores da Legatus, em seus diversos níveis, estabelecendo papéis e responsabilidades, bem 

como as dos prestadores de serviços terceirizados, se houver; 



 
(f) instituir plano de contingência contendo as estratégias a serem adotadas para assegurar condições 

de continuidade das atividades e para limitar graves perdas decorrentes de risco operacional; e 

(g) implementar, manter e divulgar processo estruturado de comunicação e informação. 

 

Falhas humanas são mitigadas mediante a adoção de manuais e políticas internas visando a orientação 

da conduta dos colaboradores no desempenho das atividades junto à Legatus. Neste sentido, a Legatus 

adota treinamentos internos visando o esclarecimento de dúvidas a respeito dos procedimentos adotados 

internamente, fluxo de informações e reporte, a fim de que sejam cumpridos cada um dos seus manuais e 

políticas.  

 

A área de gestão de riscos da Legatus deverá pautar sua função nos seguintes princípios: 

(a) administração e definição de metodologias e modelos qualitativos para a gestão dos riscos 

operacionais; 

(b) definição e coordenação dos representantes de riscos operacionais, considerando as atividades de 

compliance, risco operacional e controles internos; 

(c) implementação de metodologias e sistema informatizado (base de dados histórica de perdas e 

prejuízos); 

(d) definição de modelos quantitativos; 

(e) mensuração do risco operacional; e 

(f) acompanhamento de limites e alocação eficiente de capital exigido para riscos operacionais. 

 

II. Risco de Crédito: 

 

O risco de crédito decorre de qualquer obrigação de crédito que não tenha sido cumprida pela respectiva 

contraparte. É a avaliação da capacidade do emissor de qualquer título de crédito ou valor mobiliário de 

honrar a obrigação assumida no respectivo instrumento. A Legatus descreve a seguir os procedimentos para 

a mitigação do risco de crédito. 

 

Por ser uma gestora de recursos, o risco de crédito da Legatus será sempre a contraparte dos fundos de 

investimento sob sua gestão. 

 

Para mitigar esse risco, a Legatus adotará toda a diligência necessária para realizar todas as verificações 

devidas previamente à aquisição e durante a vida útil do ativo de crédito adquirido pelos fundos de 

investimento sob gestão e as cobranças necessárias, seja judicial ou extrajudicialmente, após a constatação 

de qualquer eventual atraso no pagamento. 

 

Além disso, o monitoramento de risco de crédito se dará também através de método de matriz de risco, 

além de poder solicitar documentos adicionais que entender necessários e outros documentos exigidos pelos 

regulamentos dos fundos de investimento sob gestão. 

 



 
A Legatus atualmente não opera ativos de crédito privado e direitos creditórios. No entanto, caso venha 

investir em tais ativos, competirá à equipe de risco a verificação do enquadramento do ativo nos requisitos 

definidos pelo Código ANBIMA para Administração de Recursos de Terceiros, bem como aqueles indicados 

na Política de Decisão de Investimentos, Seleção e Alocação de Ativos adotada pela Legatus. 

 

Caso seja identificada a perda ou mesmo a diminuição relevante da capacidade de o emissor honrar os 

pagamentos, e/ou as projeções inicialmente realizadas pela Legatus não se concretizarem, a área de gestão 

de riscos deverá acompanhar as providências tomadas pela Equipe de Gestão para fins de liquidação das 

posições à medida em que a liquidez e as condições de mercado permitirem, sendo envidado os melhores 

esforços para evitar prejuízos às carteiras. 

 

III. Risco de Mercado: 

 

A política de gerenciamento de risco de mercado da Legatus contém princípios que norteiam as medidas a 

serem tomadas diante da possibilidade de perdas resultantes da flutuação nos valores de mercado de 

posições detidas, incluindo variação cambial, taxas de juros, preços de ações e de cotas de fundos e dos 

preços das commodities. 

 

A área de gestão de risco da Legatus deverá adotar: 

(a) Sistemas/Controles para medir, monitorar e controlar a exposição ao risco de mercado, tanto para 

as operações incluídas na carteira de negociação quanto para as demais posições, os quais devem 

abranger todas as fontes relevantes de risco de mercado e gerar relatórios tempestivos para a 

Diretoria; 

(b) Realização, com periodicidade mínima anual, de testes de avaliação dos sistemas mencionados 

acima; 

(c) Identificação prévia dos riscos inerentes a novas atividades e produtos. 

 

O acompanhamento destes riscos será feito por meio das seguintes métricas: 

a) Tracking Error: Para produtos que possuem benchmark com natureza de renda variável, o tracking 

error é calculado como o desvio-padrão dos desvios dos retornos do fundo em relação ao seu 

benchmark. 

b) Beta: é calculado como a correlação entre a série histórica de cotas do fundo com a série histórica 

do índice IBOVESPA (ou outro índice aplicável). O tamanho do intervalo utilizado é de 252 dias 

(equivalente à um ano em dias uteis). 

c) Volatilidade: É a volatilidade diária apresentada pelo portfólio, obtida durante o cálculo do VaR 

pelo método Variance-Covariance. 

d) Volatilidade histórica: Calculado pela volatilidade histórica de 3, 6, 12 messes ou desde o início 

do ano (Year-to-date). 

e) Sharpe Ratio: Métrica de risco-retorno calculada pelo retorno excedente do portfólio (em relação 

ao seu benchmark) sobre o desvio-padrão de seus retornos. 



 
f) VaR Paramétrico: Calculado assumindo-se uma distribuição para a variação dos retornos dos 

ativos e estimando a correlação destes por meio da covariância histórico. No caso de opções 

utiliza-se o método Delta-Normal. 

g) Teste de Stress: Utilizando os cenários de stress fornecidos pela B3 e cenários próprios, verificam-

se os níveis de prejuízos esperados em cenários desfavoráveis. 

h) Duration efetiva: Calculado com base em diferentes cenários de taxa de juros para os ativos da 

carteira.  

 

 

IV. Risco de Liquidez: 

 

O risco de liquidez pode ser definido como a probabilidade de que haja desequilíbrios entre ativos 

negociáveis e passivos exigíveis e, portanto, descasamentos entre pagamentos e recebimentos, que possam 

afetar a capacidade de pagamento da Legatus e seus fundos, levando-se em conta as diferentes moedas e 

prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. 

 

V. Risco de Contraparte: 

 

O risco de contraparte está diretamente ligado à capacidade da contraparte no cumprimento de suas 

obrigações determinadas em contrato. Todas as operações com títulos públicos e emissões de instituições 

financeiras são efetuadas através de Câmaras de Liquidação, o que limita o risco de contraparte. No caso 

da aquisição eventual de direitos creditórios, a liquidação financeira deverá ocorrer de maneira 

concomitante à transferência de titularidade dos ativos, e sempre através do custodiante contratado para o 

fundo. 

 

Em operações de swap e outros contratos financeiros onde pode haver risco de contraparte, a Legatus deve 

previamente fazer uma avaliação com foco na solidez financeira da contraparte. 

 

A empresa é proibida de estabelecer relacionamento com “Shell Banks” (um “Shell Bank” é definido como 

um banco incorporado em uma jurisdição onde não tem presença física e não seja afiliado a um grupo 

financeiro regulado) e somente pode operar com bancos correspondentes que tenham licenças para operar 

no seu país de origem. 

 

VI. Risco Tecnológico/Informática/Infraestrutura: 

 

A Legatus monitora a vulnerabilidade de hardware, software, sistemas, aplicativos, segurança, recuperação 

de informação e redes, decorrentes de erros de processamento ou operacionais, falhas em procedimentos, 

capacidades inadequadas, insuficiência dos controles instalados, a forma de uso ou a impossibilidade de 

uso, dentre outros. Não obstante isso, monitora a falta ou mau funcionamento das instalações, das 

comunicações e dos equipamentos/serviços/produtos básicos. 



 
 

VII. Risco Legal: 

 

Decorre do potencial questionamento jurídico da execução dos instrumentos, processos judiciais ou 

sentenças contrárias ou adversas àquelas esperadas pela Legatus e que possam causar perdas ou 

perturbações significativas que afetem negativamente os processos operacionais e/ou a organização da 

gestora. O risco legal será equacionado a partir do envolvimento e acompanhamento contínuo de assessores 

jurídicos, internos e externos, em todas as operações realizadas. 

 

VIII. Demais Riscos do Negócios: 

 

São adotados procedimentos de dupla conferência para as atividades da Legatus, de modo que cada 

departamento tenha sempre mais de uma pessoa envolvida nas atividades, evitando, assim, a ocorrência 

de risco por falha humana ou sistêmica. 

 

IX. Limites: 

 

Em cumprimento ao Art. 23, § 1º, III, da ICVM 558, os fundos que não dispuserem de forma diversa em 

seu regulamento deverão adequar a alocação de seu patrimônio aos seguintes limites: 

(a) 10% por emissor; 

(b) 50% em ativos no exterior; 

(c) Volatilidade anualizada de 20%; 

(d) VaR 1% de 30%; 

(e) Tracking Error, para produtos que possuam índice de referência com natureza de renda variável, 

de 10%; 

(f) Beta, para produtos que possuam índice de referência de ações, inferior a 2 em módulo; 

(g) Rating médio segundo critérios da Fitch Ratings, para produtos que incorram em risco de crédito, 

de no mínimo A;  

(h) Duration média, quando houverem títulos de renda fixa, de no máximo 2 anos. 

 

4. Ferramentas e Relatórios de Riscos 

 

A Legatus utiliza como ferramenta para gerenciamento de riscos o sistema da Britech. Tal sistema permite 

que os colaboradores da área de risco tenham acesso a ferramentas profissionais para monitoramento do 

enquadramento, cenários de estresse, exposição e monitoramento dos ricos de mercado, liquidez, 

concentração e exposição. 

 

A partir do referido sistema, são produzidos relatórios de risco com periodicidade mínima mensal, podendo 

apresentar periodicidade menor de acordo com as características das carteiras sob gestão, contendo a data 

base utilizada e os fundos contemplados com as respectivas métricas utilizadas na estratégia de 



 
gerenciamento de riscos, limites e utilização dos mesmos. Este relatório inclui também a lista de veículos 

que tiveram seus limites de risco excedidos e as providências tomadas para o reenquadramento, conforme 

o caso. 

 

São gerados, ainda, relatórios de risco de liquidez semanais, conforme definido no Manual de Gestão de 

Liquidez da Legatus.  

 

Os relatórios são enviados à área de gestão. O envio é de responsabilidade do Diretor de Compliance e 

Risco, mas pode ser enviado por um analista da área de gestão de risco sob supervisão do mesmo. 

 

5. Desenquadramento das Carteiras 

 

Em caso de desenquadramento dos limites estabelecidos neste Manual, a equipe de gestão, por intermédio 

do Diretor de Gestão, fica obrigada a justificar o desenquadramento, efetuar o reenquadramento ou 

apresentar plano de ação com indicação de prazo para conclusão. Concluído o prazo sem que as ações de 

reenquadramento tenham sido tomadas, caberá ao Diretor de Risco as providências cabíveis para o 

reenquadramento.  

 

6. Revisão e Arquivamento dos Documentos 

 

O Diretor de Compliance e Risco é responsável pela guarda dos documentos relacionados à análise e 

monitoramento dos riscos atinentes às carteiras sob gestão. 

 

A aderência dos parâmetros utilizados nos sistemas e eficácia das métricas utilizadas devem ser revisadas 

anualmente, bem como sempre que necessária a adequação dos controles estabelecidos ou, ainda, quando 

a Legatus detiver outras carteiras sob gestão. 

 

Este Manual será revisado, no mínimo, a cada 2 (dois) anos, salvo se os eventos mencionados demandarem 

ajustes em períodos menores. 

 

Sempre que alterado, uma nova versão deste Manual será enviada a todos os colaboradores da Legatus, 

em especial aqueles que compõem a área de gestão de risco, sendo recolhido Termo de Ciência e Adesão 

assinado pelos colaboradores, através do qual estes se comprometem a observância das novas regras 

estabelecidas internamente para fins de gerenciamento dos riscos das carteiras e do risco operacional. 

 

A versão vigente do presente Manual encontra-se disponível no site da Legatus na internet, bem como 

registrada na ANBIMA, sendo encaminhada nova versão sempre que alterado, no prazo máximo de 15 dias 

da alteração. 


