MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA., com sede no município de Recife,
Estado de Pernambuco, na Avenida Agamenon Magalhães, 4779, Sala 2301 – 23º andar, Boa Vista, CEP
50070-160, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.564.465/0001-54.
ANEXO 15-II da Instrução CVM n.º 558.
Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica
(informações prestadas com base nas posições de 31 de Dezembro de 2020)

ADMINISTRADORES DE
CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1.

Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário
Osvaldo Luiz Moraes – Diretor de Risco, Compliance e PLD.
Leandro Wanderley Campos – Diretor de Gestão
Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela

1.1.

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

Declaramos, para os devidos fins, que este formulário de Referência foi por nós revisado, bem como o conjunto
de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das
políticas e das práticas adotadas pela Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.

Leandro C

___________________________________________________________________
Leandro Wanderley Campos
Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários.

Osvaldo M

___________________________________________________________________
Osvaldo Luiz Moraes
Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos.

2.

Histórico da empresa
Breve histórico sobre a constituição da empresa

2.1.

A Multinvest Capital Administradora de Recursos constituída ao final de 2010 passou atuar no curso de 2011
como Gestora de Recursos de Terceiros, após obter autorização da CVM.
A gestora foi fundada por executivos com vasta experiência no mercado financeiro e ex-sócios de importantes
instituições financeiras do eixo Rio-São Paulo e ampliou seu corpo de sócios com profissionais formados em
Pernambuco, com doutorado em economia, certificado CGA e CNPI.
Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos,

2.2.

incluindo:
a.

os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de
controle societário

-30/09/2015: Entrada de Leandro Wanderley Campos na sociedade, sendo um dos controladores da empresa.
-15/03/2016 Saída de Marcos Carneiro da Silva da sociedade.
-31/03/2016: Saída de Luiz Pablo Moraes da sociedade.
-31/03/2016: Entrada de Osvaldo Luiz Moraes na sociedade, sendo um dos controladores da empresa.
b.

escopo das atividades

Não houve mudanças no escopo das atividades.
c.

recursos humanos e computacionais

-15/03/2016: Saída de Marcos Carneiro da Silva da direção da área de Gestão;
-15/03/2016: Leandro Wanderley Campos assume a direção da área de Gestão;
-31/03/2016: Saída de Luiz Pablo Moraes da direção da área de Risco e Compliance;
-31/03/2016: Osvaldo Luiz Moraes assume a direção da área de Risco e Compliance;
-01/10/2018: Upgrade Computacional: foram contratados sistemas da BRITech S.A. para auxílio ao Risco &
Compliance.
-01/11/2019: Upgrade Computacional: foi contratado sistema da Bloomberg para auxílio da equipe de Gestão
e da equipe de Risco e Compliance e retirado o BRITech S.A.
-09/09/2020: Upgrade Computacional: foram contratados os sistemas Lote45 para auxílio da equipe de Gestão
e da equipe de Risco e Compliance e o Compliasset para auxílio da equipe de Risco e Compliance.

d.

regras, políticas, procedimentos e controles internos

As regras, políticas, procedimentos e controles internos foram aprimorados em 2016 e estão em concordância
com a regulação vigente (Instrução CVM 558).
A Área de Risco & Compliance realiza a estruturação dos processos e as formalizações das regras, políticas,
procedimentos e controles internos, através de Manuais e Políticas Internas. Os processos relevantes estão
formalizados e à disposição dos colaboradores através da divulgação na intranet. As regras e políticas que devem
ser de conhecimento público estão disponíveis no site corporativo (www.multinvestcapital.com.br) Todas as
Políticas da empresa são aprovadas pelos Diretores Estatutários e revisadas anualmente, garantindo assim, a
aderência às normas dos reguladores, leis, bem como com as melhores práticas de mercado.
Para conhecimento, abaixo estão listadas as políticas, manuais e normas mais relevantes da Multinvest Capital:















3.

Política de Gestão de Risco
Política de Compliance, Controles Internos, Treinamento e Cumprimento da Instrução CVM 558/15
Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez
Política de Seleção, Aquisição e Monitoramento de Crédito Privado
Política de Seleção, Contratação e Monitoramento de Terceiros
Política de Negociação de Valores Mobiliários por Colaboradores e Pela Própria Gestora
Política de Confidencialidade e Segurança das Informações
Política de Rateio e Divisão de Ordens
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
Manual de Compliance
Política de Adequação dos Investimentos ao Perfil do Investidor
Política de Admissão de Colaboradores e Certificação Continuada
Política de aquisição de Ativos Imobiliários
Plano de Contingência e Continuidade de Negócios

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

3.1.
a.

número de sócios e empregados

A empresa possui 7 (sete) sócios, 1 (um) funcionário e 2 estagiários.
b.

número de terceirizados

A empresa possui 2 (dois) terceirizados.
c.

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

- Leandro Wanderley Campos – CPF: 046.911.664-16

- Guilherme Canavarro da Fonseca – CPF: 084.212.784-44
4.

Auditores

Em relação a este item declaramos que não existem auditores independentes.
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

A receita das taxas com bases fixas 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)

O Patrimônio Líquido da empresa é superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e representa menos do que
0,02% dos recursos financeiros sob gestão.
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 Multinvest Capital atua apenas na gestão discricionária de fundos de investimento e, para tal, recebeu
autorização da CVM em Ato Declaratório n° 11.663 de 10/05/2011.
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.)








Fundo de Investimento em Renda Fixa
Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento
Fundo de Investimento Multimercado
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Fundo de Investimento em Ações
Clube de Investimento
Carteira Administrada

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão
Valores mobiliários que compõem os nossos fundos de investimentos: Títulos públicos, títulos de crédito
privado, ações, fundos de Investimento de terceiros e derivativos.
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor.
A Multinvest Capital não atua na distribuição de fundos de investimento.
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
A Multinvest Capital exerce somente a atividade de gestão, não havendo, portanto, potenciais conflitos de
interesses.
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.
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)

Total = 603, sendo 142 investidores não qualificados, 72 qualificados e 389 investidores por conta e ordem.
b.

número de investidores, dividido por:
i.

pessoas naturais

ii.

pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

iii.

instituições financeiras

143

18

0

iv.

entidades abertas de previdência complementar

v.

entidades fechadas de previdência complementar

vi.

regimes próprios de previdência social

vii.

seguradoras

0

0

30

0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
0
ix.

clubes de investimento

x.

fundos de investimento

xi.

investidores não residentes

xii.

outros (especificar)

0

23

0

389 (Distribuidor Conta e Ordem)
c.

recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a
investidores qualificados e não qualificados)

Recursos financeiros sob administração:
Total: R$ 949.347.278,56

Fundos destinados a investidores não qualificados: R$ 164.792.972,27 milhões
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R$ 784.554.306,29 milhões
d.

recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

e.

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

0

identificar os nomes)
1. R$ 242.663.658,84
2. R$ 75.380.933,74
3. R$ 54.155.460,85
4. R$ 42.390.142,76
5. R$ 30.167.045,53
6. R$ 21.418.460,64
7. R$ 21.418.446,46
8. R$ 21.418.441,01
9. R$ 20.472.830,57
10. R$ 18.725.332,91
f.

recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:
i.

pessoas naturais

R$ 444.753.446,89
ii.

pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

R$ 254.492.070,09
iii.

instituições financeiras

iv.

entidades abertas de previdência complementar

0

0
v.

entidades fechadas de previdência complementar

vi.

regimes próprios de previdência social

0

R$ 93.058.999,75
vii.

seguradoras

0
viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
0
ix.

clubes de investimento

x.

fundos de investimento

0

R$ 142.276.027,37
xi.

investidores não residentes

xii.

outros (especificar)

0

R$ 14.766.734,44 (Distribuidor Conta e Ordem)
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:
a.

Ações

R$ 153.576.714,15
b.

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

R$ 53.694.367,15

c.

títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras

R$ 17.596.632,93
d.

cotas de fundos de investimento em ações

R$ 51.224.796,83
e.

cotas de fundos de investimento em participações

R$ 791.557,06
f.

cotas de fundos de investimento imobiliário

R$ 3.465.536,80
g.

cotas de fundos de investimento em direitos creditórios

R$ 6.550.762,95
h.

cotas de fundos de investimento em renda fixa

R$ 279.777.051,65
i.

cotas de outros fundos de investimento

R$ 276.830.157,11
j.

derivativos (valor de mercado)

R$ -131.404,00
k.

outros valores mobiliários

R$ 9.157.289,19 (DIREITOS CREDITÓRIOS)
l.

títulos públicos

R$ 87.511.418,50
m. outros ativos
R$ 9.302.398,24 (CTS A PAGAR E REC E TESOURARIA)

6.5. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
N/A
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

N/A

N/A

N/A

N/A

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 contrato ou estatuto
social e regimento interno, identificando:
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico
O Conselho de Administração é composto por três sócios, sendo instância superior da Multinvest Capital, para
o qual os Comitês devem se reportar. Órgão responsável pelas decisões estratégicas e decisórias da empresa
envolvendo bônus, linha de negócios, revisão e novos produtos, entrada de novos sócios e defesa da marca.

Todas as deliberações são registradas em Ata, as quais são arquivadas digitalmente em nuvem.
O Comitê de Gestão (*) é composto pelo diretor responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários e mais dois sócios, se reúne, pelo menos, uma vez por mês ou sob demanda.
Este Comitê tem por finalidade discutir as teses de investimentos, avaliações macroeconômicas, construção das
estratégias, alocação de ativos e construção de portfolios dos Fundos da Multinvest. Busca-se o consenso nas
decisões, tendo o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários poder de veto nas
decisões.
Todas as deliberações são registradas em Ata, as quais são arquivadas digitalmente em nuvem.
O Comitê de Risco e Compliance é Composto pelo diretor de Risco, Compliance e PLD, por pelo menos um
membro do Comitê de Gestão e por colaboradores da área de Operações, Risco e Compliance.
Este Comitê se reúne no mínimo anualmente, ou sempre que necessário, mediante convocação de qualquer de
seus membros, sendo instalado necessariamente com a presença do Diretor de Compliance ou, na sua ausência,
seu substituto representando a Área de Compliance. As deliberações serão tomadas pelo voto da maioria dos
presentes, devendo ser lavrada ata das reuniões, a qual poderá ser sob a forma sumária e mantida
eletronicamente em na rede da Multinvest.
Este Comitê é responsável por deliberar questões relacionadas à (i) definição das Políticas, controles e diretrizes
a serem seguidas pela Área Operações, Risco e Compliance, bem como pela revisão dos monitoramentos
realizados, tendo sua competência detalhada no Manual de Práticas & Procedimentos Internos – “Compliance”
e (ii) avaliação e monitoramento dos riscos dos fundos, definir e reavaliar políticas de gestão de risco, exposição
e limites de risco de mercado, liquidez e concentração, de contraparte, operacionais e de crédito relevantes
para os fundos geridos pela Multinvest.
Visando a mitigação de potenciais conflitos de interesses, caso algum dos membros deste comitê represente a
Área de Gestão, Análise e Trading, este não poderá votar caso a matéria em questão diga respeito diretamente
a sua área de atuação, a si próprio ou a Colaboradores sob sua supervisão direta.
Todas as deliberações são registradas em Ata, as quais são arquivadas digitalmente em nuvem.
b.

em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a
forma como são registradas suas decisões
Vide item 8.1.a.

c.

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

Atribuições

Leandro Wanderley
Campos

Diretor de Gestão

Osvaldo Luiz Moraes

Diretor de
Risco, Compliance
e PLD

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que
compatível com as informações apresentadas no item 7.1.
N/A.
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:
8.4

8.5 e 8.6

Outro

Outro

Outro

Outro

a. nome

Leandro
Wanderley
Campos

Osvaldo Luiz
Moraes

Guilherme
Canavarro da
Fonseca

Guilherme
Vianna Studart

Thiago
Kramer de
Oliveira
Gonzalez

Maria Helena
Sette
Nogueira

b. idade

36 anos

73 anos

31 anos

29 anos

25 anos

39 anos

c.
profissão

Administrador
de
Empresas

Economista

Economista

Economista

Economista

Matemática

d. CPF

046.911.66416

055.402.91700

084.212.78444

096.938.864-02

107.410.02477

042.032.84406

Sócio Analista

Sócio Analista

22/04/2019

15/08/2019

e. cargo
ocupado

f. data da
posse
g. prazo
do
mandato

Sócio - Diretor
de
Sócio - Diretor
Sócio - Gestor
Risco,
Sócio - Analista
de Gestão
Renda Variável
Compliance e
PLD
15/03/2016

31/03/2016

30/01/2015

Indeterminado Indeterminado Indeterminado

Membro do
h. outros
Conselho de
Membro do
cargos ou Administração; Conselho de
funções
do Comitê de Administração
exercidas Gestão; e do
e do Comitê
na
Comitê de
de Risco e
empresa
Risco e
Compliance.
Compliance.

Membro
Comitê de
Gestão.

31/03/2016

Indeterminado

Membro
Comitê de
Gestão; e do
Comitê de
Risco e
Compliance.

Indeterminado Indeterminado

Membro
Comitê de
Gestão.

Membro do
Comitê de
Risco e
Compliance.

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

currículo, contendo as seguintes informações:
i.

cursos concluídos;

Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários: Leandro Wanderley Campos.
Formação Acadêmica:
Administração de Empresas - FCAP - Faculdade de Ciências da Administração de Pernambuco – 2006.
Finanças Corporativas - MBA - IBMEC - São Paulo – 2010.
ii.

aprovação em exame de certificação profissional

Certificação de Gestores ANBIMA – CGA
Analista de mercado pela Apimec – CNPI
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

Período de 01/2012 até 06/2015.
CRPC ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS (Recife, Brasil)
Gestão de ativos e investimentos financeiros.
Período de 07/2015 até o momento.
MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA (Recife, Brasil)
Gestão de ativos e investimentos financeiros.
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;

Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles
internos e desta Instrução: Osvaldo Luiz Moraes.
Formação Acadêmica:
Faculdade de Economia e Administração do Rio de Janeiro – UGF – 1973
ii.

aprovação em exame de certificação profissional

Agente Autônomo de Investimento - ANCORD
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

Economista, formado pela Faculdade de Economia e Administração do Rio de Janeiro, em 17 de dezembro de
1973, Inscrito no Conselho Regional de Economia do Distrito Federal sob o n° 605 e no Conselho Regional de
Economia de Pernambuco, com diversos cursos de extensão e aperfeiçoamento profissional nas áreas de
Previdência Privada, Finanças, Recursos Humanos e O&M/Qualidade, realizados por diversas instituições
educacionais entre elas Instituto Cultural de Seguridade Social -ICSS, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais
- IBMEC e Fundação Getulio Vargas/RJ.
Exerceu vários cargos e funções de relevância, Na Multinvest Capital Agentes Autônomos de Investimentos,
Mercatto Gestão de Recursos, Mercatto Investimentos, Assimétrica Consultoria, na Banorte - Fundação Manoel
Baptista da Silva de Seguridade Social, Caixa Econômica Federal, Ministério do Planejamento, Fundação dos
Economiários Federais - FUNCEF e Presidência da República, Associação educacional Compacto, das quais
podem ser destacadas as seguintes experiências profissionais:
Na Multinvest Capital Administradora de Recursos (2016), tornou-se sócio assumindo a área de Compliance.
Na Multinvest Capital Agentes Autônomos de Investimentos (2006 a 2015) - sócio fundador e diretor
responsável, FUNDADA em 03 de julho de 2005, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários para Exercício
de Agente Autônomo de Investimentos pelo OFICIO/CVM/SMI/GME/N 04774/2006, de 26 de maio de 2006
encerrada em 2015.
Na Mercatto Gestão de Recursos e Mercatto Investimentos (2004 a 2005) - Exerceu a função de Diretor da
Região Nordeste da Mercatto Gestão de Recursos e da Mercatto Investimentos entre janeiro/2004 até
junho/2005.

Na Assimétrica Consultoria (2001 a 2004) – sócio fundador da Assimétrica Consultoria, onde trabalhou até
janeiro/2004, prestando consultoria financeira, realizando a definição de estratégia, política de investimentos,
avaliação das aplicações financeiras, controle dos investimentos, seleção de gestores, aconselhamento de asset
alocation para Fundos de Pensão de Alagoas, Pernambuco e Piauí, e para Pessoas Jurídicas e Pessoas Físicas.
Na Banorte - Fundação Manoel Baptista de Seguridade Social (1996 a 2001), exerceu o cargo de gestor na
qualidade de Interventor a partir de 14 de junho de 1996 até 25 de Janeiro de 2001. Neste período elaborou e
implementou o projeto de reestruturação e viabilização da Fundação, provendo o saneamento das suas reservas
técnicas e matemáticas, visando a equalização das reservas (ativo/passivo) e a transformação da entidade em
administradora de Planos Múltiplos. Sob sua gestão a Fundação se tornou a primeira no Brasil a obter a
certificação ISO 9002 em todos os procedimentos e foi uma das primeiras a implementar processo de análise e
risco de ativo, de centralização de custodia e back-office de ativos financeiros e de divulgação diária, através do
jornal Gazeta Mercantil e da Home Page, da performance diária, mensal e anual, índices de risco e taxa de
administração dos principais ativos financeiros da entidade. Em Dezembro de 1999 o fundo exclusivo da Banorte
Fundação, com gestão compartilhada Mercatto/Fundação foi considerado pelo Jornal Valor como o de melhor
rentabilidade do ano e recebeu cinco estrelas da InvestTreck.
Na Caixa Econômica Federal (1967 a 1996), onde ingressou em 05.OUT.1967 e se desligou em 14.JUN.1996
exerceu atividades técnicas e gerenciais, das quais destacam-se:








Na área Financeira, prestou assessoria junto à Diretoria Financeira e à Presidência da empresa
elaborando vários estudos técnicos.
Na área de Planejamento, foi responsável pelo desenvolvimento do sistema de acompanhamento de
metas e atuou na equipe que elaborou vários programas de Planejamento Estratégico.
Na área de imóveis funcionais, atuou no processo de desmobilização dos imóveis do governo federal,
realizando atividades de assessoramento no planejamento e formação de sistemas de custos e
acompanhamento de alienação dos imóveis.
Na área de Recursos Humanos, foi responsável pelo desenvolvimento do plano de cargos e salários e
atuou nas equipes que desenvolveram e implantaram a sistemática de avaliação de desempenho, o
programa de prevenção à saúde e a Fundação dos Economiários da Caixa Econômica Federal - FUNCEF.
Na área de Organização e Métodos, desenvolveu e implantou vários projetos de organização e
racionalização dos sistemas organizacionais da Caixa Econômica Federal.

No Ministério do Planejamento e Orçamento (1995/1996), cedido pela Caixa Econômica Federal para a
Coordenação de Modernização e junto a Secretaria de Políticas Urbanas e a Secretaria de Planejamento e
Orçamento atuando em atividades de assessoria em sistemas organizacionais.
Na Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF (1991/1993), cedido pela Caixa Econômica Federal para
Presidência da FUNCEF, atuando na elaborando estudos de análise e equalização das Reservas e viabilização da
dívida da Patrocinadora com a Fundação.
Na Presidência da República (1979/1980), cedido pela Caixa Econômica Federal para a Secretaria de
Comunicação Social da Presidência da República, atuando junto ao Diretor Geral do Departamento Pessoal e ao
Diretor Geral do Departamento de Administração desenvolvendo atividades de assessoria em sistemas
organizacionais e de recursos humanos.

Na Instituição Educacional Compacto (1987 a 1990) – atuou como professor das cadeiras de Administração de
Empresas, Contabilidade e Práticas Comerciais e Bancárias.
Menção Especial – Homenageado pelo Instituto Cultural de Seguridade Social – ICSS, em 27 de novembro de
2000, pelo profícuo trabalho realizado no exercício da função pública de Interventor da Banorte – Fundação
Manoel Baptista da Silva de Seguridade Social, na cerimônia de entrega de diploma aos Dirigentes do Ano das
Regionais do Sistema ABRAPP/ICSS.
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item
anterior, fornecer:
Diretor indicado no item 8.5.
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

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:
A Multinvest Capital Administradora de Recursos não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
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

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

quantidade de profissionais

b.

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

5

 02 Gestores de Recursos
 02 Analistas
 01 Estagiários
c.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Utilizamos sistemas como Eleven Research, BTGPactual Research; Bradesco BBI Research; ProfitChart
BroadCast, Enfoque, Bradesco Custódia, Caixa Custódia, Bloomberg e planilhas próprias.
Nosso modelo é de análise fundamentalista fazendo-se uma procura top dow e botton up dos setores da
economia e depois das empresas ou países que irão compor o portfólio dos fundos de investimentos.
São utilizados os dados públicos e dos nossos sistemas de apoio para análise na interna, esta equipe trabalha
apenas para o buy side.
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

2

 01 Diretor de Compliance & Risco (Estatutário)
 01 Analista

c.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

A missão do Compliance, ao lado das áreas de Risco e de Controladoria, é o de monitorar o cumprimento das
regras e disposições das normas e regulamentos estabelecidos de sorte a promover a gestão controlada dos
riscos e garantir a integridade da Multinvest Capital e do patrimônio financeiro dos seus clientes.
O Compliance Officer terá as seguintes atribuições:
I.

certificar-se da aderência e do cumprimento as Leis e normas legais;

II.

assegurar-se da existência e da observância aos Princípios Éticos e das Normas de Conduta;

III.

assegurar-se o cumprimento dos procedimentos internos aos quais estão associados os processos de
compliance;

IV.

assegurar-se da implementação e funcionalidade dos sistemas de informações;

V.

assegurar-se da implementação e efetividade dos Planos de Contingência por meio de
acompanhamento de testes periódicos;

VI.

assegurar-se da adequação e da implementação da Segregação de Funções a fim de evitar o conflito
de interesses;

VII.

assegurar-se por meio de acompanhamento sistemático de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

VIII.

promover e fomentar a cultura de prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro, através de
treinamentos específicos;

IX.

fomentar a cultura de Controles em conjunto com os demais pilares do Sistema de Controles Internos
na busca incessante da sua conformidade;

X.

avaliar os Riscos e os Controles Internos;

XI.

elaborar ou certificar-se da elaboração de relatórios de risco com base nas informações obtidas junto
às diversas áreas da instituição, visando apresentar a situação qualitativa do Sistema de Controles
Internos em atendimento à Resolução n.º 2554/98;

XII.

participar ativamente do desenvolvimento de políticas internas, que previnam problemas futuros de
não conformidade e a regulamentação aplicável a cada negócio.

XIII.

assegurar-se de que todos os itens requeridos pelos reguladores sejam prontamente atendidos pelas
diversas áreas e certificasse da fidedignidade das informações;

XIV.

assegurar-se que todos os itens de auditoria relacionados a não conformidade com as leis,
regulamentações e políticas da Instituição Financeira sejam prontamente atendidos e corrigidos pelas
várias áreas da Instituição Financeira;

XV.

manter a sinergia entre as áreas de Auditoria Interna, Auditores Externos e Compliance.

O time de Compliance conta com o auxílio dos seguintes sistemas para exercício de suas atividades: Lote45 e
Compliasset.
d.

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

A área de Compliance atua de forma completamente independente e mantém segregação total da área de
gestão de recursos.
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

2

 01 Diretor de Gestão de Risco & Compliance (Estatutário)
 01 Analista
c.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

As práticas e procedimentos postulados nos manuais da Multinvest estão em consonância a atual complexidade
das operações sujeitas a risco de crédito. Eventuais modalidades de operações não atendidas ou que por algum
motivo não se enquadre neste manual deverão ser analisadas sempre sob a égide da boa ética, do bom senso
e dos melhores esforços com respeito ao exame do risco de crédito e a verificação da adequação aos melhores
procedimentos e controles, com o propósito da preservação dos valores monetários transacionados entre as
partes.
As atividades de Gestão de Risco de Crédito serão coordenadas pelo Comitê de Crédito aquém compete:
-

Definir as práticas e procedimentos de Gestão e Risco de Crédito
Promover as alterações e atualizações das práticas e procedimentos da Gestão de Risco de Crédito;
Deliberar, com base nas análises, o risco de cada ativo;
Realizar relatórios semestrais de monitoramento de crédito dos ativos em carteira.

O time de risco conta com o auxílio dos seguintes sistemas para exercício de suas atividades: Lote45 e Bloomberg
d.

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

A área de Gestão de Risco atua de forma completamente independente e mantém segregação total da área de
gestão de recursos.

8.12.

A Multinvest Capital Administradora de Recursos não atua na distribuição de cotas de fundos de

investimento.
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 Multinvest Capital tem apenas a taxa de gestão e de performance dos seus fundos de investimento como
fonte de remuneração.
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:
9.2.1.

taxas com bases fixas

9.2.2.

taxas de performance

80%

20%
9.2.3. taxas de ingresso
0
9.2.4. taxas de saída
0
9.2.5. outras taxas
0
10. Regras, procedimentos e controles internos
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços.
A Política de Seleção de Instituição de Relacionamento Operacional adota ações de prática administrativa e de
comprometimento voltada para a escolha de instituições para prestam serviços complementares à atividade da
Multinvest Capital, que comprovadamente realizem serviços de qualidade e que sejam autorizadas a funcionar
pelos órgãos reguladores e fiscalizadores do mercado financeiro e de capitais.

As instituições devem atender a requisitos de melhor preço, estrutura e nicho de mercado (ex: opções de juros,
opções de câmbio), diminuindo assim os riscos para a Multinvest Capital e, consequentemente, para os clientes.
As instituições deverão passar por um processo de due diligence e de análise, o qual irá definir quais se adequam
às características definidas pela Multinvest Capital para aturem como parceiras operacionais
As alocações táticas (curto prazo) são direcionadas para discount brokers e alocações estratégicas para research
brokers.
As ordens são distribuídas de maneira uniforme para instituições financeiras de mesmo perfil.
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados
Buscamos controlar e monitorar a faixa de preços dos ativos e valores mobiliários negociados para os nossos
fundos de investimento através de referenciais do mercado como o Intraday da Anbima e os preços lançados
no CETIP TRADER, de modo que eventuais operações efetuadas fora dos padrões praticados no mercado, de
acordo com as características do negócio, sejam identificados e, se for o caso, comunicados aos órgãos
competentes.
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 Gestora pagar e/ou receber vantagens, produtos, serviços ou outros que possam
ser caracterizados como soft dollar. Essa vedação abrange pagamento e recebimentos destinados e/ou oriundos
de instituições financeiras, empresas de gestão e administração de fundos de carteira, agentes autônomos,
distribuidores e alocadores de recursos de terceiros, bem como de quaisquer outros fornecedores ou
prestadores de serviços, em especial pela negociação de ativos para os Fundos.
No entanto, o recebimento de soft dollar poderá ser permitido se:
i. Não influenciar a tomada de decisão da Gestora; e
ii. Benefícios forem revertidos direta ou indiretamente para os Fundos.
Adicionalmente, a Multinvest poderá receber relatórios, pesquisas, dados econômicos e financeiros, sistemas
de negociação, de notícias e/ou informações. Caso o Investidor solicite informações em relação ao eventual
recebimento de serviços adicionais fornecidos pelas corretoras em razão de sua contratação e relacionamento,
estas devem ser fornecidas com transparência e clareza.
10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres
adotados
O Plano de Continuidade dos Negócios adota ações de prática administrativa e de comprometimento com o
propósito de organizar os procedimentos relacionados ao gerenciamento de situações de contingência,

incidentes, desastres ou falhas que possam causar impactos nas rotinas operacionais da Multinvest Capital e
seus fundos de investimentos e veículos de investimentos.
São possíveis eventos de contingência, por exemplo: a interrupção temporária na prestação de serviços de
infraestrutura (energia elétrica, acesso à internet, telefonia), a ocorrência de impedimento no acesso à sede da
Multinvest Capital (incêndios, interdição e outras catástrofes sobre o prédio onde funciona a empresa), riscos
operacionais e riscos de organização que possam afetar a continuidade das atividades da Multinvest Capital e
dos Fundos.
Dentre as atividades críticas à Multinvest Capital, esse PCN se propõe a cobrir: A manutenção de servidor físico
e back-up em nuvem, para garantir o exercício remoto às atividades; a contínua execução de trades pelos
Fundos, com o correto atendimento às regras de Compliance pertinentes; a contínua execução das rotinas
operacionais dos Fundos e da Gestora; a comunicação regular entre Colaboradores, clientes e Terceiros
Relevantes, seja mediante e-mail ou telefone; o acesso ininterrupto aos sistemas, informações e arquivos
licenciados ou de propriedade da Multinvest Capital; o treinamento de Colaboradores para assumir posições
estratégicas; e a realização de testes de contingência.
A infraestrutura da empresa (instalações, hardware e software) são todos de primeira linha e voltados a atender
os investidores mais exigentes. Nesse sentido, a Multinvest Capital opera com uma política de redundância, com
servidores e storage duplicados internamente e também replicados em nuvem. Assim, há sempre conjuntos
completos de infraestrutura disponíveis 24/7 e em operação paralela, de modo que qualquer falha pontual, em
qualquer ponto da infraestrutura, seja imediatamente substituído em tempo real, em uma estrutura que
mantém todos os serviços em funcionamento.
Toda essa estrutura operacional visa garantir a manutenção do maior tempo de atividade possível ao escritório
da Multinvest Capital.
No sentido de garantir a integridade das informações, a Multinvest Capital possui um servidor central que fica
na sede da empresa e seu acesso se dá tanto mediante uso de chave física como uso de senha para login no
computador controlador, ambas as chaves ficam de posse do Diretor de Risco e Compliance.
Todos estes passos dão segurança à continuidade do negócio que a Multinvest Capital se propôs a fazer.
10.5.

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

de valores mobiliários

A Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA se valerá do princípio da superposição para calcular a
exposição global ao risco de liquidez de uma dada carteira de ativos.
Estabelecemos para nossos fundos abertos de renda variável que no mínimo 30% (trinta por cento) da carteira
deve poder ser liquidada no período de cotização do fundo em questão. Para os fundos de renda fixa, o patamar
de liquidação no período de cotização foi estipulado em 15% (quinze por cento). Caso este fique desenquadrado,
caberá à área de Risco e Compliance solicitar ao gestor a adequação da liquidez da carteira.

O princípio descrito acima não se aplicará a fundos exclusivos, cujo passivo seja devido a uma única instituição,
cliente ou a uma família. Caso a caso, a área de gestão de fundos adequará a liquidez da carteira de acordo com
os desejos de seu acionista, tendo em vista que este dita o perfil do passivo do fundo.
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 Multinvest Capital Administradora de Recursos não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
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.multinvestcapital.com.br/manuais/
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 relevantes para os negócios da empresa, indicando:
11.1.1. principais fatos

Inexistem processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure
no polo passivo.
11.1.2. valores, bens ou direitos envolvidos
N/A
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:

Não há nenhuma ação passiva que algum Diretor figure como parte envolvida.
11.2.1. principais fatos
N/A
11.2.2. valores, bens ou direitos envolvidos

N/A
11.3.

Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

N/A
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:
Não há nenhuma ação passiva relevante para os negócios da empresa.
11.4.1.

principais fatos

11.4.2. valores, bens ou direitos envolvidos
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:
Inexistem 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.
11.5.1.

principais fatos

N/A
11.5.2. valores, bens ou direitos envolvidos
N/A
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
A Companhia informa ao público que a declaração de que trata este item foi firmada, em 31.12.2020, pelos
Srs. Leandro Wanderley Campos, diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, e
Osvaldo Luiz Moraes, diretor responsável pela gestão de risco e pela implementação e cumprimento de
regras, políticas, procedimentos e controles internos desta Instrução, encontrando-se na nossa página da
internet, www.multinvestcapital.com.br/manuais/ e também devidamente arquivada na sede da Companhia.
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