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ANEXO 15-II 

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 

(Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro) 

 

ADMINISTRADORES DE  

CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário 

1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela 

implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:  

a. reviram o formulário de referência 

b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos 

negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa 

Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: Ricardo Schenker Wajnberg 

Cargo: Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários 

 

Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: Volnei Flores 

Cargo: Diretor Responsável pela Gestão de Riscos e por Compliance. 

Por meio desta, o Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários e o Diretor 

Responsável pelo Compliance atestam, para todos os fins de direito, que leram e confirmam a veracidade das 

informações aqui presentes. 

 

___________________________________ 

Ricardo Schenker Wajnberg 

Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários 

 

__________________________________ 

Volnei Flores 

Diretor Responsável pela Gestão de Riscos e por Compliance 

 



2. Histórico da empresa1 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa 

Localizada no Rio de Janeiro e fundada em 2013, a Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda. é uma sociedade 

limitada brasileira dedicada à prestação de serviço de administração de recursos de terceiros, por meio do Ato 

Declaratório nº 13.223, publicado no Diário Oficial da União no dia 20 de agosto de 2013. 

 

Focada na gestão discricionária da carteira de fundos de investimento, a equipe da Módulo Capital é formada por 

executivos com experiência no Mercado Financeiro, tendo estes ocupado cargos de destaque em grandes 

instituições financeiras. 

 

A Módulo Capital atua preponderantemente na gestão de ativos de renda variável e, para esse fim, tem sua filosofia 

de investimento assentada nos seguintes princípios: 

 

a)  Foco no valor intrínseco de cada empresa em que investe, e não no valor relativo de ativos similares; 

 

b)  Perspectiva de longo prazo, buscando maximizar o ganho potencial de cada investimento; e 

 

c)  Processo de investimento disciplinado, buscando a redução de riscos, por meio da dedicação de tempo e 

recursos na análise prévia à realização de investimentos e no monitoramento constante dos investimentos 

realizados. 

 

Em outubro de 2017, a Módulo Capital iniciou um processo de fusão de atividades com a Edge Brasil Gestão de 

Ativos Ltda. (“Edge Investimentos”), pelo que foi alterado o contrato social da Módulo Capital com a inclusão dos 

novos sócios, bem como foi alterado o Diretor Responsável pela Gestão de Riscos e por Compliance. A Módulo 

Capital e a Edge Investimentos acreditam que a nova estrutura agregará valor aos cotistas, pela união de duas 

gestoras com histórico de retornos consistentes ao longo do tempo e de visão estratégica semelhante. 

 

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, 

incluindo: 

a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de 

controle societário 

                                                           
1 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso 
exerça outras atividades.  



Mudanças Relevantes:  

Inclusão dos sócios administradores Fernando Cherman (2014) e Guilherme Pimenta Balbino (2017).  

Desligamento dos sócios Alan Gurfinkel Haratz (2017) e Rafael Steinberg (2017). 

Inclusão dos sócios Alexandre Abrão Martins, Bernardo Carvalho Ribeiro Dantas, Eduardo Soares Baptista Castro 

Alves, Eduardo Vieira Barbosa Laudares Pereira, Volnei Flores e Bruno Trindade Vidal (2017) no quadro social 

da Módulo Capital, como decorrência da operação de fusão de atividades com a Edge Investimentos. 

b. escopo das atividades 

Em julho de 2017, a Módulo Capital se qualificou a distribuir cotas de fundos de investimentos geridos pela  própria 

empresa. 

c. recursos humanos e computacionais 

Em outubro de 2017, houve a inclusão de 6 novos sócios-colaboradores, aumentando, por conseguinte, os recursos 

humanos disponíveis Módulo Capital. 

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos 

Em função das mudanças regulatórias (ICVM – 558), no primeiro semestre de 2016, a Módulo Capital contratou 

um escritório de advocacia especializado, com o objetivo de revisar os procedimentos de conduta e de controles 

internos, através da elaboração de manuais mais completos que atendessem a estrutura atual da companhia.  

Destacam-se o aperfeiçoamento e a confecção de todas as políticas necessárias: Política de Treinamento e 

reciclagem de Colaboradores, Política de Segurança da Informação, Política de Voto, Política de Rateio e Divisão 

de Ordens, Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, Política de Decisão, Seleção e Alocação de 

Ativos, Política de Gestão de Riscos, Política de Combate à Corrupção, Plano de Continuidade de Negócios, 

Política de Investimentos Pessoais e Gestão de Caixa, Política de Controles Internos e Código de Ética.  

No primeiro semestre de 2017, foram criadas novas políticas e atualizadas as políticas existentes para  que a Módulo 

Capital se adequasse aos itens exigidos em decorrência da distribuição de cotas.  

Destacam-se a confecção de todas as políticas necessárias para contemplar as regras de distribuição: Manual de 

Distribuição, Manual de Cadastro e Política de Suitability. 

3. Recursos humanos2  

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:  

                                                           
2 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso 
exerça outras atividades.  



a. número de sócios 

10   

b. número de empregados 

2 (dois) estagiários 

c. número de terceirizados 

2 (dois) terceirizados (contador e infraestrutura de informática). 

d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores 

mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa 

Ricardo Schenker Wajnberg – CPF/MF n.º 080.990.127-71 

Alexandre Abrão Martins – CPF/MF n.º 028.056.357-44 

4. Auditores 

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: 

a. nome empresarial 

b. data de contratação dos serviços  

c. descrição dos serviços contratados 

Os fundos de investimento geridos pela Módulo Capital são auditados regularmente por auditor selecionado pela 

instituição financeira prestadora do serviço de Administração Fiduciária e Custodia. A Módulo Capital não possui 

auditoria externa. 

5. Resiliência financeira 

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste: 

a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir 

os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores 

mobiliários 



b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob 

administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

A receita da Módulo Capital em decorrência de taxas com bases fixas é suficiente para cobrir os custos e os 

investimentos da Módulo Capital com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários. O patrimônio 

líquido da Módulo Capital é maior do que R$ 300.000,00 e superior a 0.02% dos recursos sob gestão. 

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução3 

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos. 

6. Escopo das atividades 

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo: 

a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, 

controladoria, tesouraria, etc.) 

A Módulo Capital é uma gestora de recursos, devidamente credenciada como administradora de carteira de valores 

mobiliários na CVM, exercendo a atividade de gestão discricionária da carteira de fundos de investimento e 

distribuição de cotas de fundo de investimentos geridos pela empresa. 

b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de 

investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos 

creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.) 

Os fundos de investimento geridos pela Módulo Capital são um fundo de investimento em ações e um fundo de 

investimento em cotas, adotando a estrutura máster-feeder. Convém mencionar também que a Módulo Capital 

obedece aos limites impostos pela legislação e pelo regulamento de seus fundos de investimento. 

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão 

A Módulo Capital atua na gestão de ativos de renda variável, investindo majoritariamente em Ações de empresas 

brasileiras de capital aberto listada em Bolsa de Valores, podendo também investir em opções, futuros, títulos 

públicos, bonds, BDRs, ações de empresas estrangeiras e debêntures. 

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor 

Em julho de 2017, a Módulo Capital foi autorizada pela CVM para atuar na distribuição das cotas dos fundos de 

investimento sob sua gestão. 

                                                           
3 A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na 
categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º. 



 

6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de 

carteiras de valores mobiliários, destacando: 

a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e  

b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob 

controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.  

Atualmente, a Módulo Capital exerce a atividade de gestão de recursos de terceiros e foi autorizada pela CVM  

para atuar na distribuição das cotas dos fundos de investimento de que é gestor a partir de julho de 2017.  

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos4 e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo 

as seguintes informações: 

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados 

e não qualificados) 

Número de Investidores Total: 40 

Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: 40 

Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não-Qualificados: 0 (zero) 

b. número de investidores, dividido por: 

i. pessoas naturais 

29 (vinte e nove) 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) 

0 (zero) 

iii. instituições financeiras 

0 (zero) 

iv. entidades abertas de previdência complementar 

0 (zero) 

                                                           
4 Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master. 



v. entidades fechadas de previdência complementar 

0 (zero) 

vi. regimes próprios de previdência social 

0 (zero) 

vii. seguradoras 

0 (zero) 

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil 

0 (zero) 

ix. clubes de investimento 

0 (zero) 

x. fundos de investimento  

11 (onze) fundos de investimentos 

xi. investidores não residentes 

0 (zero) 

xii. outros (especificar) 

0 (zero) 

c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores 

qualificados e não qualificados)  

Total: R$ 52.903.469,14 

Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: R$ 

52.903.469,14 

Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não Qualificados: 

0 (zero) 



d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior 

0 

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário 

identificar os nomes) 

Cliente 1 – R$ 13.123.061,12;  

Cliente 2 - R$ 12.744.226,59;  

Cliente 3 - R$ 10.418.206,80; 

Cliente 4 - R$ 6.527.269,22;  

Cliente 5 - R$ 1.457.850,70;  

Cliente 6 - R$ 1.283.518,76;  

Cliente 7 – R$ 1.138.117,65;  

Cliente 8 - R$ 641.747,48;  

Cliente 9 - R$ 610.401,80;  

Cliente 10 – R$ 356.160,54.  

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: 

i. pessoas naturais 

R$ 16.086.230,33 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) 

0 (zero) 

iii. instituições financeiras 

0 (zero) 

iv. entidades abertas de previdência complementar 

0 (zero) 

v. entidades fechadas de previdência complementar 



0 (zero) 

vi. regimes próprios de previdência social 

0 (zero) 

vii. seguradoras 

0 (zero) 

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil 

0 (zero) 

ix. clubes de investimento 

0 (zero) 

x. fundos de investimento 

R$ 36.817.238,81 

xi. investidores não residentes 

0 (zero) 

xii. outros (especificar) 

0 (zero) 

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre: 

a. ações 

R$ 36.439.444,30 

b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras 

0 (zero) 

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras 

0 (zero) 



d. cotas de fundos de investimento em ações 

0 (zero) 

e. cotas de fundos de investimento em participações 

0 (zero) 

f. cotas de fundos de investimento imobiliário 

R$ 548.700,00 

g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios 

0 (zero) 

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa 

0 (zero) 

i. cotas de outros fundos de investimento 

0 (zero) 

j. derivativos (valor de mercado) 

0 (zero) 

k. outros valores mobiliários 

R$ 1.112.775,14 (BDRs). 

l. títulos públicos 

R$ 14.506.213,59 

m. outros ativos 

0 (zero) 

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador 

exerce atividades de administração fiduciária 



Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos. 

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

A Módulo Capital não possui outras informações relevantes a serem divulgadas. 

7. Grupo econômico 

7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando: 

a. controladores diretos e indiretos 

b. controladas e coligadas 

c. participações da empresa em sociedades do grupo  

d. participações de sociedades do grupo na empresa  

e. sociedades sob controle comum 

Em outubro de 2017, foi iniciada uma operação de fusão de atividades com a Edge Investimentos, com a entrada 

de novos sócios no quadro social da Edge Investimentos e da Módulo Capital de modo a refletir a nova realidade 

da estrutura das gestoras. 

7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, desde que 

compatível com as informações apresentadas no item 7.1. 

A Módulo Capital não deseja inserir organograma. 

8. Estrutura operacional e administrativa5 

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e 

regimento interno, identificando: 

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico 

 Área de Gestão/Análise: A Módulo Capital tem sua cultura baseada na análise fundamentalista. Os 

analistas de empresas são divididos por setores e, após sua análise, são escolhidas empresas alvo em cada 

setor. As análises, que são feitas principalmente usando research próprio, partem da confecção e utilização 

                                                           
5 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso 
exerça outras atividades.  



de modelos de desconto de fluxo de caixa para avaliar as empresas, aplicando informações obtidas através 

de publicações de balanços, relatórios de analistas de bancos e visitas às empresas para conversa com seus 

executivos, de modo a melhor entender o negócio, suas perspectivas e desafios. Responsável também por 

executar as ordens, definindo a taxa e preços, sempre respeitando as normas legais, as diretrizes 

estabelecidas nos comitês, os indicadores de risco e as restrições específicas de cada fundo de investimento. 

 Área de Compliance/Risco: Responsável pelo controle de risco dos fundos de investimento, monitorando 

a exposição aos limites estabelecidos e supervisionando a gestão dos fundos de investimento de acordo 

com as diretrizes de risco. Além disso, zela pelo cumprimento das regras, dos controles internos e da 

legislação em geral concedendo suporte as áreas da gestora. 

 Diretoria Executiva: Responsável por determinar as estratégias da empresa, avaliar a estrutura, o 

desempenho da equipe e analisar o relatório anual de controles internos (testes de aderência). 

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma 

como são registradas suas decisões 

 Comitê de Gestão/Análise: Composto por toda equipe de gestão e análise. Reúne-se semanalmente. Suas 

deliberações são registradas em ata.  

 Comitê de Compliance/Risco: Composto pelo diretor de Compliance e Risco e os membros do Comitê 

Executivo. Reúne-se mensalmente. Suas deliberações são registradas em ata.  

 Comitê Executivo: Composto pelos sócios Ricardo Wajnberg, Fernando Cherman, Alexandre Martins e 

Bernardo Dantas. Reúne-se semestralmente ou, sempre que um dos integrantes julgar necessário. Suas 

deliberações são registradas em ata. 

c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais 

Atribuições e Poderes Individuais dos Diretores: 

 

 

 

 

 

 

 



Diretores Atribuições Poderes Individuais 

Ricardo Wajnberg 

Diretor de Investimentos 

Responsável pela Administração 

de Carteiras de Valores 

Mobiliários 

Representação ativa e passiva da 

Módulo Capital nos atos e 

operações de gestão ordinária dos 

negócios sociais, em conjunto 

com outro Diretor ou procurador 

Responsável pelos assuntos 

relacionados a administração das 

carteiras de valores mobiliários da 

Módulo Capital 

Volnei Flores 
Diretor de Gestão de Riscos e 

Diretor de Compliance 

Responsável pelos assuntos 

relacionados a gestão de riscos e 

de Compliance da Módulo Capital 

Guilherme Balbino Diretor de Distribuição 

Responsável pelos assuntos 

relacionados à distribuição de 

cotas de fundos de investimento 

sob gestão própria, bem como 

cadastro e suitability de clientes 

da Módulo Capital. 

 

 

 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível 

com as informações apresentadas no item 8.1. 

A Módulo Capital acredita que que não há necessidade de inserir organograma. 

8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da 

empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de 

tabela: 

Nome Ricardo Wajnberg Volnei Flores Guilherme Balbino 

Idade 38 29 28 

Profissão Engenheiro Administrador Engenheiro 



CPF 080.990.127-71 052.634.239-38 112.626.837-26 

Cargo ocupado 

 

Diretor Responsável 

pela Administração de 

Carteira de Valores 

Mobiliários 

Diretor Responsável pela 

Gestão de Riscos e pelo 

Compliance 

Diretor Responsável 

pela Distribuição 

Data da Posse 2017 2017  2017 

Prazo do 

Mandato 

Indeterminado Indeterminado Indeterminado 

Outros Cargos 

na empresa 

N/A N/A N/A 

Principais 

experiências 

profissionais nos 

últimos 05 anos 

Gávea Investimentos de 

2003 a 2011 

Banco Alfa de 

Investimentos de 2007- 

2012 

Edge Investimentos 

desde 2013. 

Ágora Corretora 

(2014-2015) e XP 

Investimentos (2013). 

 

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; 

ii. aprovação em exame de certificação profissional 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

 nome da empresa 

 cargo e funções inerentes ao cargo  

 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

 datas de entrada e saída do cargo 

Nome Ricardo Wajnberg 



Formação 

Profissional 

Engenharia de Produção na PUC-

RJ em 2000. Mestrado em 

Economia na IBMEC em 2004. 

Aprovação em 

exame de 

certificação 

profissional 

 

ANBIMA CPA-20 

 

Principais 

experiências 

profissionais nos 

últimos 5 anos 

Gávea Investimentos de 2003 a 
2011. 

 

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos 

e controles internos e desta Instrução, fornecer: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; 

ii. aprovação em exame de certificação profissional 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

 nome da empresa 

 cargo e funções inerentes ao cargo  

 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

 datas de entrada e saída do cargo 

Nome Volnei Flores 

Formação 

Profissional 

Administração pelo Instituto de 

Ensino Superior da Grande 

Florianópolis com MBA em Gestão 

Financeira, Auditoria e Controladoria 

pela FGV 

Aprovação em 

exame de 

 
ANBIMA CPA-10 
ANBIMA CPA-20 



certificação 

profissional 

 
 
 
 

Principais 

experiências 

profissionais nos 

últimos 5 anos 

Banco Alfa de Investimentos de 
2007-2012 

Edge Investimentos desde 2013 

 

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 

anterior, fornecer: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; 

ii. aprovação em exame de certificação profissional 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

 nome da empresa 

 cargo e funções inerentes ao cargo  

 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

 datas de entrada e saída do cargo 

Vide 8.5 

8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, caso 

não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer: 

b. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; 

ii. aprovação em exame de certificação profissional 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

 nome da empresa 

 cargo e funções inerentes ao cargo  



 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

 datas de entrada e saída do cargo 

Nome Guilherme Balbino 

Formação 

Profissional 

Engenharia de Produção na Estácio 

de Sá – RJ em 2013. 

Aprovação em 

exame de 

certificação 

profissional 

 
ANBIMA CPA-20 

 
 

 
 

Principais 

experiências 

profissionais nos 

últimos 5 anos 

Ágora Corretora (2014-2015) e XP 
Investimentos (2013). 

 

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo: 

a. quantidade de profissionais 

7 (sete),sendo 2 (dois) gestores e 5 (cinco) analistas.  

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 

A Módulo Capital tem uma cultura baseada na análise fundamentalista. Os analistas de empresas são divididos por 

setores e, após uma ampla análise setorial, são escolhidas empresas alvo em cada setor.  

Buscando retornos absolutos e diferenciados no longo prazo, as análises são feitas principalmente utilizando 

research próprio. Procuramos oportunidades a partir da distorção entre o valor dos ativos e seus preços de 

negociação. Convém mencionar que a Módulo Capital conta com o apoio de research de terceiros e o sistema de 

informação da Bloomberg. Ademais, a Módulo Capital assina diversos periódicos de primeira linha sobre economia 

e negócios do Brasil e do exterior, tais como O Globo, O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Valor 

Econômico, Financial Times e The Economist. 

 

As análises são apresentadas ao Comitê de Investimentos que selecionará os ativos que irão compor a carteira dos 

fundos geridos pela Módulo Capital, baseado na análise dos cenários macroeconômicos nacionais e internacionais, 

dados qualitativos e quantitativos em relação a cada empresa, riscos de mercado, crédito e liquidez, respeitando-se 



sempre a legislação, as normas e regulamentos aplicáveis, bem como as diretrizes estabelecidas nos regulamentos 

do respectivo fundo. 

  

O Comitê de Investimentos tem reunião com periodicidade semanal e tem como participantes: Ricardo Wajnberg, 

Fernando Cherman, Alexandre Martins, Bernardo Dantas e demais analistas. 

8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas 

legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros 

contratados, incluindo: 

a. quantidade de profissionais 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor 

O acompanhamento do cumprimento das regras e procedimentos de Compliance da Módulo Capital é realizado de 

forma extensiva pelo Diretor de Compliance, contínua e com o auxílio material de ferramentas e sistemas aprovados 

pela Diretoria e disponibilizados pela Módulo Capital que permitem implementar rotinas para a verificação desse 

cumprimento. O Diretor de Compliance é também o encarregado da Módulo Capital pelas condutas descritas no 

Código de Ética e nas suas demais políticas. 

 

Adicionalmente, estas regras e procedimentos visam garantir o permanente atendimento às normas, políticas e 

regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de administração 

de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional. 

 

Desta forma, estes procedimentos visam mitigar os riscos de acordo com a natureza, complexidade e risco das 

operações realizadas pela Módulo Capital, bem como, disseminar a cultura de controles para garantir o 

cumprimento da Instrução CVM n.º 558, de 26 de março de 2015, bem como das demais normas estabelecidas 

pelos órgãos reguladores e autorreguladores. 

 

Ainda, o Diretor de Compliance, o Sr. Volnei Flores, atuará com completa independência para tomar qualquer 

decisão quanto às questões de Compliance, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área. 

 

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo: 

a. quantidade de profissionais 



b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor 

O gerenciamento e o controle de risco da Módulo Capital permitem o monitoramento das estratégias realizadas, 

identificando, mensurando e controlando todas as operações, suportando assim o desenvolvimento sustentado das 

atividades dos fundos de investimento visando o melhor interesse dos clientes. 

 

Com relação ao Risco de Mercado, são controladas as variáveis de risco do fundo, através do método de Stress 

Test. São realizadas simulações históricas impondo-se limites de perdas ex-ante de 30% em 5 dias para aprovação 

de posições no portfólio. Portanto, há monitoramento diário da variação dos preços dos ativos investidos. Também 

são calculados o Var Histórico e Paramétrico dos ativos que compõem a carteira.  

 

O Risco de Liquidez é gerenciado pelo ADTV (Average Daily Traded Volume), método através do qual os ativos 

são ponderados pelo tempo que o gestor levaria para se desfazer da posição. Para esta análise, são utilizadas séries 

históricas de volume negociado. O processo de controle de liquidez dos ativos dos fundos de investimentos leva 

em consideração as obrigações estabelecidas pelo seu passivo, atentando principalmente para a regra de cotização 

de resgates.  

 

O desenvolvimento de processos eletrônicos para execução e conciliação de operações é algo contínuo e essencial 

para mitigar potenciais riscos operacionais. A gestão efetiva do Risco Operacional se dá por meio da análise e 

constante aperfeiçoamento de tais processos. Nessa esteira, as ordens de compra/venda de ações são enviadas via 

terminal Bloomberg e sistema MTB Trader reduzindo a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falhas.  

 

Vale mencionar que a Módulo Capital possui uma Política de Gestão de Risco e o Administrador Fiduciário dos 

fundos de investimento geridos pela Módulo Capital também realiza o gerenciamento de risco por meio de um 

rigoroso controle do Value at Risk (“VaR”) de cada um dos ativos financeiros que compõem a carteira da Módulo 

Capital.  

 

O Diretor de Gestão de Riscos, o Sr. Volnei Flores, atua com completa independência para tomar qualquer decisão 

quanto às questões de risco e sua metodologia, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área. 

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e 

processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo: 

a. quantidade de profissionais 



b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 

c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade 

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos. 

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, 

incluindo: 

c. quantidade de profissionais 

1 (um) profissional. 

d. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

e. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas 

f. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na 

distribuição 

g. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 

A área de distribuição da Módulo Capital iniciou suas atividades em julho de 2017 com o objetivo de distribuir os 

fundos geridos pela própria empresa conforme estabelece o Art. 30 da Instrução CVM 558. O Diretor de 

Distribuição é o responsável pela definição das estratégias quanto à distribuição das cotas dos fundos de 

investimento e prospecção de clientes para fins de aplicação nos fundos de investimento sob gestão, bem como 

relacionamento com distribuidores. Somente profissionais com a certificação pertinente poderão realizar a 

prospecção direta de clientes. A área dedicada à distribuição também tem como função gerenciar a carteira de 

clientes, efetuando o acompanhamento dos resultados obtidos, definindo estratégias de atuação e mantendo-os 

atualizados com relação aos investimentos.  

O Manual de Distribuição estabelece que os colaboradores que participarem da distribuição de cotas dos Fundos 

receberão treinamento sobre as informações técnicas dos fundos e sobre as políticas e regras descritas no Manual 

de Distribuição em relação à regulamentação aplicável à atividade de distribuição e aos procedimentos relacionados 

às ordens emitidas pelos clientes, no momento que ingressarem na gestora e anualmente estando todos obrigados a 

participar dos programas de reciclagem.  

A área de distribuição de cotas conta com a mesma estrutura dedicada à gestão de recursos, tendo em vista a natureza 

das atividades, incluindo estação de trabalho com microcomputador, telefone e impressora, dados históricos e 

estatísticos dos fundos.  



As rotinas e procedimentos descritos abaixo são estabelecidos pelo Manual de Distribuição, Manual de Cadastro e 

pela Política de Suitability. 

Etapa 1 – Antes de realizar a primeira aplicação, além do preenchimento do relatório interno de Know Your Client, 

é necessário a coleta de documentos e informações dos clientes. Nessa etapa, é utilizado o sistema de background 

check para verificar se existe algum registro do potencial investidor, se o mesmo é PEP ou Investidor de Alto Risco, 

conforme definido pela Instrução CVM nº 301. Quando o investidor for apontado como PEP, Alto Risco, ou quando 

houver qualquer outro indício de atipicidade, o Diretor de Compliance deverá ser consultado para avaliação do caso 

e possíveis análises adicionais.  

Etapa 2 - Obtenção do Questionário de Suitability de cada cliente, para fins de definição do perfil de risco do 

portfólio do mesmo.  

Etapa 3 - Recebimento e execução de Ordens emitidas pelo cliente e/ou seus representantes ou procuradores.  

Etapa 4 - Registro e manutenção de toda transação envolvendo as cotas dos Fundos de forma a permitir 

comunicações ao COAF quando necessário e a verificação da movimentação financeira de cada cliente.  

Etapa 5 - Monitoramento de lavagem de dinheiro. A Módulo Capital utiliza os sistemas de Monitoramento de 

lavagem de dinheiro chamado CRM da empresa Investtools e sistema de Backgroud Check dos clientes chamado 

Risk Money da empresa AML Consulting em sua área de distribuição.  

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

A Módulo Capital entende que não há outras informações relevantes a ser divulgadas. 

9. Remuneração da empresa 

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as principais 

formas de remuneração que pratica 

As principais formas de remuneração da Módulo Capital são através das Taxas de Administração e Taxas de 

Performance dos fundos de investimento geridos pela Módulo Capital. 

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses 

anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência 

de: 

a. taxas com bases fixas 

97,8%. 



b. taxas de performance 

2,2% 

c. taxas de ingresso 

0 (zero) 

d. taxas de saída 

0 (zero) 

e. outras taxas 

0 (zero) 

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

A Módulo Capital entende que não há outras informações relevantes a ser divulgadas. 

10. Regras, procedimentos e controles internos 

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços 

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos. 

10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados 

O principal custo de transação com valores mobiliários na gestão dos fundos da Módulo Capital é o de corretagem. 

Os gestores selecionam as corretoras considerando o melhor serviço prestado, isto é, qualidade de execução, preço 

de execução, qualidade de research, fluxo e qualidade de informações transmitidas. 

 

Para minimizar os custos de transação na negociação dos ativos a Módulo Capital procura: 

 Priorizar a negociação de ativos com alta liquidez; 

 Acessar mercados com spreads de compra e venda mais apertados; 

 Cotar com diversas contrapartes antes de fechar uma operação para ativos não listados; 

 Na seleção das corretoras, priorizar, além da idoneidade, aquelas especialistas no mercado operado e que 

oferecem qualidade de execução); e 

 Outros procedimentos não especificados. 



10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens 

etc. 

Como regra geral, é defeso à Módulo Capital receber benefícios ou Soft Dollars de instituições financeiras, 

empresas de gestão e administração de fundos e carteiras, agentes autônomos, distribuidores e alocadores de 

recursos de terceiros, bem como de qualquer outro fornecedor ou prestador de serviços pela Negociação de Ativos 

Financeiros para os fundos de investimento sob sua gestão. 

Qualquer item com valor acima de R$ 100,00 deverá ser imediatamente entregue ao Diretor de Compliance, que se 

encarregará de encontrar um destino para o item em questão (devolução, doação etc.). 

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados 

Inicialmente, vale destacar, que a Módulo Capital possui um Plano de Contingência próprio com o objetivo de 

manter atualizados os processos  relacionados com as atividades fins que, por sua  natureza, possam ser 

considerados críticas. Assim, em caso de ocorrência de determinados eventos, dependendo da magnitude e extensão 

destes, pode ser possível retomar as operações com tempo e custo reduzidos. 

Nesse sentido, para recuperar todos os procedimentos e atividades realizados diariamente, foi levado em 

consideração todos os backups dos sistemas e informações de nossa  instituição. Atualmente, a Módulo Capital 

conta com backup e versioning na “nuvem” através do serviço Dropbox for Teams. O serviço conta com o AES-

256 bit encryption e SSL para transferência de arquivos. 

Cabe ressaltar que o armazenamento dos arquivos é realizado nos servidores da Amazon.com, cujo detalhamento 

da estrutura de segurança pode ser acessado no seguinte endereço: http://aws.amazon.com/articles/1697. 

Na hipótese de uma contingência que inviabilize o uso do escritório por um longo período, a Módulo Capital tem 

a possibilidade de voltar a operar no prazo estimado de 24(vinte e quatro) horas. A Módulo firmou um contrato, 

em conjunto com outras 9 gestoras localizadas no Rio de Janeiro, para locação permanente de um Site de 

Contingência. O site contém soluções ininterruptas de energia e tecnologia com objetivo de ter continuidade 

imediata das operações em caso de falhas operacionais ou desastres. A BASIS MANUTENCAO, 

CONSERVACAO E SERVICOS DE INFORMATICA, é a empresa responsável por prover de forma completa e 

contínua os serviços. Tanto a Basis quanto a sala locada para instalação das estações de trabalho ficam localizadas 

no O2 Corporate & Offices, Barra da Tijuca (RJ). A estrutura conta com 13 estações de trabalho montadas, divididas 

em ambientes segregados, todas contendo: mobiliário, equipamento de telefone ligado à uma central contendo 3 

linhas e 12 ramais; estrutura de cabeamento de rede; pontos de energia; e conexões de rede e internet com banda 

mínima permanente de 500kb para testes. Além do serviço de energia provido pela concessionária local, o site 

possui no break ligado ao quadro elétrico e também Gerador movido à óleo (provido pela Basis) ligado à sala 24 

horas para garantir o fornecimento em caso de redução ou interrupção de energia. O grupo de gestoras mantém um 



acordo estabelecendo todas as regras de utilização, cabendo ressaltar os seguintes tópicos: utilização individual do 

site para realização de testes com periodicidade trimestral; possibilidade de utilização de todas as estações de 

trabalho em caso de sinistro atingindo um único membro do grupo e rateio na proporção das posições locadas por 

cada uma das gestoras caso haja necessidade coletiva de contingência. Fazem parte do grupo as seguintes gestoras: 

JGP, Oceana, Edge, Leblon Equities, Pacífico, Paineiras, Pollux, Polo Capital, Squadra e STK.  

Por fim, a Módulo Capital realiza testes de contingências em periodicidade semestral, de modo que esteja preparada 

para a continuação de suas atividades. Tais testes devem ser realizados ao menos uma vez a cada 6 (seis) meses 

com o objetivo de verificar as condições para a continuidade das atividades. 

10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de 

valores mobiliários 

A Módulo Capital possui a Política de Gestão de Riscos que apresenta o gerenciamento de liquidez que tem como 

objetivo definir os procedimentos mínimos de controle e gerenciamento de liquidez das carteiras dos fundos de 

investimentos sob gestão da Módulo Capital Gestão de Recursos Ltda. Tal documento foi elaborado de acordo com 

a legislação vigente e alinhado às diretrizes do código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para fundos de 

investimento. Entende-se como risco de liquidez a capacidade do fundo de investimento efetuar, dentro do prazo 

estabelecido em seu regulamento e na regulamentação em vigor, os pagamentos relativos aos resgates de quotas 

solicitados pelos quotistas, em caso de condições atípicas de mercado, de grande volume de solicitações de resgates 

e/ou de outros fatores que acarretem na falta de liquidez dos mercados nos quais os ativos integrantes da carteira 

do fundo de investimento são negociados.  

 

O gerenciamento de liquidez da Módulo leva em consideração os critérios descritos abaixo para o controle de 

liquidez do perfil de passivo do fundo de investimento.  

 

a) Regra de Resgate: número de dias úteis para o pagamento do resgate solicitado definido no regulamento do fundo 

de investimento.  

b) Regra de Aplicação: número de dias úteis necessários para o recebimento dos recursos para a aplicação do 

quotista definido no regulamento do fundo de investimento.  

c) Perfil de Concentração de quotistas: métrica que indica qual é o percentual do fundo de investimento que pertence 

aos dez maiores cotistas.  

d) Histórico de Aplicações e Resgates: simulação histórica do fluxo de resgates e aplicações, considerando sempre 

o maior financeiro do período analisado. O Risco de Liquidez é gerenciado pelo ADTV (Average Daily Traded 

Volume), método através do qual os ativos são ponderados pelo tempo que o gestor levaria para se desfazer da 

posição. Para esta análise, são utilizadas séries históricas de volume negociado em mercados como ações, títulos 

públicos e derivativos. O processo de controle de liquidez dos ativos dos fundos de investimentos leva em 



consideração as obrigações estabelecidas pelo seu passivo, atentando principalmente para a regra de cotização de 

resgates.  

 

A gestão de Risco de Liquidez também contempla uma análise de stress em relação a resgates nos fundos. Desta 

forma, com base em três cenários de redução de patrimônio (10%, 30% e 60%) verifica-se se a composição/liquidez 

do portfólio comportaria o volume de vendas associados a cada cenário, observando-se ainda o enquadramento de 

seus limites regulamentares.  

 

Criados os cenários de redução de patrimônio, são realizadas as escolhas dos ativos para pagamento dos resgates 

com base nas métricas de controle de liquidez dos ativos e considerando a regra de resgate determinada do 

regulamento do fundo de investimento (dias para recebimento do financeiro do ativo e dias para pagamento de 

resgate). Os ativos que são elegíveis para resgate são aqueles que possuem o número de dias para recebimento de 

financeiro menor ou igual ao número de dias para pagamento de resgate do fundo de investimento.  

 

A Área de Gestão ainda é municiada com o Relatório de Liquidez, que contém a avaliação de liquidez da carteira 

e por ativo considerando as questões acima retratadas. Ademais, o Administrador Fiduciário dos fundos de 

investimento geridos pela Módulo Capital também realiza o controle e monitoramento do Risco de Liquidez. 

10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de 

que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja 

administrador ou gestor 

A área de distribuição da Módulo Capital possui o Manual Operacional de Distribuição, Manual de Cadastro, 

Política de Suitability e Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. Estes manuais detalham as 

práticas bem como os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 

30.  

• A área de Distribuição será responsável pela análise, identificação e coleta de documentos e informações dos 

clientes, com o objetivo de conhecer a origem e constituição do patrimônio e dos recursos financeiros do cliente. 

Responsável também pelo preenchimento do Relatório Interno de Know Your Client relativamente a cada Cliente, 

conforme modelo constante do Anexo II do Manual de Cadastro.  

• Caso qualquer colaborador suspeite de qualquer dado ou informação de clientes, deverá reportar tal acontecimento 

diretamente ao Diretor de Cadastro.  

• A área de Cadastro deverá analisar as informações e documentação dos clientes levando em consideração a 

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo da gestora. • Identificação dos clientes 

previamente à efetiva realização dos investimentos e atualização de seus dados no período máximo de 24 (vinte e 

quatro) meses.  



• O Questionário de Suitability tem como objetivo verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil do cliente, 

considerando seus objetivos de investimento, sua situação financeira, e seu grau de conhecimento e experiência 

necessários para compreender os riscos relacionados aos investimentos.  

• Antes do primeiro investimento, o cliente deve preencher um Questionário de Suitability, que abranja, no mínimo, 

o período que o cliente deseja manter os investimentos; As preferências declaradas do cliente quanto à assunção de 

riscos; As finalidades do investimento; O valor das receitas regulares declaradas pelo cliente; O valor que compõe 

o patrimônio do cliente; A necessidade futura de recursos declarada pelo cliente; Os tipos de produtos, serviços e 

operações com os quais os clientes têm familiaridade; A natureza, volume e frequência das operações já realizadas 

pelo cliente, bem como o período que tais operações foram realizadas e a formação acadêmica e a experiência 

profissional do cliente  

• Com base nas respostas obtidas no questionário define-se um perfil para o cliente, sendo estes alocados em 5 

(cinco) níveis de risco – Conservador, Moderado, Balanceado, Crescimento ou Sofisticado.  

• As informações, documento e registro de operações deverão ser conservados, à disposição da CVM, durante o 

período mínimo de 5 (cinco) anos, a partir do encerramento da conta ou da conclusão da última transação realizada 

em nome do respectivo Cliente.  

• Manter o registro de toda transação envolvendo as cotas dos Fundos, independentemente de seu valor, de forma 

a permitir as tempestivas comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (“COAF”) e a 

verificação da movimentação financeira de cada Cliente.  

• A área de Cadastro deverá, no âmbito da sua análise crítica das informações e documentos recebidos pela área de 

Distribuição, dispensar especial atenção às operações em que participem as seguintes categorias de Clientes: (i) 

investidores não-residentes, especialmente quando constituídos sob a forma de trusts e sociedades com títulos ao 

portador; (ii) investidores com grandes fortunas geridas por área de instituições financeiras voltadas para clientes 

com este perfil (“private banking”); e (iii) pessoas politicamente expostas (“PPE”).  

• Comunicação ao COAF no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da ocorrência de todas as transações, ou 

propostas de transação que possam ser considerados sérios indícios de crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, 

direitos e valores provenientes de infração penal. 

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os 

documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução 

http://modulocapital.com.br/ 

11. Contingências6 

                                                           
6 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso 
exerça outras atividades.  



11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa 

figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando: 

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

A Módulo Capital não possui qualquer tipo de contingência. 

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor 

responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação 

profissional, indicando: 

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

A Módulo Capital não possui qualquer tipo de contingência. 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores 

A Módulo Capital não possui qualquer tipo de contingência. 

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos 

últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, 

indicando: 

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

A Módulo Capital não possui qualquer tipo de contingência. 

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos 

últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração 

de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação 

profissional, indicando: 

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 



A Módulo Capital não possui qualquer tipo de contingência. 

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando: 

a. que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais 

entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de 

Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 

PREVIC 

b. que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” 

de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, 

as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena 

criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em 

julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação 

c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e 

administrativa 

d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito 

e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado 

organizado 

f. que não tem contra si títulos levados a protesto 

g. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu  punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e 

fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC 

h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco 

Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar – PREVIC 



O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, Ricardo Schenker Wajnberg, 

declara que: 

 
A. não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades 

autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – 

SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC; 

 
B. não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro 

ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, 

a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de 

reabilitação; 

 
C. não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa; 

 
D. não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao credito; 

 
E. não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado 

organizado; 

 
F. não tem contra si títulos levados a protesto; 

 
G. nos últimos 5 (cinco) anos não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização 

da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar – PREVIC; e 

 
H. nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central 

do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC. 

 

 

___________________________________ 

Ricardo Schenker Wajnberg 

Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários 

 

 


