
  

ANEXO 15-II – Instrução ICVM 558/2015 

Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 

 

REACH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. 

CNPJ/MF nº 28.928.618/0001-35 

(“Gestora”) 

 

Data da Elaboração: 01/04/2019 

Data Base: 28/03/2019 

 

ADMINISTRADORES DE 

CARTEIRAS DE VALORES 

MOBILIÁRIOS 

INFORMAÇÕES 

1. Identificação das pessoas 

responsáveis pelo conteúdo do 

formulário 

Sr. RICARDO DE CAMPOS, diretor responsável pela atividade de gestão 

de carteiras de valores mobiliários da Gestora, pela distribuição dos 

fundos de investimento sob gestão e (“Diretor de Investimentos”);  

Sr. IGOR BARENBOIM, diretor responsável pela implementação e 

cumprimento de regras, procedimentos e controles internos da 

Gestora, da Instrução CVM 558/15 e gestão de risco da Gestora 

(“Diretor de Compliance e Risco e Economista Chefe”) 

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:  

Vide Anexo I. 

a. reviram o formulário de 

referência 
Vide Anexo I. 

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 

Vide Anexo I. 
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2. Histórico da empresa 
 

2.1. Breve histórico sobre a 

constituição da empresa 
A Gestora foi constituída em 25 de agosto de 2017, com foco no 

mercado de fundos de investimento em ações. 

A Gestora conta, para desempenho de suas atividades, com os 

seguintes principais colaboradores, os quais possuem como principais 

experiências as destacadas abaixo:  

(i) Ricardo de Campos - Diretor de Investimentos  

Em 2017 deixou a Mogno Capital para fundar a Reach Capital na 

qualidade de diretor de investimentos. 

Em 2013 fundou a Mogno Capital com ex-sócios da Hedging-Griffo, e 

foi o diretor de investimentos de 2015 a 2017. 

Administrou mais de R$120 bilhões. 

Lançou seu próprio fundo multimercado para clientes private do Bank 

Boston e Safra com a melhor rentabilidade de todos os fundos de 

terceiros. 

Em 2008 foi eleito o melhor gestor de Renda Fixa pela Standard & 

Poors e recebeu 5 estrelas pela Revista Exame em 6 ocasiões. 

Corresponsável pela parte de derivativos no Fundo Verde e gestor dos 

fundos de Renda Fixa, Cambiais, Fiex e Ações Referenciado. 

Na Hedging-Griffo trabalhou na gestão de fundos com Luis 

Stuhlberger. Foi o sócio mais novo da história da empresa. 

Iniciou sua carreira no Banco Salomon Brothers em 1997. 

Em 2018 um dos fundos sob sua gestão, Mogno FIA, foi selecionado 

como um dos melhores fundos de ações pela Revista Exame.   

É graduado em Administração de empresas pela Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), possui mestrado “Latu Sensu” em Matemática e 

Derivativos pela Universidade de São Paulo (SP)  e mestrado “Strictu 

Sensu” em Economia e Gestão Empresarial pela FGV/SP.  

É gestor de carteiras autorizado pela CVM.  

  

(ii) Igor Barenboim – Diretor e membro da equipe de investimentos 
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Em 2018 ingressou na Reach Capital com membro da equipe de 

investimentos 

De 2015 a 2016 foi Secretário Adjunto de Política Econômica do 

Ministério da Fazenda 

Entre 2013 e 2014 foi Superintendente de Planejamento e Gestão da 

Tesouraria do Itaú Unibanco 

De 2011 a 2012 foi VP para Gestão do Capital da Tesouraria do Itaú 

BBA 

Entre os anos de 2009 e 2010 foi Subsecretário de Administração da 

Cidade do Rio de Janeiro 

É graduado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica (RJ), 

Mestre em Economia pela Harvard University, Cambrige, Mass.  (EUA) 

e Ph. D. em Economia também pela Harvard University (EUA).   

(iii) Alan Glezer – Gerente e membro da equipe de investimentos 

Em 2018 ingressou na Reach Capital para atuar como membro da 

equipe de investimentos 

Em 2017 atuou na equipe de investimentos da Mogno Capital 

De 2012 a 2016 atuou no Bradesco BBI como Analista Head (sell side 

equity research) dos setores de Mineração, Siderurgia, Papel e 

Celulose  

Entre os anos de 2011 e 2012 atuou na Equipe Internacional da Mauá 

Capital como analista e gestor de um portfólio de corporate bonds 

Latam de aproximadamente USD$20 milhões 

De 2005 a 2011 atuou na Spinnaker Capital (um global hedge fund de 

patrimônio aproximado de USD$8 bilhões) como analista de 

investimentos (equity/bonds), tendo desempenhado suas funções no 

Brasil (2005-2007) e em Cingapura/Asia (2008-2011). 

É graduado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

(USP) e possui as certificações CFA e CNPI, além da autorização da 

CVM como Gestor de carteira de investimentos.  

(iv) Mauricio Rahmani – Gerente e membro da equipe de 

investimentos 

Em 2018 ingressou na Reach Capital para atuar na equipe de 

investimentos 
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De 2014 a 2017 atuou na equipe de investimentos da Mogno Capital 

  Entre os anos de 2012 e 2013 atuou no CITIBANK na área de research 

nos segmentos de siderurgia e telecom 

Em 2011 atuou na Permal Group, onde era responsável por 

atualização de apresentações e análise de fundos investidos. 

É graduado em Administração de empresas pela fundação Getúlio 

Vargas (SP) e certificado pelo CFA. 

(v) Henrique Lara Melo – Gerente e membro da equipe de 

investimentos  

Em 2018 ingressou na Reach Capital na equipe de investimentos 

De 2016 a 2017 atuou na equip de Investimentos da Mogno Captial 

Entre os anos de 2015 e 2016 trabalhou na equipe de M&A da IGC 

Partners - M&A 

Entre os anos de 2013 a 2015 foi membro da Consultoria Júnior de 

Economia da FGV (CJE-FGV). É formado em Administração de 

empresas pela Fundação Getúlio Vargas (SP).  

(vi) Aline Rezende Schrijnemaekers – membro da equipe de Investor 

Relations 

Iniciou sua carreira no Global Asset Management do Banco HSBC, 

após dois anos se juntou a Trópico Investimentos fazendo parte do 

time comercial e cuidando da estratégia da área.  

Em 2013 ingressou na Ashmore Brasil sendo responsável pela área 

comercial.  

Antes de se juntar ao time da Reach Capital, Aline trabalhou no banco 

Italiano Intesa Sanpaolo na mesa Corporate. 

Aline possui pós-graduação em finanças pelo ISPER e é bacharel em 

Economia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

(vii) Getulio Pedrosa - Trader/Controller 

Iniciou sua carreira na gestão de Fund of Funds no Santander Asset 

Management em 2015/2016.  

Desde 2017 faz parte do time de equities da Mogno Capital atuando 

como controller. 
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Getúlio é bacharel em Economia pela Unifesp e Geografia pela USP. 

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 

 Em janeiro de 2018 um novo sócio foi admitido, Sr. Alan Glezer. Em 

fevereiro de 2019, o sócio Marcelo Santin deixou a instituição. O Sr. 

Igor Barenboim assumiu a posição de Diretor de Compliance. A 

composição societária atual consiste em Ricardo de Campos 

(72%),Igor Barenboim (12,5%), Mauricio Rahmani (4,5%), Alan Glezer 

(4%),  Henrique Lara Melo (3,5%), Aline Rezende Schrijnemaekers 

(2,5%) e  Getulio Pedrosa (1%). 

b. escopo das atividades 
N/A. 

c. recursos humanos e 

computacionais 
N/A. 

d. regras, políticas, 

procedimentos e controles 

internos 

Política de Investimentos Pessoais, Manual de Compliance, Política 

de Gestão de Risco, Política de Rateio e Ordens, Política de Exercírcio 

de Voto em Assembléias e Código de Ética.  

3. Recursos humanos  
 

3.1. Descrever os recursos 

humanos da empresa, fornecendo 

as seguintes informações:  

 

a. número de sócios 
As 7 (sete) pessoas mencionadas no item 2.1 acima são as sócias da 

empresa.  

 

b. número de empregados 
03 (três) empregados. 

c. número de terceirizados 
0 (zero) - Não possui terceirizados.  

d. lista das pessoas naturais 

que são registradas na CVM como 

administradores de carteiras de 

valores mobiliários e que atuem 

RICARDO DE CAMPOS, CPF 129.047.358-79 - Diretor de Investimentos. 

ALAN GLEZER, CPF 304.353.928-16 
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exclusivamente como prepostos 

empregados ou sócios da 

empresa 

4. Auditores 
 

4.1. Em relação aos auditores 

independentes, indicar, se houver: 
Não há auditores independentes contratados. 

a. nome empresarial 
N.A. 

b. data de contratação dos 

serviços  
N.A. 

c. descrição dos serviços 

contratados 
N.A. 

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 

Os fundos Reach Agatha Fundo de Investimento de Ações, Reach 

Fundo de Investimento de Ações,  Reach Total Return Fundo de 

Investimento Multimercado e Reach Provence Equity Fundo de 

Investimento de Ações possuem mais de 200 milhões de ativos sob 

gestão. Considerando uma taxa de administração de 1,5 pct, a 

Gestora tem uma receita líquida de impostos na ordem de 3 milhões 

por ano, suficiente para cobrir os custos de operação. 

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 é mais do que R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais) 

O patrimônio líquido excede em mais de 10 vezes 0,02pct dos 

recursos financeiros sob gestão. 

5.2. Demonstrações financeiras e 

relatório de que trata o § 5º do art. 

1º desta Instrução  

N/A. 
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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 Gestora tem como objeto a prestação de serviços de gestão 

discricionária de carteiras de títulos e valores mobiliários, notadamente 

de fundos de investimento.  

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 produtos geridos inicialmente pela Gestora serão fundos de 

investimento e carteiras administradas, sendo que no caso dos fundos 

estes serão constituídos primordialmente como fundos de 

investimento em ações, regulados pela Instrução CVM 555/14. 

c. tipos de valores mobiliários 

objeto de administração e gestão 
A alocação das carteiras administradas e fundos de investimento 

geridos pela Gestora terá foco em ativos como ações, futuros, 

derivativos de maior liquidez e renda fixa, sob responsabilidade do 

Diretor de Investimentos. 

 

d. se atua na distribuição de 

cotas de fundos de investimento 

de que seja administrador ou 

gestor 

A Gestora atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento 

sob sua gestão. 

6.2. Descrever resumidamente 

outras atividades desenvolvidas 

pela empresa que não sejam de 

administração de carteiras de 

valores mobiliários, destacando: 
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a. os potenciais conflitos de 

interesses existentes entre tais 

atividades; e  

De acordo com o Código de Ética e o Manual de Compliance da 

Gestora, em caso de conflito de interesses por qualquer razão, este 

deverá ser imediatamente comunicado ao Diretor de Compliance e 

risco que avaliará a situação e tomará as ações necessárias após 

reunião com os demais membros do comitê de Compliance e risco da 

empresa. Essas medidas envolvem desde alteração de processos, 

realização de treinamentos ou definição e aplicação de punições 

conforme o grau de gravidade da situação.  

Não obstante, a Gestora entende não haver atualmente qualquer 

situação potencial ou efetiva de conflito de interesses com relação às 

atividades por ela desempenhadas. 

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. 

N/A – Não há sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob 

controle comum aos sócios administradores. 

6.3. Descrever o perfil dos 

investidores de fundos 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) 

Data base 28/03/2019 a Reach Capital possui 4 Fundos: 

1) REACH FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES (99 

investidores) 

2) REACH TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO (41 investidores) 

3) REACH PROVENCE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

AÇÕES (1 investidor) 

4) REACH AGATHA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 

INVESTIMENTO NO EXTERIOR (1 investidor) 
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b. número de investidores, 

dividido por: 
 

i. pessoas naturais 
101 

ii. pessoas jurídicas (não 

financeiras ou institucionais) 
0 

iii. instituições financeiras 
3 

iv. entidades abertas de 

previdência complementar 
0 

v. entidades fechadas de 

previdência complementar 
0 

vi. regimes próprios de 

previdência social 
0 

vii. seguradoras 
0 

viii. sociedades de capitalização 

e de arrendamento mercantil 
0 

ix. clubes de investimento 
0 

x. fundos de investimento  
20 

xi. investidores não residentes 
3 

xii. outros (especificar) 
0 

c. recursos financeiros sob 

administração (total e dividido 

entre fundos e carteiras 

destinados a investidores 

qualificados e não qualificados)  

Data base 28/03/2019 a Reach Capital possui 4 Fundos: 

5) REACH FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES (R$ 

107.052.537,88) 

6) REACH TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO (R$ 29.669.896,73) 

7) REACH PROVENCE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

AÇÕES (R$ 37.366.570,14) 

8) REACH AGATHA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES 

INVESTIMENTO NO EXTERIOR (R$ 27.195.774,87) 
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9) Carteiras Administradas: R$ 48.655.788,49 

TOTAL: 249.940.568,14 

 

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) 

  R$ 171.335.377,50 

f. recursos financeiros sob 

administração, dividido entre 

investidores: 

 

i. pessoas naturais 
R$ 129.759.156,23 

ii. pessoas jurídicas (não 

financeiras ou institucionais) 
0  

iii. instituições financeiras 
R$ 7.435.404,01 

iv. entidades abertas de 

previdência complementar 
0 

v. entidades fechadas de 

previdência complementar 
0 

vi. regimes próprios de 

previdência social 
0 

vii. seguradoras 
0 

viii. sociedades de capitalização 

e de arrendamento mercantil 
0 

ix. clubes de investimento 
0 

x. fundos de investimento 
R$ 71.078.122,80  

xi. investidores não residentes 
R$ 41.675.912,85  
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xii. outros (especificar) 
0 

6.4. Fornecer o valor dos 

recursos financeiros sob 

administração, dividido entre: 

 

a. ações 
R$ 248.744.392,19  

b. debêntures e outros títulos de 

renda fixa emitidos por pessoas 

jurídicas não financeiras 

R$ 1.196.175,95 

c. títulos de renda fixa emitidos 

por pessoas jurídicas financeiras 
0 

d. cotas de fundos de 

investimento em ações 
0 

e. cotas de fundos de 

investimento em participações 
0 

f. cotas de fundos de 

investimento imobiliário 
0 

g. cotas de fundos de 

investimento em direitos 

creditórios 

0 

h. cotas de fundos de 

investimento em renda fixa 
0 

i. cotas de outros fundos de 

investimento 
0 

j. derivativos (valor de 

mercado) 
 - R$ 113.640.414,59 

k. outros valores mobiliários 
0 

l. títulos públicos 
0 

m. outros ativos 
0 

6.5. Descrever o perfil dos 

gestores de recursos das carteiras 
N/A. 
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de valores mobiliários nas quais o 

administrador exerce atividades 

de administração fiduciária 

6.6. Fornecer outras informações 

que a empresa julgue relevantes 
Não há outras informações relevantes no entendimento da Gestora. 

7. Grupo econômico  
 

7.1. Descrever o grupo 

econômico em que se insere a 

empresa, indicando: 

 

a. controladores diretos e indiretos 
O controle da Gestora é exercido por Ricardo de Campos, o qual 

detém 72% da Gestora.  

 

b. controladas e coligadas 
N/A.  

c. participações da empresa em 

sociedades do grupo  
A Gestora não possui participações em outras sociedades. 

d. participações de sociedades do 

grupo na empresa  
N/A.  

 

e. sociedades sob controle comum 
N/A.  

  

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. 

N/A.  

8. Estrutura operacional e 

administrativa 
 

8.1. Descrever a estrutura 

administrativa da empresa, 

conforme estabelecido no seu 
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contrato ou estatuto social e 

regimento interno, identificando: 

a. atribuições de cada órgão, 

comitê e departamento técnico 
Comitê de Investimentos: Responsável por discutir sobre as principais 

estratégias e tomada de decisões de investimentos para os fundos de 

investimento e carteiras administradas sob gestão da Gestora, de 

acordo com as análises fundamentalistas, quantitativas e 

macroeconômicas realizadas pela equipe da gestora  e conforme 

mandatos específicos dos fundos de investimento e carteiras 

administradas sob gestão. 

Comitê de Compliance e Risco: Responsável por definir sobre (i)  

revisão de metodologias e parâmetros de controle de riscos e de 

compliance existentes, conforme parâmetros definidos em sua Política 

de Gestão de Risco, no Código de Ética e no Manual de Compliance 

da Gestora; (ii) atualização de controles de limites regulatórios 

relacionados aos investimentos dos fundos de investimento e carteiras 

administradas sob gestão da Gestora; (iii) análise de contrapartes das 

operações sob gestão; e (iv) análise de eventuais casos de 

infringência das regras descritas no Código de Ética, do Manual de 

Compliance da Gestora, das demais políticas e manuais internos da 

gestora, das regras contidas na regulamentação em vigor, ou de 

outros eventos relevantes. 

Comitê Comercial e Estratégia: Responsável por definir os parâmetros 

utilizados na comercialização dos fundos e seus clientes, definir e 

acompanhar o orçamento e as estratégias de negócios e comercial.  

b. em relação aos comitês, sua 

composição, frequência com que 

são realizadas suas reuniões e a 

forma como são registradas suas 

decisões 

Comitê de Investimentos: Composto pelo Diretor de Investimentos, 

pelos demais membros da equipe de Investimentos, Comercial e pelo 

Diretor de Compliance e Riscos. As reuniões são realizadas 

semanalmente e extraordinariamente quando considerado necessário 

e suas deliberações são registradas em ata, que são mantidas em 

arquivo. 

Comitê de Compliance e Risco: Composto pelo Diretor de Compliance 

e Risco, Diretor de Investimentos, e demais membros da equipe 

conforme necessário. As reuniões são realizadas mensalmente ou 

extraordinariamente, conforme a ocorrência de algum evento que 

envolva a área de Compliance. Suas deliberações são registradas em 

ata e serão aprovadas por maioria de votos, desde que um dos votos 

seja obrigatoriamente do Diretor de Compliance. Não obstante, caso 
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a matéria deliberada envolva a análise de suposto descumprimento de 

normas da Gestora ou de normas aplicáveis às suas atividades por 

qualquer dos integrantes do Comitê (diretores ou não), o respectivo 

envolvido estará impedido de votar sobre tais questões, sem prejuízo 

do amplo direito de defesa. 

Comitê Comercial e Estratégia: : composto pelos Diretores de 

Investimento, Compliance e Risco, pela equipe Comercial e pelos 

demais membros da equipe de Investimentos, sendo suas 

deliberações também registradas em ata.  

c. em relação aos membros da 

diretoria, suas atribuições e 

poderes individuais 

A Gestora será representada ativa e passivamente, judicial e 

extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no 

objeto social, sempre de interesse da Gestora, nos termos descritos 

abaixo: 

(i) isoladamente, pelo Diretor de Investimentos, Ricardo de Campos; 

(ii) pelo Diretor Igor Barenboim ou com 1 (um) de quaisquer dos 

Gerentes, somente em atos no valor individual, ou acumulado no 

decorrer de cada mês, de até R$50.000,00 (cinquenta mil reais); 

(iii) por quaisquer dois Gerentes, agindo sempre em conjunto, 

somente em atos no valor individual, ou acumulado no decorrer de 

cada mês, de até R$10.000,00 (dez mil reais); e 

(iv) por um ou mais procuradores constituídos no Contrato 

Social, agindo isoladamente ou em conjunto, conforme os poderes 

específicos estabelecidos no respectivo instrumento de procuração. 

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 Gestora considera desnecessária a inclusão de organograma da sua 

estrutura administrativa (possuímos organogramas da empresa em 

arquivos à parte) 

8.3. Em relação a cada um dos 

diretores de que tratam os itens 

8.4, 8.5, 8.6 e.7 e dos membros de 

comitês da empresa relevantes 

para a atividade de administração 
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de carteiras de valores mobiliários, 

indicar, em forma de tabela: 

a. nome  
RICARDO DE CAMPOS IGOR BARENBOIM 

b. idade 
40 anos 36 anos 

c. profissão 
Administrador de Empresas Economista 

d. CPF ou número do 

passaporte 129.047.358-79 089.542.617-01 

e. cargo ocupado 
Diretor Presidente Diretor 

f. data da posse 
25 de agosto de 2017 25 de agosto de 2017 

g. prazo do mandato 
Prazo indeterminado Prazo Indeterminado 

h. outros cargos ou funções 

exercidas na empresa 
Membro do Comitê de 

Investimentos, Comitê de 

Compliance e Risco e Comitê de 

Negociação e Estratégia.  

Membro do Comitê de 

Investimento, Compliance e 

Risco e Negociação e Estratégia 

a. nome  
Mauricio Rahmani Henrique Lara Melo 

b. idade 
27 anos 23 anos 

c. profissão 
Administrador Administrador 

d. CPF ou número do 

passaporte 404.412.688-70 118.366.856-29 

e. cargo ocupado 
Gerente Gerente 

f. data da posse 
25 de agosto de 2017 25 de agosto de 2017 

g. prazo do mandato 
Prazo Indeterminado Prazo Indeterminado 

h. outros cargos ou funções 

exercidas na empresa 
Membro do Comitê de 

Investimento e Negociação e 

Estratégia 

Membro do Comitê de 

Investimento e Negociação e 

Estratégia 

a. nome 
Alan Glezer Aline Rezende Martins 
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b. idade 
35 anos 29 anos 

c. profissão 
Engenheiro Bacharel em economia 

d.CPF ou número do passaporte 
304.353.928-16 378.693.658-74 

e.cargo ocupado 
Gerente Gerente Comercial 

f.data da posse 
25 de agosto de 2017 10 de outubro de 2017 

g.prazo do mandato 
Prazo Indeterminado Prazo Indeterminado 

h.outros cargos ou funções 

exercidos na empresa 
Membro do Comitê de 

Investimento e Negociação e 

Estratégia 

Membro do Comitê de 

Investimento e Negociação e 

Estratégia 

8.4. Em relação aos diretores 

responsáveis pela 

administração de carteiras de 

valores mobiliários, fornecer: 

 

a. currículo, contendo as 

seguintes informações: 
Ricardo de Campos 

i. cursos concluídos; 
Graduado em Administração de Empresa pela Fundação Getúlio 

Vargas – SP no ano de 1999. Mestre Latu Sensu em Matemática e 

Derivativos pela Universidade de São Paulo em 2001 e Mestre Strictu 

Sensu em Economia e Gestão em Empresarial pela Fundação Getúlio 

Vargas – SP em 2007.  

 

ii. aprovação em exame de 

certificação profissional 
Aprovado na National Futures Association no Series 3 em 2002. 

CGA 

 

iii. principais experiências 

profissionais durante os últimos 5 

anos, indicando: 

 

• nome da empresa 
Credit Suisse Hedging-Griffo  
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• cargo e funções inerentes ao 

cargo  
Gestão de Fundos de Investimento de Renda Fixa, Cambiais, Ações 

e de Investimento no Exterior.  

• atividade principal da 

empresa na qual tais experiências 

ocorreram 

Responsável pela área de gestão de fundos de investimentos, com 

mais de R$ 2 bilhões sobre gestão.  

• datas de entrada e saída do 

cargo 
Entrada: 1998 

Saída: 2010 

• nome da empresa 
Mogno Capital Investimentos Ltda.  

• cargo e funções inerentes ao 

cargo  
Sócio fundador e diretor de investimentos, responsável pela 

administração de carteiras de valores mobiliários perante a CVM até 

janeiro de 2018. 

• atividade principal da 

empresa na qual tais experiências 

ocorreram 

Gestora de recursos. 

• datas de entrada e saída do 

cargo 
Entrada: 2013 

Saída: Janeiro/2018 

8.5. Em relação ao diretor 

responsável pela implementação e 

cumprimento de regras, políticas, 

procedimentos e controles 

internos e desta Instrução, 

fornecer: 

Igor Barenboim 

a. currículo, contendo as 

seguintes informações: 
 

i. cursos concluídos; 
Bacharel em Economia pela Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio). 

Mestre e Ph.D. em Economia pela Universidade Harvard. 

ii. aprovação em exame de 

certificação profissional (opcional) 
Certificado de Especialista Anbima 
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iii. principais experiências 

profissionais durante os últimos 5 

anos, indicando: 

 

• nome da empresa 
Itaú Unibanco 

• cargo e funções inerentes ao 

cargo  
Superintendente de Tesouraria 

• atividade principal da 

empresa na qual tais experiências 

ocorreram 

Responsável pela supervisão da relação da áreas corporativas do 
Conglomerado e dos Órgãos de Supervisão (BACEN, ANBIMA, CVM) 
com a Tesouraria incluindo as áreas de Risco, Controles Internos, 
Finanças, Boletagem, Middle Office, Contabilidade, Apreçamento de 
Ativos. Além de secretariar e participar dos principais comitês e 
conselhos incluindo a Alta Gestão do Conglomerado quando envolviam 
assuntos relativos a Tesouraria. 

• datas de entrada e saída do 

cargo 
01/07/2011 a 01/03/2015  

• nome da empresa 
Ministério da Fazenda 

• cargo e funções inerentes ao 

cargo  
Secretário Adjunto de Política Econômica  

• atividade principal da 

empresa na qual tais experiências 

ocorreram 

  Formular projetos e propostas econômicas em consonância com a 

estratégia do Governo Federal de forma integrada com os diversos 

órgãos da Administração Pública Federal. Avalia, também, os 

impactos macroeconômicos de diversas políticas públicas para dar 

suporte ao processo de tomada de decisão do Ministério da Fazenda. 

Inclusive participação no Comitê da Moeda e do Crédito (COMOC) e 

elaboração de votos para o Conselho Monetário Nacional (CMN) 

• datas de entrada e saída do 

cargo 
 17/03/2015 a 08/01/2016 

8.6. Em relação ao diretor 

responsável pela gestão de risco, 

caso não seja a mesma pessoa 

indicada no item anterior, fornecer: 

Igor Barenboim 

a. currículo, contendo as 

seguintes informações: 
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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 
 

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: 

Ricardo de Campos 

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  
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• atividade principal da 

empresa na qual tais experiências 

ocorreram 

 

• datas de entrada e saída do 

cargo 
 

8.8. Fornecer informações sobre 

a estrutura mantida para a gestão 

de recursos, incluindo: 

 

a. quantidade de profissionais 
05 (cinco) 

 

b. natureza das atividades 

desenvolvidas pelos seus 

integrantes 

(i) Responsável pela análise e avaliação de investimentos, bem como 

alocação entre os diferentes ativos e posições das carteiras sob 

gestão e pela distribuição dos fundos sob gestão; (ii) O Diretor de 

Investimentos é, em última análise, responsável pela definição das 

estratégias e tomada de decisões de investimento ou pela definição 

das informações a respeito do ativo objeto da prestação da consultoria 

de valores mobiliários, com base, entre outras, nas informações 

fornecidas pelos analistas; e (iii) Os analistas possuem as funções de 

monitorar os mercados, avaliar e selecionar potenciais gestores para 

fins de aplicação em cotas de fundos de investimento, dar suporte à 

gestão de ativos, captar dados no mercado, confeccionar relatórios e 

acompanhar as rentabilidades das carteiras e ativos no mercado. 

c. os sistemas de informação, 

as rotinas e os procedimentos 

envolvidos 

Sistemas: Planilhas em Excel desenvolvidas internamente, sistema 

LOTE45,  Salesforce e Bloomberg.  

Rotina e Procedimentos: De forma geral, a atuação se dá por meio 

de discussões semanais sobre cenários macro e microeconômicos 

(Comitê de Investimentos), além de leitura e conversa diária sobre 

notícias e relatórios diversos. Há também a criação de modelos 

proprietários para analisar ativos como empresas listadas em bolsa, 

basicamente criados em MS Excel e acompanhamento das 

informações em sites especializados (Bloomberg).  

Com base nas discussões feitas no Comitê de Investimentos, 

baseadas nos modelos de análise e informações sobre o mercado 

onde atua, perspectivas de crescimento do setor, dentre outros 

fatores, é tomada a decisão, pelo Diretor de Gestão, para investir ou 
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não em determinada ação de uma empresa. Uma vez tomada essa 

decisão, é então avaliada a posição a ser adquirida (ou vendida, 

conforme o caso) e executada pela equipe de gestão conforme 

decidido pelo referido comitê.   

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 área de Compliance e Risco tem a responsabilidade de acompanhar 

diariamente se as operações realizadas estão de acordo com as 

normas e regulamentos aplicáveis, identificando e questionando 

eventuais discrepâncias e estabelecendo os controles e 

monitoramento necessários para atingir esses objetivos. Além disso, 

é responsabilidade da área de Compliance e Risco a manutenção e 

divulgação das Políticas e Manuais internos a todos os funcionários, 

incluindo o Código de Ética e Conduta de forma a reforçar a 

importância para todos os funcionários da necessidade de se observar 

a legislação e normas do mercado na condução dos negócios no seu 

dia a dia.   

a. quantidade de profissionais 
02 (dois)  

b. natureza das atividades 

desenvolvidas pelos seus 

integrantes 

A estrutura de Compliance tem como função assegurar a aderência a 

normas legais, regulamentares, às políticas internas e às boas práticas 

do mercado, sempre alinhadas aos objetivos da Gestora. A área de 

compliance atua como instrumento de gestão preventiva do risco legal 

e reputacional, que se configura como o risco de perda financeira por 

sanções legais, regulatórias ou por dano na reputação que uma 

instituição pode sofrer como resultado de falhas no cumprimento das 

leis, regulamentações, regras e das boas práticas dos mercados 

financeiro e de capitais. 

Porém, há ainda atribuições de natureza estratégica, aquelas ligadas 

aos negócios propriamente ditos, sendo a ótica de compliance 

utilizada para validar produtos e operações, além de assistir à direção 

da Gestora nos processos decisórios necessários à execução das 

estratégias institucionais, seguindo ativa e continuamente os valores 

e crenças transmitidos e incorporados pelos colaboradores da 

Gestora. 

Neste sentido, a Gestora possui manual de implementação e 

cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos 

e da Instrução CVM 558 (“Manual de Compliance” ou “Manual”), 

elaborado em conformidade com o disposto no item 2.7 do Ofício-
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Circular/CVM/SIN/Nº 05/2014 e na Instrução CVM nº 558/15, e que 

tem por objetivo, portanto, estabelecer princípios, conceitos e valores 

que orientam a conduta de todos aqueles que possuam cargo, função, 

posição, relação societária, empregatícia, comercial, profissional, 

contratual ou de confiança com a Gestora, tanto na sua atuação 

interna quanto na comunicação com os diversos órgãos públicos. 

c. os sistemas de informação, 

as rotinas e os procedimentos 

envolvidos 

Sistemas: A Gestora não se utiliza de sistemas proprietários, mas sim 

de terceiros para monitoramento de compliance; A equipe de 

compliance, no entanto, também faz uso de ferramentas e controles 

disponíveis (por exemplo, agenda eletrônica) para inclusão de todas 

as rotinas e procedimentos para o eficaz cumprimento do quanto 

disposto na regulamentação em vigor e em seu Manual.  

Rotina e Procedimentos: Todas as rotinas e procedimentos do 

Compliance constam expressamente do Manual, dentre eles:  

➔ Encaminhamento aos órgãos de administração da Gestora, até o 

último dia útil do mês de janeiro de cada ano, relatório relativo ao 

ano civil imediatamente anterior à data de entrega, contendo: (a) 

as conclusões dos exames efetuados; (b) as recomendações a 

respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de 

cronogramas de saneamento, quando for o caso; e (c) a 

manifestação do diretor responsável pela administração de 

carteiras de valores mobiliários ou, quando for o caso, pelo diretor 

responsável pela gestão de risco a respeito das deficiências 

encontradas em verificações anteriores e das medidas 

planejadas, de acordo com cronograma específico, ou 

efetivamente adotadas para saná-las; devendo referido relatório 

permanecer disponível à CVM na sede da Gestora; 

➔ Realização da ampla divulgação e aplicação dos preceitos éticos 

no desenvolvimento das atividades de todos os colaboradores da 

Gestora, inclusive por meio dos treinamentos previstos no item 5 

do Manual; 

➔ Realização do monitoramento e fiscalização do cumprimento, 

pelos colaboradores, administradores e custodiantes dos fundos 

geridos pela Gestora, da política de combate à “lavagem de 

dinheiro” da Gestora, conforme definido no Manual. Nesse 

sentido, deverão ser acessadas e verificadas, periodicamente, as 

medidas de combate à lavagem de dinheiro adotadas pela 



 

DOCS - 67896v2 
  

Gestora e pelos administradores e custodiantes dos fundos que 

são ou venham a ser geridos pela Gestora, sugerindo inclusive a 

adoção de novos procedimentos ou alterações nos controles já 

existentes; 

➔ Todo conteúdo que está na rede da Gestora, bem como 

computadores e arquivos pessoais salvos podem ser acessados 

caso os administradores da Gestora julguem necessário. Da 

mesma forma, mensagens de correio eletrônico dos 

colaboradores poderão ser gravadas e, quando necessário, 

interceptadas e escutadas, sem que isto represente invasão da 

privacidade dos colaboradores já que se tratam de ferramentas de 

trabalho disponibilizadas pela Gestora. Adicionalmente, será 

realizado um monitoramento semestral sobre uma amostragem 

significativa dos colaboradores, escolhida aleatoriamente pelo 

Diretor de Compliance e Risco, para que sejam verificados os 

arquivos eletrônicos, inclusive e-mails, com o objetivo de verificar 

possíveis situações de descumprimento às regras contidas no 

Manual. 

➔ Verificação periódica, pelo Diretor de Compliance e Risco, dos 

níveis de controles internos e compliance junto a todas as áreas 

da Gestora, com o objetivo de promover ações para esclarecer e 

regularizar eventuais desconformidades. O referido Diretor 

analisará também os controles previstos no Manual, propondo a 

criação de novos controles e melhorias naqueles considerados 

deficientes e monitorando as respectivas correções. O 

monitoramento ocorrerá por meio de acompanhamentos 

sistemáticos, nos quais se avalia se os objetivos estão sendo 

alcançados, se os limites estabelecidos estão sendo cumpridos e 

se eventuais falhas estão sendo prontamente identificadas e 

corrigidas. 

➔ Adoção de programa de reciclagem dos colaboradores da 

Gestora, que será executado no mínimo anualmente ou à medida 

que as regras e conceitos contidos no Manual sejam atualizados, 

com o objetivo de fazer com que os mesmos estejam sempre 

atualizados, estando todos obrigados a participar de tais 

programas de reciclagem. 

Para informações detalhadas, consulte o Manual constante da 

página da Gestora: http://www.reachcapital.com.br/. 
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d. a forma como a empresa 

garante a independência do 

trabalho executado pelo setor 

Na estrutura da Gestora o Compliance e, portanto, seu Diretor 

responsável, não se subordina à equipe de gestão de investimentos, 

razão pela qual possui total autonomia no exercício de suas 

atividades, inclusive autonomia de convocar reuniões extraordinárias 

do Comitê de Compliance e Risco para discussão de qualquer 

situação que julgue relevante. Além disso, o descumprimento, 

suspeita ou indício de descumprimento de quaisquer das regras 

estabelecidas no Manual ou das demais normas aplicáveis às 

atividades da Gestora por qualquer de seus colaboradores (inclusive 

pelo Diretor de Investimentos) deverá ser levado para apreciação do 

Comitê de Compliance e Risco, de acordo com os procedimentos 

estabelecidos no Manual, sendo que competirá ao Diretor de 

Compliance e Risco aplicar as sanções decorrentes de tais desvios, 

nos termos do Manual e conforme definido pelo Comitê de Compliance 

e Risco, garantido ao Colaborador amplo direito de defesa. Não 

obstante, caso a suspeita ou indício de descumprimento de quaisquer 

das regras estabelecidas no Manual ou das demais normas aplicáveis 

às atividades da Gestora se dê quanto ao Diretor de Compliance e 

Risco, a responsabilidade pela apreciação e decisão será dos demais 

Diretores da Gestora. 

8.10. Fornecer informações sobre 

a estrutura mantida para a gestão 

de riscos, incluindo:  

 

a. quantidade de profissionais 
02 (dois) 

b. natureza das atividades 

desenvolvidas pelos seus 

integrantes 

As atividades desenvolvidas pelo Diretor de Compliance e Risco 

constam expressamente da Política de Gestão de Risco da Gestora, 

e tem por objetivo monitorar a exposição aos fatores de risco inerentes 

aos investimentos realizados, analisando as informações diárias dos 

fundos, seus limites e volatilidade dos ativos em relação à exposição 

aos mercados, considerando a relação dos mesmos com os cenários 

apresentados, buscando identificar os potenciais eventos que possam 

vir a afetar os resultados da Instituição. 

O Diretor de Compliance e Risco deve atuar de forma preventiva e 

constante para alertar, informar e solicitar providências aos gestores 

frente a eventuais desenquadramentos de limites normativos e 

aqueles estabelecidos internamente. 
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Cabe ressaltar, todavia, que o controle e monitoramento do risco de 

mercado também é parte do processo de gestão e decisão de 

investimento, tendo em vista a análise qualitativa dos ativos realizada 

pela equipe de gestão, sendo, portanto, uma obrigação compartilhada 

do Diretor de Investimentos e do Diretor de Compliance e Risco. 

Para informações detalhadas, consulte a Política de Gestão de Risco 

constante da página da Gestora: http://ww.reachcapital.com.br/ 

c. os sistemas de informação, 

as rotinas e os procedimentos 

envolvidos 

Sistemas: A Gestora se utiliza de planilhas em Excel desenvolvidas 

internamente, do sistema Lote45 e outras ferramentas e controles 

internos para inclusão de todas as rotinas e procedimentos para 

cumprimento do quanto disposto na regulamentação em vigor e em 

sua Política de Gestão de Risco. Para informações detalhadas, 

consulte a referida Política constante da página da Gestora: 

http://ww.reachcapital.com.br/ 

Rotina e Procedimentos: Todas as rotinas e procedimentos da área de 

Gestão de Risco constam expressamente da Política de Gestão de 

Risco da Gestora e deverão variar de acordo com o tipo de risco 

envolvido, considerando a operação objeto do controle.  

Como regra geral, a Área de Risco da Gestora realiza um 

monitoramento diário, após o fechamento dos mercados de cada dia, 

em relação aos principais riscos relacionados aos veículos sob gestão 

da Gestora. Com o auxílio de planilhas em Excel desenvolvidas 

internamente, do sistema Lote45 e sob supervisão do Diretor de 

Compliance e Risco, são gerados relatórios diários de exposição a 

riscos para cada carteira sob gestão. 

Caso algum limite objetivo seja extrapolado, o Diretor de Compliance 

e Risco notificará imediatamente o Diretor de Investimentos para que 

realize o reenquadramento a partir da abertura dos mercados do dia 

seguinte. 

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

poderá realizar uma análise subjetiva da concentração das carteiras 

e, caso identifique um risco relevante, deverá solicitar a realização de 

reunião extraordinária do Comitê de Compliance e Risco para tratar do 

tema, podendo, inclusive, sugerir a adoção de um plano de ação para 

mitigação do referido risco. 
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d. a forma como a empresa 

garante a independência do 

trabalho executado pelo setor 

Na estrutura da Gestora a Área de Risco e, portanto, conforme já 

mencionado no item 8.9 (d) acima, seu Diretor responsável não se 

subordina à equipe de gestão de investimentos, razão pela qual possui 

total autonomia no exercício de suas atividades, inclusive autonomia 

de convocar reuniões extraordinárias do Comitê de Compliance e 

Risco para discussão de qualquer situação que julgue relevante. Além 

disso, o Diretor de Compliance e Risco se reportará diretamente ao 

Comitê de Compliance e Risco. 

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 Gestora não exerce atividades de tesouraria, de controle e 

processamento de ativos e da escrituração de cotas. 

a. quantidade de profissionais 
NA. 

b. os sistemas de informação, 

as rotinas e os procedimentos 

envolvidos 

NA. 

c. a indicação de um 

responsável pela área e descrição 

de sua experiência na atividade 

NA. 

8.12. Fornecer informações sobre 

a área responsável pela 

distribuição de cotas de fundos de 

investimento, incluindo: 

 

a. quantidade de profissionais 
03 (três) 

b. natureza das atividades 

desenvolvidas pelos seus 

integrantes 

Prospecção e manutenção de investidores para fundos de 

investimento geridos pela Gestora. 

c. programa de treinamento dos 

profissionais envolvidos na 

distribuição de cotas 

Conforme item 5 do Manual, tanto o processo de treinamento inicial 

quanto o programa de reciclagem deverão abordar as atividades da 

Gestora, seus princípios éticos e de conduta, as normas de 

compliance, as políticas de segregação, quando for o caso, e as 



 

DOCS - 67896v2 
  

demais políticas descritas no Manual (especialmente aquelas relativas 

à confidencialidade, segurança das informações e negociação 

pessoal), bem como as penalidades aplicáveis aos Colaboradores 

decorrentes do descumprimento de tais regras, além das principais 

leis e normas aplicáveis às referidas atividades, constantes do Manual. 

Os Colaboradores que atuarem na distribuição de cotas dos fundos de 

investimento sob gestão da Gestora participarão de um treinamento 

específico, em que receberão instruções sobre coleta de informações 

cadastrais, materiais comerciais, principais normas aplicáveis e outros 

temas relacionados à distribuição de cotas. 

O Comitê de Compliance e Risco poderá contratar profissionais 

especializados para conduzirem o treinamento inicial e programas de 

reciclagem, conforme as matérias a serem abordadas. 

d. infraestrutura disponível, 

contendo relação discriminada dos 

equipamentos e serviços 

utilizados na distribuição 

A Gestora se utiliza do sistema denominado Salesforce para a 

manutenção de dados de todas as informações dos clientes e para o 

acompanhamento do relacionamento destes com a Gestora. Toda a 

comunicação com os clientes é realizada por meio de reuniões 

presencias, conferências telefônicas ou e-mail. Além disso, a Gestora 

se utiliza de acesso aos sistemas do Administrador dos Fundos para 

consultas. 

e. os sistemas de informação, 

as rotinas e os procedimentos 

envolvidos 

A Gestora apresenta Manual de Cadastro, Política de Suitability e 

Manual Operacional de Distribuição próprios, os quais são utilizados 

pela equipe atuante na distribuição das cotas dos fundos de 

investimento sob sua gestão. 

As informações, procedimentos e requisitos necessários constam 

expressamente de tais documentos, sendo certo que a área 

responsável pela distribuição recebe treinamento periódico para o 

exercício da atividade, conforme consta do Manual de Compliance da 

Gestora. 

Quanto à parte cadastral, a equipe atuante nas atividades de 

distribuição de cotas de fundos será responsável pela coleta de 

documentos e informações dos Clientes, bem como pelo 

preenchimento do Relatório Interno de Know Your Client relativamente 

a cada Cliente.  

Os documentos, informações e o relatório mencionados acima 

deverão ser encaminhados ao Diretor de Cadastro (que é o Diretor de 
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Compliance e Risco) e à Equipe de Cadastro. Não obstante a 

responsabilidade da Equipe de Cadastro, caso qualquer Colaborador 

suspeite de qualquer dado ou informação de Clientes, deverá reportar 

tal acontecimento diretamente ao Diretor de Cadastro. 

A Equipe de Cadastro deverá analisar as informações e 

documentação dos Clientes levando em consideração inclusive a 

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao 

Terrorismo da Gestora, conforme descrita no Manual. 

A Gestora deverá (i) realizar a identificação de Clientes, previamente 

à efetiva realização dos investimentos, e promover sua atualização no 

período máximo de 24 (vinte e quatro) meses; e (ii) prevenir, detectar 

e reportar quaisquer operações suspeitas, sendo que os membros da 

equipe fazem o upload de todas as informações cadastrais dos 

Clientes no sistema do administrador fiduciário, que fica disponível 

para consulta online 

No que se refere à aplicação da Política de Suitability, ressalvadas as 

dispensas previstas na regulamentação em vigor, para definição do 

objetivo, sua situação financeira e conhecimento sobre os mercados 

financeiro e de capitais do Cliente, a Gestora deve considerar 

determinadas informações constantes da regulamentação em vigor e 

conforme definidas em sua Política de Suitability. 

Neste sentido, antes do primeiro investimento ou recomendação, o 

Cliente preencherá um Questionário de Suitability, que abrange as 

informações descritas nos itens acima. 

A equipe atuante nas atividades de distribuição de cotas de fundos 

será responsável pela coleta de informações dos Clientes e obtenção 

do Questionário devidamente preenchido, com base no qual será 

elaborado relatório de suitability sobre cada Cliente. 

Com base no relatório da equipe atuante nas atividades de distribuição 

de cotas de fundos será, então, definido um perfil para o Cliente 

através de um sistema de pontuação baseado nas respostas obtidas 

no Questionário. Compara-se, então, o perfil do Cliente com os 

investimentos por ele pretendidos.  

O Questionário será atualizado, no mínimo, a cada 24 (vinte e quatro) 

meses, com objetivo de manter atualizado o perfil do Cliente. 
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Ademais, no que se refere à execução de ordens, a equipe atuante na 

atividade de distribuição de cotas de fundos deverá observar 

determinadas regras e procedimentos conforme estabelecidos no 

Manual Operacional de Distribuição da Gestora.  

Quanto à parte operacional e de sistemas, além do sistema Sales 

Force (utilizado para acompanhamento comercial), a Gestora se utiliza 

dos sistemas fornecidos pelo administrador fiduciário dos fundos de 

investimento sob sua gestão.  

Além disso, o administrador fiduciário também disponibiliza 

eletronicamente todo histórico de aplicações e resgates de cada 

cliente.  

8.13. Fornecer outras informações 

que a empresa julgue relevantes 
Por fim, destaca-se que a Gestora não presta serviços de distribuição 

de cotas de fundos de investimento que não estejam sob sua gestão, 

bem como atividades de tesouraria, de controle e processamento de 

ativos e de escrituração de cotas, razão pela qual não possui áreas 

destinadas à tais atividades. 

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 

A Gestora poderá receber, pela gestão das carteiras administradas e 

fundos de investimento, conforme o caso: (i) uma taxa de 

administração, expressa em percentual sobre o valor dos recursos sob 

gestão; e (ii) uma taxa de performance. Buscando sempre apresentar 

uma proposta competitiva ao mercado para o desenvolvimento de 

suas atividades, a Gestora pretende cobrar pelos seus serviços uma 

taxa de administração que poderá variar entre 1,5% a.a. e 2% a.a., 

sendo certo que os valores de remuneração poderão ser impactados 

de acordo com os produtos a serem geridos pela Gestora, 

considerando fatores como complexidade da estrutura, foco dos 

investimentos da carteira e modelo de gestão. Relativamente à taxa 

de performance, a Gestora pretende cobrar 20% do que exceder a 

100% do benchmark definido na política de investimento do fundo de 

investimento ou da carteira administrada sob sua gestão.  

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 
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proveniente, durante o mesmo 

período, dos clientes em 

decorrência de: 

a. taxas com bases fixas 
12% 

b. taxas de performance 
88% 

c. taxas de ingresso 
Não temos 

d. taxas de saída 
Não temos 

e. outras taxas 
Não temos 

9.3. Fornecer outras informações 

que a empresa julgue relevantes 
N/A – Não há outras informações relevantes no entendimento da 

Gestora. 

10. Regras, procedimentos e 

controles internos 
 

10.1. Descrever a política de 

seleção, contratação e supervisão 

de prestadores de serviços 

As relações estabelecidas junto a terceiros devem ser transparentes e 

isentas de qualquer favorecimento. A Gestora utiliza de critérios legais, 

claros e objetivos na seleção e contratação de prestadores ou 

fornecedores de serviços, sendo certo que sempre opta por 

prestadores de serviços reconhecidos pela excelência dos trabalhos 

no mercado em que atuam.  

Todos os colaboradores da Gestora deverão adotar uma postura ética 

frente aos concorrentes e, conforme o caso, assinar contrato de não 

divulgação de informações. 

10.2. Descrever como os custos de 

transação com valores mobiliários 

são monitorados e minimizados 

A Gestora realiza um acompanhamento diário de todos os custos de 

transações com valores mobiliários. Diariamente a planilha com os 

custos e respectivas corretoras é passada para o Diretor de 

Investimentos. 

De forma a minimizar os custos, a Gestora atua com poucos parceiros, 

para assim ter um maior volume com cada um deles e 

consequentemente taxas de devoluções maiores. 



 

DOCS - 67896v2 
  

10.3. Descrever as regras para o 

tratamento de soft dollar, tais 

como recebimento de presentes, 

cursos, viagens etc. 

A Gestora não firmará quaisquer acordos de soft dólar que possam 

prejudicar de alguma forma os clientes e os fundos que estarão sob 

gestão.  

Todos e quaisquer brindes ou presentes oferecidos ou recebidos por 

Colaboradores da Gestora em valor superior a R$ 500,00 (quinhentos 

reais) devem ser comunicados ao Diretor de Compliance e Risco que 

submeterá a oferta ou recebimento ao Comitê de Compliance e Risco. 

O Comitê de Compliance e Risco deliberará sobre a destinação dos 

brindes e presentes oferecidos ou recebidos.  

São admitidas refeições que não possuam valor suficientemente alto 

a ponto de influenciar o bom desempenho das funções do 

Colaborador. 

Excluem-se da proibição presentes de amigos e familiares não ligados 

com os deveres e responsabilidades profissionais. 

A intenção é que o Colaborador seja sempre imparcial e objetivo no 

contato com fornecedores e clientes, com foco nos benefícios gerados 

à Gestora e em respeito apenas aos interesses dos envolvidos. 

Para informações detalhadas, consulte o Manual constante da página 

da Gestora: http://www.reachcapital.com.br/ 

10.4. Descrever os planos de 

contingência, continuidade de 

negócios e recuperação de 

desastres adotados  

O plano de contingência da Gestora prevê ações que durem até o 

retorno à situação normal de funcionamento dentro do contexto das 

atividades por ela desempenhadas. O plano de contingência da 

Gestora identifica duas variáveis para o funcionamento adequado da 

empresa: Infraestrutura e Processos.  

A Infraestrutura engloba todas as variáveis utilizadas para realização 

dos processos: energia, telecomunicações, informática e sistemas 

internos. Para cada um dos itens que compõem a infraestrutura existe 

uma ação a ser tomada. 

Já os processos são as atividades realizadas para operar os negócios 

da Gestora. Os processos dependem da infraestrutura toda ou de 

parte dessa estrutura em funcionamento.  

(a) Estrutura Operacional: Por ser uma gestora de recursos de 

terceiros, precisa contar com uma estrutura operacional desenvolvida 

e preparada para eventuais emergências. O suporte para essa 

estrutura operacional é um corpo funcional capacitado com áreas de 

http://www.reachcapital.com.br/
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apoio além das opções de acesso às principais ferramentas utilizadas 

na realização de suas tarefas diárias. 

(b) Política e Procedimentos para Back-Up: Os backups são feitos 

através da ferramenta de backup do MS OneDrive e são salvos em 

servidor externo constantemente com as pastas de dados de toda a 

empresa, podendo inclusive ser usado em casos em que não seja 

mais possível a recuperação do arquivo danificado ou perdido. Os 

arquivos de backup são gravados em tempo real pela internet fora das 

dependências da empresa.  

(c) Efetiva Contingência: Na impossibilidade de se utilizar o 

espaço físico do escritório, a Gestora poderá continuar a funcionar 

através de Home Office, uma vez que todos os arquivos podem ser 

acessados pela nuvem através do aplicativo Box.com, além do acesso 

ao MS Office365, que pode ser realizado de qualquer local desde que 

haja conexão com Internet. A Gestora conta com acesso remoto aos 

seus bancos de dados virtuais disponível a todos os colaboradores 

autorizados pelos sócios, conforme definido em seus perfis de acesso.  

A Gestora possui um segundo site para uso em contingência com 08 

posições localizado na empresa Dua Partners Participações, na 

Avenida Faria Lima, 3.355 20º. Andar, São Paulo, S.P., para qualquer 

eventualidade, além de formas de conexão com Internet de banda-

larga diferentes. Além disso, existe um terceiro site de contingência 

que pode ser acionado, localizado na residência do Diretor de 

Investimentos, que conta com 04 posições de trabalho. A Gestora 

também possui sistema de rede sem fio em todos os departamentos. 

O serviço de e-mail da Gestora é garantido pela Microsoft que provém 

suporte 24/7, serviço de AntiSpam, antivírus, recuperação de 

informação, site de recuperação de desastre e alertas relacionados ao 

vazamento de informações confidenciais e privilegiadas. A Gestora 

possibilita o acesso remoto de todas as mensagens pelos 

colaboradores. 

Para os demais ambientes a Gestora conta ainda com o antivírus 

Kaspersky instalado em todos seus desktops.  

A Gestora conta com duas operadoras de telefonia fixa (NET e VIVO). 

Em caso de falhas nas linhas telefônicas, os colaboradores da Gestora 

ainda possuem celulares que podem substituir a telefonia fixa.  

As informações do portfólio além de estarem nos sistemas internos da 

Gestora são disponibilizadas diariamente pelo administrador, que 
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também informará qualquer movimentação no passivo dos fundos 

para adequação do caixa dos fundos. 

Em caso de falha de fornecimento de energia, a Gestora possui 02 

equipamentos de 'no break' mais um conjunto independente de 

baterias extras. para suportar o funcionamento de sua rede 

corporativa, estações de trabalho (desktops), além dos dois notebooks 

para a efetiva continuidade dos negócios. A instalação desses 

equipamentos de nobreak é feita de forma a garantir o fornecimento 

ininterrupto de energia aos desktops, pois a energia é ligada 

diretamente nesses equipamentos (que também atuam como filtros de 

linha) e então a energia é distribuída para os equipamentos a partir 

dos nobreaks. Dessa forma, em caso de queda de energia, os 

desktops permanecem funcionando sem qualquer tipo de interrupção  

(d) Estrutura de Suporte: O serviço de e-mail da Gestora é 

garantido por dispositivo de segurança que executa funções de firewall 

e antivírus no nível do roteador. Além disso, o firewall de software é 

ativado em cada computador individual na rede de escritório. Com 

seus procedimentos de backup externo e acesso remoto a e-mails, a 

Gestora pode continuar a funcionar mesmo que não possa ter acesso 

físico ao escritório. 

(e) Documentação: Deverá ser mantida na rede da Gestora uma 

lista com as informações de todos os integrantes da Gestora, das 

corretoras com as quais se realizam negócios, os clientes e os 

prestadores de serviço contratados, como parte integrante do Plano 

de Contingência para uso quando necessário. 

10.5. Descrever as políticas, 

práticas e controles internos para 

a gestão do risco de liquidez das 

carteiras de valores mobiliários 

O Gerenciamento de Risco de Liquidez aplicado aos fundos de 

investimento envolve uma série de atividades de monitoramento e de 

adequação destinadas a assegurar níveis de liquidez capazes de 

garantir as compatibilizações entre os ativos integrantes das carteiras 

dos fundos e os seus passivos exigíveis, bem como a manutenção de 

fluxos de caixa capazes de honrar os compromissos dos fundos.  

O controle da liquidez dos ativos inseridos nas carteiras dos fundos de 

investimento é realizado, através da elaboração de planilhas, com 

base na média do volume de negociação diária e comparado com o 

tamanho total dos ativos individuais. De acordo com suas 

características, os Fundos devem operar com montante suficiente da 

posição diária em caixa ou ativos extremamente líquidos. 
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Será estabelecido um limite máximo de resgate esperado para cada 

fundo de investimento sob gestão da Gestora, sendo que o perfil do 

passivo de cada fundo de investimento é composto, mas não se 

limitando, por encargos como despesas de corretagem, custódia, 

auditoria, consultoria legal, impostos, taxa de administração, entre 

outros, além de pagamento de resgates e compras de ativos. O perfil 

de resgate dos fundos de investimento será medido de acordo com a 

média mensal dos últimos 12 (doze) meses.  

Para garantir que os parâmetros definidos sejam cumpridos, o 

monitoramento das ações das companhias investidas é feito através 

de planilhas em Excel desenvolvidas internamente pela Gestora que, 

dentre outras funções, monitora diariamente a composição do 

portfólio, a liquidez do portfólio agregado (todos os fundos de 

investimento geridos) e das posições individualmente, além do 

sistema Lote45. 

O gerenciamento de liquidez é realizado diariamente, com base em 

tamanho de posições, limites de exposição setoriais e determinados 

grupos de risco. A Gestora buscará operar com no mínimo 5% (cinco 

por cento) da posição diária em caixa ou ativos extremamente líquidos. 

Não obstante, poderão ser definidos parâmetros diversos a depender 

do caso, os quais serão formalizados nos documentos competentes. 

A Gestora investe o valor em caixa dos fundos de investimento em 

títulos públicos, em operações compromissadas de 1 (um) dia 

(lastreadas em títulos públicos) ou em cotas de fundos de investimento 

que investem exclusivamente em títulos públicos. O caixa em conta 

corrente é considerado 100% (cem por cento) líquido, ou seja, sua 

liquidez é diária (D+0). 

A Gestora monitora diariamente o montante do portfólio que é 

investido em títulos públicos ou em cotas de fundos que investem em 

títulos públicos. Além disso, também é feito pela Equipe de Gestão o 

acompanhamento das negociações dos títulos públicos no mercado 

secundário para que seja possível monitorar e garantir a liquidez 

definida para o ativo em questão. 

Por fim, o risco de liquidez pode ser majorado em situações especiais 

de iliquidez, relacionadas a fatores sistêmicos ou eventos específicos 

de cada ativo. A Gestora, nestas situações, manterá uma maior 

participação do patrimônio líquido de cada fundo de investimento em 
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ativos de maior liquidez e realizará, com a periodicidade necessária, o 

controle e o gerenciamento da liquidez de cada ativo. 

Para informações detalhadas, consulte a Política de Gestão de Risco 

constante da página da Gestora: http://ww.reachcapital.com.br. 

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) Cadastro de Clientes: A Gestora adota a política de análise e 

identificação de seus clientes com o objetivo de conhece-los, 

estabelecendo um conjunto de regras e procedimentos que propiciem 

identificar e conhecer a origem e constituição do patrimônio e dos 

recursos financeiros do cliente. Nas atividades desempenhadas pela 

Gestora, os colaboradores deverão cadastrar os clientes da Gestora 

previamente ao início das atividades.  

Os procedimentos quanto ao cadastro dos clientes / investidores 

poderão ser verificados junto ao Manual, que será disponibilizado nos 

canais de comunicação e em sua página na rede mundial de 

computadores, bem como de forma mais detalhada em seu Manual de 

Cadastro e Política de Suitability. 

(b) Normas de Adequação – Suitability: A Gestora, nos termos do 

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos 

de Investimento, adota procedimentos formais que possibilitem 

verificar a adequação do investimento realizado por seus clientes ao 

perfil de risco a ele atribuído, levando-se em consideração sua 

situação financeira, sua experiência em matéria de investimentos, 

grau de tolerância a volatilidade e os objetivos visados ao investir nos 

fundos de investimento geridos pela Gestora. 

A abrangência, aplicabilidade e critérios, bem como o questionário 

padrão para caracterização dos perfis e adequação dos investimentos 

podem ser encontrados na Política de Suitability da Gestora, 

disponível em seus canais de comunicação e em sua página na rede 

mundial de computadores abaixo indicada. 

(c) Normas sobre lavagem de dinheiro e ocultação de bens: é dever 

de todos os colaboradores da Gestora a prevenção quanto à utilização 

dos ativos e sistemas para fins ilícitos, tais como crimes de “lavagem 

de dinheiro”, ocultação de bens e valores, nos termos do determinado 

pela Lei 9.613/98 e de acordo com a Circular BACEN 3.461/09 e Carta-

Circular BACEN 3.542/12, bem como a Instrução CVM nº 301, de 16 



 

DOCS - 67896v2 
  

de abril de 1999, conforme alterada, e o Ofício-Circular nº 

5/2015/SIN/CVM. 

Caberá ao Diretor de Compliance e Risco o monitoramento e 

fiscalização do cumprimento, pelos colaboradores, administradores e 

custodiantes dos fundos geridos pela Gestora, da política de combate 

à ‘lavagem de dinheiro’ da Gestora.  

Os procedimentos e prevenções quanto aos crimes de lavagem de 

dinheiro e ocultação de bens poderão ser verificados junto ao Manual 

de Compliance da Gestora, disponível em seus canais de 

comunicação e em sua página na rede mundial de computadores. 

(d) Troca de Informações: A Gestora adota como política a troca 

contínua e frequente de informações com as instituições 

administradoras dos fundos de investimento para os quais presta 

serviços de distribuição. Não obstante, a Gestora deve guardar sigilo 

de informações confidenciais a que tenha acesso no exercício de sua 

função, bem como zelar para que tal dever seja observado, por si, seus 

diretores e demais representantes, prepostos e empregados, agentes, 

consultores e empresas contratadas que venham a ter acesso a tais 

informações. 

Demais informações sobre a política de troca de informações, 

constarão dos respectivos contratos de prestação de serviços 

celebrados com as respectivas instituições administradoras. 

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://www.reachcapital.com.br/ 

 

11. Contingências 
 

11.1. Descrever os processos 

judiciais, administrativos ou 

arbitrais, que não estejam sob 

sigilo, em que a empresa figure no 

polo passivo, que sejam 

N/A – Não há informações a respeito a serem divulgadas. 

http://www.reachcapital.com.br/
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relevantes para os negócios da 

empresa, indicando: 

a. principais fatos 
 

b. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
 

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: 

N/A – Não há informações a respeito a serem divulgadas. 

a. principais fatos 
 

b. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
 

11.3. Descrever outras 

contingências relevantes não 

abrangidas pelos itens anteriores 

N/A – Não há informações a respeito a serem divulgadas. 

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: 

N/A – Não há informações a respeito a serem divulgadas. 

a. principais fatos 
 

b. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
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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: 

N/A – Não há informações a respeito a serem divulgadas. 

a. principais fatos 
 

b. valores, bens ou direitos 

envolvidos 
 

12. Declarações adicionais do 

diretor responsável pela 

administração, informando 

sobre: 

Vide Anexo II. 
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a. acusações decorrentes de 

processos administrativos, bem 

como punições sofridas, nos 

últimos 5 (cinco) anos, em 

decorrência de atividade sujeita ao 

controle e fiscalização da CVM, 

Banco Central do Brasil, 

Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP ou da 

Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar – 

PREVIC, incluindo que não está 

inabilitado ou suspenso para o 

exercício de cargo em instituições 

financeiras e demais entidades 

autorizadas a funcionar pelos 

citados órgãos 

 

b. condenações 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 
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c. impedimentos de administrar 

seus bens ou deles dispor em 

razão de decisão judicial e 

administrativa 

 

d. inclusão em cadastro de 

serviços de proteção ao crédito  
 

e. inclusão em relação de 

comitentes inadimplentes de 

entidade administradora de 

mercado organizado 

 

f. títulos contra si levados a 

protesto 
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ANEXO I AO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – PESSOA JURÍDICA   

(ANEXO 15-II DA ICVM 558/2015)  

REACH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. 
 

 

Pelo presente, os Srs. RICARDO DE CAMPOS, brasileiro, casado, bacharel em administração, portador da cédula 

de identidade RG nº 25.336.756-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 129.047.358-79, residente e 

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Iguatemi, nº 192, conjunto 

63, Itaim Bibi, CEP 01451-010, e IGOR BARENBOIM, brasileiro, solteiro, nascido em 04 de agosto de 1982, 

economista, portador da cédula de identidade RG nº 12.752.083-1 SSP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 

089.542.617-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, 

nº 1.313, 3º andar, Bela Vista, CEP 01311-923,; declaram e garantem que: 

 

 

A - Reviram o Formulário de Referência da Reach Capital Investimentos Ltda.; e 

 

 

B - O conjunto de informações contido no Formulário de Referência da Reach Capital Investimentos Ltda. é 

um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas por ela 

adotadas. 

 

 

 

São Paulo, 01 de abril de 2019. 

 

 

 

 

____________________________ 

RICARDO DE CAMPOS 

 

 

____________________________ 

IGOR BARENBOIM 
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ANEXO II AO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA – PESSOA JURÍDICA  

(ANEXO 15-II DA ICVM 558/2015)  

REACH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA. 

 

 

Pelo presente, o Sr. RICARDO DE CAMPOS, brasileiro, casado, bacharel em administração, portador da cédula 

de identidade RG nº 25.336.756-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 129.047.358-79, residente e 

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Iguatemi, nº 192, conjunto 

63, Itaim Bibi, CEP 01451-010; declara e garante que: 

 

A – Não possui acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 

5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em 

instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos. 

 

B – Não possui condenações 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 possui impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e 

administrativa  

 

D – Não está incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito  

 

E – Não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado 

organizado  

 

F – Não possui títulos contra si levados a protesto  

 

 

 

 

São Paulo, 01 de abril de 2019. 

 

 

 

Ricardo de Campos 

 
  


