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(Documento atualizado em março de 

 

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteú

 

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

mobiliários e pela implementação

internos e desta Instrução, atestando que: a) reviram o formulário de r

conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da 

estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

 

Declarações nos Anexos 1.1(i) e 1.1(ii)

 

2. Histórico da empresa1.

 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa.

 

Fundada em 1986, a CM Capital é a maior corretora de valores mobiliários da Espanha 

atividades na Europa, EUA e Brasil. Possui filial em São Paulo, onde os serviços estão 

disponíveis por meio da CM Capital Corre

Securities Services.  

 

O Grupo CM Capital Brasil conta com mais de 170 profissionais

serviços nos mercados de Equities, Renda Fixa, Câmbio, Commodities, Futuros e Derivativos, 

Serviços Qualificados, Estruturação, Administração e Gestão de Recursos, 

patrimônio na ordem de R$ 6

 

Através de um time qualificado e em constante aperfeiçoamento, a CM Capital tornou

referência enquanto prestadora de soluções financeiras 

 

A atuação da CM Capital Asset Management iniciou em 15/02/2007 com o intuito de atender 

as demandas de soluções de investimentos dos clientes do grupo, buscando a criação de valor 

                                                          
1
 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores 

mobiliários, caso exerça outras atividades. 
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ANEXO 15-II 

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 

Documento atualizado em março de 2019 com informações prestadas com base nas po

de 31 de dezembro de 2018) 

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário. 

Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores 

mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles 

, atestando que: a) reviram o formulário de r

conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da 

estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

Declarações nos Anexos 1.1(i) e 1.1(ii).  

. 

tórico sobre a constituição da empresa. 

Fundada em 1986, a CM Capital é a maior corretora de valores mobiliários da Espanha 

atividades na Europa, EUA e Brasil. Possui filial em São Paulo, onde os serviços estão 

disponíveis por meio da CM Capital Corretora, CM Capital Asset Management e CM Capital 

O Grupo CM Capital Brasil conta com mais de 170 profissionais que atuam na prestação de 

serviços nos mercados de Equities, Renda Fixa, Câmbio, Commodities, Futuros e Derivativos, 

s Qualificados, Estruturação, Administração e Gestão de Recursos, 

6 bilhões sob gestão e administração. 

Através de um time qualificado e em constante aperfeiçoamento, a CM Capital tornou

ora de soluções financeiras customizadas. 

atuação da CM Capital Asset Management iniciou em 15/02/2007 com o intuito de atender 

as demandas de soluções de investimentos dos clientes do grupo, buscando a criação de valor 

                   
A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores 

s atividades.  

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

informações prestadas com base nas posições 

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  

 

Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores 

e cumprimento de regras, procedimentos e controles 

, atestando que: a) reviram o formulário de referência; e b) o 

conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da 

 

Fundada em 1986, a CM Capital é a maior corretora de valores mobiliários da Espanha com 

atividades na Europa, EUA e Brasil. Possui filial em São Paulo, onde os serviços estão 

tora, CM Capital Asset Management e CM Capital 

que atuam na prestação de 

serviços nos mercados de Equities, Renda Fixa, Câmbio, Commodities, Futuros e Derivativos, 

s Qualificados, Estruturação, Administração e Gestão de Recursos, e possui um 

Através de um time qualificado e em constante aperfeiçoamento, a CM Capital tornou-se 

atuação da CM Capital Asset Management iniciou em 15/02/2007 com o intuito de atender 

as demandas de soluções de investimentos dos clientes do grupo, buscando a criação de valor 

A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores 
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em longo prazo através da ativida

qualidade e ética superiores. 

 

Há mais de dez anos no mercado, a CM Capital Asset Management é especializada em 

soluções e produtos financeiros sofisticados, feitos sob medida para atender as n

específicas de investidores profissionais, institucionais e UHNW

possui, sob gestão, um patrimônio de mais de R$ 

gestão de fundos exclusivos.  

 

Uma equipe multidisciplinar alta

de investimentos líquidos e envolver

clientes, trazendo soluções financeiras eficientes, visando:

 

� Geração de valor em longo prazo;

� Preservação, crescimento e sucessão patrimonial;

� Gestão de tesouraria; e

� Melhoria em governança.  

 

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 incorporaç

cisões, alienações e aquisições de controle societário;

humanos e computacionais; e d) 

 

Nos últimos 5 anos, a CM Asset não passou por eventos societár

fusões, cisões, alienações e aquisições

 

Nos últimos 5 anos, a CM Asset não sofreu alterações no escopo de suas atividades

Asset atualmente exerce exclusivamente a atividade de gestão de carteira de valores 

mobiliários, apesar de seu contrato social incluir, no escopo das atividades, a de consultoria.

 

 A CM Asset conta com uma equipe multidisciplinar dedicada à função de gestão de carteiras 

de valores mobiliários. A CM Asset compartilha estrutura física, recursos e pessoas c

empresas do Grupo CM Brasil, a CM Capital

segregação física e lógica entre as empresas.

 

                                                          
2
 UHNW: Ultra High-Net-Worth

 
 

 

Página 2 de 40 
 

CM Capital Markets Asset Management Ltda. 
4º andar, Vila Olímpia, 04547-004 – São Paulo, SP – Brasil, Tel: (55 11) 3842

através da atividade de gestão de recursos líquidos e ilíquidos, com padrões de 

qualidade e ética superiores.  

Há mais de dez anos no mercado, a CM Capital Asset Management é especializada em 

soluções e produtos financeiros sofisticados, feitos sob medida para atender as n

específicas de investidores profissionais, institucionais e UHNW2. A “CM Asset” atualmente 

possui, sob gestão, um patrimônio de mais de R$ 2 bilhões em ativos, principalmente com a 

 

equipe multidisciplinar altamente qualificada permite à CM Asset ultrapassar a fronteira 

de investimentos líquidos e envolver-se profundamente na compreensão da realidade de seus 

clientes, trazendo soluções financeiras eficientes, visando: 

Geração de valor em longo prazo; 

o, crescimento e sucessão patrimonial; 

Gestão de tesouraria; e 

Melhoria em governança.   

Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 

os principais eventos societários, tais como incorporaç

cisões, alienações e aquisições de controle societário; b) escopo das atividades; c) recursos 

; e d) regras, políticas, procedimentos e controles internos.

Nos últimos 5 anos, a CM Asset não passou por eventos societários como incorporações, 

fusões, cisões, alienações e aquisições. 

Nos últimos 5 anos, a CM Asset não sofreu alterações no escopo de suas atividades

exerce exclusivamente a atividade de gestão de carteira de valores 

r de seu contrato social incluir, no escopo das atividades, a de consultoria.

Asset conta com uma equipe multidisciplinar dedicada à função de gestão de carteiras 

de valores mobiliários. A CM Asset compartilha estrutura física, recursos e pessoas c

empresas do Grupo CM Brasil, a CM Capital Corretora e a CM Capital DTVM

segregação física e lógica entre as empresas. 

                   

h Individuals 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

de de gestão de recursos líquidos e ilíquidos, com padrões de 

Há mais de dez anos no mercado, a CM Capital Asset Management é especializada em 

soluções e produtos financeiros sofisticados, feitos sob medida para atender as necessidades 

. A “CM Asset” atualmente 

em ativos, principalmente com a 

à CM Asset ultrapassar a fronteira 

se profundamente na compreensão da realidade de seus 

Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 

os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, 

escopo das atividades; c) recursos 

regras, políticas, procedimentos e controles internos. 

ios como incorporações, 

Nos últimos 5 anos, a CM Asset não sofreu alterações no escopo de suas atividades. A CM 

exerce exclusivamente a atividade de gestão de carteira de valores 

r de seu contrato social incluir, no escopo das atividades, a de consultoria.  

Asset conta com uma equipe multidisciplinar dedicada à função de gestão de carteiras 

de valores mobiliários. A CM Asset compartilha estrutura física, recursos e pessoas com outras 

DTVM, mantendo-se 
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Os recursos computacionais são em parte compartilhados com outra empresa do Grupo CM 

Brasil, observando sempre a s

 

Na condição de membro de um conglomerado com instituições financeiras reguladas pelo 

Banco Central e outros órgãos reguladores, a CM Asset desde sua constituição mantém e 

fomenta a cultura de controles internos em sua estrutura e ati

departamento de Compliance do Grupo CM Brasil é responsável pela elaboração e 

formalização das regras e políticas aplicáveis.

 

3. Recursos humanos3.  

 

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

 

a. Número de Sócios:

2 (dois) sócios (CM Capital Markets Latinamerica S.A. e CM Capital Markets Europe 

S.A.). Existem ainda participações indiretas que foram demonstradas no item 7 

deste formulário de referência.

 

b. Número de Empregados:

São 7 (sete) empregados 

 

c. Número de Terceirizados:

Para a data-base de 31.12.

a CM Asset compartilha estrutura com outra empresa do Grupo CM Brasil, a qual 

mantém terceirizados em funções ad

entre outros). 

 

d. Lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de 

carteiras de valores mobiliários e 

empregados ou sócios 

 

Arthur Farme D´Amoed, 

19/11/2013 por meio do Ato Declaratório n° 13.412.

 

                                                          
3
 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores 

mobiliários, caso exerça outras atividades. 
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Os recursos computacionais são em parte compartilhados com outra empresa do Grupo CM 

Brasil, observando sempre a segregação necessária. 

Na condição de membro de um conglomerado com instituições financeiras reguladas pelo 

Banco Central e outros órgãos reguladores, a CM Asset desde sua constituição mantém e 

fomenta a cultura de controles internos em sua estrutura e atividades desempenhadas. O 

departamento de Compliance do Grupo CM Brasil é responsável pela elaboração e 

formalização das regras e políticas aplicáveis. 

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

ócios:  

2 (dois) sócios (CM Capital Markets Latinamerica S.A. e CM Capital Markets Europe 

S.A.). Existem ainda participações indiretas que foram demonstradas no item 7 

deste formulário de referência. 

Número de Empregados: 

empregados incluindo a diretoria estatutária. 

Número de Terceirizados:  

base de 31.12.2018 não há terceirizados. Ressalta-se, no entanto, que 

compartilha estrutura com outra empresa do Grupo CM Brasil, a qual 

mantém terceirizados em funções administrativas (limpeza, segurança, copeira

ista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de 

carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos

ou sócios da empresa:  

Farme D´Amoed, Diretor Presidente da ASSET, habilitado pela CVM em 

19/11/2013 por meio do Ato Declaratório n° 13.412. 

                   
A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores 

mobiliários, caso exerça outras atividades.  

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

Os recursos computacionais são em parte compartilhados com outra empresa do Grupo CM 

Na condição de membro de um conglomerado com instituições financeiras reguladas pelo 

Banco Central e outros órgãos reguladores, a CM Asset desde sua constituição mantém e 

vidades desempenhadas. O 

departamento de Compliance do Grupo CM Brasil é responsável pela elaboração e 

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

2 (dois) sócios (CM Capital Markets Latinamerica S.A. e CM Capital Markets Europe 

S.A.). Existem ainda participações indiretas que foram demonstradas no item 7 

se, no entanto, que 

compartilha estrutura com outra empresa do Grupo CM Brasil, a qual 

ministrativas (limpeza, segurança, copeira, 

ista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de 

m exclusivamente como prepostos, 

habilitado pela CVM em 

A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores 
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Fernando Augusto Barroso Soares, Diretor de Gestão de Recursos e Estruturação, 

habilitado pela CVM em 15/07/2009, por meio do Ato Declara

 

Fabio Feola, Diretor Comercial, habilitado pela CVM em 15/10/2012 por meio do 

Ato Declaratório n° 12.631.

 

4. Auditores. 

 

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: a) nome empresarial; b) 

data de contratação dos serviços; e

 

A empresa pertence a um conglomerado financeiro e mantém contratação recorrente dos 

serviços de auditoria. Atualmente, a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 

presta os serviços de auditoria para emissão 

Grupo no Brasil.  

 

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 cust

de administração de carteira de valores mobiliários

  

Sim, em especial quando se considera que a CM Asset é parte integrante do Grupo 

CM Brasil, contando com estrutura administrativa compartilhada.

 

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): 

 

Sim, o patrimônio líquido da CM Asset representa mais do que 0,02% dos recurs

financeiros sob administração e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
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Fernando Augusto Barroso Soares, Diretor de Gestão de Recursos e Estruturação, 

habilitado pela CVM em 15/07/2009, por meio do Ato Declaratório nº 10.490.

Fabio Feola, Diretor Comercial, habilitado pela CVM em 15/10/2012 por meio do 

Ato Declaratório n° 12.631. 

Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: a) nome empresarial; b) 

data de contratação dos serviços; e c) descrição dos serviços contratados. 

A empresa pertence a um conglomerado financeiro e mantém contratação recorrente dos 

serviços de auditoria. Atualmente, a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 

presta os serviços de auditoria para emissão de parecer sobre as demonstrações financeiras do 

 

Com base nas demonstrações financeiras, ateste: 

e 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: 

Sim, em especial quando se considera que a CM Asset é parte integrante do Grupo 

CM Brasil, contando com estrutura administrativa compartilhada. 

trimônio 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):  

Sim, o patrimônio líquido da CM Asset representa mais do que 0,02% dos recurs

financeiros sob administração e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

Fernando Augusto Barroso Soares, Diretor de Gestão de Recursos e Estruturação, 

tório nº 10.490. 

Fabio Feola, Diretor Comercial, habilitado pela CVM em 15/10/2012 por meio do 

Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: a) nome empresarial; b) 

A empresa pertence a um conglomerado financeiro e mantém contratação recorrente dos 

serviços de auditoria. Atualmente, a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 

de parecer sobre as demonstrações financeiras do 

e a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a 

os e os investimentos da empresa com a atividade 

Sim, em especial quando se considera que a CM Asset é parte integrante do Grupo 

 

trimônio 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$ 

Sim, o patrimônio líquido da CM Asset representa mais do que 0,02% dos recursos 

financeiros sob administração e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
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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

patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.):

 

A CM Asset presta serviços de administração de carteiras de valores mobiliários 

(gestão de recursos) para fundos 

Asset prevê ainda a atividade de consultoria

atividade atualmente

 

b. Tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de 

investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento 

imobiliário, fundos d

de investimento, carteiras administradas, etc.): 

 

A CM Asset realiza a atividade de gestão de Fundos de I

Fundos de Investimento em P

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Asset também tem planos para a gestão de

 

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão:

A CM Asset possui nos

fundos de investimento; derivativos; títulos públicos; e outros valores mobiliários.

 

d. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja 

administrador ou gestor: 

A CM Asset não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que é 

gestora. 

 

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

de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando: 

interesses existentes entre tais atividades; e 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.
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. 

Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no 

ipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento 

patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.): 

A CM Asset presta serviços de administração de carteiras de valores mobiliários 

(gestão de recursos) para fundos e clubes de investimento. O contrato social da CM 

da a atividade de consultoria, mas a empresa não exerce essa 

atividade atualmente.  

ipos 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.):  

aliza a atividade de gestão de Fundos de Investimento 

Fundos de Investimento em Participações, Fundos de Investim

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e Clube de Investimento

Asset também tem planos para a gestão de Fundos de Investimento I

ipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão: 

possui nos portfólios geridos: ações; títulos de renda fixa; cotas de 

fundos de investimento; derivativos; títulos públicos; e outros valores mobiliários.

e atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja 

administrador ou gestor:  

o atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que é 

Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam 

de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando: os potenciais conflitos de 

eresses existentes entre tais atividades; e 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. 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no 

discricionária, planejamento 

A CM Asset presta serviços de administração de carteiras de valores mobiliários 

O contrato social da CM 

, mas a empresa não exerce essa 

ipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de 

investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento 

e investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes 

nvestimento Multimercado, 

nvestimento em Ações, 

e Clube de Investimento. A CM 

Fundos de Investimento Imobiliários.  

: ações; títulos de renda fixa; cotas de 

fundos de investimento; derivativos; títulos públicos; e outros valores mobiliários. 

e atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja 

o atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que é 

Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam 

os potenciais conflitos de 

eresses existentes entre tais atividades; e informações sobre as atividades exercidas por 

sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e 
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A CM Asset não exerce outras atividades que não sejam de administração de carteiras de 

valores mobiliários (gestão de recursos), muito embora seu estatuto social contemple, 

também, a atividade de consultoria de valores mobiliários. 

 

O Grupo CM Brasil, no qual está inserida a CM Asset,

mesmo controlador, quais sejam a 

Mobiliários Ltda. e a CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

atividades prestadas por cada empresa do 

modo que todos os serviços de gestão de recursos ficam centralizados na CM Asset, os serviços 

de administração fiduciária e distribuição de valores mobiliários na 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

valores mobiliários e serviços qualificados 

e Valores Mobiliários Ltda.. 

atividades desempenhadas por cada uma das empresas são diferentes e as atividades são 

desenvolvidas em empresas separadas, com controle de acesso físico e de sistemas.

 

6.3. Descrever o perfil dos investidores de f

empresa, fornecendo as seguintes informações:

 

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

investidores qualificados e não qualificados):

A CM Asset tem um total de 9.

sendo 17 investidores qualificados e 9.

 

b. Número de investidores, dividido por:

 

i. Pessoas N

A CM Asset possui um total de 9.

investidores. 

 

ii. Pessoas Jurídic

A CM Asset possui um total de 2 pessoas jurídicas (não financeiras ou 

institucionais) entre seus investidores.

 

 

                                                          
4
 Se for o caso, fornecer informações apenas dos
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Asset não exerce outras atividades que não sejam de administração de carteiras de 

valores mobiliários (gestão de recursos), muito embora seu estatuto social contemple, 

também, a atividade de consultoria de valores mobiliários.  

está inserida a CM Asset, possui outras duas empresas no Brasil com 

mesmo controlador, quais sejam a CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 

CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

atividades prestadas por cada empresa do Grupo CM Brasil são absolutamente segregadas, de 

modo que todos os serviços de gestão de recursos ficam centralizados na CM Asset, os serviços 

de administração fiduciária e distribuição de valores mobiliários na CM 

Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e os serviços de corretagem, 

e serviços qualificados na CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos 

 Não há conflitos de interesses, os diretores responsáveis pelas 

atividades desempenhadas por cada uma das empresas são diferentes e as atividades são 

desenvolvidas em empresas separadas, com controle de acesso físico e de sistemas.

Descrever o perfil dos investidores de fundos4 e carteiras administradas geridos pela 

empresa, fornecendo as seguintes informações: 

úmero de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a 

investidores qualificados e não qualificados): 

A CM Asset tem um total de 9.259 investidores nos fundos e carteiras geridos, 

investidores qualificados e 9.242 não qualificados. 

úmero de investidores, dividido por: 

Naturais:  

A CM Asset possui um total de 9.253 pessoas naturais entre seus 

investidores.  

urídicas (não financeiras ou institucionais):  

A CM Asset possui um total de 2 pessoas jurídicas (não financeiras ou 

institucionais) entre seus investidores. 

                   

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

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

Asset não exerce outras atividades que não sejam de administração de carteiras de 

valores mobiliários (gestão de recursos), muito embora seu estatuto social contemple, 

possui outras duas empresas no Brasil com 

CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 

CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.. As 

são absolutamente segregadas, de 

modo que todos os serviços de gestão de recursos ficam centralizados na CM Asset, os serviços 

 Capital Markets 

e os serviços de corretagem, distribuição de 

CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos 

de interesses, os diretores responsáveis pelas 

atividades desempenhadas por cada uma das empresas são diferentes e as atividades são 

desenvolvidas em empresas separadas, com controle de acesso físico e de sistemas. 

e carteiras administradas geridos pela 

úmero de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a 

stidores nos fundos e carteiras geridos, 

pessoas naturais entre seus 

A CM Asset possui um total de 2 pessoas jurídicas (não financeiras ou 

, e não do fundo master. 



 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 – 4º andar, Vila Olímpia, 0

iii. Instituições 

A CM Asset possui um total de 

investidores.

 

iv. Entidades abertas de previdência complementar: 

N/A 

 

v. Entidades fechadas de previdência complementar: 

N/A 

 

vi. Regimes próprios de previdência social: 

N/A 

 

vii. Seguradoras

N/A 

 

viii. Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil:

 N/A 

 

ix. Clubes de inv

N/A 

 

x. Fundos de investimento: 

 N/A 

  

xi. Investidores não residentes:

 A CM Asset possui um total de 

investidores.

 

xii. Outros (especificar): 

N/A 

 

c. Recursos financeiros sob administração (total e dividido entre 

destinados a investidores qualificados e não qualificados)

A CM Asset administra, no total, recursos financeiros que correspondem ao valor 

de R$ 2.280.188.000,00

qualificados e R$ 11
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nstituições Financeiras:  

A CM Asset possui um total de 2 instituições financeira

dores. 

ntidades abertas de previdência complementar:  

ntidades fechadas de previdência complementar:  

egimes próprios de previdência social:  

Seguradoras:  

ociedades de capitalização e de arrendamento mercantil:

lubes de investimento:  

undos de investimento:  

nvestidores não residentes: 

A CM Asset possui um total de 5 investidores não residentes entre seus 

investidores. 

utros (especificar):  

ecursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras 

destinados a investidores qualificados e não qualificados):  

A CM Asset administra, no total, recursos financeiros que correspondem ao valor 

2.280.188.000,00, sendo R$ 2.268.637.893,00 destinados a investidores 

11.550.107,00 destinados a investidores não qualificados.

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

financeiras entre seus 

ociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 

investidores não residentes entre seus 

fundos e carteiras 

A CM Asset administra, no total, recursos financeiros que correspondem ao valor 

destinados a investidores 

destinados a investidores não qualificados. 
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d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no 

exterior: 

 A CM Asset tem recursos financeiros sob administração aplicados em ativos 

financeiros no exterior no valor de R$

 

e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes 

(não é necessário identificar os nomes):

Em ordem: 

 

1º           R$ 703.464,940. 

2º           R$ 338.624.566,27

3º           R$ 286.164.944,14

4º           R$ 208.155.391,22

5º           R$ 176.967.279,76

6º           R$ 168.758.216,88

7º           R$ 81.265.615,96

8º           R$ 68.888.213,67

9º           R$ 59.667.722,61

10º         R$ 58.990.766,56

 

f. Recursos financeiros sob administração, dividido en

 

i. Pessoas N

R$ 696 MM

 

ii. Pessoas Jurídicas (não financeiras ou institucionais)

R$ 72 MM

 

iii. Instituições 

R$ 536 MM

 

iv. Entidades abertas de previdência complementar:

 N/A 

 

v. Entidades fechadas de previdência complementar: 

N/A 
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ecursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no 

A CM Asset tem recursos financeiros sob administração aplicados em ativos 

financeiros no exterior no valor de R$ 69.676.230,28. 

ecursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes 

(não é necessário identificar os nomes): 

703.464,940. 32 

338.624.566,27  

286.164.944,14 

208.155.391,22  

176.967.279,76  

168.758.216,88  

81.265.615,96  

68.888.213,67  

59.667.722,61  

58.990.766,56  

ecursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

Naturais:  

MM 

urídicas (não financeiras ou institucionais):  

MM 

nstituições Financeiras:  

MM 

ntidades abertas de previdência complementar: 

ntidades fechadas de previdência complementar:  

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

ecursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no 

A CM Asset tem recursos financeiros sob administração aplicados em ativos 

ecursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes 

tre investidores: 



 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 – 4º andar, Vila Olímpia, 0

vi. Regimes próprios de previdência social: 

N/A 

 

vii. Seguradoras

N/A 

 

viii. Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 

N/A 

 

ix. Clubes de 

N/A 

 

x. Fundos de 

N/A 

 

xi. Investidores 

R$ 976 MM

 

xii. Outros (especificar): 

N/A 

 

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

 

a. Ações:  

A CM Asset aloca R$

 

b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por 

financeiras:  

A CM Asset aloca R$ 

por pessoas jurídicas não financeiras.

 

c. Títulos de renda fixa emitidos por 

A CM Asset aloca R$ 75 MM

financeiras. 

 

d. Cotas de fundos de investimento em ações: 

A CM Asset aloca R$
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egimes próprios de previdência social:  

Seguradoras:  

ociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 

lubes de Investimento:  

undos de Investimento:  

nvestidores Não Residentes:  

MM 

utros (especificar):  

o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:

A CM Asset aloca R$ 188 MM em ações. 

ebêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não 

A CM Asset aloca R$ 36 MM em debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos 

por pessoas jurídicas não financeiras. 

ítulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras:  

aloca R$ 75 MM em títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas 

fundos de investimento em ações:  

A CM Asset aloca R$ 105 MM em cotas de fundos de investimento em ações.

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

ociedades de capitalização e de arrendamento mercantil:  

o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre: 

pessoas jurídicas não 

res e outros títulos de renda fixa emitidos 

 

títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas 

em cotas de fundos de investimento em ações. 
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e. Cotas de fundos de investimento em participações: 

N/A 

 

f. Cotas de fundos de investimento imobiliário: 

A CM Asset aloca R$

 

g. Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios:

A CM Asset aloca R$ 

creditórios.  

 

h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa: 

A CM Asset aloca R$

 

i. Cotas de outros fundos de investimento: 

A CM Asset aloca R$

 

j. Derivativos (valor de mercado): 

A Posição em derivativos nos 

em R$ 88.554.894,09

 

k. Outros Valores M

 N/A. 

 

l. Títulos Públicos:  

A CM Asset aloca R$

 

m. Outros Ativos:  

N/A. 

 

6.6.6.6.6.6.6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

 

A CM Asset conta com absoluta segregação física e funcional, bem como com equipe 

altamente qualificada e sistemas de primeira linha.
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otas de fundos de investimento em participações:  

otas de fundos de investimento imobiliário:  

A CM Asset aloca R$ 703 MM em cotas de fundos de investimento imobiliário.

otas de fundos de investimento em direitos creditórios: 

A CM Asset aloca R$ 641 MM em cotas de fundos de investimento em direitos 

otas de fundos de investimento em renda fixa:  

A CM Asset aloca R$ 7 MM em cotas de fundos de investimento em renda fixa.

otas de outros fundos de investimento:  

A CM Asset aloca R$ 350 MM em cotas de outros fundos de investimento.

erivativos (valor de mercado):  

A Posição em derivativos nos portfólios geridos pela CM Asset estã

88.554.894,09 negativos.0  

obiliários: 

 

A CM Asset aloca R$ 174 MM em títulos públicos.  

Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes. 

m absoluta segregação física e funcional, bem como com equipe 

altamente qualificada e sistemas de primeira linha. 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

investimento imobiliário.  

em cotas de fundos de investimento em direitos 

de fundos de investimento em renda fixa.  

em cotas de outros fundos de investimento.  

geridos pela CM Asset estão precificados 

m absoluta segregação física e funcional, bem como com equipe 
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7. Grupo econômico. 

 

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

 

a. Controladores Diretos e Indiretos:

 A CM Asset está 

indiretas da CM Capital Markets Holding, localizada na Espanha. O organograma 

anexado ao item 7.2 ilustra de maneira clara a estrutura do grupo.

 

b. Controladas e Coligadas:

A CM Asset não possui empresas 

demonstrado no organograma anexo ao item 7.2.

 

c. Participações da empresa em sociedades do grupo:

A CM Asset não detém participações em outras sociedades.

 

d. Participações de sociedades do grupo na empresa:

A CM Asset é parti

econômico. As participações podem ser verificadas no organograma societário 

anexo ao item 7.2.

 

e. Sociedades sob controle comum:

As empresas que detêm participações na CM 

diretas e indiretas em outras duas empresas do grupo econômico no Brasil, a 

Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e a CM 

Capital Markets 

também pode ser verificada no anexo ao item 7.2.
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Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:

Controladores Diretos e Indiretos: 

está inserida no grupo econômico como uma das subsidiárias 

indiretas da CM Capital Markets Holding, localizada na Espanha. O organograma 

anexado ao item 7.2 ilustra de maneira clara a estrutura do grupo.

Controladas e Coligadas: 

não possui empresas coligadas ou controladas, conforme 

demonstrado no organograma anexo ao item 7.2. 

Participações da empresa em sociedades do grupo: 

não detém participações em outras sociedades. 

Participações de sociedades do grupo na empresa: 

é participada direta e indiretamente por outras empresas do grupo 

econômico. As participações podem ser verificadas no organograma societário 

anexo ao item 7.2. 

Sociedades sob controle comum: 

As empresas que detêm participações na CM Asset também detêm participa

diretas e indiretas em outras duas empresas do grupo econômico no Brasil, a 

Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e a CM 

Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

ode ser verificada no anexo ao item 7.2. 

 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

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

inserida no grupo econômico como uma das subsidiárias 

indiretas da CM Capital Markets Holding, localizada na Espanha. O organograma 

anexado ao item 7.2 ilustra de maneira clara a estrutura do grupo. 

coligadas ou controladas, conforme 

cipada direta e indiretamente por outras empresas do grupo 

econômico. As participações podem ser verificadas no organograma societário 

também detêm participações 

diretas e indiretas em outras duas empresas do grupo econômico no Brasil, a CM 

Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e a CM 

Ltda.. Tal estrutura 
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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. 

 

 

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:

 

A CM Asset possui equipe operacional própria e conta com diretor

a atividade de Gestão de Recursos.

 

 

 

                                                          
5
 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores 

mobiliários, caso exerça outras atividades. 
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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. 

Estrutura operacional e administrativa5. 

a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu 

contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando: 

tribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico: 

A CM Asset possui equipe operacional própria e conta com diretor

a atividade de Gestão de Recursos. 

                   
A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores 

mobiliários, caso exerça outras atividades.  

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

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

empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.  

 

a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu 

A CM Asset possui equipe operacional própria e conta com diretor exclusivo para 

A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores 
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Conforme apresentado através do item 7 acima, a CM 

CM Brasil, o qual conta com outras duas empresas (Corretora e 

Logo, parcela significativa da estrutura adminis

três empresas do 

forma, o Grupo CM Brasil conta com os seguintes departamentos administrativos 

para suas empresas:

 

Cadastro e Ouvidoria:

documentação de clientes; e (ii) comunicar

de ouvidoria nos termos das normas vigentes.

 

Compliance: (i) gerir o Plano

auxiliar os funcionários da CM

regulatórias; (iii) desenvolver, comunicar e atualizar políticas e procedimentos, 

com o intuito de promover o cumprimento das obrigações regulatórias pelos 

funcionários da CM 

avaliando o cumprimento de obrigações regulatórias; (v) realizar trabalho 

investigativo, sobretudo em relação a violações das políticas e procedimentos; (vi) 

monitorar as atividades dos funcionários da CM 

arquivos relacionados a questões de compliance;  (vii) realizar treinamentos 

contínuos de política

estabelecer procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro

diligências nos parceiro

 

Controle de Risco:

os riscos das carteiras, conforme políticas adotadas pelos r

recursos, bem como o enquadramento das carteiras conforme regulame

normas regulatórias.

 

Auditoria Interna

operacionais; (ii) revisar o correto cumprimento das necessidades de segregação 

física e lógica; (iii) efetuar trabalhos investigativos, conforme ori

presidência ou órgão de gestão do Grupo; e (iv) testar a efetividade dos 

procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro.
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Conforme apresentado através do item 7 acima, a CM Asset faz parte do Grupo 

CM Brasil, o qual conta com outras duas empresas (Corretora e 

Logo, parcela significativa da estrutura administrativa é compartilhada entre as 

três empresas do Grupo, sempre respeitando as segregações necessárias. Desta 

rupo CM Brasil conta com os seguintes departamentos administrativos 

para suas empresas: 

Cadastro e Ouvidoria: (i) manter os dados cadastrais e o controle da 

documentação de clientes; e (ii) comunicar-se com clientes por meio da estrutura 

de ouvidoria nos termos das normas vigentes. 

) gerir o Plano de Continuidade de Negócios; (

auxiliar os funcionários da CM Asset quanto ao cumprimento de obrigações 

) desenvolver, comunicar e atualizar políticas e procedimentos, 

com o intuito de promover o cumprimento das obrigações regulatórias pelos 

funcionários da CM Asset; (iv) monitorar a aderência a políticas e procedimentos, 

avaliando o cumprimento de obrigações regulatórias; (v) realizar trabalho 

investigativo, sobretudo em relação a violações das políticas e procedimentos; (vi) 

monitorar as atividades dos funcionários da CM Asset, mantendo registros 

arquivos relacionados a questões de compliance;  (vii) realizar treinamentos 

contínuos de políticas e assuntos regulatórios;  (viii) desempenhar as análises e 

estabelecer procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro

arceiros da CM Asset. 

Controle de Risco: (i) controlar os limites operacionais e monitorar as operações e 

os riscos das carteiras, conforme políticas adotadas pelos respectivos gestores de 

recursos, bem como o enquadramento das carteiras conforme regulame

normas regulatórias. 

Auditoria Interna: (i) mapear e testar os controles internos, conforme manuais 

operacionais; (ii) revisar o correto cumprimento das necessidades de segregação 

física e lógica; (iii) efetuar trabalhos investigativos, conforme ori

presidência ou órgão de gestão do Grupo; e (iv) testar a efetividade dos 

procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro. 

 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

faz parte do Grupo 

CM Brasil, o qual conta com outras duas empresas (Corretora e Distribuidora). 

trativa é compartilhada entre as 

rupo, sempre respeitando as segregações necessárias. Desta 

rupo CM Brasil conta com os seguintes departamentos administrativos 

trais e o controle da 

se com clientes por meio da estrutura 

de Continuidade de Negócios; (ii) aconselhar e 

quanto ao cumprimento de obrigações 

) desenvolver, comunicar e atualizar políticas e procedimentos, 

com o intuito de promover o cumprimento das obrigações regulatórias pelos 

líticas e procedimentos, 

avaliando o cumprimento de obrigações regulatórias; (v) realizar trabalho 

investigativo, sobretudo em relação a violações das políticas e procedimentos; (vi) 

, mantendo registros e 

arquivos relacionados a questões de compliance;  (vii) realizar treinamentos 

) desempenhar as análises e 

estabelecer procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro; e (ix) realizar 

controlar os limites operacionais e monitorar as operações e 

espectivos gestores de 

recursos, bem como o enquadramento das carteiras conforme regulamento e 

(i) mapear e testar os controles internos, conforme manuais 

operacionais; (ii) revisar o correto cumprimento das necessidades de segregação 

física e lógica; (iii) efetuar trabalhos investigativos, conforme orientação da 

presidência ou órgão de gestão do Grupo; e (iv) testar a efetividade dos 
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Tecnologia da Informação, Infraestrutura e Telecomunicações:

homologar hardwares e softwares; (ii) desenvo

manutenção de sistemas; (iii) garantir a conformidade dos serviços de informática 

aos padrões estabelecidos; (iv) acompanhar a implantação e implementação de 

ações que visam melhorar a segurança dos bens de informação da CM 

coordenar a execução do Plano de Continuidade de Negócios.

 

Contabilidade e Fiscal:

correto recolhimento das obrigações fiscais; (ii) controlar e contabilizar todas as 

obrigações fiscais, tribu

revisar mensalmente a adequação do resultado das operações; e (

manutenção do inventário de bens da CM 

dados. 

 

Tesouraria: (i) elaborar o fluxo de 

referentes ao caixa, captação e aplicação de recursos financeiros; (iii) controlar e 

pagar todos os compromissos da CM 

débitos e créditos das operações efetuadas e liquid

 

Compras: executar e controlar serviços relacionados a compras em geral.

 

Recursos Humanos:

controlar e registrar as movimentações da vida profissional dos colaboradore

(iii) administrar cargos e salários; e (iv) administrar o processo de treinamento dos 

colaboradores. 

 

Além de sua equipe operacional e da estrutura administrativa compartilhada com 

as demais empresas do Grupo CM Brasil, a CM Asset possui 

e outros 2 (dois) 

 

Comitês de Investimento

atribuição à deliberação sobre 

investimentos e desinvestimentos 

 

Comitê de Controles Internos

principal atribuição a avaliação de situações conflituosas e análise de operações 

atípicas que apresentem distorção no dia

 
 

 

Página 14 de 40 
 

CM Capital Markets Asset Management Ltda. 
4º andar, Vila Olímpia, 04547-004 – São Paulo, SP – Brasil, Tel: (55 11) 3842

Tecnologia da Informação, Infraestrutura e Telecomunicações:

homologar hardwares e softwares; (ii) desenvolver, implantar e efetuar a 

manutenção de sistemas; (iii) garantir a conformidade dos serviços de informática 

aos padrões estabelecidos; (iv) acompanhar a implantação e implementação de 

ações que visam melhorar a segurança dos bens de informação da CM 

coordenar a execução do Plano de Continuidade de Negócios. 

Contabilidade e Fiscal: (i) preparar as demonstrações financeiras e efetuar o 

correto recolhimento das obrigações fiscais; (ii) controlar e contabilizar todas as 

obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias da CM 

revisar mensalmente a adequação do resultado das operações; e (

manutenção do inventário de bens da CM Asset, inclusive os de informática e 

(i) elaborar o fluxo de caixa; (ii) fornecer à CM Asset

referentes ao caixa, captação e aplicação de recursos financeiros; (iii) controlar e 

pagar todos os compromissos da CM Asset; e (iv) acompanhar a efetivação dos 

débitos e créditos das operações efetuadas e liquidação financeira das operações.

executar e controlar serviços relacionados a compras em geral.

Humanos: (i) efetuar os processos de recrutamento e seleção; (ii) 

controlar e registrar as movimentações da vida profissional dos colaboradore

(iii) administrar cargos e salários; e (iv) administrar o processo de treinamento dos 

Além de sua equipe operacional e da estrutura administrativa compartilhada com 

as demais empresas do Grupo CM Brasil, a CM Asset possui 1 (um

 comitês comuns às demais empresas do Grupo. 

de Investimento (exclusivo para a CM Asset): tem como principal 

deliberação sobre as estratégias e tomada de decisões 

investimentos e desinvestimentos nos fundos geridos pela CM Asset

Comitê de Controles Internos (comum às demais empresas do G

principal atribuição a avaliação de situações conflituosas e análise de operações 

atípicas que apresentem distorção no dia-a-dia da CM Asset. 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

Tecnologia da Informação, Infraestrutura e Telecomunicações: (i) avaliar e 

lver, implantar e efetuar a 

manutenção de sistemas; (iii) garantir a conformidade dos serviços de informática 

aos padrões estabelecidos; (iv) acompanhar a implantação e implementação de 

ações que visam melhorar a segurança dos bens de informação da CM Asset; e (v) 

(i) preparar as demonstrações financeiras e efetuar o 

correto recolhimento das obrigações fiscais; (ii) controlar e contabilizar todas as 

tárias, trabalhistas e previdenciárias da CM Asset; (iii) 

revisar mensalmente a adequação do resultado das operações; e (iv) realizar a 

, inclusive os de informática e 

Asset informações 

referentes ao caixa, captação e aplicação de recursos financeiros; (iii) controlar e 

; e (iv) acompanhar a efetivação dos 

ação financeira das operações. 

executar e controlar serviços relacionados a compras em geral. 

efetuar os processos de recrutamento e seleção; (ii) 

controlar e registrar as movimentações da vida profissional dos colaboradores; 

(iii) administrar cargos e salários; e (iv) administrar o processo de treinamento dos 

Além de sua equipe operacional e da estrutura administrativa compartilhada com 

um) comitê próprio 

 

(exclusivo para a CM Asset): tem como principal 

tomada de decisões de 

geridos pela CM Asset. 

Grupo): tem como 

principal atribuição a avaliação de situações conflituosas e análise de operações 



 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 – 4º andar, Vila Olímpia, 0

Comitê Delibera

Grupo): tem como principal atribuição a discussão de novos clientes e/ou novas 

operações. 

 

A diretoria da CM 

 

b. Em relação aos comitês, sua composição,

suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões

 

Comitê de Investimento:

de investimentos da equipe de gestão, acompanhar a evolução dos portfólios 

geridos, e deliberar sobre a aquisição de ativos de crédito privado pelos fundos 

geridos pela CM Asset. É composto por pelo menos 2 (dois) membros, sendo um 

deles o Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros. O Comitê reunir

mensalmente de forma regular, ou 

necessário, e serão documentados por meio de ata física ou eletrônica os comitês 

que deliberarem sobre a aquisição de ativos de crédito privado.

 

Comitê de Controles Internos: 

sendo um deles o Diretor Administrativo do Grupo CM Brasil. O comitê se reunirá 

duas vezes no mês ou quando convocado pelo Diretor Administrativo para tratar 

questões de ordem emergencial. Suas decisões serão registradas por meio de ata 

(física ou eletrônic

 

Comitê Deliberativo de Novas Operações

efetivos e 1 (um) membro independente. O comitê reunir

convocação do Departamento de Estruturação de Fundos, quando necessário. 

Suas decisões serão registradas por me

 

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

 

Presidente: 

Responsável pela administração das atividades da CM Asset, orientando

consecução dos objetivos e metas empresariais.
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Comitê Deliberativo de Novas Operações (comum às demais empresas do 

rupo): tem como principal atribuição a discussão de novos clientes e/ou novas 

A diretoria da CM Asset possui as atribuições definidas no item 8.1(c).

m relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas 

suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões. 

Comitê de Investimento: O Comitê tem por objetivo deliberar sobre as decisões 

de investimentos da equipe de gestão, acompanhar a evolução dos portfólios 

, e deliberar sobre a aquisição de ativos de crédito privado pelos fundos 

geridos pela CM Asset. É composto por pelo menos 2 (dois) membros, sendo um 

deles o Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros. O Comitê reunir

mensalmente de forma regular, ou de forma extraordinária, quando for 

necessário, e serão documentados por meio de ata física ou eletrônica os comitês 

que deliberarem sobre a aquisição de ativos de crédito privado. 

Comitê de Controles Internos: Composto por, no mínimo, 7 

endo um deles o Diretor Administrativo do Grupo CM Brasil. O comitê se reunirá 

duas vezes no mês ou quando convocado pelo Diretor Administrativo para tratar 

questões de ordem emergencial. Suas decisões serão registradas por meio de ata 

(física ou eletrônica). 

Deliberativo de Novas Operações: Composto por 5 (cinco) membros 

efetivos e 1 (um) membro independente. O comitê reunir

convocação do Departamento de Estruturação de Fundos, quando necessário. 

Suas decisões serão registradas por meio de ata (física ou eletrônica).

m relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

Responsável pela administração das atividades da CM Asset, orientando

consecução dos objetivos e metas empresariais. 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

(comum às demais empresas do 

rupo): tem como principal atribuição a discussão de novos clientes e/ou novas 

possui as atribuições definidas no item 8.1(c). 

frequência com que são realizadas 

O Comitê tem por objetivo deliberar sobre as decisões 

de investimentos da equipe de gestão, acompanhar a evolução dos portfólios 

, e deliberar sobre a aquisição de ativos de crédito privado pelos fundos 

geridos pela CM Asset. É composto por pelo menos 2 (dois) membros, sendo um 

deles o Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros. O Comitê reunir-se-á 

de forma extraordinária, quando for 

necessário, e serão documentados por meio de ata física ou eletrônica os comitês 

 

7 (sete) membros, 

endo um deles o Diretor Administrativo do Grupo CM Brasil. O comitê se reunirá 

duas vezes no mês ou quando convocado pelo Diretor Administrativo para tratar 

questões de ordem emergencial. Suas decisões serão registradas por meio de ata 

Composto por 5 (cinco) membros 

efetivos e 1 (um) membro independente. O comitê reunir-se-á mediante 

convocação do Departamento de Estruturação de Fundos, quando necessário. 

io de ata (física ou eletrônica). 

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

Responsável pela administração das atividades da CM Asset, orientando-as para a 



 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 – 4º andar, Vila Olímpia, 0

Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros:

Responsável pela administração de carteira de valores mobiliários, nos termos do 

art. 4º, inciso III, da Instrução CVM 558.

 

Diretor de Estruturação

Responsável pela estruturação de produtos da CM Asset.

 

Diretor Administrativo

Responsável pela gestão de risco e 

art. 4º da Instrução CVM 558, bem como pela implementação e acompanhamento 

do cumprimento das medidas de prevenção e combate às atividades relacionadas 

com os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores previstos na 

Lei 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada, nos termos do art. 10 da 

Instrução CVM 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

 

Diretor de Contabilidade: 

Responsável pela 

 

Diretor Comercial

Responsável pelas seguintes funções na CM Asset: (a) direção e promoção das 

atividades de planejamento comercial, abrangendo o desenvolvimento das 

estratégias de negócio, produtos e serviços; (b) prospecçã

relacionamento com a carteira de clientes; e (c) relacionamento com as entidades 

do mercado. 

 

Os membros da Diretoria não têm poderes individuais de representação da CM 

Asset. 
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estão de Recursos de Terceiros: 

esponsável pela administração de carteira de valores mobiliários, nos termos do 

art. 4º, inciso III, da Instrução CVM 558. 

Diretor de Estruturação: 

Responsável pela estruturação de produtos da CM Asset. 

r Administrativo: 

esponsável pela gestão de risco e compliance, nos termos dos incisos IV e V do 

art. 4º da Instrução CVM 558, bem como pela implementação e acompanhamento 

do cumprimento das medidas de prevenção e combate às atividades relacionadas 

crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores previstos na 

Lei 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada, nos termos do art. 10 da 

Instrução CVM 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada. 

Diretor de Contabilidade:  

ela contabilidade da CM Asset. 

Diretor Comercial: 

esponsável pelas seguintes funções na CM Asset: (a) direção e promoção das 

atividades de planejamento comercial, abrangendo o desenvolvimento das 

estratégias de negócio, produtos e serviços; (b) prospecção, manutenção e 

relacionamento com a carteira de clientes; e (c) relacionamento com as entidades 

Os membros da Diretoria não têm poderes individuais de representação da CM 

 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

esponsável pela administração de carteira de valores mobiliários, nos termos do 

, nos termos dos incisos IV e V do 

art. 4º da Instrução CVM 558, bem como pela implementação e acompanhamento 

do cumprimento das medidas de prevenção e combate às atividades relacionadas 

crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores previstos na 

Lei 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada, nos termos do art. 10 da 

esponsável pelas seguintes funções na CM Asset: (a) direção e promoção das 

atividades de planejamento comercial, abrangendo o desenvolvimento das 

o, manutenção e 

relacionamento com a carteira de clientes; e (c) relacionamento com as entidades 

Os membros da Diretoria não têm poderes individuais de representação da CM 



 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 – 4º andar, Vila Olímpia, 0

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura admini

desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.

 

 

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 car

de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela: a) nome; b) idade; c) profissão; d) CPF ou 

número do passaporte; e) cargo ocupado; f) data da posse; g) prazo do mandato; e h) outros 

cargos ou funções exercidos na empresa.

 

a. nome 

b. idade 

c. profissão 

d. CPF ou número do 
passaporte 

e. Cargo ocupado 

f. data da posse 

g. prazo do mandato 

h. outros cargos ou funções 
exercidos na empresa 
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Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, 

desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1. 

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 car

de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela: a) nome; b) idade; c) profissão; d) CPF ou 

número do passaporte; e) cargo ocupado; f) data da posse; g) prazo do mandato; e h) outros 

cargos ou funções exercidos na empresa. 

Fernando Augusto Barroso Soares 

53 anos 

Economista 

CPF 803.395.497-34 

Diretor de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários

14 de março de 2018 

Indeterminado 

Diretor de Estruturação 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

strativa da empresa, 

 

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: a) nome; b) idade; c) profissão; d) CPF ou 

número do passaporte; e) cargo ocupado; f) data da posse; g) prazo do mandato; e h) outros 

Diretor de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários 
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a. nome 

b. idade 

c. profissão 

d. CPF ou número do 
passaporte 

e. cargo ocupado 

f. data da posse 

g. prazo do mandato 

h. outros cargos ou funções 
exercidos na empresa 

 

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de 

mobiliários, fornecer: a) currículo, contendo as seguintes informações: i) cursos concluídos; 

ii) aprovação em exame de certificação profissional; iii) principais experiências profissionais 

durante os últimos 5 anos, indicando: nome da

atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; e datas de entrada e 

saída do cargo. 

 

Currículo no Anexo 8.4. 

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

políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer: a) currículo, 

contendo as seguintes informações: i) cursos concluídos; ii) aprovação em exame de 

certificação profissional (opcional)

últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo; atividade 

principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; e datas de entrada e saída do 

cargo. 

 

Currículo no Anexo 8.5. 

 

8.6. Em relação ao diretor responsável pela

indicada no item anterior, fornecer: a) currículo, contendo as seguintes informações: i) 

cursos concluídos; ii) aprovação em exame de certificação profissional; iii) principais 

experiências profissionais duran

funções inerentes ao cargo; atividade principal da empresa na qual tais experiências 

ocorreram; e datas de entrada e saída do cargo.

 

Currículo no Anexo 8.5. 
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Mauro de Andrade 

44 anos 

Contabilista 

CPF 132.660.788-02 

Diretor Administrativo – Responsável pela gestão de risco e 
compliance 

21 de dezembro de 2018 

Indeterminado 

Diretor Contábil Financeiro 

Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores 

mobiliários, fornecer: a) currículo, contendo as seguintes informações: i) cursos concluídos; 

ii) aprovação em exame de certificação profissional; iii) principais experiências profissionais 

durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo; 

atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; e datas de entrada e 

Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, 

olíticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer: a) currículo, 

contendo as seguintes informações: i) cursos concluídos; ii) aprovação em exame de 

(opcional); iii) principais experiências profissionais dura

últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo; atividade 

principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; e datas de entrada e saída do 

Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa 

indicada no item anterior, fornecer: a) currículo, contendo as seguintes informações: i) 

cursos concluídos; ii) aprovação em exame de certificação profissional; iii) principais 

experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e 

funções inerentes ao cargo; atividade principal da empresa na qual tais experiências 

ocorreram; e datas de entrada e saída do cargo. 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

sável pela gestão de risco e 

carteiras de valores 

mobiliários, fornecer: a) currículo, contendo as seguintes informações: i) cursos concluídos; 

ii) aprovação em exame de certificação profissional; iii) principais experiências profissionais 

empresa; cargo e funções inerentes ao cargo; 

atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram; e datas de entrada e 

Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, 

olíticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer: a) currículo, 

contendo as seguintes informações: i) cursos concluídos; ii) aprovação em exame de 

; 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; e datas de entrada e saída do 

gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa 

indicada no item anterior, fornecer: a) currículo, contendo as seguintes informações: i) 

cursos concluídos; ii) aprovação em exame de certificação profissional; iii) principais 

te os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa; cargo e 

funções inerentes ao cargo; atividade principal da empresa na qual tais experiências 
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8.7. Em relação ao diretor responsável pela a

investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer: a) currículo, 

contendo as seguintes informações: i) cursos concluídos; ii) aprovação em exame de 

certificação profissional; iii) princ

indicando: nome da empresa; cargo e funções inerentes ao cargo; atividade principal da 

empresa na qual tais experiências ocorreram; e datas de entrada e saída do cargo.

 

A CM Asset não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento.

 

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

 

A CM Asset conta com 3 (três

responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários (Diretor de Gestão de 

Recursos de Terceiros) e dois analistas.

 

A CM Asset utiliza os sistemas Bloomberg

análise conta também com research de casas independentes internacionais e de outras 

instituições de sell side. 

 

As decisões de investimento 

ativos em consideração para investimento pela CM Asset. 

privado, há apreciação de tais

decisão por este órgão. Em alguns casos, 

regulamento dos fundos, dos quais participarão pelo menos um membro da equipe de 

de recursos. 

 

Dado que a maior parte das carteiras sob gestão pela CM Asset é composta de fundos 

exclusivos e reservados, a rotina da gestão inclui também interações com os investidores, nos 

moldes descritos pelo Parecer de Orientação ANBIMA nº 02

 

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

atendimento às normas lega

dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo: a) quantidade de profissionais; 

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes; c) os sistemas de 
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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) 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; e datas de entrada e saída do cargo.

idade de distribuição de cotas de fundos de investimento.

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

a) quantidade de profissionais; b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 

s de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos.

três) profissionais responsáveis pela gestão de recursos

responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários (Diretor de Gestão de 

dois analistas. 

stemas Bloomberg e Comdinheiro para apoio à análise e gestão. A 

análise conta também com research de casas independentes internacionais e de outras 

As decisões de investimento baseiam-se na análise pela equipe de gestão de 

ativos em consideração para investimento pela CM Asset. No caso de ativos de crédito 

e tais análises pelo Comitê de Investimento visando uma tomada de 

Em alguns casos, podem haver comitês de investimento previstos no 

regulamento dos fundos, dos quais participarão pelo menos um membro da equipe de 

Dado que a maior parte das carteiras sob gestão pela CM Asset é composta de fundos 

, a rotina da gestão inclui também interações com os investidores, nos 

moldes descritos pelo Parecer de Orientação ANBIMA nº 02-A. 

Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente 

atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização 

dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo: a) quantidade de profissionais; 

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes; c) os sistemas de 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

tividade de distribuição de cotas de fundos de 

investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer: a) currículo, 

contendo as seguintes informações: i) cursos concluídos; ii) aprovação em exame de 

ipais 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; e datas de entrada e saída do cargo. 

idade de distribuição de cotas de fundos de investimento. 

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

a) quantidade de profissionais; b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 

s de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos. 

pela gestão de recursos: diretor 

responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários (Diretor de Gestão de 

para apoio à análise e gestão. A 

análise conta também com research de casas independentes internacionais e de outras 

estão de recursos dos 

No caso de ativos de crédito 

Comitê de Investimento visando uma tomada de 

comitês de investimento previstos no 

regulamento dos fundos, dos quais participarão pelo menos um membro da equipe de gestão 

Dado que a maior parte das carteiras sob gestão pela CM Asset é composta de fundos 

, a rotina da gestão inclui também interações com os investidores, nos 

Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente 

is e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização 

dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo: a) quantidade de profissionais; 

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes; c) os sistemas de 
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informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos; e d) a forma como a empresa garante 

a independência do trabalho executado pelo setor.

 
O atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade de administração de 

carteiras de valores mobiliários é co

Brasil, por meio da criação e implementação de políticas de segregação de atividades e 

controles internos, conforme descrito 

Internos. O Manual de Regra

para contratação de terceiros para prestação de serviços auxiliares à administração de 

carteiras de valores mobiliários e das exigências para assegurar uma boa performance pelos 

terceiros contratados. 

 

Para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares e 

fiscalização dos serviços prestados por terceiros contratados, a CM Asset conta com 

empregados, incluindo sua equipe operacional e respectivos diretores, além dos se

profissionais da “estrutura compartilhada” com as demais empresas do 

profissionais de Compliance; 

ouvidoria. A gestão de riscos cabe ao departamento de Controle de Ri

apenas com a CM DTVM, composto por 

dedicados, conforme descrito no item 8.10 a seguir.

 

As rotinas e os procedimentos utilizados para o desenvolvimento das atividades da CM Asset 

são: emissão de relatórios de risco das carteiras; monitoramento do enquadramento das 

carteiras; monitoramento dos limites operacionais e adequação do perfil de cada um dos 

investidores em relação às carteiras; testes de aderência à Política de Investimentos Pesso

testes relacionados à segurança das informações; testes do Plano de Continuidade de 

Negócios; procedimentos de due diligence em parceiros e terceiros contratados com o 

objetivo de verificar a estrutura e a capacidade mantidas para prestação dos serviç

atendimento às normas regulamentares.

 

Para tanto, são utilizados os seguintes sistemas: Sisfinance, 

Advice. 

 

A CM Asset presta serviços de administração de carteiras de valores mobiliários (gestão de 

recursos) para fundos de investimento, clubes de investimentos e pessoas físicas e jurídicas. A 

CM Asset não realiza outras atividades além da gestão de recursos.
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s rotinas e os procedimentos envolvidos; e d) a forma como a empresa garante 

a independência do trabalho executado pelo setor. 

O atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade de administração de 

carteiras de valores mobiliários é controlado pelo departamento de Compliance do Grupo CM 

Brasil, por meio da criação e implementação de políticas de segregação de atividades e 

controles internos, conforme descrito em seu Manual de Regras, Procedimentos e Controles 

O Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos também trata das regras 

para contratação de terceiros para prestação de serviços auxiliares à administração de 

carteiras de valores mobiliários e das exigências para assegurar uma boa performance pelos 

Para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares e 

fiscalização dos serviços prestados por terceiros contratados, a CM Asset conta com 

empregados, incluindo sua equipe operacional e respectivos diretores, além dos se

profissionais da “estrutura compartilhada” com as demais empresas do Grupo: 1 Controller; 

profissionais de Compliance; 2 profissionais de Auditoria Interna; e 2 

A gestão de riscos cabe ao departamento de Controle de Risco que é compartilhado 

apenas com a CM DTVM, composto por 4 profissionais, sendo 3 deles expressamente

dedicados, conforme descrito no item 8.10 a seguir. 

As rotinas e os procedimentos utilizados para o desenvolvimento das atividades da CM Asset 

ssão de relatórios de risco das carteiras; monitoramento do enquadramento das 

carteiras; monitoramento dos limites operacionais e adequação do perfil de cada um dos 

investidores em relação às carteiras; testes de aderência à Política de Investimentos Pesso

testes relacionados à segurança das informações; testes do Plano de Continuidade de 

Negócios; procedimentos de due diligence em parceiros e terceiros contratados com o 

objetivo de verificar a estrutura e a capacidade mantidas para prestação dos serviç

atendimento às normas regulamentares. 

Para tanto, são utilizados os seguintes sistemas: Sisfinance, Atlas Risk Hub

A CM Asset presta serviços de administração de carteiras de valores mobiliários (gestão de 

de investimento, clubes de investimentos e pessoas físicas e jurídicas. A 

CM Asset não realiza outras atividades além da gestão de recursos. 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

s rotinas e os procedimentos envolvidos; e d) a forma como a empresa garante 

O atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade de administração de 

de Compliance do Grupo CM 

Brasil, por meio da criação e implementação de políticas de segregação de atividades e 

Manual de Regras, Procedimentos e Controles 

s, Procedimentos e Controles Internos também trata das regras 

para contratação de terceiros para prestação de serviços auxiliares à administração de 

carteiras de valores mobiliários e das exigências para assegurar uma boa performance pelos 

Para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares e 

fiscalização dos serviços prestados por terceiros contratados, a CM Asset conta com 7 

empregados, incluindo sua equipe operacional e respectivos diretores, além dos seguintes 

rupo: 1 Controller; 4 

 profissionais de 

sco que é compartilhado 

deles expressamente 

As rotinas e os procedimentos utilizados para o desenvolvimento das atividades da CM Asset 

ssão de relatórios de risco das carteiras; monitoramento do enquadramento das 

carteiras; monitoramento dos limites operacionais e adequação do perfil de cada um dos 

investidores em relação às carteiras; testes de aderência à Política de Investimentos Pessoais; 

testes relacionados à segurança das informações; testes do Plano de Continuidade de 

Negócios; procedimentos de due diligence em parceiros e terceiros contratados com o 

objetivo de verificar a estrutura e a capacidade mantidas para prestação dos serviços e 

Atlas Risk Hub, Bloomberg e 

A CM Asset presta serviços de administração de carteiras de valores mobiliários (gestão de 

de investimento, clubes de investimentos e pessoas físicas e jurídicas. A 
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O Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros somente realiza atividades inerentes 

recursos de terceiros, portanto, não realiza outras atividades que possam influenciar a tomada 

de decisões de investimento/desinvestimento ou limitar a sua independência.

 

O Diretor Administrativo, responsável pela gestão de risco e compliance, não realiza atividades 

relacionadas à gestão de recursos de terceiros, nem realiza atividades que possam limitar a sua 

independência. 

 

A segregação é avaliada pelo departamento de

de segregação física e de informações que trafeguem entre as á

se de manter a integridade da barreira, supervisionando as atividades da empresa e de seus 

colaboradores por meio de implementação de controles físicos (acesso por meio de crachá) e 

tecnológicos (usuários limitados, diretórios

realiza testes periódicos para avaliar o correto cumprimento das segregações estipuladas.

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

quantidade de profissionais; 

integrantes; c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos; e d) a 

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

 

A  gestão de riscos é efetuada p

(quatro) profissionais, sendo 

fundos administrados pela CM DTVM e das carteiras geridas pela CM Asset. O departamento 

se reporta ao Diretor Presidente

 

O Gerente de Controle de Risco, com base em ferramentas proprietárias e sistemas 

contratados de terceiros (Bloomberg e Atlas Risk Hub), é responsável por efetuar o controle 

dos riscos dos fundos geridos pela CM Asset com base nos parâmetros de

Política de Gestão de Riscos. Os resultados alcançados são reportados ao Diretor 

ao Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros, na forma de relatórios quinzenais de risco e de 

enquadramento para cada uma das carteiras, bem como 

fundo, com descrições de eventuais desenquadramentos ocorridos ao longo do mês. 

 
A independência do trabalho executado pelo departamento de 

em 3 (três) aspectos: (i) segregação física e ló

subordinação a diretor não associado à atividade de gestão; e (iii) remuneração não atrelada 

ao desempenho dos trabalhos de gestão conduzidos pela CM Asset.
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O Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros somente realiza atividades inerentes 

s, portanto, não realiza outras atividades que possam influenciar a tomada 

de decisões de investimento/desinvestimento ou limitar a sua independência.

O Diretor Administrativo, responsável pela gestão de risco e compliance, não realiza atividades 

gestão de recursos de terceiros, nem realiza atividades que possam limitar a sua 

é avaliada pelo departamento de Compliance, por meio de políticas e matrizes 

de segregação física e de informações que trafeguem entre as áreas conflitantes, incumbindo

se de manter a integridade da barreira, supervisionando as atividades da empresa e de seus 

colaboradores por meio de implementação de controles físicos (acesso por meio de crachá) e 

tecnológicos (usuários limitados, diretórios segregados). O departamento de Auditoria Interna 

realiza testes periódicos para avaliar o correto cumprimento das segregações estipuladas.

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

quantidade de profissionais; b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 

integrantes; c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos; e d) a 

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

gestão de riscos é efetuada pelo departamento de Controle de Risco, composto por 

) profissionais, sendo 3 (três) deles dedicados integralmente à gestão de riscos dos 

fundos administrados pela CM DTVM e das carteiras geridas pela CM Asset. O departamento 

Presidente. 

de Controle de Risco, com base em ferramentas proprietárias e sistemas 

contratados de terceiros (Bloomberg e Atlas Risk Hub), é responsável por efetuar o controle 

dos riscos dos fundos geridos pela CM Asset com base nos parâmetros de

Política de Gestão de Riscos. Os resultados alcançados são reportados ao Diretor 

ao Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros, na forma de relatórios quinzenais de risco e de 

enquadramento para cada uma das carteiras, bem como resumos mensais da situação de cada 

fundo, com descrições de eventuais desenquadramentos ocorridos ao longo do mês. 

A independência do trabalho executado pelo departamento de Controle de Risco está baseada 

em 3 (três) aspectos: (i) segregação física e lógica dos funcionários e respectivos acessos; (ii) 

subordinação a diretor não associado à atividade de gestão; e (iii) remuneração não atrelada 

ao desempenho dos trabalhos de gestão conduzidos pela CM Asset. 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

O Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros somente realiza atividades inerentes à gestão de 

s, portanto, não realiza outras atividades que possam influenciar a tomada 

de decisões de investimento/desinvestimento ou limitar a sua independência. 

O Diretor Administrativo, responsável pela gestão de risco e compliance, não realiza atividades 

gestão de recursos de terceiros, nem realiza atividades que possam limitar a sua 

Compliance, por meio de políticas e matrizes 

reas conflitantes, incumbindo-

se de manter a integridade da barreira, supervisionando as atividades da empresa e de seus 

colaboradores por meio de implementação de controles físicos (acesso por meio de crachá) e 

O departamento de Auditoria Interna 

realiza testes periódicos para avaliar o correto cumprimento das segregações estipuladas. 

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

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 

integrantes; c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos; e d) a 

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

elo departamento de Controle de Risco, composto por 4 

) deles dedicados integralmente à gestão de riscos dos 

fundos administrados pela CM DTVM e das carteiras geridas pela CM Asset. O departamento 

de Controle de Risco, com base em ferramentas proprietárias e sistemas 

contratados de terceiros (Bloomberg e Atlas Risk Hub), é responsável por efetuar o controle 

dos riscos dos fundos geridos pela CM Asset com base nos parâmetros definidos em sua 

Política de Gestão de Riscos. Os resultados alcançados são reportados ao Diretor Presidente e 

ao Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros, na forma de relatórios quinzenais de risco e de 

resumos mensais da situação de cada 

fundo, com descrições de eventuais desenquadramentos ocorridos ao longo do mês.  

Risco está baseada 

gica dos funcionários e respectivos acessos; (ii) 

subordinação a diretor não associado à atividade de gestão; e (iii) remuneração não atrelada 



 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 – 4º andar, Vila Olímpia, 0

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pel

de investimento, incluindo: a) quantidade de profissionais; b) natureza das atividades 

desenvolvidas pelos seus integrantes; c) programa de treinamento dos profissionais 

envolvidos na distribuição de cotas; d) infraestrutu

discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição; e e) os sistemas de 

informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos.

 

A CM Asset não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos de investimen

 

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

 

N/A 

 

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 CM Asset atribui a cada serviço prestado ou produto gerido uma taxa de gestão, 

correspondente a percentual do patrimônio líquido do fundo ou valor fixo. Essa taxa é cobrada 

periodicamente. Também podem ser cobradas taxas de performance, que consistem em 

percentual cobrado quando a rentabilidade do fundo de investimento superar um indicador de 

referência.  

 

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 provenient

durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de:

 

a. Taxas com Bases 

95%. 

 

b. Taxas de Performance:

 5%. 

 

c. Taxas de Ingresso:

N/A 
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Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos 

de investimento, incluindo: a) quantidade de profissionais; b) natureza das atividades 

desenvolvidas pelos seus integrantes; c) programa de treinamento dos profissionais 

envolvidos na distribuição de cotas; d) infraestrutura disponível, contendo relação 

discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição; e e) os sistemas de 

informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos. 

A CM Asset não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos de investimen

Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes. 

Remuneração da empresa. 

Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, 

indicar as principais formas de remuneração que pratica. 

ui a cada serviço prestado ou produto gerido uma taxa de gestão, 

correspondente a percentual do patrimônio líquido do fundo ou valor fixo. Essa taxa é cobrada 

periodicamente. Também podem ser cobradas taxas de performance, que consistem em 

do quando a rentabilidade do fundo de investimento superar um indicador de 

Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 

(trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita provenient

durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de: 

ases Fixas:  

erformance:  

ngresso:  

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

a distribuição de cotas de fundos 

de investimento, incluindo: a) quantidade de profissionais; b) natureza das atividades 

desenvolvidas pelos seus integrantes; c) programa de treinamento dos profissionais 

ra disponível, contendo relação 

discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição; e e) os sistemas de 

A CM Asset não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento. 

Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, 

ui a cada serviço prestado ou produto gerido uma taxa de gestão, 

correspondente a percentual do patrimônio líquido do fundo ou valor fixo. Essa taxa é cobrada 

periodicamente. Também podem ser cobradas taxas de performance, que consistem em 

do quando a rentabilidade do fundo de investimento superar um indicador de 

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, 
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d. Taxas de Saída:  

N/A  

 

e. Outras Taxas:  

N/A  

 

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

 

N/A 

 

10. Regras, procedimentos e controles internos

 

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

minimizados. 

 

Assim como as demais áreas do Grupo CM Brasil, a CM Asset tem seus custos monitorados 

através da elaboração de matriz

companhia material analítico quanto ao seu desempenho. Uma vez que a CM Asset é parte 

integrante do Grupo CM Brasil, os custos de transação com valores mobiliários são 

comparados àqueles praticados pel

não está obrigada a contratar serviços das demais empresas do Grupo CM Brasil, havendo 

total autonomia de seus diretores para a contratação de terceiros.

 

10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft

presentes, cursos, viagens etc.

 

A CM Asset proíbe o recebimento de presentes por parte de seus colaboradores que possam 

resultar em conflitos de interesse ou que afete

atividades. Similarmente, a empresa não utiliza ferramentas contratadas por terceiros (soft

dollar). 

 

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

desastres adotados. 

 

Como parte do Grupo CM Brasil, a CM Asset possui robusta estrutura de 

em manter os mais elevados níveis de serviço a cada um de seus clientes, através de suas 

diferentes frentes de atuação.
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Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes. 

Regras, procedimentos e controles internos. 

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

Assim como as demais áreas do Grupo CM Brasil, a CM Asset tem seus custos monitorados 

através da elaboração de matrizes e relatórios que visam proporcionar aos gestores da 

companhia material analítico quanto ao seu desempenho. Uma vez que a CM Asset é parte 

integrante do Grupo CM Brasil, os custos de transação com valores mobiliários são 

comparados àqueles praticados pelas demais empresas do Grupo para referência. A CM Asset 

não está obrigada a contratar serviços das demais empresas do Grupo CM Brasil, havendo 

total autonomia de seus diretores para a contratação de terceiros. 

Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de 

presentes, cursos, viagens etc. 

A CM Asset proíbe o recebimento de presentes por parte de seus colaboradores que possam 

litos de interesse ou que afete de alguma forma o desempenho de suas 

larmente, a empresa não utiliza ferramentas contratadas por terceiros (soft

Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de 

Como parte do Grupo CM Brasil, a CM Asset possui robusta estrutura de contingência focada 

em manter os mais elevados níveis de serviço a cada um de seus clientes, através de suas 

diferentes frentes de atuação. 
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Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e 

Assim como as demais áreas do Grupo CM Brasil, a CM Asset tem seus custos monitorados 

es e relatórios que visam proporcionar aos gestores da 

companhia material analítico quanto ao seu desempenho. Uma vez que a CM Asset é parte 

integrante do Grupo CM Brasil, os custos de transação com valores mobiliários são 

rupo para referência. A CM Asset 

não está obrigada a contratar serviços das demais empresas do Grupo CM Brasil, havendo 

dollar, tais como recebimento de 

A CM Asset proíbe o recebimento de presentes por parte de seus colaboradores que possam 

de alguma forma o desempenho de suas 

larmente, a empresa não utiliza ferramentas contratadas por terceiros (soft 

Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de 

contingência focada 

em manter os mais elevados níveis de serviço a cada um de seus clientes, através de suas 
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Conforme explicado anteriormente, a CM Asset conta com equipe administrativa 

compartilhada com as demais empresas do

time e estrutura de primeira linha para o desenho, operacionalização e periódico teste de sua 

estrutura de contingência.  

 

Assim como as demais empresas do 

preparado com equipamentos à disposição) e lógico de contingência em ambiente externo ao 

site principal, além de gerador próprio para eventuais casos de falta de energia no site 

principal. 

 

O Plano de Continuidade de Negócios foi elaborado levando em consid

desenvolvidos pela CM Asset 

"plano" para minimizar os efeitos que eventuais acontecimentos de naturezas variadas são 

capazes de acarretar ao desenvolvimento dos negócios da CM

detalhado e continuamente aprimorado, f

Negócios, os recursos necessários em equipamentos, instalações e pessoas com o objetivo de 

mitigar os riscos envolvidos na operação. O Plan

desastres internos e externos, bem como falhas em equipamentos, de energia e humanas. 

 

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

cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor

 

A CM Asset não distribui 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.cmcapitalmarkets.com.br/
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Conforme explicado anteriormente, a CM Asset conta com equipe administrativa 

compartilhada com as demais empresas do Grupo CM Brasil. Logo, a companhia conta com 

time e estrutura de primeira linha para o desenho, operacionalização e periódico teste de sua 

Assim como as demais empresas do Grupo, a CM Asset conta com ambientes físico (espaço 

reparado com equipamentos à disposição) e lógico de contingência em ambiente externo ao 

site principal, além de gerador próprio para eventuais casos de falta de energia no site 

O Plano de Continuidade de Negócios foi elaborado levando em consideração os negócios 

 e suas implicações. O documento tem como objetivo descrever o 

"plano" para minimizar os efeitos que eventuais acontecimentos de naturezas variadas são 

capazes de acarretar ao desenvolvimento dos negócios da CM Asset. Através de documento 

detalhado e continuamente aprimorado, foi definido o escopo do Plano de Continuidade de 

Negócios, os recursos necessários em equipamentos, instalações e pessoas com o objetivo de 

mitigar os riscos envolvidos na operação. O Plano de Continuidade de Negócios prevê 

desastres internos e externos, bem como falhas em equipamentos, de energia e humanas. 

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 CM Asset não distribui cotas de fundos de investimento. 

Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual 

r encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução

http://www.cmcapitalmarkets.com.br/ 
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Conforme explicado anteriormente, a CM Asset conta com equipe administrativa 

Grupo CM Brasil. Logo, a companhia conta com 

time e estrutura de primeira linha para o desenho, operacionalização e periódico teste de sua 

conta com ambientes físico (espaço 

reparado com equipamentos à disposição) e lógico de contingência em ambiente externo ao 

site principal, além de gerador próprio para eventuais casos de falta de energia no site 

eração os negócios 

e suas implicações. O documento tem como objetivo descrever o 

"plano" para minimizar os efeitos que eventuais acontecimentos de naturezas variadas são 

Através de documento 

oi definido o escopo do Plano de Continuidade de 

Negócios, os recursos necessários em equipamentos, instalações e pessoas com o objetivo de 

o de Continuidade de Negócios prevê 

desastres internos e externos, bem como falhas em equipamentos, de energia e humanas.  

Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das 

. 30, caso decida atuar na distribuição de 

Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual 

r encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução. 
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11. Contingências6. 

 

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam so

sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da 

empresa, indicando: a) principais fatos; e b) valores, bens ou direitos envolvidos.

Não há. 

 

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não

sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários

figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando

fatos; e b) valores, bens ou direitos envolvidos.

 

Não há. 

 
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

 

Não há. 

 

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em 

julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, e

que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando: a) principais fatos; e b) valores, 

bens ou direitos envolvidos. 

 

Não há. 

 

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em 

julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) ano

que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha 

figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, 

indicando: a) principais fatos; e b) 

 

Não há. 

 

                                                          
6
 A empresa deve informar apenas dados relativo

valores mobiliários, caso exerça outras atividades. 

 
 

 

Página 25 de 40 
 

CM Capital Markets Asset Management Ltda. 
4º andar, Vila Olímpia, 04547-004 – São Paulo, SP – Brasil, Tel: (55 11) 3842

Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam so

sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da 

principais fatos; e b) valores, bens ou direitos envolvidos.

Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não

o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários

figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando

fatos; e b) valores, bens ou direitos envolvidos. 

screver outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em 

julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, e

que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando: a) principais fatos; e b) valores, 

 

Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em 

julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em 

que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha 

figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, 

indicando: a) principais fatos; e b) valores, bens ou direitos envolvidos. 

 

                   

A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de 

valores mobiliários, caso exerça outras atividades.  

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

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 

principais fatos; e b) valores, bens ou direitos envolvidos. 

Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob 

o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários 

figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando: a) principais 

screver outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores. 

Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em 

julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em 

que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando: a) principais fatos; e b) valores, 

Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em 

s 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, 

s à área envolvida na administração de carteiras de 
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12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, 

a) acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos 

últimos 5 (cinco) anos, em decorrênc

CVM, Banco Central do Brasil, 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar 

inabilitado ou suspenso para o exe

entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos

falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação 

de bens, direitos e valores, co

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

administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

comitentes inadimplentes d

contra si levados a protesto. 

 

Declarações no Anexo 12. 
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Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre

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 

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

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 

ressalvada a hipótese de reabilitação; c) impedimentos de 

administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito; e) inclusão em relação de 

comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

  

 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

informando sobre: 

acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos 

ia de atividade sujeita ao controle e fiscalização da 

de Seguros Privados – SUSEP ou da 

PREVIC, incluindo que não está 

rcício de cargo em instituições financeiras e demais 

condenações por crime 

falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação 

ntra 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 

impedimentos de 

administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa; d) 

inclusão em relação de 

e entidade administradora de mercado organizado; e f) títulos 
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ANEXO 1.1 (i) 
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Rua Gomes de Carvalho, 1195 – 4º andar, Vila Olímpia, 0
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ANEXO 1.1 (ii) 
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Fernando Augusto Barros

Qualificação 

 
FERNANDO AUGUSTO BARROSO SOARES
de São Paulo, Estado de São Paulo, e inscrito no 
 

Perfil Profissional 

 

Graduado em Ciências Econômicas pela UGF

Fundação Getúlio Vargas - RJ. Desenvolveu carreira trabalhando em Bancos de Investimento, 

Gestoras de Recursos e Corretoras de Valores. Desempenhou como principal atividade a 

administração de carteiras propriet

futuros e de opções. Nas instituições onde atuou como sócio e executivo, foi integrante dos 

comitês de investimento, produtos e risco, sendo também responsável pelas estratégias de 

asset allocation em fundos de renda fixa, renda variável e multimercados. Foi professor da 

Apimec em cursos de derivarivos e futuros destinados a estudantes universitários e 

profissionais de mercado. Possui conhecimento específico no desenvolvimento de modelos 

matemáticos de apreçamento e gerenciamento de livro de opções, bem como na modelagem 

de cenários por inferência estatística. Neste período proferiu inúmeras palestras junto a 

investidores tendo como foco a gestão de risco através de estruturas de hedge, sendo 

responsável pela distribuição e administração de livro de opções para clientes wealth e 

institucionais. Atualmente como diretor na CM Capital Asset Management é responsável pela 

estrutura operacional da gestora com 18 fundos e 2,1 sob AUM. É administrador de recursos

desde 2009 e Analista (CNPI) desde 2007, tendo participado em comitês de produtos junto a 

Anbima. 

 

Formação Acadêmica 

 

1991 – Pós Graduação em Teoria Econômica 

1989 – Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade 
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ANEXO 8.4 

Fernando Augusto Barroso Soares 

FERNANDO AUGUSTO BARROSO SOARES, brasileiro, casado, economista, residente na Cidade 
São Paulo, Estado de São Paulo, e inscrito no CPF/MF, sob n. 803.395.497-34.

raduado em Ciências Econômicas pela UGF - RJ e Pós Graduado em Teoria Econômica pela 

RJ. Desenvolveu carreira trabalhando em Bancos de Investimento, 

Gestoras de Recursos e Corretoras de Valores. Desempenhou como principal atividade a 

administração de carteiras proprietárias e modelagem de produtos financeiros nos mercados 

futuros e de opções. Nas instituições onde atuou como sócio e executivo, foi integrante dos 

comitês de investimento, produtos e risco, sendo também responsável pelas estratégias de 

fundos de renda fixa, renda variável e multimercados. Foi professor da 

Apimec em cursos de derivarivos e futuros destinados a estudantes universitários e 

profissionais de mercado. Possui conhecimento específico no desenvolvimento de modelos 

apreçamento e gerenciamento de livro de opções, bem como na modelagem 

de cenários por inferência estatística. Neste período proferiu inúmeras palestras junto a 

investidores tendo como foco a gestão de risco através de estruturas de hedge, sendo 

pela distribuição e administração de livro de opções para clientes wealth e 

institucionais. Atualmente como diretor na CM Capital Asset Management é responsável pela 

estrutura operacional da gestora com 18 fundos e 2,1 sob AUM. É administrador de recursos

desde 2009 e Analista (CNPI) desde 2007, tendo participado em comitês de produtos junto a 

Pós Graduação em Teoria Econômica – Fundação Getúlio Vargas – FGV (RJ) 

Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Gama Filho – UGF (RJ)

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

, residente na Cidade 
34. 

RJ e Pós Graduado em Teoria Econômica pela 

RJ. Desenvolveu carreira trabalhando em Bancos de Investimento, 

Gestoras de Recursos e Corretoras de Valores. Desempenhou como principal atividade a 

árias e modelagem de produtos financeiros nos mercados 

futuros e de opções. Nas instituições onde atuou como sócio e executivo, foi integrante dos 

comitês de investimento, produtos e risco, sendo também responsável pelas estratégias de 

fundos de renda fixa, renda variável e multimercados. Foi professor da 

Apimec em cursos de derivarivos e futuros destinados a estudantes universitários e 

profissionais de mercado. Possui conhecimento específico no desenvolvimento de modelos 

apreçamento e gerenciamento de livro de opções, bem como na modelagem 

de cenários por inferência estatística. Neste período proferiu inúmeras palestras junto a 

investidores tendo como foco a gestão de risco através de estruturas de hedge, sendo 

pela distribuição e administração de livro de opções para clientes wealth e 

institucionais. Atualmente como diretor na CM Capital Asset Management é responsável pela 

estrutura operacional da gestora com 18 fundos e 2,1 sob AUM. É administrador de recursos 

desde 2009 e Analista (CNPI) desde 2007, tendo participado em comitês de produtos junto a 

FGV (RJ)  

UGF (RJ) 
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Formação Complementar 

 

2008 – Econometria Aplicada 

2004 – Asset Management – FCE/ANDIMA

2002 – Curso Formação de Profissionais em Mercados Derivativos 

1999 – Operações com Renda Fixa 

1989 – Análise de Investimento 

1986 – Matemática Financeira Aplicada 

 

Certificações 

 

� Administrador de Carteira 

� Analista de Investimento 

/ CVM. 

� CPA – 20 - Associação Nacional dos Bancos de Investimento 

� Operador em Mercado de Capitais 

� Operador em Mercado de Opções 

� Agente Autônomo de Investimento 

 

Atuação Profissional 

 

CM Capital Asset Management Ltda.

Vinculo Institucional: Março 2018 

Enquadramento Funcional: Diretor de Estruturação

Atividades: Responsável por toda área operacional da gestora, exercendo funções de

gestão dos fundos de investimentos (FIA/FIDC/FIM/FII e Clubes), análise macro/micro 

econômica (Comitês de Investimento e Estratégia), análise de crédito (Comitê de Crédito e 

Novos Produtos) e análise de risco.

Responsável pela coordenação de equipe mul

total de R$ 2,1 bilhões.  
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Econometria Aplicada – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas –

FCE/ANDIMA 

Curso Formação de Profissionais em Mercados Derivativos – BM&F 

com Renda Fixa – ANDIMA 

Análise de Investimento – BVRJ 

Matemática Financeira Aplicada – BVRJ 

Administrador de Carteira – Ato Declaratório nº 10.490, de 15 de julho de 2009. 

Analista de Investimento - Certificado Nacional dos Profissionais de Investimento CNPI 

Associação Nacional dos Bancos de Investimento – ANBIMA.

Operador em Mercado de Capitais – BOVESPA / BVRJ. 

Operador em Mercado de Opções – BOVESPA / BVRJ. 

Agente Autônomo de Investimento – ANCOR / CVM (Registro Cancelado

CM Capital Asset Management Ltda. 

Vinculo Institucional: Março 2018 – Atualmente 

Enquadramento Funcional: Diretor de Estruturação 

Atividades: Responsável por toda área operacional da gestora, exercendo funções de

gestão dos fundos de investimentos (FIA/FIDC/FIM/FII e Clubes), análise macro/micro 

econômica (Comitês de Investimento e Estratégia), análise de crédito (Comitê de Crédito e 

Novos Produtos) e análise de risco. 

Responsável pela coordenação de equipe multidisciplinar para gestão de 18 fundos, com AUM 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

– FIPE (SP) 

Ato Declaratório nº 10.490, de 15 de julho de 2009.  

Profissionais de Investimento CNPI 

ANBIMA. 

Registro Cancelado). 

Atividades: Responsável por toda área operacional da gestora, exercendo funções de co-

gestão dos fundos de investimentos (FIA/FIDC/FIM/FII e Clubes), análise macro/micro 

econômica (Comitês de Investimento e Estratégia), análise de crédito (Comitê de Crédito e 

tidisciplinar para gestão de 18 fundos, com AUM 
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CM Capital CCTVM Ltda. 

Vinculo Institucional: Dezembro 2015 a Fevereiro 2018 

Enquadramento Funcional: Head Derivativos & Produtos

Atividades: Integrante do comitê macro econômico 

modelagem de produtos e estratégias com derivativos indexados a Equities, FX, Renda Fixa e 

Commodities. Criação de área dedicada a modelagem e distribuição de COE 

Operações Estruturadas. Administração de b

mercado de equity, para clientes institucionais e wealth.

 

ICAP (Brasil) CTVM Ltda. 

Vinculo Institucional: Outubro 2012 

Enquadramento Funcional: Head Derivativos & Produtos

Atividades: Integrante do comitê macro econômico e de estratégia. Administração de book de 

derivativos destinado a gestão de risco no mercado de equity, para clientes institucionais e 

wealth.  

 

Banco Modal S.A 

Vínculo Institucional: Janeiro 2011 

Enquadramento Funcional: Derivatives Sales & Trading

Atividades: Integrante do comitê de investimento da tesouraria e responsável pela área de 

sales/trading de derivativos indexados a índice e ações. Responsável pelo desenvolvimento de 

estruturas de Hedge e Fundos de C

management e clientes institucionais. 

 

NSG Capital Administradora de Recursos S.A

Vínculo Institucional Outubro 2010 

Enquadramento Funcional: Associado

Atividades: Responsável pela mesa de

 

Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A.

Vínculo Institucional Outubro 2006 
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Vinculo Institucional: Dezembro 2015 a Fevereiro 2018  

Enquadramento Funcional: Head Derivativos & Produtos 

Atividades: Integrante do comitê macro econômico e de estratégia. Responsável pela 

modelagem de produtos e estratégias com derivativos indexados a Equities, FX, Renda Fixa e 

Commodities. Criação de área dedicada a modelagem e distribuição de COE 

Operações Estruturadas. Administração de book de derivativos destinado a gestão de risco no 

mercado de equity, para clientes institucionais e wealth. 

Vinculo Institucional: Outubro 2012 – Outubro 2015  

Enquadramento Funcional: Head Derivativos & Produtos 

rante do comitê macro econômico e de estratégia. Administração de book de 

derivativos destinado a gestão de risco no mercado de equity, para clientes institucionais e 

Vínculo Institucional: Janeiro 2011 – Junho 2012  

Funcional: Derivatives Sales & Trading 

Atividades: Integrante do comitê de investimento da tesouraria e responsável pela área de 

sales/trading de derivativos indexados a índice e ações. Responsável pelo desenvolvimento de 

estruturas de Hedge e Fundos de Capital Protegido, distribuídos nas áreas de wealth 

management e clientes institucionais.  

NSG Capital Administradora de Recursos S.A 

Vínculo Institucional Outubro 2010 – Janeiro 2011  

Enquadramento Funcional: Associado 

Atividades: Responsável pela mesa de derivativos do Grupo NSG.  

Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A. 

Vínculo Institucional Outubro 2006 – Outubro 2010  

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

e de estratégia. Responsável pela 

modelagem de produtos e estratégias com derivativos indexados a Equities, FX, Renda Fixa e 

Commodities. Criação de área dedicada a modelagem e distribuição de COE – Certificado de 

ook de derivativos destinado a gestão de risco no 

rante do comitê macro econômico e de estratégia. Administração de book de 

derivativos destinado a gestão de risco no mercado de equity, para clientes institucionais e 

Atividades: Integrante do comitê de investimento da tesouraria e responsável pela área de 

sales/trading de derivativos indexados a índice e ações. Responsável pelo desenvolvimento de 

apital Protegido, distribuídos nas áreas de wealth 



 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 – 4º andar, Vila Olímpia, 0

Enquadramento Funcional: Superintendente de Tesouraria

Atividades: Integrante do comitê de investimento da tesouraria e responsável pe

sales/trading de derivativos indexados a Equities (Index and Single Names). Responsável pelo 

desenvolvimento de estruturas de Hedge e Fundos de Capital Protegido, distribuídos nas áreas 

de private banking e institucional do Banif Banco de Invest

rede de agencias do Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil) S.A. 

 

Positiva DTVM LTDA. 

Vínculo Institucional 2005 – 2006

Enquadramento Funcional: Associado

Atividades: Responsável pela mesa de derivativos da DTVM.

 

Mercatto Gestão de Recursos Ltda.

Vínculo Institucional 2002 - 2004 

Enquadramento Funcional: Sócio

Atividades: Membro do comitê gestor e co

mediante análise de cenários. Representava a gestora junto a investido

institucional e wealth, sendo responsável pela modelagem de fundos exclusivos dedicados a 

gestão de risco em de renda variável. 

 

Sirotsky Asset Management Ltda.

Vínculo Institucional 2001 - 2002 

Enquadramento Funcional: Associado

Atividades: Membro do comitê gestor e co

mediante análise de cenários. Representava a gestora junto a investidores dos segmentos 

institucional e wealth, sendo responsável pela modelagem de fundos exclusivos dedicados a

gestão de risco em de renda variável. 

 

2BS Empreendimentos Financeiros Ltda.

Vínculo Institucional 1996 - 2001 

Enquadramento Funcional: Sócio 
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Enquadramento Funcional: Superintendente de Tesouraria 

Atividades: Integrante do comitê de investimento da tesouraria e responsável pe

sales/trading de derivativos indexados a Equities (Index and Single Names). Responsável pelo 

desenvolvimento de estruturas de Hedge e Fundos de Capital Protegido, distribuídos nas áreas 

de private banking e institucional do Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A., bem como na 

Banco Internacional do Funchal (Brasil) S.A.  

2006 

Enquadramento Funcional: Associado 

Atividades: Responsável pela mesa de derivativos da DTVM. 

Mercatto Gestão de Recursos Ltda. 

2004  

Enquadramento Funcional: Sócio 

Atividades: Membro do comitê gestor e co-responsável pela estratégia de investimento 

mediante análise de cenários. Representava a gestora junto a investidores dos segmentos 

institucional e wealth, sendo responsável pela modelagem de fundos exclusivos dedicados a 

gestão de risco em de renda variável.  

Sirotsky Asset Management Ltda. 

2002  

Enquadramento Funcional: Associado 

ades: Membro do comitê gestor e co-responsável pela estratégia de investimento 

mediante análise de cenários. Representava a gestora junto a investidores dos segmentos 

institucional e wealth, sendo responsável pela modelagem de fundos exclusivos dedicados a

gestão de risco em de renda variável.  

2BS Empreendimentos Financeiros Ltda. 

2001  

Enquadramento Funcional: Sócio - Gerente 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

Atividades: Integrante do comitê de investimento da tesouraria e responsável pela área de 

sales/trading de derivativos indexados a Equities (Index and Single Names). Responsável pelo 

desenvolvimento de estruturas de Hedge e Fundos de Capital Protegido, distribuídos nas áreas 

imento (Brasil) S.A., bem como na 

responsável pela estratégia de investimento 

res dos segmentos 

institucional e wealth, sendo responsável pela modelagem de fundos exclusivos dedicados a 

responsável pela estratégia de investimento 

mediante análise de cenários. Representava a gestora junto a investidores dos segmentos 

institucional e wealth, sendo responsável pela modelagem de fundos exclusivos dedicados a 



 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 – 4º andar, Vila Olímpia, 0

Atividades: Atuava em finanças corporativas através da análise de operações de captação de 

recursos via emissão de debêntures. Era membro efetivo da SOMA/Bovespa e sócio fundador 

da ABCR (atual ABVCAP) – Associação Brasileira de Capital de Risco, onde atuou em projetos 

com linhas de recursos provenientes e programas de financiamento na FINEP / SEBRAE e 

BNDES.  

 

Previbank CCVM Ltda. 

Vínculo Institucional Janeiro 1995 

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management

Atividades: Proprietary Trading 

(Book de opções indexado a Equities).

 

Banco Rural S.A. 

Vínculo Institucional Junho 1994 

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management

Atividades: Proprietary Trading 

(Book de opções indexado a Equities).

 

City CCVM Ltda. 

Vínculo Institucional Agosto 1993 

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management

Atividades: Proprietary Trading 

(Book de opções indexado a Equities).  

 

Atlântica CTVM Ltda. 

Vínculo Institucional Janeiro 1992 

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management

Atividades: Proprietary Trading 

(Book de opções indexado a Equities).  

Umuarama CTVM Ltda. 

Vínculo Institucional Março 1989 

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management
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Atividades: Atuava em finanças corporativas através da análise de operações de captação de 

ia emissão de debêntures. Era membro efetivo da SOMA/Bovespa e sócio fundador 

Associação Brasileira de Capital de Risco, onde atuou em projetos 

com linhas de recursos provenientes e programas de financiamento na FINEP / SEBRAE e 

Vínculo Institucional Janeiro 1995 – Setembro 1995  

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management

Atividades: Proprietary Trading – Responsável pelo gerenciamento de carteira proprietária 

opções indexado a Equities). 

Vínculo Institucional Junho 1994 – Setembro 1994  

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management

Atividades: Proprietary Trading – Responsável pelo gerenciamento de carteira pro

(Book de opções indexado a Equities). 

Vínculo Institucional Agosto 1993 – Junho 1994  

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management

Atividades: Proprietary Trading – Responsável pelo gerenciamento de carteira proprietária 

(Book de opções indexado a Equities).   

Vínculo Institucional Janeiro 1992 – Junho 1993  

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management

Atividades: Proprietary Trading – Responsável pelo gerenciamento de carteira proprietária 

(Book de opções indexado a Equities).   

Vínculo Institucional Março 1989 – Junho 1990  

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

Atividades: Atuava em finanças corporativas através da análise de operações de captação de 

ia emissão de debêntures. Era membro efetivo da SOMA/Bovespa e sócio fundador 

Associação Brasileira de Capital de Risco, onde atuou em projetos 

com linhas de recursos provenientes e programas de financiamento na FINEP / SEBRAE e 

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management 

Responsável pelo gerenciamento de carteira proprietária 

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management 

Responsável pelo gerenciamento de carteira proprietária 

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management 

de carteira proprietária 

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management 

vel pelo gerenciamento de carteira proprietária 

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management 
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Atividades: Proprietary Trading 

(Book de opções indexado a Equities).  

 

Convenção CV Ltda. 

Vínculo Institucional: Outubro 1985 

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management

Atividades: Proprietary Trading 

(Book de opções indexado a Equities).  

 

Atividades Complementares 

 

� Membro Efetivo da Apimec do Estado de São Paulo 

Profissionais de Inves

� Assessor da Presidência da Abamec

Mercado de Capitais 2004 

� Integrante do Grupo Executivo do Setor de Serviços Financeiros da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômi

� Coordenador e Professor do Programa de Cursos Avançados em Finanças da Abamec

RJ, certificados pela UFF 

� Participação em comitês de produtos 

Investimentos – FUNCEF / Brasília 

de Risco e Estruturas de Hedge”.

� Projeto Universo Abamec

Capitais e Cenário Macroeconômico Nacional”.

� VII Encontro Abamec Cemig 

� 1º Seminário de Previdência Publica Municipal de Niterói 

� 6º Encontro de Profissionais de Beneficio das EFPC’s 

� 1º Congresso Internacional de Derivativos e Mercado Financeiro 

� Seminário Avançado em Finanças Corporativas 

� II Seminário Internacional de Fundos de Pensão 

� 18º Congresso Apimec de Mercado de Capitais 

� 22º ao 39º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão 
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Trading – Responsável pelo gerenciamento de carteira proprietária 

(Book de opções indexado a Equities).   

Vínculo Institucional: Outubro 1985 – Junho 1986  

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management

tividades: Proprietary Trading – Responsável pelo gerenciamento de carteira proprietária 

(Book de opções indexado a Equities).   

 

Membro Efetivo da Apimec do Estado de São Paulo – Associação dos Analistas e 

Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais. 

Assessor da Presidência da Abamec-RJ – Associação Brasileira dos Analistas do 

Mercado de Capitais 2004 – 2006. 

Integrante do Grupo Executivo do Setor de Serviços Financeiros da Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômico – Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Coordenador e Professor do Programa de Cursos Avançados em Finanças da Abamec

RJ, certificados pela UFF – Universidade Federal Fluminense – 2005. 

Participação em comitês de produtos – Anbima. 1º Seminário de

FUNCEF / Brasília – Participação como seminarista em painel “Gestão 

de Risco e Estruturas de Hedge”. 

Projeto Universo Abamec-RJ – Participação como seminarista em painel “Mercados de 

Capitais e Cenário Macroeconômico Nacional”. 

VII Encontro Abamec Cemig – CEMIG. 

1º Seminário de Previdência Publica Municipal de Niterói – NITEROI PREV.

6º Encontro de Profissionais de Beneficio das EFPC’s – SINDAPP.  

1º Congresso Internacional de Derivativos e Mercado Financeiro – BM&F.

vançado em Finanças Corporativas – ASWATH DAMODARAN.

II Seminário Internacional de Fundos de Pensão – ABRAPP.  

18º Congresso Apimec de Mercado de Capitais – APIMEC. 

22º ao 39º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão – ABRAPP. 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

Responsável pelo gerenciamento de carteira proprietária 

Enquadramento Funcional: Head of Derivatives Trading and Portfólio Management 

Responsável pelo gerenciamento de carteira proprietária 

Associação dos Analistas e 

Associação Brasileira dos Analistas do 

Integrante do Grupo Executivo do Setor de Serviços Financeiros da Secretaria de 

Governo do Estado do Rio de Janeiro – 2006. 

Coordenador e Professor do Programa de Cursos Avançados em Finanças da Abamec-

Anbima. 1º Seminário de Política de 

Participação como seminarista em painel “Gestão 

Participação como seminarista em painel “Mercados de 

NITEROI PREV. 

BM&F. 

ASWATH DAMODARAN. 



 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 – 4º andar, Vila Olímpia, 0

 

Reportagens e Matérias Publ

 

� “Ibovespa tem alta, mas giro segue fraco” 

� “Exportadoras sobem com dólar e puxam Ibovespa” 

� “Mercado tem dia de forte nervosismo” 

� “Ibovespa volta a subir, mas

Econômico 27/06/2018.

� “Ibovespa interrompe sequencia de 5 quedas” 

�  “Ibovespa volta a cair com piora na percepção de risco global” 

18/05/2018. 

� “Ibovespa reduz ganhos e se acomoda abaixo dos 87 mil pontos” 

22/02/2018. 

� “Após Tocar os 77 mil pontos, Ibovespa cede e fecha em queda de 0,22%” 

Econômico 04/10/2017.

� “Ibovespa cai pelo sexto pregão consecutivo e volta aos 73 mil pontos” 

Econômico 29/09/2017.   

�  “Risco e dólar sobem no dia da troca de ministro” 

� SISTEMA FINANCEIRO “Juros altos, lucro fácil” Correio Braziliense 23/02/2006.

� ECONOMIA “Índice que mede a possibilidade de o país dar calote n

depois da quitação do débito de US$ 15,5 bilhões com o FMI. Bolsa de Valores de São 

Paulo encerra o dia batendo recorde” 

� POLÍTICA “Incerteza sobre a permanência de Palocci no comando da economia faz 

bolsa cair, dólar dar um salto, risco Brasil aumentar e juros futuros retomarem 

processo de alta” - Correio Braziliense 15/11/2005.

� POLÍTICA ECONÔMICA “Arrocho fiscal conduzido pelo ministro da Fazenda atingiu R$ 

95 bilhões entre janeiro e outubro deste ano,

da meta anual. Dilma, no entanto, quer gastar mais” Correio Braziliense 29/11/2005.

� “Expansão acelerada” 

� “Palocci, o ministro teflon” 

� POLÍTICA “Oposição ataca ajuda a Meirelles” 

� ECONOMIA “Operação Meirelles” 
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Reportagens e Matérias Publicadas 

“Ibovespa tem alta, mas giro segue fraco” – Valor Econômico 06/09/2018. 

“Exportadoras sobem com dólar e puxam Ibovespa” – Valor Econômico 23/08/2018.

“Mercado tem dia de forte nervosismo” – Valor Econômico 07/08/2018. 

“Ibovespa volta a subir, mas tem dificuldade para sair dos 71 mil pontos” 

Econômico 27/06/2018. 

“Ibovespa interrompe sequencia de 5 quedas” – Valor Econômico 13/06/2018. 

“Ibovespa volta a cair com piora na percepção de risco global” – 

eduz ganhos e se acomoda abaixo dos 87 mil pontos” –

“Após Tocar os 77 mil pontos, Ibovespa cede e fecha em queda de 0,22%” 

Econômico 04/10/2017. 

“Ibovespa cai pelo sexto pregão consecutivo e volta aos 73 mil pontos” 

Econômico 29/09/2017.    

“Risco e dólar sobem no dia da troca de ministro” - Correio Braziliense 29/3/2006.

SISTEMA FINANCEIRO “Juros altos, lucro fácil” Correio Braziliense 23/02/2006.

ECONOMIA “Índice que mede a possibilidade de o país dar calote na dívida externa cai 

depois da quitação do débito de US$ 15,5 bilhões com o FMI. Bolsa de Valores de São 

Paulo encerra o dia batendo recorde” – Correio Braziliense 15/12/2005.

POLÍTICA “Incerteza sobre a permanência de Palocci no comando da economia faz 

lsa cair, dólar dar um salto, risco Brasil aumentar e juros futuros retomarem 

Correio Braziliense 15/11/2005. 

POLÍTICA ECONÔMICA “Arrocho fiscal conduzido pelo ministro da Fazenda atingiu R$ 

95 bilhões entre janeiro e outubro deste ano, um valor histórico e R$ 12 bilhões acima 

da meta anual. Dilma, no entanto, quer gastar mais” Correio Braziliense 29/11/2005.

“Expansão acelerada” - Correio Braziliense 16/9/2005. 

“Palocci, o ministro teflon” - Correio Braziliense 7/6/2005. 

ção ataca ajuda a Meirelles” – Correio Braziliense 18 /09/2004.

ECONOMIA “Operação Meirelles” - Correio Braziliense 30/07/2004. 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

Valor Econômico 06/09/2018.  

Valor Econômico 23/08/2018. 

Valor Econômico 07/08/2018.  

tem dificuldade para sair dos 71 mil pontos” – Valor 

Valor Econômico 13/06/2018.  

 Valor Econômico 

– Valor Econômico 

“Após Tocar os 77 mil pontos, Ibovespa cede e fecha em queda de 0,22%” – Valor 

“Ibovespa cai pelo sexto pregão consecutivo e volta aos 73 mil pontos” – Valor 

Correio Braziliense 29/3/2006. 

SISTEMA FINANCEIRO “Juros altos, lucro fácil” Correio Braziliense 23/02/2006. 

a dívida externa cai 

depois da quitação do débito de US$ 15,5 bilhões com o FMI. Bolsa de Valores de São 

Correio Braziliense 15/12/2005. 

POLÍTICA “Incerteza sobre a permanência de Palocci no comando da economia faz 

lsa cair, dólar dar um salto, risco Brasil aumentar e juros futuros retomarem 

POLÍTICA ECONÔMICA “Arrocho fiscal conduzido pelo ministro da Fazenda atingiu R$ 

um valor histórico e R$ 12 bilhões acima 

da meta anual. Dilma, no entanto, quer gastar mais” Correio Braziliense 29/11/2005. 

Correio Braziliense 18 /09/2004. 
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� ECONOMIA “Discussão, agora, é se juros sobem” 

 

Idioma e Áreas de Conhecimento 

 

� Português (Nativo) / Inglês

� Modelos de Precificação Proprietários 

Derman-Toy 

� Modelos de Precificação e Análise de Portfolio 

� Modelo Econométrico 
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ECONOMIA “Discussão, agora, é se juros sobem” - Correio Braziliense 16/08/2004.

Idioma e Áreas de Conhecimento  

ivo) / Inglês 

Modelos de Precificação Proprietários – Black-Scholes / Garman-

Modelos de Precificação e Análise de Portfolio – Bloomberg  

Modelo Econométrico – EViews 

 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

Correio Braziliense 16/08/2004. 

-Kolhagen / Black 



 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 – 4º andar, Vila Olímpia, 0

 

 
 
Qualificação 

 
MAURO DE ANDRADE:, brasileiro, casado, 
de São Paulo, e inscrito no CPF/MF

Perfil Profissional 

Experiência profissional desenvolvida em empresas multinacionais e nacionais de vários 

segmentos – Financeiro e Serviços onde atuo a mais de 25 anos, desenvolvendo carreira com 

uma atuação nas áreas de controladoria abrangendo: Compliance, Contabilidade, 

Departamento de Financeiro, Back Office, Riscos, Custos, Orçamento, Recursos Humanos e 

Jurídicos; 

 

Atualmente como responsável pela gestão da área Departamentos de Controladoria, Cadastro, 

Contabilidade, RH e Financeiro em suas atividades como Liquidações Financeiras de Bovespa, 

BM&F e Títulos, fechamentos mensais e anuais das áreas contábeis, fisca

dos resultados e orientando os Departamentos Compliance, Cadastro, Back Office, RH e 

Jurídico em suas atividades e na elaboração de relatórios gerenciais e contábeis para diretorias 

locais e para matriz no exterior;

 

Experiência em reestruturação do departamento Contábil e Financeiro normatizando as 

rotinas pertinentes à área, otimização das tarefas implementando automatização de relatórios 

de fechamentos mensais, implantação de melhorias nos controles internos do depto. 

Financeiro e elaboração de Budget e Cash Flow;

 

Experiência em coordenação de integração contábil de sistemas integrados de gestão 

participando na implantação dos módulos, Contábil, Financeiro, Custos e Folha de pagamento, 

implementação de centros de custos elaboração de

acompanhamento dos trabalhos auditorias interna e externas como PQO e BSM, e 

atendimento à fiscalização a todos orgãos reguladores como BACEN, RFB, etc;
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ANEXO 8.5 

Mauro de Andrade 

, brasileiro, casado, contador, residente na Cidade de São Paulo, Estado 
CPF/MF, sob n. 132.660.788-02. 

 

   

Experiência profissional desenvolvida em empresas multinacionais e nacionais de vários 

Financeiro e Serviços onde atuo a mais de 25 anos, desenvolvendo carreira com 

uma atuação nas áreas de controladoria abrangendo: Compliance, Contabilidade, 

Departamento de Financeiro, Back Office, Riscos, Custos, Orçamento, Recursos Humanos e 

Atualmente como responsável pela gestão da área Departamentos de Controladoria, Cadastro, 

Contabilidade, RH e Financeiro em suas atividades como Liquidações Financeiras de Bovespa, 

BM&F e Títulos, fechamentos mensais e anuais das áreas contábeis, fiscal e custos, apuração 

dos resultados e orientando os Departamentos Compliance, Cadastro, Back Office, RH e 

Jurídico em suas atividades e na elaboração de relatórios gerenciais e contábeis para diretorias 

locais e para matriz no exterior; 

struturação do departamento Contábil e Financeiro normatizando as 

rotinas pertinentes à área, otimização das tarefas implementando automatização de relatórios 

de fechamentos mensais, implantação de melhorias nos controles internos do depto. 

aboração de Budget e Cash Flow; 

Experiência em coordenação de integração contábil de sistemas integrados de gestão 

participando na implantação dos módulos, Contábil, Financeiro, Custos e Folha de pagamento, 

implementação de centros de custos elaboração de demonstrações contábeis consolidadas, 

acompanhamento dos trabalhos auditorias interna e externas como PQO e BSM, e 

atendimento à fiscalização a todos orgãos reguladores como BACEN, RFB, etc;

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

São Paulo, Estado 

Experiência profissional desenvolvida em empresas multinacionais e nacionais de vários 

Financeiro e Serviços onde atuo a mais de 25 anos, desenvolvendo carreira com 

uma atuação nas áreas de controladoria abrangendo: Compliance, Contabilidade, 

Departamento de Financeiro, Back Office, Riscos, Custos, Orçamento, Recursos Humanos e 

Atualmente como responsável pela gestão da área Departamentos de Controladoria, Cadastro, 

Contabilidade, RH e Financeiro em suas atividades como Liquidações Financeiras de Bovespa, 

l e custos, apuração 

dos resultados e orientando os Departamentos Compliance, Cadastro, Back Office, RH e 

Jurídico em suas atividades e na elaboração de relatórios gerenciais e contábeis para diretorias 

struturação do departamento Contábil e Financeiro normatizando as 

rotinas pertinentes à área, otimização das tarefas implementando automatização de relatórios 

de fechamentos mensais, implantação de melhorias nos controles internos do depto. 

Experiência em coordenação de integração contábil de sistemas integrados de gestão 

participando na implantação dos módulos, Contábil, Financeiro, Custos e Folha de pagamento, 

demonstrações contábeis consolidadas, 

acompanhamento dos trabalhos auditorias interna e externas como PQO e BSM, e 

atendimento à fiscalização a todos orgãos reguladores como BACEN, RFB, etc; 



 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 – 4º andar, Vila Olímpia, 0

 

Experiência da legislação Societária, tributária e Contábil, ap

indiretos e preenchimentos de documentação de aspectos fiscais e regulatórios como: ECD, 

ECF, E-FINANCEIRO, DCTF, DIRF, PEDCOMP, DIF, DLO, DRM, DRL, SISCOSERV, etc.;

 

HISTÓRICO PROFISSIONAL 

 

De 1.999 até o presente: 

• C.M. CAPITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

- 2.013 / Diretor de Financeiro e de Contabilidade;

- 2.005 / Controler Financeiro e Contador;

- 1.999 / Contador. 

     

De 1.990 a 1999  

• GRUPO BANCO REAL S.A  

SUB-CONTADOR 

 

FORMAÇÃO 

 2017 – MBA em  Finanças, Controladoria e Auditoria 

2005 – Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais (Direito)

Castelo Branco 

1999 - Graduação em Ciências Contábeis 

1993 - Técnico em Contabi

 

IDIOMAS 

 Inglês avançado  

 

CURSOS EXTRA-CURRICULARES

– Participação em diversos seminários sobre Direito Tributário.

– Conversão de valores em moeda estrangeira 

– Demonstrações Contábeis para Preparadores de Balanço 
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Experiência da legislação Societária, tributária e Contábil, apuração de Impostos diretos e 

indiretos e preenchimentos de documentação de aspectos fiscais e regulatórios como: ECD, 

FINANCEIRO, DCTF, DIRF, PEDCOMP, DIF, DLO, DRM, DRL, SISCOSERV, etc.;

PITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

2.013 / Diretor de Financeiro e de Contabilidade; 

2.005 / Controler Financeiro e Contador; 

Finanças, Controladoria e Auditoria – FGV 

Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais (Direito) – Universidade Camilo 

Graduação em Ciências Contábeis – Universidade Camilo Castelo Branco

Técnico em Contabilidade - E.E.P.S.G Infante Don Henrique. 

CURRICULARES 

Participação em diversos seminários sobre Direito Tributário. 

Conversão de valores em moeda estrangeira – Prodep – 06/2000 

para Preparadores de Balanço – I.O.B  
 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 

uração de Impostos diretos e 

indiretos e preenchimentos de documentação de aspectos fiscais e regulatórios como: ECD, 

FINANCEIRO, DCTF, DIRF, PEDCOMP, DIF, DLO, DRM, DRL, SISCOSERV, etc.; 

PITAL MARKETS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. 

Universidade Camilo 

Universidade Camilo Castelo Branco 



 

Rua Gomes de Carvalho, 1195 – 4º andar, Vila Olímpia, 0
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ANEXO 12 

 

 

Brasil, Tel: (55 11) 3842-1122 
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