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Apresentação 

 

O objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de Investimento 
(“Questionário Due Diligence”) é o de conferir maior racionalidade aos processos de diligência 
voltados para a seleção e a alocação de recursos em fundos de investimento, com o 
estabelecimento de um padrão único para o questionário a ser utilizado nesses processos. 
Geralmente aplicado por investidores institucionais ou alocadores de recursos ao gestor do 
fundo de investimento no qual se pretende investir, o Questionário Due Diligence foi elaborado 
e será periodicamente revisado por um Grupo de Trabalho formado por associados à 
ANBIMA. Sua utilização, contudo, não inibe a troca de informações adicionais acerca de 
questões eventualmente não contempladas no documento entre as partes envolvidas.  

O Documento contém 3 Seções:  

Seção 1 – Informações sobre a Empresa 

Seção 2 – Informações sobre o Fundo de Investimento 

Seção 3 – Resumos Profissionais 

A adoção do documento é recomendada pelo Código de Regulação e Melhores Práticas de 
Fundos de Investimentos. 
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1) Informações sobre a Empresa 

 

1 - Informações Cadastrais 

1.1 Razão Social 

Rio Bravo Investimentos Ltda 

1.2 Nome de fantasia 

Rio Bravo Investimentos 

1.3 Endereço 

Av. Chedid Jafet 222, Bloco B - 3° Andar 

1.4 CNPJ 

03.864.607/0001-08 

1.5 Data de constituição 

Junho de 2000 

1.6 Telefone  

(11) 3509 6600 

1.7 Fax 

(11) 3509 6699 

1.8 Website 

www.riobravo.com.br 

1.9 Quais são as autoridades regulatórias em que a empresa possui registro? Fornecer 
detalhes sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade. 

Abaixo, encontram-se os atos declaratórios de registro junto a CVM referente a empresa Rio Bravo 
Investimentos Ltda, responsável pela gestão de fundos de investimentos regulamentados pela 
Instrução CVM N° 409/2003. 

• Ato Declaratório CVM Nº 6051, datado de 27 de julho de 2000, para a Rio Bravo 
Investimentos Ltda. 
 

1.10 Membro de associações de classe? Quais? 

A Rio Bravo Investimentos Ltda é membro das seguintes associações de classe: ANBIMA e 
ABVCAP  

1.11 Nome de quem responde o questionário 

Eduardo Rodrigues 

1.12 Cargo 

Analista de Middle Office 

1.13 Telefone para contato 

(11) 3509 6738 

1.14 Fax 

(11) 3509 6699 

1.15 E-mail para contato 

cadastro@riobravo.com.br 

 

2 - Informações Institucionais 

2.1 Quadro societário: nomes dos principais sócios e respectivas participações (anexar 
Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3) 

Segue anexo organograma do Grupo Rio Bravo. 

2.2 Principais alterações no quadro societário nos últimos cinco anos. 

 
2017 – Saídas: Luis Tognotti Costa, Renan de Melo Carvalho, Deyllison de Melo e Augusto Afonso 
Martins; 
 
2016 – Saídas: Eduardo Lima Monte, Luiz Borges de Medeiros Neto, José Alberto Diniz e Silvio 
Torquato Junqueira; 

http://www.riobravo.com.br/
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Ingressos: Rodrigo Sarti, Thales Aires de Paiva, Gustavo Linari e Charles Laganá Putz. 
 
INGRESSO DO SÓCIO MAJORITÁRIO FOSUN: Em agosto de 2016, o controle acionário da Rio 
Bravo é adquirido pela Fosun, um dos maiores conglomerados empresariais do mundo. A Rio 
Bravo passa a integrar a rede global de empresas do grupo como parte de sua estratégia de 
crescimento na América Latina; 
 
2015 – Saídas: Miguel Russo Neto, Claudio Ferreira e João Alberto Domenici;   
 
Ingressos: Rodrigo de Aranda Gatti e Eros Henriques Dalhe; 
 
2014 – Saídas: Juliana Silva da Cunha, Pedro Amaral, Luiz Eugenio Junqueira e Mário Lavoura; 
 
Ingressos: Vanessa Faleiros, Rafael Conrado Pereira, Eduardo Levy e Evandro Buccini; 
 
2013 – Saída: Sérgio de Mello Brandão e Fabio Ohara Ishigami; 
 
Ingressos: Scheila da Cruz Nassif Lofrano, passou a integrar o quadro da Diretoria da Rio Bravo. 
Nesse mesmo ano, Daniel Pettine passou a integrar a sociedade. 
 

2.3 Qual a estrutura empresarial do grupo? 

O Grupo Rio Bravo, desde agosto de 2016, possui como controladora a Fosun, um dos maiores 
conglomerados do mundo. Além de seus principais sócios Mario Fleck, Gustavo Franco e Paulo 
Bilyk, o Grupo também apresenta em sua estrutura as empresas Rio Bravo Investimentos Holding, 
Rio Bravo Asset Management, Rio Bravo Advisory, Fundamental Investimentos, Rio Bravo 
Investimentos Ltda e Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. 

2.4 Forneça o Organograma da Empresa (anexar Resumo Profissional dos principais 
executivos conforme modelo constante na Seção 3) 

O organograma da Rio Bravo Investimentos Ltda segue em anexo. 

2.5 Responsável perante a CVM (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na 
Seção 3) 

Paulo André Porto Bilyk. 

2.6 A empresa é signatária do Código de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em 
caso afirmativo, citar o(s) Código(s). 

Sim, a Rio Bravo Investimentos Ltda é signatária do Código de Regulação e Melhores Práticas da 
ANBIMA, e segue a todos os códigos e regras estabelecidos no mesmo. 

2.7 A empresa é signatária do Código de Ética da ANBIMA? 

Sim. 

2.8 A empresa é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as 
instituições. 

Sim. A Rio Bravo é signatária do Código ABVCAP de Regulação e Melhores Práticas para o 
Mercado de FIP e FIEE. 

2.9 Os principais sócios ou os principais executivos detêm participação em outros negócios? 
Quais? 

Não, os principais sócios exercem apenas atividade no segmento financeiro. 

2.10 Os principais executivos exercem alguma atividade de representação ou governança 
(cargos em Conselhos, Diretorias, Comissões, Associações, Bolsas, etc.) em outras 
empresas ou entidades? Quais? 

Não. 

2.11 Descreva breve histórico da empresa. 

Jan/2000 – A Rio Bravo é fundada por Gustavo Franco, Luis Claúdio Garcia de Souza e Paulo 
Bilyk.  A Rio Bravo inicia suas atividades como uma gestora de Fundos de Private Equity e Venture 
Capital (PE/VC). 
Out/2000 – A Rio Bravo e a Swiss Reinsurance Company estabelecem uma aliança estratégica 
para gestão de Fundos PE/VC. 
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Ago/2001 – A Rio Bravo entra no mercado de Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) 
adquirindo a Mercúrio S.A. DTVM, renomeada Rio Bravo Investimentos S.A. DTVM.   
Ago/2004 - A Rio Bravo estrutura a área de Fundos de Renda Variável (FIA) e lança, em Set/2004 
o Rio Bravo Fundamental FIA em parceria com a Bahema Participações S.A. e Mário Fleck. 
Mai/2005 - A Rio Bravo estrutura a área de advisory para Project Finance com a criação da Rio 
Bravo Infra Estrutura. 
Fev/2006 - A Rio Bravo adquire a MVP Mercatto Venture Partners Ltda., renomeada Rio Bravo 
Venture Partners Ltda (atual Rio Bravo Investimentos Ltda.) 
Jul/2007 - A Rio Bravo estrutura a área de Fundos de Investimento de Renda Fixa. 
Out/2008 – Spinoff  da Rio Bravo Crédito, agora denominada RB Capital, com descruzamento 
societário. 
Jan/2009 – Mario Fleck assume como CEO da Rio Bravo; 
Mar/2011 – Alexandre Fernandes assume a área de Renda Fixa; 
Jan/2014 – Criação do Portfólio Rio Bravo, carteiras personalizadas para investidores pessoa 
física; 
Jan/2015 – Criação de Parceria com a Columbia Threadneedle, resultando na criação de um fundo 
de investimentos a adquirir recursos em cotas do Threadneedle European Select Fund; 
03/2015 – Eros Dalhe assume o cargo de Diretor Financeiro, em substituição a Miguel Russo Neto; 
08/2016 - O controle acionário da Rio Bravo é adquirido pela Fosun, um dos maiores 
conglomerados empresariais do mundo. A Rio Bravo passa a integrar a rede global de empresas 
do grupo como parte de sua estratégia de crescimento na América Latina. 

2.12 A Empresa possui Código de Ética e Conduta, Manual de Compliance, Manual de Risco, 
Manual de marcação a mercado, Manual de Gestão de Liquidez, Política de Suitability. Em 
caso afirmativo, favor anexar. 

Os documentos relacionados seguem em anexos. 

2.13 Cite os Comitês formais, a sua composição em termos de cargos, a frequência com que 
são realizadas as suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões. 

Segue abaixo descrição detalhada dos comitês formais que acontecem na empresa:  
 
Segue abaixo descrição detalhada dos comitês formais que acontecem na empresa:  
 

• Comitê Institucional de Crédito 
Frequência: não há periodicidade definida 
Registro: as decisões são documentadas em atas logo após as reuniões 
Componentes: 
Paulo Bilyk (CIO e Diretor de Renda Variável) 
Mario Fleck (CEO) 
Gustavo Franco (Estrategista Chefe) 
Rafael Rodrigues, CFA (Diretor de Fundos Imobiliários) 
Eros Dalhe (Diretor Financeiro) 
Rodrigo Gatti (Riscos e Compliance) 
Alexandre Fernandes (Diretor de Renda Fixa) 
 

• Comitê de Operações de Crédito 
Frequência: não há periodicidade definida 
Registro: as decisões são documentadas em atas logo após as reuniões 
Componentes: 
Paulo Bilyk (CIO e Diretor de Renda Variável) 
Rafael Rodrigues, CFA (Diretor de Fundos Imobiliários) 
Jorge Augusto Hirs Saab, CFA (Analista Sênior de Renda Variável) 
Eros Dalhe (Diretor Financeiro) 
Rodrigo Gatti (Riscos e Compliance) 
Alexandre Fernandes (Diretor de Renda Fixa) 
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• Comitê de Controles Internos 
Frequência: semanal 
Registro: as decisões são documentadas em atas logo após as reuniões 
Componentes: 
Mario Fleck (CEO) 
Eros Dalhe (Diretor Financeiro) 
Rodrigo Gatti (Riscos e Compliance) 
Vanessa Faleiros (Gerente Jurídico) 
Vagner Matioli (Gerente de Controladoria) 
Miriam Dikstein (Gerente de Recursos Humanos) 
 

• Comitê de Gestores Externos 
Frequência: mensal 
Registro: as decisões são documentadas em atas logo após as reuniões 
Componentes: 
Paulo Bilyk (CIO e Diretor de Renda Variável) 
Eros Dalhe (Diretor Financeiro) 
Rodrigo Gatti (Riscos e Compliance) 
Eduardo Levy (Estrategista do Personal Advisory e Gestor de FoF) 
Felipe Vaz Guimarães (Diretor de Personal Advisory) 
 

• Comitê de Distribuidores Externos 
Frequência: pontual 
Registro: as decisões são documentadas em atas logo após as reuniões 
Componentes: 
Mario Fleck (CEO) 
Eros Dalhe (Diretor Financeiro) 
Rodrigo Gatti (Riscos e Compliance) 
Scheila da Cruz Nassif Lofrano (Diretora de Investidores Institucionais) Responsável pelo 
contato comercial ou pessoa indicada por este 
 

• Comitê de Remuneração 
Frequência: anual 
Registro: as decisões são documentadas em atas logo após as reuniões 
Componentes: 
Mario Fleck (CEO) 
Paulo Bilyk (CIO e Diretor de Renda Variável) 
Gustavo Franco (Estrategista Chefe) 
Eros Dalhe (Diretor Financeiro) 
Miriam Dikstein (Gerente de RH) 
 

• Reunião de Estratégias Rio Bravo 
Frequência: semanal 
Registro: as decisões são documentadas em atas logo após as reuniões 
Componentes: 
Paulo Bilyk (CIO e Diretor de Renda Variável) 
Gustavo Franco (Estrategista Chefe) 
Evandro Buccini (Economista) 
Cada gestor de Produto e seu respectivo back-up 
Rodrigo Gatti (Riscos e Compliance) 
 

• Comitê de Gestores da Rio Bravo 
Frequência: mensal 
Registro: as decisões são documentadas em atas logo após as reuniões 
Componentes: 
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Mario Fleck (CEO) 
Paulo Bilyk (CIO e Diretor de Renda Variável) 
Gustavo Franco (Estrategista Chefe) 
Evandro Buccini (Economista) 
Eros Dalhe (Diretor Financeiro) 
Rodrigo Gatti (Riscos e Compliance) 
Gestores de Produto 
 

• Comitê de Produtos 
Frequência: semanal 
Registro: as decisões são documentadas em atas logo após as reuniões 
Componentes: 
Paulo Bilyk (CIO e Diretor de Renda Variável) 
Scheila da Cruz Nassif Lofrano (Diretora de Investidores Institucionais) 
Eros Dalhe (Diretor Financeiro) 
Rodrigo Gatti (Riscos e Compliance) 
Eduardo Levy (Gestor de FoF) 
Daniel Pettine Gomes dos Santos (Gerente de Produtos) 
Cada gestor de produto 
 

2.14 Se o grupo econômico da empresa presta serviços de administração, controladoria e 
custódia descreva a estrutura e o relacionamento com a empresa de gestão (anexar 
Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3) 

A Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda. presta serviços de administração de fundos somente para 
fundos ICVM 472 e alguns fundos de Private Equity e Venture Capital e, além disso, cuja gestão é 
realizada por outras empresas do Grupo Rio Bravo. Com relação aos serviços de Controladoria e 
Custódia são integralmente terceirizados. Segue em anexo a estrutura do Grupo Rio Bravo.  

2.15 A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as 
atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais. 

O Grupo Rio Bravo possui uma área de tecnologia da informação subordinada ao Diretor 

de Operações, Eros Dalhe, que coordena as diferentes ferramentas tecnológicas 

utilizadas pela empresa juntamente com terceirizados e funcionários da própria Rio Bravo, 

conforme detalhado a seguir: 

 

• Data Center (servidores) “Local” 

Responsável: TechWave Tecnologia (Terceirizado) e Leonardo Dórea de Oliveira 

(Profissional da Rio Bravo) 

 

• Suporte (usuários / infra estrutura) 

Responsável: Miguel Russo (COO) 

Executor: Leonardo Dórea de Oliveira (Profissional da Rio Bravo) 

Executor: Mauricio Guimarães Nunes (Estagiário da Rio Bravo) 

 

• Site Rio Bravo (www.riobravo.com.br) 

Responsável: Simbiox (Terceirizado) 

 

• E-mails Rio Bravo (@riobravo.com.br) 

Hospedagem: Office365 Externo  

Responsável: Microsoft (Terceirizado) 

 

• Sistema Intranet 

Responsável: Simbiox (Terceirizado) 

 

http://www.riobravo.com.br/
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• Sistema CRM Dynamics 

Responsável: Smart Consulting (Terceirizado) 

 

• Sistema CGI (GED) 

Responsável: TI Rio Bravo 

 

• Sistema Jurídico 

Responsável: Tedesco (Terceirizado) 

 

• Sistema Financeiro (Fundos Imobiliários) 

Responsável: AZtronic (Terceirizado) 

 

• Sistema Financeiro ERP (Empresas) 

Responsável: Matera (Terceirizado) 

 

• Sistema Risk Drive (Basiléia II - Sisbacen) 

Responsável: Finaud (Terceirizado) 

 

• Sistema Brain (gerenciamento de aplicações) 

Responsável: Brain Consult (Terceirizado) 

 

• Serviço de Impressoras SP e PE 

Responsável: Kitani (Terceirizado) 

 

• Firewall SP e PE 

Responsável: 2MI Tecnologia (Terceirizado) 

 

• Central Telefônica SP 

Responsável: EXbiz (Terceirizado) 

 

• Central Telefônica PE 

Responsável: NDC Teleinformática (Terceirizado) 

 

• Link Telefonia SP 

Responsável 1: CTBC Telecom (Tronco 11 3509-6600) 

Responsável 2: Telefônica / A Telecom (Tronco 11 2107-6600) 

 

• Link Telefonia PE 

Responsável: Embratel (Tronco 81 3092-6660) 

 

• Links de Internet SP 

Link 1 - Responsável: Mundivox (LP) 35Mbps 

Link 3 - Responsável: Vivo Fibra (ADSL) 200 Mbps 

 

• Links de Internet PE 

Link 1 - Responsável: Embratel (LP) 4 Mbps 
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3 - Números da Empresa 
3.1 – Preencha a Tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da Empresa. 

Ano 
Patrimônio sob gestão (posição 

de final de período) 

Número de pessoas 
que trabalham na 

empresa 

Número de portfólios 
sob gestão 

2006 R$ 1.435,2 MM 30 29 
2007 R$ 2.148,3 MM 52 34 
2008 R$ 2.800,0 MM 69 37 
2009 R$ 3.689,7 MM 81 40 
2010 R$ 4.330,1 MM 89 51 
2011 R$ 5.130,0 MM 90 54 
2012 R$ 9.506,8 MM 106 66 
2013 R$ 10.177,1 MM 108 64 
2014 R$ 10.335,6 MM 93 63 
2015 R$ 10.156,0 MM  

 
91 59 

 

2016 R$ 11.433,4 MM 91 59 
 

2017 R$ 11.787,8 MM (Em 09/2017)* 
Grupo Rio Bravo 

88 59 
 

 
 

3.2 Tipologia dos portfólios sob gestão (* sem dupla contagem) 

• Fundos 
Domicílio local 
Domicílio em outro país 

Nº           % Carteira 
58           98,30% 
0              0 

• Clubes 0              0 

• Carteiras 
Domicílio local 
Res. Nº 2.689 

 
1              1,70% 
0              0 

3.3 Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de 
investimento? 

Tipo Nº  Exclusivos % total 

• Curto Prazo -   

• Referenciado -   

• Cambial -   

• Renda Fixa 7  2,7 

• Multimercado 16 12 5,8 

• Dívida Externa -   
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• Ações 3 1 0,2 

• FIDC -   

• FIP 1  3,3 

• FIEE 2  0,5 

• FII 24  86,6 

• Fundo de Índice (ETF) -   

• Outras categorias 1  0,9 

*Informações referentes ao Grupo Rio Bravo 

3.4 Com quantos distribuidores e/ou alocadores a Empresa tem acordos ou contratos de 
distribuição? 

13 

3.5 Considerando o volume total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 
maiores distribuidores ou alocadores? 

0,723% *Informações referentes ao Grupo Rio Bravo 
3.6 Atualmente, qual é o percentual do volume sob gestão que são originados especificamente 

de aplicações da própria Empresa (incluindo controladores, coligadas, subsidiárias, seus 
sócios e principais executivos)?  

2,295% (Grupo Rio Bravo). 

3.7 Qual a distribuição do passivo segundo tipologia de investidor? 

Tipo % passivo 

• Capital Proprietário 0,25% 

• Corporate 40,21% 

• Distribuidor / MFO 1,33% 

• EAPC (Previdência Complementar) 0,14% 

• Estrangeiro 0,25% 

• FOF 13,42% 

• Fundo de Pensão 8,51% 

• Fundos Rio Bravo 0,99% 

• Governo 1,39% 

• Instituição Financeira 1,27% 

• Outros Institucionais 0,08% 

• Passivo Externo 1,86% 

• Pessoas Físicas 27,45% 

• RPPS 2,85% 
*Informações referentes ao Grupo Rio Bravo  

3.8 Considerando o volume total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos 10 
maiores clientes? Fornecer o percentual detido por cada um deles. 

Cotistas % do Total de Ativos 
Cotista A 18,14% 
Cotista B 11,40% 
Cotista C 7,57% 
Cotista D 4,46% 
Cotista E 2,65% 
Cotista F 1,90% 
Cotista G 1,60% 
Cotista H 1,54% 
Cotista I 1,39% 
Cotista J 1,10% 
Total 51,75% 

 

 
 

4 - Receitas da Empresa 
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4.1 Qual a estrutura de receitas da Empresa? (gestão, performance, comissões, rebates etc.) 

As fontes de receitas da Rio Bravo são totalmente originadas a partir das atividades de 
administração, gestão de recursos de terceiros e distribuição de valores mobiliários. Segue abaixo 
um maior detalhamento das fontes de receita por tipo de estratégia (verificar Quadro de Receitas 
anexo): 

• Fundos de Renda Variável: Taxa de Gestão e Taxa de Performance. 

• Fundos de Renda Fixa: Gestão e Taxa de Performance. 

• Fundos de PE/VC: Gestão e Taxa de Performance. 

• Fundos de Infraestrutura: Gestão e Taxa de Performance 

• Fund of Funds: Taxa de Gestão e Taxa de Performance 

4.2 Qual parcela do resultado da Empresa vem da atividade de gestão de carteiras? 

Praticamente todo o resultado da empresa tem por origem a atividade de gestão de carteiras. 

4.3 A receita de Taxa de Administração é suficiente para cobrir os custos da Empresa? 

Sim, a receita de Taxa de Administração é suficiente para cobrir os custos desta. 

 

5 - Recursos Humanos 

Quais as regras de remuneração ou comissionamento dos funcionários e associados? 

A política de remuneração e bonificação dos funcionários e associados faz parte da Política de 
Recursos Humanos da Rio Bravo e foi elaborada com objetivo de atrair e reter talentos. A base 
conceitual e de sustentação da política de bonificação é a meritocracia, o reconhecimento do 
desempenho de cada unidade de negócio e o reconhecimento do desempenho individual de cada 
membro da equipe (a partir de avaliação 360º). Seguem abaixo as principais regras para 
distribuição de resultados e avaliação individual: 

• Unidades de Negócio 
➢ Apuração e distribuição de resultados por unidade de negócio. 
➢ Elegíveis: todos os colaboradores das unidades de negócio e alocações para CEO, CIO e 

Estrategista Chefe. 

• Unidades de Apoio 
➢ Elegíveis:  todos os diretores e respectivas equipes das unidades de apoio e alocação para 

CEO. 

• Plano de Participação no Resultado Líquido 
➢ Elegíveis: distribuído a profissionais definidos pelo Comitê Executivo da Rio Bravo de 

acordo com critérios de potencial e valor agregado ao negócio (excluindo-se estagiários e 
sócios com participação quitada na holding da Rio Bravo (RBI FIP). 

• Distribuição de Resultado de Capital (refere-se ao capital proprietário da Rio Bravo 
investido nos fundos da empresa) 

➢ Elegíveis: CIO, Estrategista Chefe e equipe de Risco & Compliance. 

Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela Empresa? 

A empresa procura atrair e reter os melhores talentos do mercado através de uma política 
diferenciada de remuneração e bonificação (acima descrita), além de incentivar o desenvolvimento 
profissional destes por meio de incentivos a um constante aperfeiçoamento e desenvolvimento 
pessoal e humano (política descrita logo abaixo). Por fim, a empresa para estimular 
comprometimento de longo prazo com profissionais que demonstram desempenho e potencial 
destacado, possui uma Política de Sociedade, que estabelece regras, critérios e processos para o 
ingresso de novos sócios. 

Existe uma política para treinamento e desenvolvimento profissional dos funcionários/associados? 
Qual? 

Sim, a empresa possui política definida para o treinamento e desenvolvimento profissional dos 
funcionários/associados, sendo que a área de Recursos Humanos é responsável pela definição e 
modificação de tal política. Para a aplicação de tal política, a área de Recursos Humanos utiliza o 
resultado da ferramenta de avaliação anual 360º e realiza entrevistas frequentes junto aos 
diretores e colaboradores de todas as áreas para entender as necessidades, prover os recursos e 
acompanhar o desenvolvimento dos membros das esquipes. 

 

6 - Informações Gerais 
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6.1 Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da 
Empresa (instalações, equipe, hardware e software)? Existem planos de expansão? 

Cada unidade de negócio da empresa tem seu limite próprio, conforme detalhado logo abaixo: 

• Fundos de Renda Variável: entre R$ 1,3bilhão a R$ 1,5 bilhão¹. 

• Fundos de Renda Fixa: R$ 1,15 bilhão. 

• Fundos de Private Equity e Venture Capital: R$ 1,0 bilhão. 

• Fundos de Infraestrutura: R$ 700 milhões. 

• Fundos Imobiliários: R$ 15,0 bilhões 

• Fundo de Fundos: R$ 2,5 bilhões 
 ¹ Enxergamos a possibilidade de crescer acima deste patamar com novos mandatos, com prazos 
mais longos de resgate. 

6.2 A empresa já foi objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída à gestão? 
(anexar relatório mais recente) 

Sim. Avaliação Anexa. 

6.3 A empresa já recebeu alguma premiação por publicações ou entidades no que tange à 
qualidade e ao histórico de gestão? Quais? 

 
No ano de 2012, três fundos do Grupo Rio Bravo receberam o selo de “Excelentes” (Verdes) de 
acordo com a revista Investidor Institucional ( edição abril/2012). São eles:  

• Rio Bravo Crédito Privado FIRF (categoria “Renda Fixa”)  

• Rio Bravo Liquidez Referenciado DI FI (categoria “Referenciado DI”)  

• O fundo Rio Bravo Crédito Privado FIRF foi premiado e reconhecido com quatro estrelas 
pela publicação especializada MorningStar, no ano de 2014. 

 

 

7 - Informações Operacionais 

7.1 - Análise Econômica e Pesquisa 

7.1.1 Descreva a estrutura de análise econômica e de pesquisa da empresa (anexar Resumo 
Profissional conforme modelo constante na Seção 3) 

A área de análise econômica e de pesquisa da empresa é composta por Gustavo Franco 
(Estrategista Chefe da Rio Bravo Investimentos e responsável pela área Macroeconômica) e 
Evandro Buccini (Economista). 

7.1.2 Principais mudanças na equipe de pesquisa nos últimos cinco anos 

Não Aplicável 

7.1.3 Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções? 

A Rio Bravo Investimentos utiliza tanto research próprio quanto research externo, na proporção 
média de 75% e 25%, respectivamente. A empresa utiliza researchs externos dos principais 
bancos, os quais servem de apoio para a geração de informação realizada dentro da própria Rio 
Bravo Investimentos. 

7.1.4 Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo 
decisório? Esta equipe trabalha exclusivamente para o buy side ou também produz 
relatórios e informações para outros (sell side)? 

Somente buy side. 

7.1.5 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise? 

A Rio Bravo Investimentos utiliza os seguintes sistemas de informação para apoio nas suas 
análises: Bloomberg, BroadCast, Quantum, Eviews, MorningStar, Economática. 

7.2 – Gestão de Recursos 

7.2.1 Descreva a estrutura de gestão de recursos da empresa (anexar Resumo Profissional 
conforme modelo constante na Seção 3) 

Segue abaixo a descrição da estrutura de cada unidade de negócio da empresa: 
 
 

• Equipe de Gestão de Renda Fixa 
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Alexandre Fernandes (Diretor de Renda Fixa) 
Pedro C. Galvão (Analista) 

             Natasha Alves dos Reis (Analista) 
             Phillip Matthews de Macedo (Analista) 
 

• Equipe de Gestão de Multi-Assets e Portfólio 
Eduardo Levy (Gestor) 
Eduardo Vahan Mekbekian (Analista) 
Guilherme Oliveira (Analista) 
Rafael Ramos (Analista) 
Gustavo Linari (Analista) 
 

• Equipe de Fundos Imobiliários 
 
Anita Spichler e Rafael Rodrigues (Gestores); 
Andreza Cândido (Analista) 
Eveline Caribeli (Analista) 
Alexandre Rodrigues (Analista) 
Bruno Couri (Analista) 
Everton Carajeleascow (Analista) 
 

• Private Equity 
 
Sob Gestão de Charles Lagana Putz 
 

• Renda Variável 
 

Sob Gestão de Jorge Augusto Hirs Saab  
 
 

7.2.2 Principais mudanças na equipe de gestão nos últimos cinco anos. 

Saídas: 
 
2017 – Augusto Afonso Martins e Deyllison de Melo; 
2016 – Luiz Borges de Medeiros Neto e José Diniz; 
2015 – Miguel Russo Neto e José Alberto Domenici; 
2014 – Juliana Cunha e Luiz Eugenio Junqueira; 
2013 – Saída de Fabio Ohara Ishigami. 
 
Entradas: 
 
2016 –Ingresso do Conglomerado Grupo Fosun; Charles Lagana Putz; 
2015 - Rodrigo de Aranda Gatti e Eros Henriques Dalhe; 
2014 - Vanessa Faleiros, Rafael Conrado Pereira, Eduardo Levy e Evandro Buccini; 
2013 - Scheila da Cruz Nassif Lofrano. 
 
 

7.2.3 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na gestão? 

A Rio Bravo Investimentos utiliza os seguintes sistemas de informação para apoio nas suas 
análises: Bloomberg, BroadCast, Quantum, Eviews, Capital IQ, MorningStar, Economática e 
Lote45. 

7.2.4 Qual o processo de seleção e acompanhamento das corretoras? 

O Grupo Rio Bravo possui uma política específica para análise de corretoras. No processo de 
seleção, os gestores da empresa demandam a avaliação de uma determinada corretora com a 
qual há interesse em se realizar operações de mercado. A partir dessa demanda, a área de Risco 
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e Compliance avalia a corretora e emite seu parecer. Fazem parte do processo de avaliação 
realizado pela área de Risco e Compliance uma detalhada avaliação do balanço da empresa, 
faturamento, seu posicionamento no mercado, suas áreas de atuação e também o histórico de 
atuação de seus principais executivos. Com relação ao processo de acompanhamento das 
corretoras, o Grupo Rio Bravo faz uma reavaliação das corretoras com periodicidade semestral. 

7.2.5 Liste as corretoras aprovadas. 

Bradesco Corretora, Convenção Corretora de Valores e Câmbio, Banco Indusval & Partners 
Corretora, XP Investimentos, Interbolsa Brasil, Concordia, Suisse, Barclays. 

7.2.6 Que critérios orientam a divisão de ordens entre as corretoras selecionadas? Comente 
concentração, rodízio e o uso de discount brokers e research brokers. 

A divisão de ordens entre as corretoras selecionadas é realizada pela área de gestão dos fundos, 
de acordo com o Patrimônio Líquido de cada fundo e o preço médio de cada operação. O 
monitoramento do nível de concentração de negócios por corretora é realizado pela área de Risco 
e Compliance, sendo estabelecido o limite, individual por corretora, de 25% do total das ordens. 

7.2.7 Qual é a política de gestão de caixa da empresa? Há uso de operações compromissadas 
com títulos públicos, outros fundos de investimento, CDBs de um dia? Descreva-a. 

A Rio Bravo Investimentos aplica o caixa da empresa em dois dos seus fundos abertos, o Rio 
Bravo Liquidez Referenciado DI, para investimentos de curto prazo e o Rio Bravo Crédito Privado 
FI Renda Fixa, para investimentos com perfil de longo prazo. 

7.2.8 Como a gestão controla o prazo médio dos títulos para fundos de longo prazo, para fins 
de sua classificação tributária? 

A área de gestão controla o prazo médio dos títulos de longo prazo de tal forma que o prazo médio 
dos títulos que compõem a carteira do fundo não seja inferior ao permitido. 

7.2.9 De que forma o desempenho dos gestores e dos fundos é avaliado? 

A Rio Bravo Investimentos é uma casa fundamentalista com estratégias de investimento distintas. 
Segue abaixo, a descrição de como os gestores e fundos são avaliados conforme o tipo de 
estratégia: 

• Private Equity  
Período de Investimento – desempenho medido pela originação e seleção de bons 
investimentos. 
Período de Desinvestimento – desempenho medido por efetivação de boas negociações 
de saída com foco em aumentar a TIR. 
 

• Fundos Imobiliários 
O desempenho dos gestores é medido pela estruturação e distribuição de novos produtos, 
bem como pela performance de cada fundo, medida pela valorização de suas cotas e os 
rendimentos distribuídos aos investidores (retorno total, ou Yield). O Yield de cada fundo é 
avaliado em relação aos benchmarks e em relação aos fundos peers selecionados. 
 

• Renda Fixa 
O desempenho é avaliado em relação ao benchmark e em relação aos fundos peers 
selecionados. 
 

• Renda Variável 
O desempenho é avaliado em relação ao benchmark e em relação aos fundos peers 
selecionados. 
 

• Fundo de Fundos 
O desempenho é avaliado em relação ao benchmark e em relação aos fundos peers 
selecionados. 

7.2.10 A quem os gestores prestam conta da performance dos fundos? 

Os gestores prestam conta da performance dos fundos ao CIO da Rio Bravo Investimentos e 
rotineiramente ao Comitê de Gestores da Rio Bravo. 

7.3 – Risco 

7.3.1 – Estrutura 
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7.3.1.1 Descreva a estrutura de gerenciamento de riscos da empresa (anexar Resumo 
Profissional conforme modelo constante na Seção 3) 

A área de Risco e Compliance da empresa é composta pelos seguintes integrantes: Rodrigo Gatti 
(Gestor) e Eros Dalhe (Diretor Financeiro) 

7.3.1.2 Quem é o responsável pela área e a quem se reporta? 

Rodrigo Gatti é o responsável pela área de Risco e Compliance, sendo que o mesmo se reporta 
diretamente para o Diretor Financeiro, Eros Dalhe. 

7.3.1.3 Principais mudanças na equipe de risco nos últimos cinco anos. 

Saída de Miguel Russo Neto (COO), no ano de 2015, e ingresso de Rodrigo Gatti (Gestor de Risco 
& Compliance) e Eros Dalhe (COO), no mesmo período. 

7.3.1.4 Que serviços/sistemas são utilizados para apoio no controle de risco? São desenvolvidos 
internamente ou contratados junto a terceiros? Quem os fornece? Como foram 
escolhidos? Citar, especificamente, por tipo de risco (crédito, contraparte, preço, liquidez 
e operacional). 

A equipe de Risco & Compliance emprega o sistema Lote45 para informações de cotações, 
volatilidade e volumes negociados. O sistema controla risco de mercado e risco de liquidez. 
Concentração no risco de Contraparte e Crédito são definidos no comitê de crédito. Risco 
operacional é analisado à parte. 

7.3.1.5 Quais são os relatórios de riscos, com que freqüência são gerados, o que contêm e 
quem recebe e analisa estes relatórios? 

A Diretoria de Risco e Compliance publica diariamente relatórios com o cálculo de risco de 
mercado e também com o alinhamento das posições em relação à legislação vigente e aos limites 
internos estabelecidos. Semanalmente a área divulga um sumário executivo com as alocações de 
todos os fundos geridos e administrados pela empresa, bem como o acompanhamento de todas as 
divulgações legais necessárias e eventuais pendências cadastrais. Por fim, mensalmente é 
publicado um acompanhamento de corretagem pago junto às corretoras previamente aprovadas. 

7.3.2 - Risco de Crédito 

7.3.2.1 Descreva a metodologia de gestão do risco de crédito das carteiras. 

A gestão de risco de crédito das carteiras dos fundos da Rio Bravo é realizada no mais alto nível 
pelo Comitê de Operações de Crédito (composição em 2.13). O Comitê de Operações de Crédito 
define as regras gerais de gestão do risco das carteiras, definindo parâmetros tais como 
concentração por nível de risco de crédito, definido pela metodologia proprietária da Rio Bravo, 
concentração por emissor, concentrações setoriais, etc. O comitê, com base nas políticas pré-
definidas, aprova limites de crédito por carteira e para cada emissor. 
A equipe de gestão do risco de crédito das carteiras é composta por dois integrantes: Alexandre 
Fernandes (Diretor da área de Renda Fixa e Pedro Galvão (Analista de Renda Fixa). A equipe de 
gestão tem autonomia para escolher pontos de entrada e saída de uma exposição de crédito, bem 
como define as prioridades relativas de cada investimento com base em condições de preço, 
ofertas de mercado, etc. De um modo geral, as propostas de operações são aplicadas para todas 
as carteiras sob gestão, respeitando as políticas individuais de cada uma, tais como limitações de 
rating mínimo (que podem diferir em função do desenho da carteira) e/ou vetos individuais a 
emissores pré-definidos junto aos investidores. 
O nível de risco das carteiras de crédito é predefinido de acordo com perfil de risco do produto e do 
investidor. A metodologia interna de atribuição de risco de crédito dos ativos é, basicamente, uma 
adaptação da metodologia CAMEL, sugerida por vários textos acadêmicos para a gestão de risco 
de crédito de carteiras de fundos de investimento. Os dados financeiros necessários para 
atualização dos índices desta metodologia são obtidos através de sistemas de informações 
(Bloomberg, Economática, etc) e periodicamente o Comitê de Crédito avalia todas as empresas 
para as quais há interesse ou efetiva alocação. O nível de risco de crédito das carteiras é 
gerenciado de maneira independente pela área de gestão de risco da Rio Bravo Investimentos, 
que checa os níveis de diversificação e risco de crédito reais contra os parâmetros estabelecidos 
pelo Comitê de Crédito.  
7.3.2.2 Como cada nova operação de crédito é analisada e aprovada? 

As oportunidades de aplicações financeiras em operações com exposição a risco de crédito 
privado são originadas pela equipe de gestão que segue o seguinte processo de avaliação e 
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aprovação: 
1. Uma vez que a oportunidade de investimento se apresente, a equipe de gestão avalia a 

oportunidade em função da percepção inicial de risco de crédito do emissor comparado 
com o benchmark de risco de crédito para emissores de nível de risco de crédito 
equivalente.  A equipe de gestão mantém base de dados própria com históricos de spreads 
de crédito para emissores com classificação externa de risco divulgada e acompanha a 
evolução destes spreads em função de eventos de relevância sistêmica, setorial ou ainda 
individual dos emissores que compõem a amostra. 

2. Caso a equipe de gestão julgue atraente a operação com risco de crédito, a equipe 
prepara o material de avaliação de risco de crédito, que inclui o limite proposto para as 
carteiras elegíveis e a sugestão de rating interno proprietário para o emissor/operação.  

3. O Comitê de Operações de Crédito se reúne para discussão e aprova/altera/revoga os 
limites em pauta. O comitê é soberano e pode aprovar, alterar, solicitar mais análises sobre 
aquele emissor, etc, sendo o rating interno estabelecido formalmente somente após a 
aprovação do comitê. 

4. A equipe de gestão trabalha com os limites disponíveis, tomando as decisões de entrada e 
saída das exposições de crédito. Para emissores bancos, os limites são válidos até a 
próxima reunião do comitê que revisará aquele risco ou algum comitê extraordinário que se 
faça necessário em função de informações de mercado. A equipe de gestão pode realizar 
quantas operações achar necessárias desde que os prazos máximos e exposição máxima 
não sejam excedidos. Para exposições a empresas, os limites são definidos operação a 
operação, ou seja, a equipe de gestão geralmente implementa a posição logo após a 
aprovação formal pelo Comitê e não tem autonomia para assumir novas posições de forma 
independente.  

5. Os limites de crédito são revisados periodicamente, com uma freqüência mínima anual, e 
em alguns casos, como instituições financeiras, preferencialmente a um ritmo mais 
freqüente. 

7.3.2.3 A empresa, independentemente do critério de precificação, possui algum procedimento 
ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência? 

O Grupo Rio Bravo acompanha diariamente, através da equipe de gestão, os precos, 
oportunidades e riscos dos ativos de crédito aprovados pelo Comitê de Crédito da empresa e do 
mercado de maneira global. Eventuais oportunidades e riscos são avaliados e podem levar a 
investimentos ou desinvestimentos, de acordo com as opiniões dos gestores/analistas 
responsáveis e também do Comitê de Crédito. O Comitê de Crédito é a instância que aprova ou 
não o investimento em empresas e emissões específicas, estabelecendo também o limite de 
alocação para cada uma delas. Além de periodicamente haver a reavaliação de todos os créditos 
por parte do Comitê de Crédito, eventuais demandas pontuais, ligadas a riscos e oportunidades 
pontuais, diferentes das inicialmente analisadas, podem ser avaliadas. 

7.3.3 - Risco de Contraparte 

7.3.3.1 Descreva a metodologia de gerenciamento do risco de contraparte. 

O Grupo Rio Bravo opera apenas em Mercado Organizado. 

7.3.3.2 Como são selecionadas as contrapartes e aprovados seus limites? 

A Rio Bravo Investimentos opera com BM&F Bovespa e, por isso, o risco de contraparte é 
mitigado. 

7.3.4 - Risco de Preço 

7.3.4.1 Descreva a(s) metodologia(s) adotada(s) para a apuração do risco de preço (ex: VaR, 
Stress Test, Stop loss, etc). 

A metodologia adotada para o controle do risco de preço é baseada em cenários de stress e 
cálculo de VaR. Para definição dos cenários de stress, o responsável pela área de Risco e 
Compliance se reúne, periodicamente, com os sócios da empresa e também com os gestores, 
estes sem direito a voto. São apresentados retornos históricos observados em períodos de alta 
volatilidade, estudos econométricos, cenários de stress da instituição administradora, BEM DTVM 
(Grupo Bradesco), e da BM&F e finalmente são sugeridos cenários para os ativos com efetivo 
potencial para investimento. Diariamente todas as alocações dos fundos são reavaliadas de acordo 
com o cenário de stress e a oscilação decorrente desta reavaliação é comparada ao limite 
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previamente estabelecido para o produto.Já para a mensuração do VaR, utiliza-se um modelo 
paramétrico denominado EWMA (Exponentially Weighted Moving Average), considerando um nível 
de significância de 95%. 

7.3.4.2 Como são formalizados os controles de risco de preço? 

Existe dentro do Manual de Procedimentos do Grupo Rio Bravo uma politica específica de 
gerenciamento de risco de mercado. Para suportar a referida política existe um Comitê de Risco de 
Mercado, onde são discutidos os parâmetros que suportam os modelos estatísticos e 
econométricos utilizados. 

7.3.4.3 Como é realizado o controle e o monitoramento de limites das estratégias (ex.: books tais 
como volatilidades, direcionais, arbitragens etc)? Com que frequência de atualização? 

Diariamente todas as alocações dos fundos são reavaliadas de acordo com o cenário de stress e a 
oscilação decorrente desta reavaliação é comparada ao limite previamente estabelecido para o 
produto. 

7.3.4.4 Nos casos de posições que ultrapassem seus limites, como é o processo de tomada de 
decisão para o reenquadramento? 

Diariamente todas as alocações dos fundos são reavaliadas de acordo com o cenário de stress e a 
oscilação decorrente desta reavaliação é comparada ao limite previamente estabelecido para o 
produto. Caso as posições ultrapassem seus limites de risco será enviada uma comunicação ao 
gestor com cópia para o diretor da área e os sócios da empresa, em separado do mapa diário de 
risco, com o título “Desenquadramento”, para que a posição seja reenquadrada imediatamente ao 
limite de risco preestabelecido. O gestor deve responder a esta comunicação apresentando as 
operações que foram realizadas para o efetivo enquadramento. 
7.3.4.5 O administrador ou o custodiante realiza controles de risco adicional para as carteiras do 

gestor? Em caso afirmativo, fornecer detalhes. 

Diariamente, a exemplo do que acontece com o Grupo Rio Bravo com relação ao controles de 
risco, o administrador realiza controles de risco de mercado através da metodologia de VaR e 
Stress Test. Posteriormente, tais relatórios são enviados ao gestor que dessa forma tem uma dupla 
camada de controle. 

7.3.5 - Risco de Liquidez 

7.3.5.1 Descreva a(s) metodologia(s) adotada(s) para a apuração do risco de liquidez, incluindo 
o tratamento de baixa liquidez e/ ou resgates excessivos. 

A Rio Bravo possui Política de Risco de Liquidez, sendo que esta é customizada para cada tipo de 
fundo. Por exemplo, no Rio Bravo Fundamental FIA, controlamos regularmente a liquidez do nosso 
portfólio, considerando os volumes de negociação diária das ações. Dentre as métricas utilizadas, 
destacamos: i) a estimativa de prazo para desinvestimento completo do portfolio, através da média 
ponderada dos prazos de venda de cada papel, considerando a realização de 20% de seus 
respectivos volumes de negociação diários; ii) a estimativa de prazo para desinvestimento 
completo do portfolio, até o término da posição mais ilíquida, também considerando realização de 
20% dos volumes diários. Estes dados são analisados em conjunto com informações dos passivos 
do Fundo.  

7.3.5.2 Como é realizado o controle e o monitoramento de limites das estratégias (ex.: books tais 
como volatilidades, direcionais, arbitragens etc)? Com que frequência de atualização? 

O Grupo Rio Bravo é capacitado para monitorar sub limites por estratégias, sendo estas 
acompanhadas com a mesma periodicidade do limite global. Em adição, são também possíveis 
simulações em tempo real, tanto para os limites estabelecidos como para os sub limites citados. 

7.3.6 - Risco Operacional 

7.3.6.1 Descreva a metodologia de gestão do risco operacional. 

• Identificação, avaliação, monitoramento, controle e mitigação do risco operacional 
É elaborado anualmente um relatório descritivo com os principais itens relativos ao risco 
operacional da empresa. Os itens serão agrupados de acordo com a respectiva 
probabilidade (alta, média ou baixa) e também impacto financeiro (alto, médio ou baixo). 

• Elaboração, apresentação e arquivamento de relatórios anuais sobre risco 
operacional 
Após o item anterior, todos os riscos operacionais identificados são apresentados a 
diretoria da instituição. O objetivo desta apresentação é apresentar os riscos operacionais 
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da empresa, implementar melhorias que reduzam o risco e equalizar expectativas sobre o 
nível de risco atual da empresa. 
Também ao longo do ano são contabilizados, em contas específicas, todos os eventos 
relacionados a risco operacional e estes são comparados a identificação e a avaliação 
previamente preparadas. 

• Elaboração de testes anuais para validação do controle de risco operacional 
O trabalho aqui comentado é elaborado, apresentado e confrontado anualmente com as 
ocorrências operacionais observadas e contabilizadas em contas específicas. 

• Disseminação da política 
Existem fóruns institucionais internos de divulgação, especialmente constituídos para que 
políticas e procedimentos sejam difundidos. Dentro deste espaço a Política de Risco 
Operacional é disseminada. 

7.3.6.2 Descreva os procedimentos de confirmação de ordens executadas e de checagem das 
posições das carteiras e custódia. 

O Grupo Rio Bravo conta com uma área de middle office, composta atualmente por duas pessoas, 
que realiza o trabalho de confirmação de ordens executadas e checagem de posição das carteiras. 
Em adição, o Administrador contratado também realiza este trabalho. 

7.3.6.3 Descreva os principais pilares dos planos de contingência, continuidade de negócios e 
recuperação de desastres adotados pela sua empresa. 

Backup de Dados 
 
Diariamente, sempre às 19 horas, todos os arquivos localizados na rede de arquivos do Grupo Rio 
Bravo são copiados, de maneira automática, para uma fita eletrônica. As fitas numeradas de 1 a 8 
são utilizadas durante duas semanas, sempre de segunda a quinta-feira (uma fita para cada dia). 
Como há reutilização de fitas, os arquivos mais recentes sempre sobrepõem os mais antigos. As 
fitas numeradas de 9 a 16 são utilizadas sempre às sextas-feiras, ou seja, há cópias de segurança 
de oito semanas. Como há reutilização de fitas, os arquivos mais recentes sempre sobrepõem os 
mais antigos. As fitas referentes ao último dia útil do mês são guardadas por período 
indeterminado, não ocorrendo neste caso reutilização. Todo o procedimento operacional acima 
descrito é de responsabilidade da área de IT da Rio Bravo. 
 
Parte da estrutura da Rio Bravo tem alguns de seus principais serviços operacionais 
processados em Nuvem. 

 Email (office 365) 
 Active Director (Microsoft Azure) 
 Rede Corporativa (Microsoft Azure) 

 

Site de Contingência 
 
O grupo Rio Bravo contratou 10 estações de trabalho com infraestrutura de internet e ramais 
analógicos de telefones da empresa Open Space; na qual conta com a opção de 2 (“dois”) 
endereços de sites de contingência operacional, sendo eles: 
 
Site 1: Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215 – São Paulo (12.2 Km da sede na Avenida Chedid Jafet 
nº 222); 
 
Site 2: Avenida Nossa Senhora do Sabará, nº 2058 – São Paulo (11.7 Km da sede na Avenida 
Chedid Jafet nº 222). 
 
Plano de Continuidade de Negócios em Desastres 
 
O plano de contingência operacional visa proporcionar a manutenção dos serviços do Grupo Rio 
Bravo nas áreas abaixo: 
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 Multi Assets & Portfolio = 1 posição 
 Renda Fixa = 1 posição 
 Renda Variável = 1 posição 
 Riscos = 1 posição 
 Controladoria = 1 posições 
 Middle / Adm. Fiduciária = 2 posições 
 Comercial PF = 1 posição 
 Comercial Advisory = 1 posições 
 Comercial institucional = 1 posição 

 
Os processos para declarar contingência estão descritos abaixo: 
 

A. Riscos e Compliance monitora e identifica o evento de contingencia ou desastre; 
       B. Riscos e Compliance avalia o evento com a diretoria executiva e declara 
contingência; 
 
O Riscos e Compliance comunica a de Infraestrutura IT para subir a contingência, liberar as VPNs 
e redirecionar os ramais o Riscos e Complance faz a comunicação dos responsáveis de cada área 
para se locomover até o site de contingência Anualmente irá haver 1 (um) teste de contingência 
para homologar a estrutura operacional. 
 
 

7.3.6.4 Descreva a política de segurança da informação. 

•         Política de proteção de informações e dados 

O Grupo Rio Bravo deve manter sigilo absoluto sobre as informações dos clientes. Sendo assim, é 

terminantemente proibido comentar fora das instalações do Grupo Rio Bravo, nomes de clientes ou 

quaisquer assuntos relacionados aos mesmos. Colaboradores do Grupo Rio Bravo, ao se 

relacionarem com colaboradores de outras empresas do Grupo Rio Bravo, áreas ou 

departamentos, devem assumir a mesma postura mencionada acima. 

Quaisquer materiais gerados pelo Grupo Rio Bravo bem como todos os dados e informações em 

geral, que deram suporte aos mesmos, devem também obedecer a política de sigilo absoluto. 

Sendo assim, é terminantemente proibido passar adiante informações ou opiniões obtidas no 

Grupo Rio Bravo ou no contato com membros de sua equipe. Da mesma maneira é 

terminantemente proibido enviar, utilizando-se de qualquer meio, materiais gerados pelo Grupo Rio 

Bravo bem como todos os dados e informações em geral, que deram suporte aos mesmos. 

Sendo assim, todos os colaboradores do Grupo Rio Bravo devem assinar o “Termo de 

Confidencialidade” (Anexo 1 desta Política) que atesta a total concordância com a política descrita 

acima. 

•           Confidencialidade de Informações 

Com o objetivo de preservar a privacidade de informações pessoais e/ou financeiras dos clientes, 

prevalecerá, em regra e em qualquer situação de dúvida, o caráter sigiloso de dados, informações, 

comunicações, saldos, posições e qualquer outro tipo de informações relativas a clientes que não 

sejam sabidamente de conhecimento público. 

Os colaboradores do Grupo Rio Bravo devem preservar a confidencialidade de qualquer 

informação relativa a clientes, obtida no desenvolvimento das atividades relacionadas à mesma, de 

caráter pessoal ou profissional, mesmo após o término do vínculo com o Grupo Rio Bravo. A não 

observância da confidencialidade estará sujeita à apuração de responsabilidades nas esferas 

competentes.  

A revelação dessas informações a autoridades governamentais ou em virtude de decisões 

judiciais, arbitrais ou administrativas deverá ser prévia e tempestivamente comunicada pelos 

Colaboradores aos seus superiores, para que estes decidam sobre a forma mais adequada para 

tal revelação. 

Tendo em vista a alta especialização das atividades desenvolvidas pelo Grupo Rio Bravo, assim 

como os princípios que regem o mercado de valores mobiliários, é absolutamente vedada a 
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revelação de carteiras e estratégias de investimento de todo e qualquer produto analisado, 

administrados e/ou gerido pelo Grupo Rio Bravo a qualquer pessoa ou instituição fora do Grupo 

Rio Bravo, seja da Imprensa, de círculo pessoal de convívio, de ligação imediata de parentesco ou 

de estado civil. A não observância deste item estará sujeita à apuração de responsabilidades nas 

esferas competentes. 

•           Envio de Informações 

Toda e qualquer informação enviada eletronicamente a clientes, sejam eles já efetivos ou em fase 

de definição, somente poderá ser efetivada em formado PDF. 

•           Informação Privilegiada 

Considera-se informação privilegiada qualquer informação relevante a respeito de qualquer 

empresa, que não tenha sido divulgada publicamente e que seja obtida de forma privilegiada, em 

decorrência da relação profissional ou pessoal mantida com um cliente, com colaboradores de 

empresas analisadas ou investidas ou com terceiros, ou da condição de funcionário.  

Exemplos, de caráter meramente ilustrativos, de informações privilegiadas: informações verbais ou 

documentadas a respeito de resultados operacionais de empresas, alterações societárias (fusões, 

cisões e incorporações), informações sobre compra e venda de empresas, títulos ou valores 

mobiliários, e qualquer outro fato que seja objeto de um acordo de confidencialidade firmado por 

uma empresa com o Grupo Rio Bravo ou com terceiros. 

As informações privilegiadas devem ser mantidas em sigilo por todos que a elas tiverem acesso, 

seja em decorrência do exercício da atividade profissional ou de relacionamento pessoal. 

Quem tiver acesso a uma informação privilegiada deverá divulgá-la imediatamente aos seus 

superiores e a área de Compliance, não devendo divulgá-la a ninguém, nem mesmo a outros 

integrantes do Grupo Rio Bravo, profissionais de mercado, amigos e parentes e nem utilizá-la, seja 

em benefício próprio ou de terceiros.  

Caso haja dúvida sobre o caráter privilegiado da informação, aquele que a ela teve acesso deve 

imediatamente relatá-la a seus superiores e a área de Compliance. Todo aquele que tenha acesso 

a uma informação privilegiada deverá restringir ao máximo a circulação de documentos e arquivos 

que contenham essa informação. 

•           Política de acesso ao Servidor e à Internet 

A rotina diária de utilização das estações de trabalho (computadores) que dão acesso ao servidor 

do Grupo Rio Bravo está diretamente ligada às práticas de proteção de informações e dados. 

Cada Colaborador do Grupo Rio Bravo terá um “nome de usuário” e “senha” que dão acesso à 

rede e aos servidores. Será solicitada a criação de uma senha pessoal (que não deve ser 

divulgada para outras pessoas) na primeira vez que a rede é acessada. Por motivo de segurança a 

senha deverá ser alterada periodicamente, conforme solicitação do sistema (qualquer dúvida 

solicite auxílio à Área de Tecnologia). Caso os Colaboradores venham a se ausentar de suas 

mesas, deverão bloquear as suas respectivas estações de trabalho conforme procedimento 

definido pela Área de Tecnologia.   

O acesso a Internet, dado o risco de “infecção” de toda a rede da Rio Bravo e ao poder de 
dispersão de seus colaboradores, deve obedecer as seguintes regras: (i)  somente sejam 
acessados sites que tenham relação direta com as atividades do Grupo Rio Bravo; (ii) e-mails de 
fonte desconhecida ou suspeitos não devem ser abertos e a Área de Tecnologia deve ser 
imediatamente comunicada. 

7.3.6.5 Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Qual a política de escuta das 
gravações? 

Sim, gravamos todos os telefones das pessoas que mantem contato comercial e também no canal 
institucional de Ouvidoria, por meio do serviço de 0800. Em adição, também gravamos os telefones 
das pessoas responsáveis operacionais do financeiro. As gravações telefônicas são 
periodicamente testadas, de acordo com a política da empresa, sempre com a presença do 
responsável pela área de Compliance.Periodicamente, é emitido relatório de Ouvidoria, que é 
encaminhado à empresa KPMG. 

7.3.6.6 Descreva os procedimentos de back-up e redundância de informações, desktops e 
servidores (para back-up, cite especificamente a periodicidade, local e prazo de 
armazenamento). 
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Diariamente, sempre às 18 horas, todos os arquivos e e-mails localizados na rede de arquivos do 
Grupo Rio Bravo são copiados, de maneiras automática, para uma fita eletrônica.  
As fitas numeradas de 1 a 8 são utilizadas durante duas semanas, sempre de segunda a quinta-
feira (duas fitas para cada dia*). Como há reutilização de fitas, os arquivos mais recentes sempre 
sobrepõem os mais antigos. 
As fitas numeradas de 9 a 16 são utilizadas sempre às sexta-feiras (duas fitas para cada sexta-
feira*), ou seja, há cópias de segurança de oito semanas. Como há reutilização de fitas, os 
arquivos mais recentes sempre sobrepõem os mais antigos. 
As fitas referentes ao último dia útil do mês são guardadas por período indeterminado, não 
ocorrendo neste caso reutilização. 
Todo o procedimento operacional acima descrito é de responsabilidade da área de TI da Rio 
Bravo. 
Todas as fitas mencionadas acima são arquivadas externamente na empresa denominada Iron 
Mountain. Para o correto funcionamento deste procedimento, diariamente a empresa contratada 
traz à Rio Bravo a fita a ser utilizada no respectivo dia e leva a fita com os arquivos copiados no dia 
anterior. 
*Utilizamos duas fitas (dois drivers de backup) para dividir as tarefas, uma fita é exclusiva para 
arquivos do file server e a outra para sistemas, site, e-mail e banco de dados. 
Existe um outro sistema de backups de arquivos do file servers utilizando ferramenta do Windows 
Server da Microsoft “Versões anteriores” para arquivos modificados, mantendo sempre os 3 
últimos dias. Esse sistema é utilizado para recuperação rápida de arquivos perdidos ou 
danificados. 
 

7.3.6.7 Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico). 

O acesso ao Data Center é restrito com controle de acesso por cartão e vigilância por meio de 
câmeras. 

7.3.6.8 Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade dos 
servidores, links de internet e telefonia etc. 

O parque tecnológico atual da instituição está montado da seguinte forma: 

- 13 nobreaks centralizados para servidores e 80 nobreaks individuais dedicados de pequeno porte 

para Desktops; 

- 1 Gerador próprio de 115kVA com tanque de 180litros de Diesel em SP, tempo de autonomia 

estimado usando 100% da carga = 10h. 

- Capacidade dos servidores: 20 servidores sendo utilizados por 120 usuários podendo comportar 

500 usuários; 

- Links de internet: 2 links dedicados (2 fibra-ótica) e 1 link ADSL para acesso Web; 

-Telefonia: 80% telefones IP, 20% Analógicos/Digitais; 

- Rede estruturada de cabeamento e W ireless. 

7.3.6.9 A instituição possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus? 

Possuímos Firewall em cluster “ativo/passivo” (dois equipamentos – máster e backup) da 

fabricante WatchGuard e gerenciado pela empresa 2MI Tecnologia contratada exclusivamente 

para o serviço de segurança da informação gerenciado também pela área de TI da Rio Bravo. 

Serviços disponível do Firewall: 

Proxy (controle de acesso web), IPS (alerta de invasão), balanceamento de links, 

bloqueio/roteamento de portas. 

Todas as máquinas possui antivírus da BitDefender atualizado diariamente, com monitoração ativa 

para entrada e saída de arquivos e checagem de envio e recebimentos de e-mails, além disso o 

sistema possui Firewall, Network Attack Blocker, Web Antivírus, Instant Menssager Antivírus, e 

semanalmente é feito varredura completa de todos os equipamentos. 

Os servidores de envio e recebimentos de e-mails (servidores SMTP) são isolados em uma rede 
física (DMZ) separada da rede local dos servidores e máquinas de usuários, temos instalado 
sistema de Antispam da Bit Defender, além do serviço de antivírus. 

7.3.6.10 São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de 
sistemas? Com que frequência? 
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Sim, mensalmente. 

 

8 - Compliance e Auditoria Interna 

8.1 Quem são os responsáveis pelas áreas de compliance e auditoria interna e a quem se 
reportam? 

A área de Risco e Compliance da empresa é composta pelos seguintes integrantes: Eros Dalhe 
(Diretor), Rodrigo Gatti (Gestor), Raphael de Souza (Analista), Lucas Limone (Analista) e Rodrigo 
Russo (Analista). O responsável pela área de Risco e Compliance reporta-se diretamente para o 
CEO da empresa. Já a auditoria interna é realizada por uma empresa externa. No ano anterior, a 
título ilustrativo, o trabalho foi realizado pela PWC. A empresa contratada para a realização do 
serviço reporta-se a Diretoria de Operações. 

8.2 Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas 
atualizações, pelas pessoas que trabalham na empresa. 

Todos os sócios, funcionários e colaboradores da empresa são submetidos a adesão do Código de 
Ética, bem como de suas atualizações. Adicionalmente, estimula-se todos os funcionários a prestar 
o CPA-20 ou outras certificações adequadas às funções desempenhadas. 

8.3 Descreva a política de investimentos pessoais e seu monitoramento.   

A Política de Investimentos Pessoais da Rio Bravo foi elaborada para evitar que os interesses dos 
clientes ou da Rio Bravo sejam prejudicados, ou que seus profissionais possam ser suspeitos de 
utilização inadequada de informações confidenciais ou privilegiadas (“insider trading”). A intenção 
também é assegurar que profissionais da Rio Bravo não realizem negócios que possam colocar 
em dúvida a sua reputação. 
Os Investimentos Pessoais podem ser realizados em quaisquer fundos e clubes, sempre mútuos 
(nunca exclusivos), de investimento, desde que estes sejam regulamentados pelos órgãos 
reguladores competentes. Investimentos Pessoais também podem ser realizados no Tesouro 
Direto, em Certificados de Depósitos Interbancários e no PIBB. 
A compra direta (realizada pelo detentor do recurso e não por um fundo no qual este seja cotista) 
de títulos e valores mobiliários, bem como a participação em sociedades, somente será permitida 
se estas não forem concomitantes a operações realizadas institucionalmente. Desta maneira, 
quaisquer operações envolvendo a compra e venda direta de títulos e valores mobiliários, bem 
como a participação em sociedades, devem ser previamente aprovadas pela Área de Compliance 
da empresa. Adicionalmente, é vedada a todos integrantes da Rio Bravo a compra direta de títulos 
e valores mobiliários de sociedades nas quais algum integrante da Rio Bravo faça parte do 
Conselho de Administração ou Conselho Fiscal. 
Por fim, é proibida a compra e/ou venda de derivativos e outros títulos equivalentes em operações 
que não sejam destinadas à proteção. Desta maneira, todas e quaisquer operações envolvendo 
derivativos ou títulos equivalentes devem ser previamente aprovadas pela Área de Compliance da 
empresa.  
Qualquer incompatibilidade entre as ações correntes e a Política de Investimentos Pessoais é 
reportada para a Diretoria Executiva. Até a presente data, não houve nenhuma manifestação de 
incompatibilidade enviada. 

8.4 Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da 
empresa? 

Não. Tanto os sócios como os executivos da empresa investem seus recursos nos fundos abertos 
disponibilizados pela Rio Bravo Investimentos. 

8.5 Descreva as regras para investimento dos recursos próprios da empresa. 

A empresa investe seus recursos próprios nos mesmos veículos destinados a todos os 
investidores, pois desta forma alinha os interesses dos dois agentes. 

8.6 Descreva os procedimentos para o controle de meios de comunicação alternativos ao 
sistema corporativo visando à administração de conflitos de interesse tais como front 
running, vazamento de informações confidenciais etc. (exemplos de meios de 
comunicação alternativos: telefone celular, sistemas de mensagens instantâneas e de 
webmail externo) 

A empresa, amparada em sua Política de Proteção de Informações, controla a comunicação 
através de alguns canais alternativos, como por exemplo as mensagens instantâneas, para se 
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evitar qualquer tipo de apropriação particular de informações pertencentes a empresa. 

8.7 Como são verificados os procedimentos que visem ao combate à lavagem de dinheiro 
feitos pelos seus distribuidores. 

A empresa visando o combate a lavagem de dinheiro realiza o cadastramento de novos clientes 
em todos os fundos nos quais a Rio Bravo é identificada como gestora. Adicionalmente, a Rio 
Bravo possui seu processo de know your client (KYC), visando entender melhor o perfil do cliente. 
Por fim, com objetivo de tornar o processo mais robusto, tais informações de cadastro são 
repassadas ao Administrador para que este também realize seu processo de know your client 
(KYC). 
8.8 Caso a empresa desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese wall e 

de que forma é garantida a proteção de informação entre departamentos que não 
estejam envolvidos no mesmo projeto ou linha de negócio. 

No Manual de Procedimentos do Grupo Rio Bravo há uma politica específica sobre conflito de 
interesse e segregação de atividades. O objetivo de tal política é definir os potenciais conflitos de 
interesse originados nas atividades do Grupo Rio Bravo e os procedimentos implementados para 
efetiva segregação e consequente minimização do conflito, conforme ICVM 306 e legislação 
vigente. Basicamente, quando uma potencial situação de conflito de interesse for identificada, 
serão analisadas três hipóteses para sua mitigação: segregação física, acesso seletivo a áreas 
específicas nos servidores de informação (arquivos e emails) e assinatura de compromisso 
específico. A avaliação das situações de potencial conflito de interesse é realizada pela área de 
Risco e Compliance e após a apresentação dos resultados de tal avaliação ao Diretor de 
Operações e CEO, ações de mitigação são implementadas.  

8.9 No caso de a empresa utilizar serviços de administração, controladoria ou custódia 
prestados por empresa do mesmo grupo econômico, como se garante a segregação 
entre a área prestadora de serviço e a gestão de carteiras? 

Para todos os fundos de investimento financeiro, ICVM 409, a Rio Bravo conta com a BEM DTVM 
como Administradora contratada. 

8.10 Descreva as regras e os procedimentos para monitoramento da divisão de ordens, 
especificação de comitentes e operações entre carteiras. 

Os procedimentos de divisão se referem a ordens de compra e venda de todos os fundos 
regulados pela ICVM 409 e operados por qualquer sociedade da Rio Bravo Investimentos, na 
qualidade de gestora de fundos de investimento. 
O rateio das ordens de compra entre os diferentes fundos de investimento geridos por 
sociedades integrantes da Rio Bravo Investimentos será feito pelo mesmo preço médio, utilizando-
se como critério de alocação o patrimônio líquido de cada fundo de investimento elegível. 
Quando for realizada a venda de um ativo esta será feita de forma que as posições em todos 
fundos de investimento sejam liquidadas simultaneamente, pois desta forma objetiva-se que o 
preço médio de saída seja alinhado para todos os fundos de investimentos geridos pela Rio Bravo 
Investimentos. Assim a divisão das ordens será pela proporção da participação do fundo de 
investimento na quantidade total deste ativo detida por todos os fundos de investimento geridos 
pela Rio Bravo Investimentos. 
Responsáveis pela aplicação e controle: As ordens serão divididas pela área de gestão e 
aprovadas pelo Middle Office. A área de Compliance fará a supervisão diária dos rateios. 
 

8.11 Descreva as regras e procedimentos de monitoramento das operações realizadas fora de 
plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de preços e fontes 
de referência utilizadas. 

O administrador dos fundos realiza um procedimento de averiguação das operações realizadas 
pelos fundos, com o objetivo de apurar eventuais desvios. Para tal apuração são estabelecidos 
parâmetros de negociação e todas as operações devem seguir a banda de preços referenciada 
pelo administrador. 

8.12 Existe algum agente externo (ex.: consultoria), além do administrador, envolvido na 
verificação da adesão a limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições 
dos fundos sob gestão da Empresa? 

Não. 
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8.13 Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou 
atuação dos sócios ou executivos em outros negócios, bem como de sua eventual 
participação em Conselhos Fiscais e de Administração. 

Para se evitar os conflitos de interesse resultantes da participação ou atuação dos sócios ou 
executivos em outros negócios, o administrador dos fundos realiza um procedimento de 
averiguação das operações realizadas pelos fundos, com o objetivo de apurar eventuais desvios. 
Para tal apuração são estabelecidos parâmetros de negociação e todas as operações devem 
seguir a banda de preços referenciada pelo administrador. Além disso, cabe salientar que os 
principais sócios e executivos da empresa não detêm participação em outros negócios no 
segmento financeiro. 
Com relação à participação dos sócios e executivos nos conselhos de administração/fiscais, existe 
um contínuo monitoramento, nos termos da Instrução CVM n° 358, havendo períodos em que os 
fundos geridos não podem realizar transações com determinados ativos. 

8.14 Descreva as regras para o tratamento de soft dollar tais como recebimento de presentes, 
cursos, viagens etc. 

Todo profissional que receber presente(s) deverá encaminhar e-mail à área de Compliance 
informando o recebimento deste, especificando o presente recebido e quantidade. Caso o(s) 
presente(s) recebido(s), isolados ou em conjunto, por parte da mesma pessoa física ou jurídica ou 
grupo econômico, possua(m) valor de mercado acima de R$ 300,00 (em um mesmo ano), o 
profissional deverá entregar o referido presente à área de Compliance. Ao fim de cada ano a área 
de Recursos Humanos realizará um sorteio dos presentes entregues, do qual participarão todos os 
profissionais do Grupo Rio Bravo. Na hipótese de almoços e jantares, o profissional envolvido 
deverá buscar informar a área de Risco e Compliance previamente, se possível ou posteriormente, 
a qual avaliará o caso concreto e poderá emitir uma orientação sobre como o profissional deverá 
proceder.   
Em se tratando das hipóteses de o Grupo Rio Bravo presentear seus clientes, o respectivo 
profissional deverá comunicar a área de Compliance sua intenção de fazê-lo, informando o 
presente a ser dado, valor e quantidade. Exceto se de maneira diversa for aprovado pela diretoria 
do Grupo Rio Bravo, nenhum presente a ser dado a clientes deverá exceder o valor mencionado 
no parágrafo acima (incluindo a periodicidade). Excetua-se do disposto nesta política a realização 
de almoços e jantares com clientes, nos termos de políticas já existentes. 

  8.15 A empresa recebe comissões para alocação por investimentos em títulos e valores 
mobiliários distribuídos em balcão? Quais as regras? Favor tratar o assunto de rebates 
de taxas de administração e performance sobre fundos investidos pagos ao gestor de 
forma específica. 

O Grupo Rio Bravo  não recebe comissões para alocação por investimento em títulos e valores 
mobiliário distribuídos em balcão. No caso de alguns FICs e Carteiras do Private Bank, o gestor 
negocia o recebimento de taxa de administração e performance com os respectivos gestores dos 
fundos investidos de acordo com as condições praticadas no mercado. 

8.16 São realizados testes periódicos para verificação de conformidade com políticas 
internas? Com que frequência? 

Sim, são realizados testes periódicos para verificação de conformidade com políticas internas. A 
periodicidade dos testes varia conforme a descrição de cada política interna. 

 

 

 

 

9 - Questões Jurídicas e Legais 

9.1 Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da empresa (departamento 
jurídico próprio ou consultoria de terceiros) 

A empresa possui departamento jurídico próprio e todas as questões jurídicas e legais são 
acompanhadas de perto pela referida área, que é constituída por 4 pessoas. Além disso, existem 
casos específicos em que a empresa requisita consultoria jurídica de terceiros. No entanto, as 
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decisões, em última instância, são sempre tomadas pelo departamento jurídico da empresa. Tal 
departamento responde diretamente ao Diretor Financeiro Eros Dalhe. Segue abaixo a composição 
do departamento: 

• Vanessa Zampolo Faleiros (Gerente Sr. Jurídico) 

• Thales Aires de Paiva (Advogado) 

• Leticia Tiense Blazzi (Estagiária) 

 
9.2 A empresa ou algum de seus dirigentes já foram punidos pela CVM, pelo Banco Central 

ou pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro? Se positivo, informar o número do 
processo. 

Não. 

9.3 Existe algum processo contra a Empresa ou algum de seus dirigentes na CVM , no 
Banco Central ou no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro? 

Não. 

 

10 - Anexos  

10.1 Resumo Profissional Sim          

10.2 Manual de Risco Sim          

10.3 Manual de Marcação a Mercado Sim    

10.4 Manual de Compliance Sim 

10.5 Código de Ética e Conduta Sim  

10.6 Manual de Política de Exercício de Direito de Voto 
(Proxy Voting) 

Sim  

10.7 Relatório de Rating Não  

10.8 Manual de Liquidez Sim  

10.9 Política de Suitability Sim 
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 2) Declaração 

 

Declaramos que este questionário foi preenchido, revisado e assinado por pessoas 
devidamente autorizadas a fazê-lo, respondendo esta instituição pela sua exatidão, 
veracidade e integridade da informação de todo o conteúdo prestado neste documento e de 
seus anexos. 

 

Comprometemo-nos a manter todas as informações deste questionário devidamente 
atualizadas semestralmente, enviando nova versão do questionário aos distribuidores e 
alocadores nos meses de janeiro e julho, com data-base dezembro e junho, com exceção das 
informações contidas no Item 3 – Eventos Importantes, as quais serão atualizadas e 
comunicadas imediatamente após a sua ocorrência. 

 

 

 

São Paulo 
Local 

 

13/10/2017 

Data                                                                     

 

 

 

________________________________________________________ 

Nome: Vagner Silva Matioli  /  Eros Henriques Dalhe 
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3) Eventos Importantes 

1 - Qualquer alteração em alguma questão dessa seção deve ser informada imediatamente após sua 
efetivação, com a indicação da referida data. 

1.1 Mudança societária que altere o controle acionário da empresa. 

 

1.2 Entrada e saída dos principais sócios.  
Entrada do Diretor Miguel Russo Neto como sócio da empresa Rio Bravo Investimentos DTVM 
Ltda, conforme Alteração de Contrato Social registrada em 26 de janeiro de 2015. 

1.3 Alteração no quadro de profissionais responsáveis pelas atividades da empresa gestora, 
incluindo compliance e risco. 

Entrada de Eros Dalhe como Diretor Financeiro, em substituição a Miguel Russo Neto, no mês de 
Março de 2015. Entrada de Rodrigo Gatti como Gestor de Risco e Compliance. 

2 - Alterações desde a última atualização 

2.1 Data da última atualização. 

06/04/2016 

2.2 Quais foram os fatos relevantes da empresa gestora desde a última atualização? 

 

2.3 Liste os itens alterados desde a última atualização do questionário. 

 

  


