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METODOLOGIA DE ANÁLISE DE LIQUIDEZ EM FUNDOS DE INVESTIMENTO 

 

Como sabido, no Evento e Risco 5 do Plano Bienal de Supervisão Baseada em Riscos da 

CVM, a SIN analisa potenciais deficiências e fragilidades na implantação  e manutenção 

de políticas de gerenciamento de risco de liquidez pelos administradores e gestores de 

fundos de investimento, ou na sua adequada e consistente aplicação no dia a dia das 

atividades dos fundos administrados e geridos. 

 

Assim, as análises respectivas têm duas frentes distintas: (1) a verificação, diariamente, 

da relação entre a Liquidez da Carteira e as Saídas de Caixa Previstas para cada fundo 

de investimento registrado na CVM, informadas via CVMWeb, todos os dias, por meio 

do documento Informe Diário (ação denominada “Conduta do Administrador”); e (2) a 

verificação mensal da suficiência da liquidez do fundo para o enfrentamento de cenários 

extremos de resgate (“Testes de Estresse”). 

 

Com o objetivo de viabilizar a segunda dessas ações de supervisão, a Assessoria de 

Análise e Pesquisa - ASA e a SIN desenvolveram uma métrica para determinar esses 

cenários de estresse de resgates nos fundos de investimento, que levou em consideração o 

histórico de captações líquidas diárias dos fundos de investimento em um período de 

cerca de 10 anos. 

 

Assim, o estudo verificou que o comportamento dos resgates nos fundos de investimento 

apresenta padrões diversos, que variam de acordo com o perfil de cotistas desses fundos, 

o que levou a divisão da indústria em 3 subcategorias: fundos com menos de 20 cotistas, 

entre 20 e 2.000 cotistas, e com mais de 2.000 cotistas.  

 

Além disso, o estudo também identificou comportamentos diferentes de resgate para cada 

uma das 7 classes diferentes de fundos previstas na Instrução CVM nº 409/04. De forma 

geral, as  classes Curto Prazo, Referenciado, Renda Fixa e Dívida Externa foram 

consolidadas apenas na “Renda Fixa” com a Instrução CVM nº 555/14. 

 

Dessa forma, o modelo segregou a análise de comportamento histórico de resgates em 21 

hipóteses diferentes. Em cada um desses cenários, foram identificados, por meio de 

tratamento estatístico, os resgates máximos esperados, para cada uma dessas hipóteses, 

em um cenário de estresse. Consideramos como “cenário de estresse” aquele no qual o 
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fundo poderia sofrer, de maneira excepcional, uma corrida de resgates inesperada por 

parte de seus cotistas. 

 

A tabela a seguir demonstra o resgate máximo esperado, nessas circunstâncias, para cada 

uma dessas 21 hipóteses: 

 

Tabela X: Estudo ASA/SIN – montante de resgates máximos esperados com 1% de 

probabilidade de ocorrência 

Classificação CVM do 

fundo 
< 20 cotistas 

20 < cotistas < 

2.000 

> 2.000 cotistas 

Cambial 5,3% 7,7% n.a. 

Dívida Externa 8,8% 4,4% n.a. 

Ações 2,0% 3,1% 1,4% 

Curto Prazo 31,5% 21,3% 4,6% 

Renda Fixa 10,2% 7,9% 3,1% 

Multimercado 4,8% 5,2% 1,8% 

Referenciado 19,8% 11,6% 5,0% 

Observação: percentual máximo esperado de resgate sobre o patrimônio líquido do 

fundo 

 

Destacamos como características desse modelo: (i) foi elaborado a partir de uma base de 

dados interno que contém mais de 10 anos de informações quantitativas sobre fundos de 

investimento (Sistema CVMWeb); (ii) pode ser aplicado sobre toda a indústria de fundos 

de investimento, se for o caso, o que possibilita uma abrangência adequada para as ações 

de supervisão; e (iii) representa metodologia simples e verificável, o que facilita a 

interação da área técnica com o mercado.  

 

Nessa ação de supervisão, a superintendência estuda a possibilidade de aprimoramentos 

nas premissas utilizadas para os cenários base de estresse adotados, com base em dois 

novos elementos: (1) a nova versão, já elaborada pela ASA, do sistema de 

acompanhamento de liquidez de fundos, que permite análises estatísticas mai profundas 

sobre o comportamento esperado dos cotistas e sobre a liquidez das carteiras dos fundos; 

e (2) o caso concreto de estresse do BTG Pactual ocorrido a partir de novembro de 2015. 


