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Descrição do manual: Política que norteia os processos relacionados a aquisição de 
ativos de crédito privado e controle dos riscos decorrentes da 
exposição a ativos de crédito. 

Aplicação: As práticas aqui descritas devem ser utilizadas pelas equipes 
de Gestão e de Risco para a aquisição de ativos de crédito 
privado e posterior monitoramento e mitigação dos riscos 
atrelados a crédito. 

Data de aprovação: 01 de março de 2019 

Aprovado por: Fernando Kahtalian 

Data de publicação 01 de março de 2019 

 

  



 

 

3

Sumário 
1) OBJETIVO E ABRANGÊNCIA ................................................................................................ 4 

2) METODOLOGIA DE ANÁLISE E SELEÇÃO DE ATIVOS DE CRÉDITO PRIVADO ...................... 4 

3) MONITORAMENTO DE ATIVOS DE CRÉDITO ...................................................................... 7 

4) MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS ............................................................................. 8 

5) RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS .................................................................... 9 

 

  



 

 

4

1) OBJETIVO E ABRANGÊNCIA 

O objetivo desse manual é estabelecer e apresentar as práticas e diretrizes utilizadas pela Jera 
Capital na seleção e alocação de ativos de Crédito Privado para as carteiras de clientes da Jera 
Wealth Management e fundos geridos pela Jera Capital e no posterior monitoramento, 
mensuração e controle do risco de crédito. 

2) METODOLOGIA DE ANÁLISE E SELEÇÃO DE ATIVOS DE CRÉDITO 
PRIVADO 

Aprovação de aquisição de ativos de Crédito  

A avaliação para aquisição de ativos é realizada pelo Comitê de Produtos da Jera Capital. A 
aprovação pelo Comitê de Produtos não implica necessariamente a alocação dos ativos 
aprovados nas carteiras de clientes da Jera Wealth Management e nos fundos geridos pela 
Jera Capital. O processo de decisão de alocação é descrito no item “Alocação de Ativos de 
Crédito”. 

O Comitê de Produtos avalia, principalmente, questões ligadas às partes relacionadas ao 
ativo/operação, como envolvimento ou potencial envolvimento em questões que infrinjam 
alguma lei, fraudes, conflitos de interesse, governança inadequada, riscos operacionais. 

Caso determinado ativo não atenda ou apresente alguma das características listadas acima, 
o Comitê de Produtos poderá avaliar, de maneira cautelosa e diligente, se outras razões 
justificam a aprovação do ativo em questão. 

Os critérios acima podem ser modificados pelo Comitê de Produtos, quando esse entender 
ser necessário, o que implicará a atualização desse manual. 

O Comitê de Produtos é formado por executivos das áreas de Gestão, Compliance e Risco e 
é realizado sempre que um novo produto é apresentado ou quando necessário. 

 



 

 

5

Alocação de ativos de crédito 

A decisão de alocação de cada ativo (que tenha sido previamente aprovado pelo Comitê de 
Produtos) é realizada pelo Comitê de Investimentos. 

O Comitê de Investimentos analisa, primordialmente, dois fatores para definir se alocará os 
ativos de crédito nas carteiras dos clientes e nos fundos geridos: i) preço do ativo, e ii) 
alocação estratégica e perfil de cada cliente (conforme levantado no IPS) e política de 
investimento de cada fundo (conforme o regulamento).  

Para avaliar a atratividade dos preços dos ativos de crédito o Comitê de Investimentos realiza 
análises bottom-up e top-down. As análises auxiliam na avaliação da situação econômico-
financeira e da capacidade de pagamento dos devedores, sendo possível, assim, inferir se o 
retorno esperado dos ativos compensa seus riscos. 

Na análise bottom-up, são analisados, conforme aplicável, fatores como (lista não exaustiva): 

 Yield to maturity 
 Spread de crédito 
 Rating de crédito emitido por agência de classificação de risco 
 Duration 
 Liquidez 
 Subordinação 
 Fluxo de pagamento 
 Garantias 
 Coobrigações 
 Covenants 
 LTV 
 DTI 
 Considerações quanto ao devedor, como: 

o Previsibilidade de retorno e geração de caixa 
o Geração de caixa 
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o Índices de liquidez 
o Alavancagem financeira e operacional 
o Lucratividade 
o Necessidade de investimento 
o Índice de cobertura 
o Margens 
o Exposição a riscos de mercado (câmbio, juros, preços de commodities) 
o Capacidade de repassar inflação ao preço 
o Composição acionária 
o Equipe de gestão 
o Estrutura de capital 
o Composição da dívida 
o Ciclicidade do setor 
o Outras características do setor de atuação 

Quando aplicável, as características de cada ativo são comparadas com as de outros ativos 
similares, de modo a realizar-se avaliação relativa, e com o histórico do próprio ativo (quando 
existir histórico relevante disponível).  

Na análise top-down, são analisados fatores macroeconômicos que possam afetar os preços 
e qualidade de crédito dos ativos de crédito, como expectativas quanto a juros, câmbio e 
crescimento do PIB. 

É também realizada análise jurídica dos ativos de crédito de modo a se avaliar a estrutura da 
emissão, passivos, qualidade da garantia e outros eventuais fatores de risco, possibilitando o 
melhor entendimento pelo Comitê de Investimentos quanto aos riscos inerentes a cada ativo 
de crédito. 

Para os ativos considerados em patamar de preço atrativo, de forma individual, o Comitê de 
Investimentos avalia se os ativos de crédito são adequados à alocação estratégica e ao perfil 
de cada cliente e à política de investimentos de cada fundo. Caso os ativos de créditos estejam 
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aderentes, o Comitê de investimentos define a alocação respeitando sempre os limites 
estabelecidos no IPS de cada cliente e no regulamento de cada fundo. 

As compras e vendas dos ativos seguem a Política de Rateio e Divisão de Ordens da Jera 
Capital. 

O Comitê de Investimentos é formado por executivos das áreas de Gestão e Risco e é 
realizado sempre que necessário. 

3) MONITORAMENTO DE ATIVOS DE CRÉDITO 

Após a aquisição e alocação dos ativos de crédito, além dos procedimentos de gestão de 
riscos descritos na “Política de Gestão de Riscos”, especificamente no tocante a riscos 
relacionados a crédito, as equipes de Gestão e de Risco monitoram, preponderantemente 
(lista não exaustiva) os seguintes aspectos, quando aplicáveis: 

 Concentração por ativo de crédito, por carteira/fundo e no agregado das 
carteira/fundo geridas  

 Concentração por emissor, por carteira/fundo e no agregado das carteira/fundo 
geridas 

 Alteração de rating por agências de classificação de risco 
 Fatos relevantes relacionados aos devedores dos ativos de crédito ou outras partes 

importantes envolvidas nas operações 
 Fatores macroeconômicos que possam afetar o risco de crédito dos devedores 
 Demonstrações financeiras dos devedores 
 Indicadores financeiros dos devedores 
 Cumprimento de covenants 
 Alterações da legislação que possam afetar as garantias dos ativos de crédito 
 Suficiência das garantias 
 Práticas relacionadas aos emissores dos ativos de crédito que sejam consideradas 

antiéticas ou ilegais 
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 Inadimplência 
 Razão de garantia 
 Perfil de risco de contrapartes em operações de derivativos de balcão 

O monitoramento dos ativos de crédito tem como objetivo principal a identificação prévia de 
riscos de modo serem tomadas medidas preventivas ou corretivas, mitigando assim os 
potenciais impactos negativos ou agravamento do impacto negativo já ocorrido nas carteiras 
e fundos geridos. 

Em paralelo ao monitoramento dos fatores listados acima, a equipe de Gestão, utilizando 
preços de negociações recentes, modelos próprios ou metodologia da administradora dos 
fundos, se for caso, deverá manter os ativos de crédito marcados a mercado, de modo que 
seus preços reflitam a situação real de cada ativo e a probabilidade de recebimento de seus 
fluxos de caixa. Quando aplicável, a equipe de Gestão deverá estimar e provisionar as perdas 
esperadas, caso essas não estejam incluídas na precificação dos ativos. 

4) MEDIDAS PREVENTIVAS E CORRETIVAS 

Caso, as equipes de Gestão e Risco, durante o monitoramento dos ativos de crédito, 
identifiquem eventos de risco, em conjunto, deverão definir as ações a serem tomadas de 
modo a mitigar eventuais impactos negativos às carteiras/fundos. Entre as possíveis ações 
estão: 

 Venda da totalidade da posição do ativo ou redução da exposição  
 Utilização de derivativos para proteção (hedge) contra eventos de crédito 
 Quando ocorrida inadimplência, execução dos procedimentos descritos em 

“Recuperação de Créditos Inadimplidos” 
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5) RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS 

Investimento direto 

 

No caso de ativos de crédito diretamente sob gestão da Jera Capital, a Jera Capital realiza, 
através de equipe interna ou de terceiros contratados (Servicers ou agentes de cobrança), a 
cobrança de créditos em atraso. No caso de contratação de terceiros, a Jera Capital define 
junto à parte contratada os procedimentos a serem executados, geralmente em linha com o 
procedimento descrito a seguir. 

Sempre que possível, a Jera Capital buscará, primeiramente, soluções na esfera extrajudicial 
para recuperação dos créditos, recorrendo à via judicial posteriormente, se necessário. 

Conforme a quantidade de dias de atrasado, o processo de cobrança avança as etapas 
elencadas abaixo. O prazo para se avançar para cada etapa subsequente é defino para 
conforme as características de cada operação. Caso, durante alguma etapa, o devedor realize 
o pagamento do saldo em atraso, o procedimento de cobrança é finalizado. 

1) Contatos “amigáveis” através de SMS, e-mail e ligação, informando o devedor da 
quantidade e do valor das parcelas em atraso 

2) Informe do devedor a bureaus de crédito 
3) Contatos “moderados” através de SMS, e-mail e ligação, informando o devedor da 

quantidade e do valor das parcelas em atraso e das consequências do não pagamento 
4) Contatos “intensos” através de SMS, e-mail e ligação, informando o devedor da 

quantidade e do valor das parcelas em atraso e das consequências do não pagamento 
5) Proposta de renegociação de parcelas em atraso 
6) Cobrança judicial do devedor e do garantidor, se houver 
7) Execução de garantias (alienação fiduciária, por exemplo), quando existir 

Referente à renegociação de parcelas em atraso (item 5 acima), há dois modelos a serem 
executados, conforme entendimento com o devedor: 
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1)  Parcela única com abono de juros e multa 
a. As parcelas em atraso poderão ser pagas em um único pagamento com alguma 

redução de multa e juros devidos, porém acrescidas de correção monetária 
b. Esta negociação geralmente é permitida apenas uma vez por devedor  

2) Reparcelamento 
a. As parcelas em atraso são atualizadas pela variação pro rata dei de índice de 

inflação (a ser definido em cada operação) e são acrescidas de juros e multas 
contratuais 

b. Um percentual mínimo (definido por operação) do valor calculado no item 
acima será cobrado através de uma parcela à vista. O saldo será parcelado em 
quantidade máxima de parcelas definida por operação, sem ultrapassar o 
prazo original do contrato 

c. Esta negociação geralmente é permitida apenas uma vez por devedor  

As cobranças judiciais serão realizadas por escritório de advocacia contratado pela Jera 
Capital. 

Investimentos indiretos 

No caso de default em investimentos indiretos (aquisição de CRA, CRI, CDB, LF, Debênture, 
cotas de FIDC ou de fundos de investimento em crédito etc.), as cobranças são realizadas por 
duas vias, conforme o caso: 

a) Participação de assembleias de credores para definição de acordos com o devedor 
e/ou para definir junto ao administrator/gestor do título as medidas a serem tomadas 

b) Via judicial, com o suporte de escritórios de advocacia contratados pela Jera Capital 

 

 


