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1.

Apresentação e objetivo

A R2C Gestora de Investimentos Ltda. (“R2C”) atua de forma isolada e com equipes
próprias na gestão de recursos de terceiros, por meio da gestão de veículos de investimento
no mercado altamente específico de distressed assets.
Não obstante, a atividade de gestão de recursos exige a mais completa relação de credibilidade
e confiança entre o prestador de serviço e o investidor. Exige ainda o compromisso
inegociável com a legalidade e espírito de cooperação com os órgãos reguladores dos
mercados em que atuamos.
Dessa forma, este guia tem por objetivo descrever as medidas adotadas pela R2C para gestão
de risco e rateio e divisão de ordens entre carteiras de valores mobiliários.
Também integra este guia, como anexo, a política de continuidade dos negócios da R2C em
caso de falhas sistêmicas ou problemas em suas instalações.
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2.

Política de gestão de risco

A equipe de gestão de risco da R2C tem por objetivo mapear e controlar os riscos inerentes
aos negócios da instituição, com foco na otimização da utilização do capital e no auxílio à
seleção das melhores oportunidades de negócio.
A R2C realiza análises minuciosas dos ativos, identifica oportunidades favoráveis e fornece
total transparência de informações ao investidor, especialmente em razão do alto grau de
complexidade e especificidade dos ativos em que é especializada (distressed assets).
Assim, no que se refere à gestão de risco de crédito, a R2C utiliza a análise/valuation do fluxo
de caixa descontado do ativo a ser investido, além da alocação física de profissionais
qualificados para análise.
No que se refere ao risco operacional, a R2C possui adota o Plano de Continuidade de
Negócios (conforme Anexo 1), a fim de garantir a segurança de todas as informações e
assegurar a continuidade das atividades da R2C em caso de falha sistêmica ou operacional.
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3.

Política de rateio e divisão de ordens

No que se refere à gestão de valores mobiliários, a R2C é gestora de fundos exclusivos, não
adotando política de rateio ou divisão de ordens.
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Anexo - Plano de Continuidade de Negócios
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