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Introdução e Conceito 

Esta Política de Gestão de Riscos, adotada pela Hashdex, tem por objetivo descrever a 

estrutura e metodologia utilizadas na sua gestão de risco, seguindo os preceitos regulação 

e autorregulação aplicáveis, incluindo as normas da Resolução CVM  21, de 25 de fevereiro 

de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 21”) e do Código Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA (“ANBIMA”) de Regulação e 

Melhores Práticas para Administração de Recursos de Terceiros, refletindo o monitoramento 

e a mensuração dos riscos inerentes aos fundos de investimentos por ela geridos (“Fundos 

de Investimento”), bem como inerentes aos fundos de investimento investidos pelos Fundos 

de Investimento (“Fundos Investidos”). 

As regras estabelecidas nesta Política são periodicamente (no mínimo uma vez ao ano) 

revisadas, atualizadas e/ou complementadas e disponibilizadas na intranet da Hashdex. Para 

o atendimento de exigências regulatórias, as políticas da Hashdex também são 

disponibilizadas no website da Hashdex. Além da revisão com base na evolução das práticas 

de mercado e da regulamentação vigente aplicável, são consideradas as circunstâncias 

relevantes de riscos operacionais, de mercado, concentração, liquidez, crédito e contraparte, 

bem como a crescente sofisticação e diversificação dos ativos, para a melhor adequação do 

acompanhamento exposição e prevenção dos riscos da Hashdex. 
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Estrutura Organizacional e Governança para Gestão de Riscos 

Diretor Responsável pela Gestão de Risco 

O Diretor responsável pela gestão de riscos da Hashdex (“Diretor de Risco”) exerce 

unicamente as funções pertinentes às áreas de risco e de Compliance com total 

independência técnica, sendo a última instância de decisão quanto às suas atribuições 

técnicas específicas. O Diretor de Risco pode acumular o cargo de diretor tanto nas ativadas 

de gestão quanto de administração fiduciária. 

A parte mais substancial da remuneração do Diretor de Risco é garantida, de forma 

independente da performance dos Fundos de Investimento, como mais uma maneira de 

garantir sua independência. O mesmo ocorre com os demais recursos humanos que 

integram a Área de Risco da Hashdex no que tange à forma de remuneração. 

Nesse sentido, a Diretoria de Risco não se subordina tecnicamente a nenhuma outra 

instância da Hashdex, reportando-se, funcionalmente, ao Comitê de Risco e Compliance e 

de Governança conforme aplicável. 

O Diretor de Risco da Hashdex é responsável pelo controle e monitoramento dos riscos 

referentes aos Fundos de Investimento (isto é, pela gestão dos diversos riscos da Hashdex), 

incluindo-se, assim, o controle e monitoramento dos riscos de mercado, de liquidez, de 

concentração, operacionais, de crédito (se aplicável) e contraparte, bem como dos riscos 

qualitativos atrelados ao portfólio dos Fundos de Investimento. O Diretor de Risco possui 

atuação totalmente independente em relação ao Diretor responsável pela administração de 

carteira de valores mobiliários, o qual responde pelas operações, como, mas não se 

limitando a, decisões de compra e venda de ativos, em nome das carteiras de valores 

mobiliários geridas pela Hashdex (“Diretor de Gestão”). 

O Diretor de Risco é responsável pela guarda dos documentos por meio eletrônico que 

evidenciam as decisões relacionadas à presente Política, em especial os documentos que 

dão suporte a uma eventual intervenção da área de risco no reenquadramento da posição 

de Fundos de Investimento ou mais genericamente em qualquer intervenção que tenha por 

consequência a alteração da carteira de um fundo. 

Seu foco de atuação é no sentido de (i) direcionar esforços para a análise dos riscos, suas 

probabilidades e impactos sobre as atividades, permitindo a gestão de ocorrências e 

desenvolvimento de planos de ação para correção e mitigação de recorrências, bem como 

(ii) verificar o cumprimento desta Política, encaminhando relatórios de exposição de risco 
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de cada Fundo de Investimento e supervisionando eventuais terceiros contratados para tal 

monitoramento, conforme aplicável. 

Comitê de Risco e Compliance 

O Diretor de Risco conta com o apoio e a supervisão do Comitê de Risco e Compliance da 

Hashdex, responsável pela definição das políticas, controles e diretrizes a serem seguidas 

pelas áreas de Gestão de Risco e Compliance, bem como pela definição de cenários de risco 

e revisão dos monitoramentos realizados. Tal Comitê possui autonomia e independência 

para supervisionar todas as atividades dos colaboradores, diretores e demais Comitês da 

Hashdex, podendo, inclusive, solicitar e acessar quaisquer informações e documentos de 

propriedade da Hashdex e dos Fundos de Investimento, conforme aplicável. 

Os Colaboradores da Hashdex devem levar ao imediato conhecimento do Diretor de Risco 

quaisquer eventos que sejam de seu conhecimento e que estejam sob a égide desta Política 

para que o Diretor de Risco defina um plano de ação para endereçamento do evento 

ocorrido ou reenquadramento do respectivo Fundo de Investimento, bem como 

procedimentos que mitiguem sua repetição futura e seu impacto. 

Caso ocorra alguma divergência em relação aos parâmetros estabelecidos nesta Política, o 

Diretor de Risco pode solicitar a assessoria do Comitê de Risco e Compliance e, conforme o 

caso, demandar a participação do Diretor de Gestão, para em conjunto, deliberar um plano 

de ação visando mitigar os efeitos de referida divergência ou da necessidade de 

complementar ou ajustar a Política ou os processos e controles envolvidos. 

O Comitê de Risco e Compliance, detentor de plena autonomia para o exercício de suas 

funções, se reúne no mínimo trimestralmente ou sempre que necessário, mediante 

convocação de qualquer de seus membros, contando com a presença do Diretor de Risco e 

Compliance, sendo por esse presidido, a Global Head de Legal & Compliance, o Head de 

Operações Global, pelo menos um membro da área de Compliance e pelo menos um 

membro da área de Risco. 

Com exceção do presidente do Comitê, os demais membros podem se fazer representar por 

associados diretamente a eles subordinados. 

Das reuniões do Comitê, são lavradas atas sumárias sobre os temas abordados e as 

apresentações realizadas em cada uma das reuniões do Comitê, sendo tais atas registradas 

eletronicamente no sistema Compliasset. 
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Cabe ao Diretor de Risco, em conjunto com os demais membros do Comitê de Risco e 

Compliance, a definição final da forma de mensuração e os sistemas utilizados para o 

monitoramento dos riscos descritos nesta Política, incluindo os limites de exposição, sem 

prejuízo da adoção de medidas de urgência diretamente pelo Diretor de Risco. Uma vez 

definidos os parâmetros de risco para cada Fundo de Investimento, tais parâmetros serão 

inseridos no sistema de risco, que por sua vez gera relatórios automáticos de 

desenquadramento à área de risco e Compliance. 

Tais métricas são testadas ao menos anualmente, de forma a avaliar sua efetividade na 

mensuração dos riscos dos Fundos de Investimento, juntamente com a revisão e reavaliação 

desta Política, devendo o resultado destas revisões anuais ser submetido ao Comitê de Risco 

e Compliance pelo Diretor de Risco. Sem prejuízo do acima disposto, se o Diretor de Risco 

violar as disposições constantes nesta Política, estará sujeito às medidas disciplinares 

impostas pelo Comitê de Risco e Compliance da Hashdex. 

O Comitê abordará também questões relacionadas à gestão do risco de liquidez. 

Da Composição do Departamento de Risco 

A Hashdex conta atualmente com, pelo menos, 2 (dois) profissionais de risco, incluindo o 

Diretor, os quais possuem a qualificação técnica e a experiência necessária e não atuam em 

funções que limitem a sua independência, na Hashdex ou em outra instituição. 

A Área de Risco possui também comunicação direta com a Diretoria ou alta administração 

para realizar relato dos resultados decorrentes das atividades relacionadas à sua função, 

seja por meio de reuniões periódicas ou o envio de relatórios conforme aqui previsto. 

Organograma do Departamento de Risco 
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Classificação dos Riscos 

O investimento de recursos nos mercados financeiros e de capitais pressupõe a tomada de 

determinado grau de risco em busca de um retorno compatível. Assim, sem prejuízo de 

riscos específicos a depender do produto, os principais riscos comumente associados aos 

Fundos de Investimento são os (i) risco de mercado, (ii) risco operacional, (iv) risco de 

contraparte, (v) risco de liquidez, e (vi) risco de concentração, conforme detalhados nas 

seções a seguir.  

Embora o processo de gerenciamento de riscos seja parte integrante do processo de análise 

e decisão de investimentos da Hashdex, a atividade técnica da área de risco é totalmente 

independente da área de gestão e decisão de investimentos. 

Os Fundos de Investimentos sob a gestão da Hashdex possuem foco em dar aos investidores 

acesso ao mercado de criptoativos e suas estratégias se dividem em três categorias: 

estratégias passivas (ie. seguindo um índice ou uma composição de índices), estratégias 

sistemáticas, cujo objetivo é entregar retornos próximo a uma metodologia definida em 

regulamento e estratégia ativa cujo objetivo é entregar retornos acima de um índice de 

referência definido em regulamento. 

Para os Fundos de Investimento cuja política de investimento permita aplicar no exterior, a 

Hashdex  adota como principal estratégia para a definição de qual fundo no exterior que irá 

aplicar a seleção diligente e minuciosa dos gestores e ativos investidos, localizados 



 

 

Privileged and Confidential - Internal Policies  8 

 

principalmente nos Estados Unidos da América, Europa e outras jurisdições relevantes no 

mercado de fundos, incluindo a gestora ligada à Hashdex, com comprovada expertise na 

área de tecnologia, sempre respeitando o disposto na Instrução CVM 555/14 e Instrução 

CVM 359 no que tange ao investimento no exterior. 

Metodologia de Gerenciamento de Riscos 

A Hashdex monitora e controla os riscos dos fundos de investimento, qualquer que seja a 

metodologia de gestão, utilizando-se das metodologias descritas nas seções a seguir, 

visando, não a limitar as perdas, mas sim garantir a adequação da gestão e das operações 

dos fundos às diretrizes definidas nos regulamentos dos fundos, às políticas da Hashdex e 

às estratégias dos fundos. A escolha das metodologias empregadas pela Hashdex foi 

pautada na complementaridade entre elas, de modo que, na opinião de  colaboradores 

envolvidos na gestão e controle dos riscos da Hashdex, as metodologias utilizadas 

representam os melhores interesses dos seus clientes. 

O controle e monitoramento de limites de risco são realizados diariamente e a atualização 

das posições, caso necessária, acontece através de solicitação do diretor responsável pela 

gestão de riscos aos referidos comitês. Todos os limites e métricas são discutidos entre os 

Colaboradores da Hashdex envolvidos na gestão e controles dos riscos. O Diretor de Risco 

tem a decisão final sobre os limites e métricas de risco do fundo e das mesas. 

Por fim, convém mencionar que a Hashdex utiliza tanto sistemas proprietários, programados 

por seus próprios Colaboradores, quanto sistemas contratados, sem prejuízo do 

aprimoramento ainda maior da sua estrutura de controle de riscos. A contratação de 

sistemas adicionais, caso a demanda seja entendida como conveniente e oportuna, é 

definida pelo Comitê de Investimentos e/ou de Riscos. 

Controle de Risco de Mercado 

Os ativos componentes da carteira dos fundos administrados estão sujeitos a oscilações nos 

seus preços tanto em função da reação dos mercados frente a, por exemplo, mas não se 

limitando a, notícias econômicas e políticas, tanto no Brasil como no exterior, quanto em 

reação a ou notícias específicas a respeito dos seus emissores ou ainda em função de 

alterações nas expectativas dos participantes do mercado, podendo inclusive ocorrer 

mudanças nos padrões de comportamento de preços dos ativos.  

Nesse sentido, o Controle de Risco de Mercado consiste no controle da exposição ao risco 

de oscilação nos preços de mercado dos ativos que compõem as carteiras dos fundos 
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geridos pela Hashdex. Essas metodologias são aplicadas a  fundos geridos, porém 

dependendo do tipo de gestão do fundo em questão, o tipo de controle empregado e 

monitorado pode variar.  

Metodologias e Sistemas 

As metodologias empregadas dependem da estratégia e da classificação CVM do fundo 

considerado e são detalhadas abaixo. 

Todas as análises são feitas em sistemas internos e são armazenadas e divulgadas por meio 

eletrônico.  

Os limites por fundo são determinados de forma colaborativa pela Área de Risco em 

conjunto com a Área de Gestão e só podem ser alterados pelo Comitê de Risco e 

Compliance. 

 

Fundos de estratégia passiva 

A Hashdex utiliza as seguintes metodologias para esse controle: B-VaR (Benchmark Value 

at Risk), Tracking Error em 60 dias (TE60), Tracking Difference em 60 dias (TD60) e Tracking 

Difference em 365 dias (TD365) conforme tabela abaixo: 

Gestão Benchmark 

Classificação CVM do fundo 

Multimercado Índice 

Passiva 100% NCI B-VaR + TE60 + TD60 B-VaR + TE60 + TD60,365 

Passiva 80% CDI + 20% NCI B-VaR + TE60 + TD60  

Passiva 60% CDI + 40% NCI B-VaR + TE60 + TD60  

Passiva 80% CDI + 20% NCI B-VaR + TE60 + TD60  

Passiva 100% BTC B-VaR + TE60 + TD60  

 

O Tracking Error e Tracking Difference são metodologias que se referem a limites de erros 

de aderência e limites para diferenças entre a rentabilidade acumulada do fundo e do seu 

respectivo benchmark. Os mecanismos de controle adotados são: 
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1) TE60: Monitoramento do erro de aderência, calculado como o desvio padrão 

populacional das diferenças entre a variação percentual diária do fundo e a variação 

percentual do valor de fechamento do índice de referência nos últimos 60 (sessenta) 

pregões. 

2) TD60: Monitoramento da diferença entre a rentabilidade acumulada do fundo e o 

valor de fechamento do índice de referência, em um período de 60 (sessenta) 

pregões. 

3) TD365: Monitoramento da diferença entre a rentabilidade acumulada do fundo e do 

valor de fechamento do índice de referência em um período de 12 (doze) meses. 

O VaR é uma metodologia permitindo avaliar os riscos em operações apresentando-se um 

montante financeiro indicativo da pior perda esperada para determinado horizonte de tempo 

e com determinado nível de confiança. O B-VaR (Benchmark Value at Risk) é uma medida 

de risco para avaliar a possível perda de valor da carteira do fundo para um determinado 

horizonte de tempo e nível de confiança em relação ao seu benchmark. 

Para os cálculos de B-VaR dos fundos de gestão passiva, a Hashdex utiliza a metodologia 

histórica para retornos diários num intervalo de 1 ano com 99% de confiança. Esta 

metodologia é complementar à análise de Tracking Error, pois fornece à área de risco uma 

medida do risco de os fundos terem uma performance abaixo de seu benchmark, 

desconsiderando o efeito de outperforming levado em conta no Tracking Error. Ela é 

aplicada tanto para os fundos locais quanto para o layer offshore desses fundos. 

Os limites para cada métrica são fixados conforme definido na instrução CVM 359 para os 

fundos de índices referida nessa instrução, mas também para os fundos multimercados. 

Em situações em que os limites são ultrapassados, a Área de Risco entra em contato com a 

área de gestão para entender os motivos do desenquadramento. Todas as decisões finais 

são tomadas pela Área de Risco e são armazenadas em meio eletrônico. 

O principal fator que pode contribuir para um erro de aderência dos fundos 

geridos/administrados pela Hashdex no layer onshore da operação (“Fundos Locais”) é o  

descolamento entre os Hashdex Nasdaq Crypto Index ETF (“HNCI-ETF”), o Hashdex Nasdaq 

Bitcoin ETF (“HNCI-ETF”) e o Hashdex Nasdaq Ethereum ETF (“HNE-ETF” e, em conjunto 

com os outros fundos, os “ETFs Internacionais”) e, respectivamente, os NCI, NQBTCS e 

NQETHS (em conjunto, os “Índices).  

Nesse sentido, para evitar tais riscos, algumas políticas e procedimentos tem papel 

fundamental:  
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1. Método Full Replication: os ETFs Internacionais utilizam o método de Full Replication, 

realizando uma replicação total dos Índices por meio da aquisição dos ativos digitais. 

Dadas as regras dos Índices e o estado atual de concentração do mercado de 

criptoativos que compõem o ecossistema de ativos digitais o número de constituintes 

dos Índices é bastante reduzido (atualmente, o NCI possui 8 constituintes; o NQBTCS 

é composto apenas por Bitcoin e o NQETHS, apenas por Ethereum), tornando o 

processo de replicação total relativamente simples e de baixo custo. Esse método é 

ainda facilitado pelo fato de os criptoativos serem negociados em frações 

extremamente pequenas, o que, na prática, acaba com qualquer necessidade de 

arredondamentos por lote-padrão e favorece a replicação precisa da carteira do 

índice. 

2. Caixa Zero: os ETFs Internacionais buscam manter o caixa mais próximo possível de 

zero, com a totalidade dos recursos investida na carteira que replica os Índices. O 

caixa para cobrir despesas e resgates só é gerado no momento em que ele se faz 

necessário, evitando a sub-alocação e a consequente perda de aderência. 

3. Negociação na janela de precificação do Índice: para minimizar perdas e ganhos 

decorrentes de operações realizadas em preços diferentes dos utilizados na 

precificação dos Índices, os ETFs Internacionais operam preferencialmente durante 

a janela de dez minutos na qual os preços de fechamento dos Índices são calculados. 

Além disso, os acordos com alguns dos melhores provedores de liquidez do mercado 

garantem uma execução bastante próxima aos preços do índice. 

 

Fundos de estratégia sistemática 

A Hashdex utiliza o B-VaR (Benchmark Value at Risk) conforme quadro a seguir. 

Gestão Benchmark 

Classificação CVM do fundo 

Multimercado Ações 

Sistemática 50% Risco Ouro + 
50% Risco Bitcoin 

B-VaR - 

Sistemática Vol IBOV + Vol BTC - B-VaR 
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Os parâmetros usados para calcular o B-VAR são os mesmo que os empregados no caso 

dos fundos de gestão passiva: intervalo de 1 ano com 99% de confiança. 

Em situações em que os limites são ultrapassados, a Área de Risco entra em contato com a 

área de gestão para entender os motivos do desenquadramento. Todas as decisões finais 

são tomadas pela Área de Risco e são armazenadas em meio eletrônico 

 

Fundos de estratégia ativa 

Após 4 anos focando em fundos passivos e sistemáticos, a Hashdex lançou a partir de 2022 

fundos ativos cujo objetivo é obter um retorno acima dos seus benchmarks. 

A gestão ativa dá mais liberdade ao gestor e em consequência necessita um conjunto de 

controle mais amplo. Portanto, para efeito de controle de risco de mercado dos fundos de 

gestão ativa, a Hashdex monitora um conjunto de métricas, cada uma tendo ou não limites 

formais determinados, conforme descrito abaixo: 

• Monitoramento do B-VAR (Benchmark Value at Risk). Calculado diariamente para 

os fundos ativos da Hashdex, essa métrica permite avaliar a perda potencial do fundo 

em relação ao seu índice de referência. 

Para o cálculo do B-VaR, é utilizada a metodologia de simulação histórica com janela de 

estimação de 1095 observações (3 anos), horizonte de 1 dia e nível de confiança de 99,6%. 

A simulação histórica não assume uma distribuição específica para os retornos dos ativos 

da carteira, sendo usados os cenários históricos observados nos últimos 1095 dias. 

Um comitê composto por, pelo menos, um membro da equipe de gestão e um membro da 

área de risco se reúne para avaliar a carteira e as principais exposições ao risco de mercado 

se o B-VAR previamente definido ultrapassar 10%. 

Os fundos possuem também um B-VAR limite formal tendo assim uma limitação clara para 

o risco incorrido em adição ao risco de mercado do seu respectivo benchmark.  

No caso dos fundos da estratégia Momentum, o limite é de 15% sendo que nenhum 

rebalanceamento pode fazer o B-VAR passar ativamente de 12%.   

Se em uma data de rebalanceamento, o fundo se encontrar com um B-VAR acima de 12%, 

o rebalanceamento deve ser feito de modo a assegurar que o B-VAR volte abaixo desse 

limite 
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Caso o B-VaR ultrapasse 15%, mesmo que passivamente, o caso é imediatamente levado 

ao Comitê de Risco e as posições são reduzidas de maneira a manter o B-VaR abaixo do 

limite. 

No caso do fundo Selection, o limite é de 5%. 

Eventuais alterações dos limites devem ser deliberadas e aprovadas pelo próprio Comitê.  

• Monitoramento do VaR (Value at Risk). O VaR, com os mesmos parâmetros 

usados para o cálculo do B-VAR, é calculado diariamente para os fundos de gestão 

ativa da Hashdex, porém, por não representar uma métrica de risco adequada para 

a análise dessa classe de fundos, não possui limites formais. 

A consistência dos VaRs e B-VaRs com os retornos históricos dos fundos é continuamente 

avaliada. Assim backtestings são realizados diariamente para validar o modelo de risco de 

mercado adotado comparando a frequência de perdas que excedem o VaR e o B-VaR com 

o nível de confiança estatístico adotado.  

• Monitoramento dos fundos em cenários hipotéticos. As análises do risco dos 

fundos não podem se basear exclusivamente nos modelos de VaR histórico, pois 

estes, ao considerar dados puramente passados, não avaliam a plenitude dos efeitos 

de novos cenários futuros em particular possíveis quebra de correlação entre os 

ativos compondo a carteira dos fundos.  

Assim, buscando uma análise mais ampla, são realizados, para os fundos de gestão ativa 

da Hashdex, avaliação do desempenho dos fundos em cenários hipotéticos de oscilação 

individual de cada ativo e/ou fator de risco, que podem ser obtidos através de análise das 

características dos próprios ativos e do ambiente macroeconômico. 

Os cenários considerados na análise descrita acima são criados em conjunto pelas áreas de 

Research, de Gestão e de Risco e revisados pelo menos anualmente, tentando embraçar 

eventos futuros plausíveis, porém que não ocorreram no passado, e que podem ter um 

impacto positivo ou negativo relevante para certos ativos, grupos de ativos ou para a classe 

dos cripto ativos como um todo. 

As perdas ou ganhos potenciais decorrentes desses cenários hipotéticos não possuem 

limites formais, sendo reportados diariamente apenas par assessorar as áreas de Gestão e 

de Risco na avaliação das posições dos fundos. 
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• Monitoramento da volatilidade esperada.  O objetivo é verificar 

qualitativamente a sua adequação com o público-alvo dos fundos, não possuindo 

limite formal. 

 

• Monitoramento de stop loss. Os fundos de gestão ativa possuem um critério de 

stop loss aplicado a todas as posições individuais: cada posição é reavaliada se 

apresentar uma variação semanal negativa igual a três vezes a volatilidade média 

semanal da última semana, condicionada a essa variação negativa ser maior do que 

2x a variação do Índice de referência naquela semana.  

Esse critério é monitorado pela área de risco e comunicado aos gestores sempre que 

atingido.  

• Monitoramento de exposição: Os fundos de gestão ativa da Hashdex possuem 

limites formais de exposição líquida devendo ficar sempre entre 0% e 100% do 

Patrimônio Líquido, portanto, não podendo, quando considerada a carteira total do 

fundo, operar vendido nem alavancado. 

Além disso, os fundos de gestão ativa da Hashdex não podem operar com exposição líquida 

total (considerando posição a vista e derivativos) negativa em nenhum ativo considerado 

individualmente. 

• Monitoramento das posições em derivativos: os fundos só podem operar 

derivativos para fim de hedge. 

 

• Monitoramento das exposições cambiais: os fundos não podem assumir 

exposição cambial além do mínimo requerido para manter um bom desempenho 

operacional, o caixa não investido em cripto ativos devendo ser investido em ativos 

denominados em dólar americano ou na própria moeda dólar americano. 

 

Vale destacar que só os ativos digitais previamente autorizados pela área de Compliance, 

que pode, por sua vez, solicitar a assessoria da área de Research, e aceitos pela área de 

Risco, podem entrar na composição da carteira dos fundos que seja em posição long, short 

ou via derivativos.  

Uma atenção particular é dada à sub-classe de stablecoins considerando que os ativos que 

a compõe possuem riscos idiossincráticos devendo ser analisado em separado.  
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Fontes de Informação 

Como gestora, a Hashdex não possui responsabilidade no apreçamento dos ativos 

compondo a carteira dos fundos por ela geridos. No entanto, a Hashdex valida 

criteriosamente os preços dos ativos compondo as carteiras fornecidos pelos respectivos 

administradores dos fundos usando principalmente, mas não exclusivamente as fontes 

abaixo: 

• Para ativos tradicionais: a B3, o Banco Central do Brasil, a ANBIMA, a CME, a 

Federal Reserve e qualquer Exchange que a Hashdex venha a negociar produtos por 

ela negociados. 

• Para criptoativos: a CF Benchmark, Coincap, Messari. 

Controle de Risco Operacional 

O risco operacional é decorrente de eventuais perdas resultantes de falha, deficiência ou 

inadequação de processos internos, pessoas e sistemas (infraestrutura/TI) ou de eventos 

externos. Inclui, ainda, o risco legal associado à inconformidade ou falha de contratos 

firmados, bem como penalidades por violação legal ou indenizações por danos a terceiros 

decorrentes do exercício das atividades desenvolvidas pela Hashdex. 

O time Operacional (BackOffice) possui analistas que realizam esse controle diariamente 

para fundos geridos pela Hashdex. O trabalho destes analistas possui supervisão da Área 

de Risco e do Diretor de Risco. 

Este risco é mitigado através da determinação de processos tais como segregação de 

funções, sistemas com acesso controlado por usuário e protegidos com senha, redução de 

intervenção humana nos processos e supervisão próxima do Diretor de Risco. Nessa esteira, 

de forma a evitar os erros por parte de sistemas, as atividades de controle operacional 

desenvolvidas pela Hashdex consistirão em: 

1. Controle e boletagem e verificação das operações; 

2. Controle e boletagem e verificação dos custos; 

3. Cálculo independente de cotas dos fundos de investimento sob gestão com travas 

para liberação da carteira sem divergência significativa das cotas emitidas pelo 

sistema interno em relação a cota informada pelo administrador do fundo (limite de 

5 bps); 

4. Acompanhamento da valorização dos ativos e passivos que compõem as carteiras 

dos fundos de investimento; 
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5. Política de Treinamento dos Colaboradores, de forma a evitar falhas e riscos 

envolvidos advindos do não conhecimento das regras internas e da legislação; e 

6. Entre outras atividades e controles que podem ser adotados especificamente para 

controlar e mensurar o Risco Operacional. 

Adicionalmente, a Hashdex conta com um plano de continuidade de negócios, no qual são 

descritos os pilares dos planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de 

desastres adotados pela Hashdex, conforme previsto em seu Manual de Compliance. 

Eventuais perdas associadas aos processos operacionais – ou ao risco operacional – serão 

documentadas e armazenadas pelo Diretor de Compliance em uma base de dados da 

Hashdex (e eletronicamente registradas no Sistema Compliasset), para fins, inclusive, de 

elaboração do Relatório Anual de Controles Internos, e nos termos da Resolução CVM 21. 

No que tange especificamente a riscos de infraestrutura, os dados eletrônicos da Hashdex 

são mantidos em servidores com acesso restrito. A Hashdex utiliza uma plataforma sob o 

conceito de Cloud Computing, permitindo a integração dos serviços de e-mail, agenda e 

determinados documentos de forma compartilhada, cujos dados armazenados são 

replicados em tempo real para um centro de dados de backup, que é submetido a revisões 

de segurança. 

A área de Tecnologia, em conjunto com Risco e Compliance, são responsáveis por avaliar e 

testar o Plano de Contingência da Hashdex, nos termos do Manual de Compliance. 

Controle do Risco de Crédito e Contraparte 

O risco de crédito, que pode ser definido como o risco do emissor não cumprir com suas 

obrigações parcialmente ou integralmente para o fundo de investimento detentor do ativo 

financeiro após uma data acordada, está ligado ao risco de contraparte, que pode ser 

definido como a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento, pela 

contraparte, de suas respectivas obrigações nos termos pactuados. Isso envolve, portanto, 

todas as transações de ativos e contratos firmados por tais fundos em câmaras de 

liquidação, em operações de balcão, em operações e custódia de criptoativos etc. 

Os Fundos de Investimento geridos pela Hashdex não incorrem diretamente, em risco de 

crédito privado, apesar de alguns fundos terem tal possibilidade permitida em seus 

regulamentos. Tal acompanhamento é feito via regras definidas de enquadramento e 

reportadas diariamente via sistema INOA. 
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Os demais títulos são investimentos (i) em fundos investidos (sendo que esses não podem 

incorrer em risco de crédito privado), ou (ii) em títulos públicos soberanos brasileiros (para 

Fundos de Investimento brasileiros), norte-americanos (no caso dos Fundos Investidos) ou 

da jurisdição do fundo, ou (iii) ações, ou (iv) criptoativos. Caso por qualquer eventualidade 

ocorra eventual exposição a crédito privado, a Hashdex deve refletir a gestão desse risco 

nesta Política. 

A Hashdex procura utilizar a opção de repasse para um único Carrying Broker de todas as 

operações de ações e derivativos negociados no ambiente da B3. Em especial, isto é 

utilizado prioritariamente em fundos que transacionam ativos líquidos e/ou com maior 

frequência. Este Carrying Broker é sempre escolhido dentre as entidades de primeira linha 

levando em consideração diversos fatores como tamanho do balanço alocado para as 

operações, limites oferecidos para as liquidações, qualidade dos serviços, custos e 

tecnologia empregada. 

A utilização, portanto, do repasse ajuda a mitigar ainda mais o Risco de Contraparte uma 

vez que unifica todos os produtos em uma única entidade, que por sua vez é participante 

frente à Contraparte Central. Também há ganho de eficiência de margem e mitigação de 

erros operacionais nas liquidações, movimentações e alocações de operações 

proporcionados por esta estrutura. 

Em operações que envolvem criptoativos, a Hashdex conta com relatórios emitidos pelos 

fundos investidos, para obter o detalhamento da custódia de criptoativos mantida em 

instituições qualificadas para tal. Como regra, os fundos devem buscar minimizar exposição 

em serviços de negociação por mais de 24 horas respeitando limites rígidos em percentual 

do PL que são definidos pelo Comitê de Risco. Em regra, todos os criptoativos devem ficar 

armazenados em soluções de custódia qualificada que seguem os mais altos padrões de 

segurança da indústria, podendo no máximo 1% ficar em hot wallet – sendo o restante ser 

custodiado em cold wallet. Qualquer situação que fuja a esta regra seja objeto de análise 

pelo Comitê de Risco e Compliance, para as devidas providências.  

Como as soluções de custódia qualificada também introduzem riscos de contraparte, os 

fundos que investem diretamente em criptoativos devem possuir pelo menos 2 custodiantes 

e a divisão de ativos entre eles deve ser tal que o fundo possa obter uma liquidez mínima, 

cujo valor é definido pelo risco de liquidez em cenário de stress. 

Todas as contrapartes aprovadas pelo Comitê de Risco constam em documento interno da 

Hashdex registrado no sistema Compliasset. 
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Controle de Risco de Concentração 

O eventual impacto negativo de oscilações nos preços de ativos que compõem a carteira de 

um fundo pode ser agravado no caso de ativos com uma concentração alta em relação ao 

patrimônio líquido do fundo.  

No caso dos criptoativos, o mesmo ocorre no caso de uma concentração alta em uma mesma 

categoria ou setor de ativo, quando estes são afetados por um mesmo evento específico.  

No caso dos ativos tradicionais, esse risco se encontra quando vários ativos compartilham 

o mesmo emissor ou o mesmo lastro. 

A composição e por consequência a concentração das carteiras seguindo as estratégias 

passivas e sistemáticas espelham principalmente a composição dos seus respectivos índices 

de referência e, portanto, não cabe monitoramento de concentração além das regras já 

estabelecidas na metodologia do próprio índice de referência. 

Os limites de concentração são monitorados para os fundos de gestão ativa da Hashdex 

tendo os limites formais, além dos definidos em regulamento ou na regulamentação ou 

autorregulação aplicáveis, descritas abaixo: 

• Limite por criptoativo individual 

Para os fundos da estratégia Momentum: 

Nenhuma posição líquida total (incluindo via derivativos) em um criptoativo individual pode 

ultrapassar ativamente 20% do patrimônio líquido do fundo.  

Caso esse limite for ultrapassado ativamente, a Área de Risco notifica o gestor do fundo que 

deve reduzir a posição no próprio dia da identificação do desenquadramento. 

Caso uma posição ultrapasse 20% passivamente, que seja por exemplo, por uma alta dos 

preços ou por recompensa de staking, esta deve ser reduzida no rebalanceamento 

subsequente para passar abaixo do limite previamente definido. 

Para o fundo Selection, o limite se aplica às posições explodidas dos ETFs investidos. Para 

cada criptoativo, o valor em posição do criptoativo dividido pelo patrimônio líquido não pode 

ser maior que o menor de: 

• 60% 

• O máximo entre três vezes a representatividade do criptoativo e 5% 
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A representatividade é calculada como a divisão da capitalização de mercado do ativo pela 

capitalização de mercado total dos criptoativos. 

• Limite por setor 

Para o fundo Momentum: a soma das exposições líquida total (incluindo via derivativos) a 

um setor de criptoativo não pode ultrapassar 30% do patrimônio líquido do fundo. 

• Limite por categoria 

Para o fundo Momentum: a soma das exposições líquidas totais (incluindo via derivativos) 

a uma categoria de criptoativos não pode ultrapassar 50% do patrimônio líquido do fundo. 

Caso os limites por setor ou por categoria forem ultrapassados, é chamado um Comitê 

composto por, pelo menos, o gestor do fundo, um membro da área de Compliance e um 

membro da área de Risco para identificar e avaliar as posições compondo a categoria/setor 

tendo excedido o limite. Esse Comitê decide sobre a permissão de ficar acima do limite 

assim que o prazo máximo antes deste comitê se reunir novamente ou as posições serem 

reduzidas. 

A classificação dos criptoativos em categoria e setor é definida internamente pelas áreas de 

Research, Gestão e Risco, em conjunto. 

Os números de exposição líquida total, por categoria e por setor e de exposição bruta total 

por categoria e por setor são reportados diariamente pela área de risco além das 5 maiores 

posições permitindo assim de avaliar a concentração dos fundos. 

Para monitoramento dos limites de concentração supramencionados, a Equipe de Risco usa 

tanto sistema de desenvolvimento interno quanto terceirizado (sistema INOA) que indicam 

o preenchimento de cada um dos limites, conforme aplicável, enviando para a mesa de 

operações esta informação, a fim de evitar desenquadramentos. 

Controle de Risco de Liquidez 

O Risco de Liquidez e seu monitoramento são detalhados no Manual de Gerenciamento de 

Risco de Liquidez, conforme Anexo I desta Política.  

Staking 

O staking é o processo de manter tokens em uma carteira específica para apoiar a segurança 

e as operações da rede blockchain desse token. É amplamente utilizado em redes que 
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adotam a Prova de Participação como mecanismo de consenso (Proof of Stake em inglês), 

ou uma de suas variantes.  

Os titulares desses tokens são remunerados, geralmente recebendo unidades adicionais do 

próprio token. O valor e a frequência da remuneração são distintos para cada criptoativo e 

definido no próprio protocolo do blockchain do token. 

Ressaltando que só o Staking de plataforma Proof of Stake é permitido, e não qualquer 

processo que envolva de uma forma ou outra o investimento em smart contacts. 

É do interesse dos fundos da Hashdex realizar staking dos seus ativos por trazer ganhos 

adicionais para os seus cotistas. No entanto, o staking tem por consequência uma redução 

da liquidez, os ativos devendo em geral respeitar um período de carência durante qual eles 

não podem ser transferidos nem alienados, e uma alteração frequente da composição da 

carteira dos fundos por causa do recebimento periódico de recompensas. 

Vale também destacar que, por trazer rentabilidade adicional, o staking afeta a aderência, 

pelos fundos passivos, dos seus respectivos benchmarks. 

Os controles descritos nesse Manual e no Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez, 

especificamente o controle de liquidez de fundos e o controle de aderência dos fundos 

passivos, consideram devidamente os efeitos do staking: 

• no caso do controle de liquidez, sensibilizando o prazo considerado na 

alienação dos ativos; e 

• no controle da aderência dos fundos, sensibilizando a cota do fundo. O 

operacional toma em consideração nos seus processos de balanceamento 

diário, as recompensas a serem recebidas pelos fundos, de maneira que as 

carteiras destes não se afastem materialmente das carteiras teóricas dos seus 

respetivos índices - assim garantindo a boa aderência aos benchmarks. 

Salienta-se que um fundo pode receber recompensa em ativos que não 

entrem na composição do seu benchmark, que seja porque foi recebido como 

recompensa do staking de um ativo que foi removido do fundo ou porque a 

recompensa foi paga em um token diferente do token mantido em staking.  

Além dos controles, limites e monitoramentos já descritos, a Hashdex implementou regras 

e parâmetros balizando o staking realizado por seus fundos: 

1. Os fundos podem realizar staking apenas se preencher pelo menos um dos critérios 

abaixo: 

o o fundo foi iniciado há pelo menos 6 meses; ou 
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o o passivo não apresenta concentração excessiva. 

 

2. O valor dos tokens bloqueados para staking é limitado, o limite dependendo do tipo 

de fundo, ativo ou passivo, e do horizonte de tempo para desbloqueio conforme 

regras abaixo: 

 

• Fundos passivos podem manter no máximo 5% de ativos bloqueados com 

horizonte de desbloqueio superior a um mês para cada cripto ativo 

considerado individualmente. 

• Fundos passivos podem manter no máximo 10% de ativos bloqueados com 

horizonte de desbloqueio superior a duas semanas para cada cripto ativo 

considerado individualmente. 

• Fundos ativos podem manter bloqueados, no máximo, ativos representando, 

em conjunto, 5% do patrimônio líquido do fundo com um horizonte de 

desbloqueio superior a um mês. 

• Fundos ativos podem manter bloqueados, no máximo, ativos representando, 

em conjunto, 10% do Patrimônio líquido do fundo com um horizonte de 

desbloqueio superior a duas semanas. 

O valor do patrimônio líquido considerado é o patrimônio líquido do fundo do dia 

anterior corrigido por resgates já solicitados e pendente de liquidação.  

Eventuais investimentos de fundos próprios da Hashdex são adicionados às parcelas 

definidas no parágrafo anterior. 

Além disso,  

• é proibido realizar staking de ativos que tenha por consequência ativos bloqueados 

em uma data de rebalanceamento de um fundo passivo ou pela estratégia de um 

fundo ativa ou sistemático. 

• é proibido realizar staking de ativos cujo a data de desbloqueio esteja incerta 

• Os fundos só podem realizar staking em cripto ativo cujo: 

 

a. A área de Reasearch tenha elaborado um parecer avaliando as principais 

características do staking do ativo, em particular os períodos mínimos de 

bloqueio.  

b. A área de risco tenha dado o aval, baseado nesse parecer, ao staking do 

ativo. 
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c. O parecer deve ser revisado pelo menos anualmente com o objetivo de 

verificar que as condições de staking não sofreram alterações materiais 

podendo afetar a liquidez, o risco ou o operacional dos fundos. 

A Área de Risco é responsável para monitorar o staking: 

• Controlando as datas de pareceres do comitê e arquivando os documentos; 

• Monitorando a liquidez dos fundos; 

• Monitorando a aderência dos fundos de índice; e  

• Monitorando os limites de staking descritos nesta seção, em particular tendo controle 

dos ativos bloqueados e das datas previstas para desbloqueio 

Em caso de descumprimento, a área de Risco notifica o gestor do fundo que deve apresentar 

um plano de reenquadramento.  

Caso o reenquadramento não seja possível, ou caso não seja cumprido, ou ainda caso o 

gestor queira manter parcelas do fundo em staking acima do permitido por esta política, é 

chamado um Comitê de Risco & Compliance para avaliar as posições assim que as eventuais 

ações a serem tomadas.  

O Comitê de Risco e Compliance, nesses casos, pode autorizar o gestor a ultrapassar os 

limites de staking, desde que o novo valor máximo assim que a data de reenquadramento 

aos valores previstos nessa política seja devidamente informada em ata. 

Em última instancia, a Área de Risco pode reenquadrar o fundo compulsoriamente. 
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Resumo dos Relatórios relativos a Riscos da Hashdex  

Para constante monitoramento do enquadramento legal dos fundos de investimentos, de 

acordo com os limites de exposição por ativos definidos em seus regulamentos, a área de 

gestão de risco, através de seus sistemas, envia por meio eletrônico na periodicidade 

definida abaixo, os seguintes relatórios: 

Tipo de Relatório Periodicidade 

Enquadramento Regulatório Fundos 555 Diário 

Movimentação do Passivo Diário 

Resultados Diário 

Conciliação de Posição Diário 

Enquadramento Regulatório Outros (regras 
definidas pelo Comitê de Risco) 

Diário 

Risco de Mercado Semanal 

Risco de Liquidez Semanal 

 

 



POLÍTICA DE
GERENCIAMENTO

DE RISCO DE
LIQUIDEZ

H A S H D E X  G E S T O R A  D E  R E C U R S O S  L T D A .  
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1. Objetivo 

O presente Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez (“Manual”) visa detalhar os 

procedimentos adotados no gerenciamento do risco de liquidez, de acordo com a 

legislação vigente e com as Regras e Procedimentos de Risco de Liquidez propostas pelo 

Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimentos da ANBIMA. 

Esse Manual se aplica a todos os fundos de investimento constituídos sob a forma de 

condomínio aberto da Hashdex, nos quais os cotistas podem solicitar o resgate de cotas 

a qualquer momento, com exceção de fundos exclusivos e/ou restritos. 

A metodologia usada assegura um tratamento equitativo aos cotistas de um mesmo 

fundo assim que aos cotistas dos diferentes fundos geridos pela Hashdex. 

2. Definição 

O risco de liquidez é definido como: 

• A possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente 

suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, inclusive 

as decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações 

diárias e sem incorrer em perdas significativas; e  

• A possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de 

mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao 

volume normalmente transacionado ou em razão de alguma 

descontinuidade no mercado. 

 

3. Administração Fiduciária 

Na sua atuação como Administradora Fiduciária, a Hashdex entende a importância do 

compartilhamento de informações adicionais com a área de gestão de recursos sobre o 

passivo para subsidiar e enriquecer as análises de risco de liquidez por parte desta área. 

Para tanto, mantém canal de compartilhamento direto para troca de informações diárias 

http://www.hashdex.com/
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com a área de gestão de risco, devendo ser registrada toda troca de informação 

adicional. 

A Hashdex, como Administradora Fiduciária, monitora o gerenciamento de risco de 

liquidez realizado pela área de gestão de recursos de terceiros. Para tanto, solicita à 

respectiva área relatórios mensais para análise da efetividade do controle e 

monitoramento de risco. Os relatórios em questão deverão conter, no mínimo, cálculos 

e evidências acerca da capacidade de geração de caixa para cada um dos ativos que 

compõe o portfólio dos fundos em um cenário base. Ainda, caso o gestor de recursos 

venha a ser um terceiro contratado, exige-se que a cada atualização da sua Política de 

Gestão de Riscos, incluindo Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez, caso se trate 

de documento separado, seja enviada à Administradora uma nova versão com as 

alterações destacadas.  

 

4. Controle das Camadas Onshore e Offshore das 

Operações da Hashdex       

Atualmente, as operações dos fundos de investimento constituídos no Brasil e geridos 

e/ou administrados pela Hashdex Gestora de Recursos Ltda. se utiliza de fundos de 

investimento constituídos em Cayman Islands e geridos pela Hashdex Asset 

Management Ltd.   

Nesse sentido, alguns controles são exercidos tanto pelo administrador dos fundos 

offshore e pelos administradores dos fundos onshores. 

Os prazos de cotização em D+0 e liquidação em D+1 dos fundos offshore são 

devidamente considerados quando calculada a liquidez dos fundos locais conforme 

descrito na metodologia a seguir. 
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5. Estrutura Organizacional 

As áreas de Risco e de Operações são responsáveis, em conjunto, pelo monitoramento 

de risco de liquidez. 

Caso um Relatório de Liquidez apontar por algum descasamento entre a demanda e a 

oferta de liquidez, conforme definidos na seção 6 desse Manual (soft e hard limits), o 

caso é imediatamente levado ao Comitê de Risco e Compliance, conforme definido no 

Manual de Gestão de Risco, que define as ações a serem tomadas. As observações e 

decisões desse comitê são registradas em ata. 

A definição da metodologia assim que os parâmetros empregados nela são de 

competência exclusiva do Comitê de Risco e Compliance. 

6. Sistema e Limites 

A Hashdex possui um sistema proprietário para Controle de Risco de Liquidez que 

compara a demanda e a oferta de liquidez para várias janelas de tempo incluindo o prazo 

de cotização do fundo e permite gerar os Relatórios de Liquidez: 

• usando estimativas do caixa que cada fundo pode disponibilizar em diferentes 

janelas de tempo levando em consideração as classes de ativos compondo as 

carteiras. 

• considerando o passivo do fundo tal como taxa de administração ou de gestão e 

ordens de resgate já conhecidas e que se encontram pendentes de liquidação. 

• baseando-se em análise dos perfis de passivo dos fundos, levando em 

consideração suas janelas de cotização. 

Para cada janela de tempo, é calculado o Índice de Liquidez (IL), similar ao definido pelo 

OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº 2/2015: 

𝐼𝐿 =  
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑆𝑎í𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎
 

 

Sendo: 
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Ativos Líquidos: valor total dos ativos passíveis de liquidação financeira nas 

condições vigentes de mercado para cada janela de tempo. 

Saídas de Caixa: estimativa do montante de recursos que o fundo de 

investimento necessitaria para suportar as suas obrigações, incluindo suas 

captações líquidas em situações extremas, para cada janela de tempo. 

O relatório destaca dois tipos de limites: 

Soft Limits: 

• para qualquer janela de tempo, a oferta de liquidez deve ser maior que 150% da 

demanda de liquidez, ou seja, IL>1.5.  

• para qualquer janela acima ou igual ao prazo de cotização do fundo, a oferta de 

liquidez deve ser maior que 200% da demanda de liquidez, ou seja, IL>2. 

Hard Limits: 

• para qualquer janela acima ou igual ao prazo de cotização do fundo, a oferta de 

liquidez é maior que 100% da demanda de liquidez, ou seja, IL>1 

• para qualquer janela acima ou igual ao prazo de cotização do fundo, a oferta de 

liquidez é maior que 150% da demanda de liquidez, ou seja, IL>1.5 

Os relatórios de Liquidez são gerados no mínimo mensalmente e sempre que as 

condições de mercado o determinam e são armazenados digitalmente por pelo menos 5 

anos. 

Cabe ressaltar que a Hashdex possui um foco na classe dos criptoativos, e, portanto, dá 

uma atenção especial a esse mercado e em particular as suas oscilações de preços e de 

volumes e as alterações na sua regulação. 

7. Fontes de Informação 

A fontes de informações usadas pela Hashdex para efeito de monitoramento de liquidez 

são as mesmas que descritas no Manual de Gestão de risco na seção de Risco de 

Mercado. 
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8. Metodologia 

Conforme seção 6 desse Manual, o sistema visa a comparar, para cada teste, o caixa 

podendo ser obtido das liquidações financeiras das posições dos fundos com as 

obrigações como resgates, custos, liquidações, entre outros.  

Todos os parâmetros empregados na metodologia, tais como janela de tempo e 

percentual de negociação, são definidos pelo Comitê de Risco e Compliance, revisados 

pelo menos anualmente e podem ser alterados somente por este Comitê. 

 

8.1 Critérios para aferição da Liquidez 

8.1.1 Teste de Liquidez em Condições Normais de Mercado 

8.1.1.1 Títulos Públicos 

 

No caso dos títulos públicos, considera-se que, a cada dia útil, é possível liquidar uma 

parcela da posição cujo montante seja igual de até 10% da mediana do volume 

negociado em um dia de negociação do título nos últimos 90 dias.  

No caso de títulos públicos não denominados em real, adiciona-se uma janela de dois 

dias às janelas encontradas pela metodologia do parágrafo anterior. 

A alocação dos fundos em títulos públicos tem como objetivo gerenciamento de caixa e 

prioriza os ativos de alta liquidez. 

8.1.1.2 Títulos de Crédito Privado 

 

CDBs com liquidez diária, LCIs e LCAs com liquidez diária são considerados com liquidez 

diária. 

 Para todos os títulos de crédito privado sem liquidez diária, o sistema considera que o 

ativo é levado até o vencimento considerando os eventuais fluxos de caixa intermediários 

previamente definidos (cupons, amortizações etc.) sendo recebido nas datas previstas.  
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Vale salientar que a Hashdex foca em criptoativos ou ativos relacionados aos criptoativos 

e, portanto, não é esperado que títulos de crédito privado representam um percentual 

material do patrimônio líquido dos seus fundos. 

8.1.1.3 Cotas de Fundos de Investimento 

 

Considera-se as regras de resgate/cotização estipuladas em seu respectivo regulamento, 

sem pagamento de taxa de saída. 

No caso dos fundos de investimentos offshores, adiciona-se uma janela de dois dias às 

janelas encontradas pela metodologia do parágrafo anterior. 

 

8.1.1.4 Ações, Fundos de Índice negociados e Ativos 

Digitais  

 

Estima-se que a Hashdex pode se desfazer de até 10% da mediana do volume negociado 

em um dia (MDV - Median Daily Volume) no período de 90 dias corridos, por dia.  

Cabe salientar que os criptoativos possuem liquidez todos os dias, inclusive nos fins de 

semana. Porém os Relatórios de Liquidez apresentam a liquidez por janela de dias uteis, 

janelas pertinentes quando se trata das obrigações dos fundos. Em consequência, os 

fundos apresentam uma liquidez relativamente maior nas segundas-feiras.  

A liquidez dos criptoativos só considera os pares que podem ser monetizados em dólar 

americano rapidamente (incluindo versus o próprio dólar americano) nos exchanges 

aprovados pelos times de Risco e Compliance da Hashdex que fornecem dados de 

volume e de preço considerados confiáveis. 

Entende-se que pagamentos de dividendos e Juros sobre Capital Próprio decorrentes de 

posições acionarias são incertos e, portanto, eventuais projeções são desconsideradas 

como fluxos de caixa futuros.  

No caso dos criptoativos bloqueados por se encontrar em período de carência para 

staking, considera-se que a liquidação dos ativos conforme descrito nessa seção só 

começa no dia seguinte do fim do período de carência. 
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No caso dos ativos em staking, mas não bloqueado, considera-se a necessidade de uma 

janela adicional de 1 dia, além da metodologia descrita nessa seção, para liquidar 

efetivamente o ativo. 

Além disso, para os ativos não denominados em reais (R$) , adiciona-se uma janela de 

dois dias às janelas. 

 

8.1.1.5 Futuros 

 

Contratos futuros são considerados com liquidez imediata e com custo de liquidação 

igual a zero. 

 

8.1.1.6 Opções 

 

Contratos de opção possuem metodologia de liquidez semelhante à considerada para 

ações caso possuírem liquidez nos últimos 90 dias úteis. Caso contrário, são consideradas 

levadas até o vencimento com a eventual necessidade de caixa que isso implica. 

 

8.1.1.7 Ativos Utilizados como Margem e Garantia 

 

Os ativos utilizados como margem ou garantia tem seus prazos de liquidações iguais ou 

superiores as posições originárias da necessidade de utilização.  

A Hashdex tem a possibilidade de trocar os ativos depositados como margem ou garantia 

se o considerar conveniente. 

Vale ressaltar que a Hashdex traduz suas teses de investimento principalmente através 

de posições a vista de criptoativos e de fundos de investimentos investindo em 

criptoativos. Derivativos são usados só com finalidade de hedge e, por consequência, 

não é esperado ter chamada de margem e, portanto, depósito de garantia, que 
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representa um percentual material do patrimônio líquido dos fundos de investimento por 

ela geridos. 

8.1.2 Teste de Liquidez em Situação de Stress 

A metodologia segue as mesmas regras estabelecidas anteriormente para as condições 

normais de mercado. 

A única diferença está nos parâmetros usados, em situações de stress, para ações, 

criptoativos e títulos públicos federais, considera-se apenas 2.5% da mediana do volume 

negociado em um dia e não 10%. 

O objetivo desse teste é verificar como o fundo se comporta em uma situação extrema 

enquanto o Teste de Liquidez em Condições normais de mercado verifica como o fundo 

se comporta durante o seu dia a dia. Ambos os estudos são relevantes para traçar um 

perfil de liquidez do fundo e são complementares. 

8.2 Perfil do Passivo 

O passivo dos fundos de investimento é constituído por encargos legalmente previstos, 

como taxas de administração e gestão ou despesas com auditoria, entre outros, além 

do pagamento de resgates. 

Como objetivo de modelizar o pagamento de resgates, o monitoramento do passivo é 

realizado através de: 

• Monitoramento das ordens de resgate já conhecidas e que se encontram 

pendentes de liquidação. 

• Análise do perfil de resgates de cada fundo. 

• Análise da concentração do passivo do fundo. 

• Adequação à cotização do fundo e prazo para liquidação de resgates. 

O monitoramento do passivo do fundo é responsabilidade da área de Operações que 

deve reportar à área de Risco qualquer evento considerado atípico. 
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8.2.1 Perfil de Resgates  

O monitoramento de liquidez assegura a consistência entre os prazos de resgate dos 

fundos e seus respectivos níveis de risco e políticas de investimento.  

Neste contexto, é necessário estimar o percentual do patrimônio líquido de cada fundo 

que deve estar disponível em diferentes janelas de tempo, de acordo com seus prazos 

de cotização e pagamento.  

A análise do perfil de resgates de cada fundo é feita de modo a estabelecer patamares 

mínimos de liquidez a serem observados no controle de liquidez dos ativos do fundo. 

Esses patamares são estabelecidos observando-se o comportamento histórico de 

ingressos e retiradas dos fundos em diferentes janelas de tempo. 

Ciente que o histórico dos seus fundos não é suficiente para avaliar o comportamento 

do passivo em situação extrema e que ainda não existe fundo semelhante podendo servir 

como proxy por falta de histórico na principal classe de ativo investida pela Hashdex 

(criptoativos), a Hashdex considera como cenário base o maior entre o maior resgate 

histórico de cada fundo em diferentes janelas de tempo, o resgate do maior cotista e 

10% do Patrimônio Líquido do fundo.  

8.2.2 Perfil de Resgates em situação de stress 

Em situação de stress, considera-se os seguintes cenários para o passivo:  

• Resgate de volume igual ao duas vezes o maior resgate líquido histórico do fundo 

em diferentes janelas de tempo. 

• Resgate de volume igual a participação dos três maiores cotistas do fundo em 

uma janela de 1 dia.  

• Os cenários acima não podem representar menos de 20% do Patrimônio Líquido 

do fundo 

Assim como na análise do perfil de resgates, caso o fundo não possua histórico 

suficiente, serão usados os dados históricos de outros fundos com perfil semelhante. 
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8.2.3 Concentração do Passivo 

São usadas as seguintes métricas:  

• Número de cotistas do fundo 

• Parcela do patrimônio líquido investida pelo maior, pelos três maiores, cinco 

maiores e dez maiores cotistas. 

• Parcela do patrimônio líquido investida por tipo de plataforma/alocador. 

A área de Operações atualiza os dados diariamente.  

Sendo constatada uma alta concentração do passivo frente à capacidade do fundo de 

disponibilizar caixa dentro de sua janela de cotização e pagamento, o Comitê de Risco e 

Compliance deve ser acionado. 

8.2.4 Cotização dos Fundos e Prazos para 

Liquidação de Resgates  

Os fundos de investimento geridos pela Hashdex possuem diferentes prazos de 

cotização.  

O relatório de liquidez é gerado levando em consideração os prazos de cotização e 

resgate de cada fundo. 

8.3 Monitoramento de Liquidez em Situações 

Excepcionais 

O risco de liquidez pode, ainda, ser majorado em situações excepcionais de iliquidez 

relacionadas a fatores sistêmicos ou eventos específicos de cada ativo. Nessas situações, 

a política da Hashdex é de manter recursos dos Fundos de Investimento alocados, 

quando permito pelo regulamento dos fundos, em ativos de maior liquidez, considerando 

individualmente os patrimônios líquidos de cada Fundo de Investimento. 

Em situações excepcionais, o Diretor de Risco pode convocar o Comitê de Risco e 

Compliance para definir medidas como: 
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• fechamento de Fundos de Investimento para resgates caso permitido pelo 

regulamento dos fundos;  

• resgate mediante entrega de ativos aos investidores, conforme permitido pela 

regulamentação aplicável. 

 

8.4 Análise da oferta de liquidez sob a 

perspectiva global dos fundos geridos pela Hashdex 

Em complemento às análises de liquidez de cada fundo, considerado individualmente. 

em condições normais de mercado e em situação de stress, o sistema analisa a oferta 

de liquidez, com os mesmos pressupostos da seção 8.1.1 deste manual, considerando 

todos os fundos geridas pela Hashdex em conjunto, apresentando o percentual de cada 

fundo que pode ser liquidado para cada janela de tempo considerado. 

É importante notar que a Hashdex capta recursos por vários meios incluindo captação 

via mercado organizado, captação via plataforma de distribuição ou ainda captação 

direta pela Hashdex e que cada meio possui dinâmica própria frente as oscilações, em 

preço e em volume, do mercado dos criptoativos. 


