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FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. 

 

Código de Ética 

(março de 2023) 

 

 

I. Introdução 

 

1. O Presente Código de Ética e Conduta Empresarial (o “Código”) resume os 

valores, princípios e práticas empresariais que orientam nossa conduta empresarial. O 

Código estabelece um conjunto de princípios básicos para a orientação de todos os 

empregados da Futurum Capital Gestão de Ativos Ltda. (“Futurum” ou “nós”), incluindo 

colaboradores e administradores da Futurum (“Membros”), se aplicável, a respeito dos 

requisitos mínimos que esperamos que sejam atendidos. Seu objetivo é cumprir o 

disposto no artigo 16 da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM nº 21, 

de 25 de fevereiro de 2021 (“Resolução 21”), que é aplicável à Futurum, em sua atuação 

como gestora de carteiras de valores mobiliários. 

 

2. Este Código, não tem por objetivo fornecer uma lista abrangente de todas as 

políticas e procedimentos internos, regulamentos e exigências legais detalhados que 

venham a ser aplicáveis a você, na qualidade de Membro da Futurum. Os demais 

códigos, disponíveis em sistema de armazenamento interno da Futurum, contém as 

políticas da Futurum que tratam de diversas exigências legais e regulatórias. Todos os 

Membros da Futurum devem ler este Código em conjunto com o Manual de Compliance, 

entender seu conteúdo, já que diz respeito à sua função e ao seu dever para com os 

clientes, e seguir as políticas neles contidas. 

 

3. Todos os indivíduos sujeitos às disposições deste Código devem portar-se de 

forma consistente com as exigências e procedimentos previstos neste instrumento. A 

obediência do Código é uma condição fundamental para o trabalho conosco. 

 

4. A Futurum presta serviços de gestora de carteiras de valores mobiliários para 

diversos clientes, incluindo, mas não se limitado, a clientes de investimento institucionais 
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e indivíduos com elevado patrimônio líquido. Como gestora de carteiras de valores 

mobiliários, a Futurum possui forte relação fiduciária com seus clientes. Tal relação 

exige o cumprimento dos mais elevados padrões de conduta e integridade. 

 

5. O pessoal que atua nesta relação fiduciária deve desempenhar suas funções em 

benefício exclusivo dos nossos clientes. De forma consistente com esse dever 

fiduciário, os interesses dos clientes têm prioridade sobre os objetivos de investimento 

pessoal e outros interesses pessoais do pessoal da Futurum. Por conseguinte: 

 

(i) Os Membros devem trabalhar para mitigar ou eliminar qualquer conflito, 

ou conflito aparente, entre o interesse próprio de qualquer indivíduo abordado no 

Código e sua responsabilidade para com nossos clientes, ou com a Futurum. 

 

(ii) Os Membros nunca devem usar seu cargo na Futurum de forma 

imprópria para ganho pessoal, para suas famílias ou terceiros. 

 

II. A Cultura Fiduciária da Futurum 

 

6. O principal objetivo do negócio da Futurum é proporcionar retornos financeiros, 

por meio da gestão de carteiras de valores mobiliários, a uma ampla gama de clientes, 

incluindo sociedades, instituições financeiras, indivíduos com elevado patrimônio líquido 

e fundos de pensão. 

 

7. A Futurum exige que todos os serviços prestados para clientes existentes e em 

potencial sejam tratadas com honestidade, integridade e elevados padrões éticos, e que 

essas atividades sigam a letra e o espírito das leis, regulamentos e diretrizes contratuais 

aplicáveis. De forma geral, a Futurum é um agente fiduciário com um dever de lealdade 

integral para com seus clientes, e cada empregado tem a responsabilidade de agir de 

forma consistente com esse dever. 

 

8. Ao efetuar um investimento para um cliente, todos os Membros devem agir 

exclusivamente nos melhores interesses desse cliente. Ademais, várias estruturas 

estatutárias e regulatórias abrangentes, tais como como as leis aplicáveis ao mercado 
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de capitais, em especial a Resolução 21, impõem responsabilidades específicas que 

regem o comportamento do pessoal na condução de suas responsabilidades. A Futurum 

e seus Membros devem cumprir integralmente essas regras e regulamentos. O 

Departamento Técnico e o Departamento de Compliance estão disponíveis para ajudar 

os Membros a cumprir essas exigências. 

 

9. Espera-se que todos os Membros sigam os elevados padrões associados ao 

nosso dever fiduciário, incluindo o zelo e a lealdade aos clientes, competência, diligência 

e meticulosidade, confiança e responsabilidade. Além disso, todos os Membros devem 

trabalhar ativamente para evitar a possibilidade de que os serviços que prestamos aos 

clientes sejam, ou aparentem ser, baseados nos interesses próprios da Futurum ou de 

seus Membros e não nos melhores interesses dos clientes. 

 

10. Nossas responsabilidades fiduciárias são aplicáveis a uma ampla variedade de 

investimentos e atividades relacionadas, incluindo vendas e marketing, gestão de 

carteiras de valores mobiliários, negociação de valores mobiliários, alocação de 

oportunidades de investimento, atendimento ao cliente, suporte de operações, avaliação 

de desempenho e relatórios, desenvolvimento de novos produtos, bem como suas 

atividades de investimento pessoal. Essas obrigações incluem o dever de evitar conflitos 

de interesses relevantes (e, se isso não for possível, fazer uma divulgação plena e justa 

a seus clientes em comunicações), manter livros e registros precisos e supervisionar o 

pessoal de forma apropriada. 

 

III. Conformidade com as Leis, Regras e Regulamentos 

 

11. A Futurum tem um compromisso com a condução de seu negócio em 

conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis e de acordo com os mais elevados 

princípios éticos. Esse compromisso ajuda a garantir nossa reputação de honestidade, 

qualidade e integridade. Todos os indivíduos sujeitos ao Código são obrigados a cumprir 

todas essas leis e regulamentos aplicáveis ao mercado de capitais, em especial a 

Resolução 21. 
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IV. Conflitos de Interesse / Ações Ilegais 

 

12. Um “conflito de interesse” existe quando os interesses particulares de uma 

pessoa podem ser contrários aos interesses dos clientes da Futurum ou aos interesses 

da Futurum. Uma situação de conflito pode surgir quando um empregado da Futurum 

pratica atos ou tem interesses (comerciais, financeiros ou outros) que podem dificultar 

o desempenho de seu trabalho de forma objetiva e eficaz.  

 

13. Os conflitos de interesse podem surgir, por exemplo, quando um empregado da 

Futurum, ou um membro de sua família 1 , receber benefícios pessoais impróprios 

(incluindo empréstimos pessoais, serviços ou pagamento por serviços que o empregado 

da Futurum realize no curso do negócio da Futurum) em virtude de seu cargo na 

Futurum, ou receba ganhos que proporcionem seu enriquecimento pessoal ou 

benefícios por meio de acesso a informações confidenciais.  

 

14. Os conflitos também podem surgir quando um empregado da Futurum, ou um 

membro de sua família, detém um interesse financeiro relevante em uma sociedade que 

faz negócios em quantidade relevante com a Futurum ou tem interesses comerciais 

externos que podem resultar na divisão de lealdade ou comprometer o julgamento 

independente. Além disso, podem surgir conflitos ao realizar investimentos de valores 

mobiliários para contas pessoais ou ao determinar como alocar as oportunidades de 

investimento. Conflitos de interesse adicionais são destacados no Manual de 

Compliance da Futurum, cuja cópia pode ser encontrada no site e em sistema de 

armazenamento interno da Futurum. 

 

15. Conflitos de interesse podem surgir em muitas situações comuns, apesar dos 

esforços despendidos para evitá-los. Este Código não tenta identificar todos os 

possíveis conflitos de interesse. A conformidade literal com cada um dos procedimentos 

específicos não o protegerá de responsabilidade por negociação pessoal ou outra 

 

1 Para os fins desta seção do Código, a menos que de outro modo especificamente indicado, (i) “família” 
significa seu cônjuge/parceiro(a) doméstico(a), pais, filhos, irmãos, parentes por casamento (ou seja, sogra, 
sogro, genro e/ou nora) e qualquer pessoa que tenha seu nome; e (ii) “parente” significa os membros 
imediatos de sua família e seus primos em primeiro grau. 
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conduta que viole seus deveres fiduciários para com nossos clientes.  

 

16. Os Membros da Futurum são incentivados a buscar esclarecimentos e discutir 

dúvidas sobre possíveis conflitos de interesse. Caso tenha dúvidas sobre uma situação 

específica ou tome conhecimento de um conflito ou conflito em potencial, você deve 

informá-lo ao seu supervisor, ao Departamento Técnico e ao Departamento de 

Compliance. 

 

17. Além das proibições específicas contidas no Código, você está, naturalmente, 

sujeito a uma exigência geral de não se envolver em qualquer ato ou prática de fraude 

contra nossos clientes. Essa proibição geral (que também se aplica especificamente à 

compra e venda de valores mobiliários detidos ou a serem adquiridos ou vendidos) 

inclui: 

 

(i) fazer qualquer declaração falsa de um fato relevante ou utilizar qualquer 

dispositivo, esquema ou artifício para fraudar um cliente; 

 

(ii) deixar de declarar (ou deixar de fornecer quaisquer informações 

necessárias para esclarecer adequadamente quaisquer declarações prestadas 

em virtude das circunstâncias) um fato relevante, criando, assim, uma impressão 

relevantemente enganosa; 

 

(iii) aceitar qualquer remuneração pela realização de qualquer investimento 

a um cliente; 

 

(iv) realizar investimentos e tomar decisões que não sejam exclusivamente 

em benefício e no melhor interesse de nossos clientes; 

 

(v) praticar, postergar ou deixar de praticar qualquer ato com relação a 

qualquer investimento, relatório ou classificação de pesquisa para um cliente 

para evitar um prejuízo econômico para você ou qualquer pessoa que não 

nossos clientes; 
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(vi) realizar investimentos com base no conhecimento de uma possível 

negociação por ou para um cliente com a intenção de obter lucros pessoais de 

participações pessoais nos mesmos valores mobiliários ou em valores 

mobiliários correlatos (“front-running” ou “scalping”); 

 

(vii) revelar a qualquer terceiro (exceto no curso normal de seus deveres em 

nome de um cliente) quaisquer informações a respeito de operações com valores 

mobiliários feitas por qualquer cliente ou a contraprestação por qualquer cliente 

de quaisquer dessas operações com valores mobiliários; ou 

 

(viii) envolver-se em qualquer ato, prática ou curso de negócios que opere ou 

operaria como uma fraude ou enganação de um cliente ou envolver-se em 

qualquer prática manipuladora com relação a qualquer cliente. 

 

V. Utilização de Informações Privilegiadas  

 

18. Há casos em que os Membros da Futurum poderão ter informações 

“privilegiadas” confidenciais sobre a Futurum, ou sobre uma sociedade com a qual 

fazemos negócios, ou sobre uma sociedade na qual realizamos investimentos em nome 

de nossos clientes e que não sejam conhecidas pelo público investidor.  

 

19. Os Membros da Futurum devem manter a confidencialidade dessas 

informações. Se um investidor razoável considerar essas informações importantes para 

tomar uma decisão de investimento, o empregado da Futurum que possui essas 

informações não deve comprar ou vender valores mobiliários de qualquer uma das 

sociedades em questão ou fornecer essas informações a outra pessoa que negocie 

esses valores mobiliários. 

 

20. O presente código de ética será revisto anualmente, ou sempre que necessário, 

pelo Departamento de Compliance a fim de manter-se atualizada frente à legislação e 

às melhores práticas de gestão. 
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ANEXO I 

 

 

Termo de Adesão ao Código de Ética 

 

 

Eu, Marília Bueno Poletti, portador(a) da Cédula de Identidade (RG) nº 33.647.394-1, 

inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob o nº 301.800.198-21, na 

qualidade de Diretora de Compliance e Gestão de Riscos (cargo) da FUTURUM 

CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA., pelo presente instrumento, atesto que:  

 

I – Recebi uma cópia do Código de Ética da FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS 

LTDA. (“Manual”);  

 

II. – Recebi treinamento com relação ao seu conteúdo; 

 

III - Tomei ciência dos direitos e obrigações a que estou sujeito; e 

 

IV – Estou de acordo com o inteiro teor da Código e, como Membro da Futurum, 

responsabilizo-me pelo descumprimento de qualquer obrigação nele previsto, por ação 

ou omissão.  

 

Declaro ter lido e aceito integralmente os termos e regras do código, expressando total 

concordância e irrestrita adesão aos referidos termos e regras, sobre os quais declaro 

não ter dúvidas.  

 

Data: 17 de março de 2023. 

 

 

________________________________ 

Marília Bueno Poletti 

 

* * * * * 
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FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. 

 

MANUAL DE CONDUTA E COMPLIANCE 

(março de 2023) 

 

I. Introdução 

 

1. FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA., sociedade limitada 

brasileira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Girassol, nº 

1033, sala 10, Vila Madalena, CEP 05433-002, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 48.818.002/0001-19 (“Futurum” ou “Sociedade”), por meio deste Manual de Conduta 

e Compliance (“Manual”), define as regras, procedimentos e controles internos para fins 

de cumprimento da Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021 (“Resolução 21”). 

 

2. Os controles internos da Futurum se aplicam a todos os sócios, administradores, 

diretores, empregados e estagiários, bem como pessoas relacionadas, ou seja, pessoas 

físicas sobre as quais pode ser exercido qualquer tipo de influência em relação a suas 

atividades (“Membros”). 

 

3. Tais controles são realizados de acordo com práticas internacionais e locais, 

aplicando os procedimentos necessários para cumprir as disposições da Resolução 21, 

bem como as leis e demais regulamentações aplicáveis com relação à: 

(a) implementação e manutenção de um programa de treinamento para Membros que 

têm acesso à informações confidenciais e/ou fazem parte da equipe responsável pela 

atividade de gestão de carteiras de valores mobiliários; (b) acesso limitado a arquivos e 

implementação de controles que limitem e identifiquem as pessoas que têm acesso à 

informações confidenciais; (c) definição das políticas relacionadas à compra e venda de 

valores mobiliários por Membros da Futurum; e (d) identificação e registro de clientes, 

de forma a evitar crimes de “lavagem de dinheiro”, ou seja, aqueles tipificados 

principalmente na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada pela Lei 
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nº 12.683, de 9 de julho de 2012 (“Crimes de Lavagem de Dinheiro”). 

 

4. As políticas internas estão sujeitas a revisões e atualizações periódicas, com o 

intuito de incorporar medidas relativas a eventuais novos riscos ou a riscos não 

abordados anteriormente. Na hipótese de quaisquer dúvidas em relação a esta ou a 

quaisquer outras políticas e procedimentos da Futurum, entre em contato com o nosso 

Departamento de Compliance. 

 

II. Objetivo 

 

5. O objetivo deste Manual é garantir, juntamente com todas as outras políticas 

adotadas, a adequação, o fortalecimento e o funcionamento do sistema de controles 

internos da Futurum, com o objetivo de minimizar os riscos de acordo com a 

complexidade das operações do negócio da Sociedade, além de disseminar uma cultura 

de controle de modo a garantir o cumprimento com as leis e os regulamentos em vigor.  

 

6. Os benefícios do cumprimento das leis e regulamentos em vigor são vários e 

incluem uma maior capacidade de a Futurum atender as necessidades dos clientes e 

de garantir uma maior competitividade, à luz da transparência e da ética com a qual a 

Sociedade conduz o seu negócio. Portanto, todos os Membros da Sociedade têm amplo 

acesso às políticas internas da Futurum e recebem instruções contínuas sobre os 

métodos de cumprimento com tais políticas. 

 

III. A Responsabilidade e as Atividades para a Promoção do Compliance 

 

7. Em decorrência da implementação de atividades de compliance em sua 

estrutura, o responsável pelo Departamento de Compliance da Futurum deve exercer 

suas atividades, de modo a garantir a definição correta dos objetivos da Futurum, 

emitindo normas, regulamentos e diretrizes a todos os Membros. 

 

8. Um programa de compliance, como o estabelecido pela Sociedade, pode 

desempenhar um papel central no monitoramento de riscos relacionados às atividades 

de gestão de carteiras de valores mobiliários. O cumprimento com as leis, os 
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regulamentos, as políticas internas e os processos de controle, os documentos 

contábeis dos clientes e princípios fiduciários sólidos é essencial para a Futurum. 

Garantir esse cumprimento é uma função importante do responsável pela área de 

compliance. 

 

9. O Departamento de Compliance da Futurum terá como principais funções 

prestar assistência a todas as áreas em termos de esclarecimentos, instruções e 

cumprimento com todos os controles e regulamentos internos, bem como supervisionar 

a conformidade das operações e das atividades da Sociedade com as leis e os 

regulamentos aplicáveis. Entre as principais funções, devem ser destacadas as 

seguintes: 

 

(i) Estabelecimento de políticas: administrar a implementação das políticas 

e dos procedimentos de compliance dentro da Sociedade; atualizar essas 

políticas, procedimentos e o Manual em linha com as alterações nas leis, nos 

regulamentos e nas diretrizes; coordenar os esforços de compliance da Futurum; 

estabelecer procedimentos para revisão anual de seus programas de 

compliance; disseminar manuais, procedimentos e políticas de compliance e 

quaisquer outras informações relacionadas a compliance dentro da Sociedade; 

estabelecer, manter e implementar políticas e procedimentos designados a: 

(a) cumprir todas as leis, regulamentos e diretrizes relevantes; (b) detectar e 

impedir violações; e (c) denunciar quaisquer violações substanciais e/ou medida 

corretiva recomendada. 

 

(ii) Autorizações e aprovações: garantir que a Futurum celebre apenas 

acordos, contratos ou qualquer outro tipo de documento quando a contraparte 

tenha sido devidamente autorizada e tenha recebido os poderes necessários 

para celebrar esses acordos, contratos ou outros documentos. 

 

(iii) Comunicação: identificar situações que envolvem conflito de interesses 

e informar todas e quaisquer ocorrências de tais situações ou qualquer outro tipo 

de informação que possa ser razoavelmente necessária.  
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(iv) Cumprimento de formalidades: garantir que os contratos celebrados pela 

Sociedade sejam, em todos os momentos, celebrados e devidamente 

estabelecidos de acordo com a forma jurídica aplicável em cada caso e que 

todas e quaisquer operações envolvendo recomendações de investimento sejam 

devidamente documentadas por meio de instrumentos legais relevantes. 

 

(v) Confidencialidade: garantir que todos os dados relacionados ao principal 

negócio da Futurum sejam mantidos no mais absoluto sigilo, exceto à luz de 

autorização ou regulamentação que obrigue a Sociedade a divulgar tais 

informações.  

 

(vi) Treinamento: atualizar e supervisionar constantemente os Membros da 

Sociedade com relação às políticas de compliance e de controle interno da 

Futurum, e ser receptivo às ideias e propostas apresentadas pelos Membros 

para a melhoria da Sociedade.  

 

IV. Critérios para Implementação de Compliance 

 

10. A Futurum manterá uma avaliação contínua da eficácia dos controles internos a 

respeito das normas estabelecidas. De acordo com essa avaliação, a Sociedade 

utilizará critérios objetivos, a saber:  

 

(i) Ambiente de controle: define o estilo da organização, influenciando a 

consciência de controle do pessoal. Essa é a base para todos os outros 

componentes de controles internos;  

 

(ii) Avaliação de risco: identificação e análise de riscos relevantes que 

afetam o alcance dos objetivos da Sociedade, fornecendo uma base a respeito 

de como a gestão de riscos deve ser conduzida; 

 

(iii) Informação e controle: sistemas ou processos que fornecem assistência 
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para a identificação, coleta e troca de informações, dentro de cronogramas que 

permitam às pessoas físicas realizarem suas funções; 

 

(iv) Controle das atividades: políticas e procedimentos que ajudam a garantir 

que as diretrizes da administração sejam seguidas; e 

 

(v) Acompanhamento: processos utilizados para avaliar a qualidade do 

desempenho de controles internos com o tempo.  

 

11. Com base na avaliação decorrente dos critérios acima mencionados, a Futurum 

verificará com frequência se as suas políticas de controles internos estão atingindo os 

objetivos esperados. Caso ocorram quaisquer alterações, seja na estrutura regulatória 

ou em suas práticas administrativas, a Sociedade informará todos os Membros sobre 

tais alterações e fornecerá à sua equipe treinamento adicional. 

 

V. Princípios Básicos e Conduta Ética 

 

12. A Sociedade atuará com a gestão de carteiras de valores mobiliários, uma vez 

que esteja devidamente credenciada perante a Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”). O relacionamento fiduciário exige aderência aos mais altos padrões de conduta 

e de integridade. 

 

13. Os Membros devem cumprir suas obrigações para o benefício dos clientes e da 

sociedade civil. Consistente com essa obrigação fiduciária, os interesses dos clientes 

têm prioridade sobre os objetivos de investimentos pessoais e sobre os outros 

interesses pessoais dos Membros da Futurum. Dessa forma: 

 

(i) os Membros devem trabalhar para eliminar, ou minimizar, conforme a 

Política de Negociação de Valores Mobiliários da Futurum, qualquer conflito ou 

indício de conflito entre os interesses próprios de qualquer pessoa física coberta 

pelo Manual e a responsabilidade dela perante nossos clientes ou perante a 

Futurum; e 

DocuSign Envelope ID: 3595CA22-9702-4495-A965-A79AF1BD5504

https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8
https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8
https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8


 

 

SEDE BRASIL 
São Paulo 
Rua Girassol, 1033, Vila 
Madalena. São Paulo. 
05433-002 

 

(ii) os Membros nunca devem utilizar indevidamente seus cargos na 

Sociedade para ganhos pessoais próprios, de sua família ou de qualquer outra 

pessoa. 

 

14. O presente Manual e demais políticas da Sociedade resumem os valores, 

princípios e práticas que orientam nossas atividades, orientando todos os Membros da 

Futurum a respeito das exigências mínimas que se espera que sejam cumpridas. Todos 

os Membros devem ler este Manual e demais políticas da Futurum, certificar-se de que 

entenderam o seu conteúdo e comprometer-se em cumprir todas as suas disposições. 

Uma vez lido o Manual, o Membro ingressante na Sociedade deverá preencher o termo 

de adesão anexo (Anexo I), o qual deverá ser renovado, no mínimo, anualmente. 

 

VI. Denúncia de Conflitos, Problemas e Violações 

 

15. É de responsabilidade de cada Membro ser sensível às situações e aos 

relacionamentos que poderão criar conflitos de interesses e trazer quaisquer perguntas 

ou preocupações relacionadas ao Departamento de Compliance, conforme elas 

surgirem. A obrigação de denunciar abrange, sem limitação, conflitos entre Membros e 

clientes da Futurum, entre a própria Sociedade e seus clientes, entre clientes distintos, 

ou mesmo entre grupos ou classes de clientes. O Departamento de Compliance da 

Futurum determinará o método mais apropriado para lidar com cada conflito 

denunciado, especialmente conforme a Política de Negociação de Valores Mobiliários 

da Futurum.  

 

Além disso, os Membros devem denunciar imediatamente quaisquer violações 

conhecidas das políticas da Futurum ao Departamento de Compliance da Futurum, 

bem como quaisquer violações que acreditarem razoavelmente que estejam prestes a 

ocorrer.  

 

16. A Futurum tem uma política rigorosa de combate à retaliação. Nenhum Membro 

poderá realizar qualquer ação retaliatória contra qualquer outro Membro que (i) forneça 
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informações ou auxilie em investigações de violações de políticas, leis ou 

regulamentações; ou (ii) inicie, deponha ou participe, ou de outra forma auxilie nos 

processos que envolvem supostas violações de políticas, leis ou regulamentações. 

 

VII. Conflitos Pessoais, Ações Disciplinares e Finanças 

 

17. Todos os Membros devem denunciar todos os referidos conflitos ao 

Departamento de Compliance da Futurum. 

 

18. Além disso, devido à natureza do negócio da Futurum, espera-se que todos os 

sócios e colaboradores administrem suas finanças pessoais de forma que não afete 

negativamente suas responsabilidades na Sociedade ou gere uma publicidade 

desfavorável à Futurum. Ademais, uma situação financeira precária pode ser 

considerada uma influência sobre ações ou julgamentos feitos em nome da Sociedade 

de uma forma inapropriada. Adicionalmente, em reconhecimento da importância em 

particular de Membros que alinham seus próprios interesses pessoais com os interesses 

dos clientes da Futurum, os Membros são incentivados a utilizar os produtos e os 

serviços oferecidos pela Sociedade, conforme disponíveis e apropriados, nos termos da 

Política de negociação de valores mobiliários da Futurum. 

 

VIII. Pagamento e Recebimento de Valores 

 

19. O pagamento e recebimentos de valores pela Futurum, na qualidade de 

distribuidora de fundos sob sua gestão, segue todos os padrões estabelecidos pela 

Resolução CVM nº 35, de 26 de maio de 2021 (“Resolução 35”), inclusive com relação 

aos arquivos a serem mantidos com relação a tais operações. 

 

20. A Futurum, nos termos do artigo 33 da Resolução 35, se compromete a, por meio 

de seus sistemas e políticas internas:  

 

(a) zelar pela integridade e regular funcionamento do mercado, inclusive 

quanto à seleção de clientes e à exigência de garantias; 
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(b) manter controle das posições dos clientes, com a conciliação periódica 

entre ordens e posições, conforme inciso II do artigo mencionado; 

 

(c) manter registro de conta corrente de todas as movimentações financeiras 

de seus clientes; 

 

(d) informar à CVM sempre que verificar a ocorrência ou indícios de violação 

da legislação que incumba à CVM fiscalizar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis da ocorrência ou identificação; 

 

(e) informar seus clientes sobre os produtos oferecidos e seus riscos; 

 

(f) informar seus clientes com relação aos mecanismos de ressarcimento de 

prejuízos estabelecidos pelas entidades administradoras de mercado 

organizado, se for o caso; 

 

(g) diferenciar nas notas de corretagem, faturas e avisos de lançamento 

enviados aos clientes, os valores decorrentes de corretagem daqueles relativos 

a outros serviços prestados pelo intermediário e das taxas e emolumentos 

cobrados pelas entidades administradoras de mercado organizado ou por outros 

terceiros, se for o caso; e 

 

(h) suprir seus clientes com informações e documentos relativos aos 

negócios realizados na forma e prazos estabelecidos em suas regras internas. 

 

(i) monitorar continuamente as operações por ele intermediadas, de 

maneira a identificar as que visem proporcionar vantagem indevida ou lucro para 

uma das partes, ou causar dano a terceiros, conforme regulação específica; 

 

(j) garantir a implementação do plano de continuidade e da política de 

segurança da informação; 

 

(k) manter controle da identificação das pessoas que tenham acesso aos 
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seus fóruns de comunicação digital; e 

 

(l) colocar em sua página na rede mundial de computadores, aplicativos ou 

outras formas de interação com o cliente um atalho para a página da CVM na 

rede mundial de computadores e aviso em destaque, com o seguinte conteúdo: 

"Toda transmissão de ordem por meio digital está sujeita a interrupções ou 

atrasos, podendo impedir ou prejudicar o envio de ordens ou a recepção de 

informações atualizadas”. 

 

IX. Práticas de Combate à Corrupção 

 

21. A Futurum está comprometida com o cumprimento de todas as leis de combate 

à corrupção na condução de seus negócios. Dessa forma, a Sociedade proíbe a 

realização de qualquer pagamento a qualquer pessoa que atue em qualquer capacidade 

para obter ou manter negócio de forma ilícita ou de outra forma para garantir uma 

vantagem imprópria. Para garantir a conformidade:  

 

(i) nenhum Membro da Futurum deverá, em nenhuma circunstância, 

oferecer, prometer ou autorizar qualquer pagamento ou benefício a um 

funcionário do governo ou a qualquer pessoa para os fins de induzir o funcionário 

do governo a agir ou abster-se de agir com relação ao cumprimento de suas 

obrigações oficiais, principalmente se a ação ou omissão do funcionário do 

governo puder resultar na obtenção ou manutenção do negócio ou na garantia 

de uma vantagem comercial imprópria por parte da Sociedade; 

 

(ii) todos os pagamentos feitos por ou em nome da Futurum devem ser 

registrados de forma precisa, adequada e imediata em seus livros e registros 

contábeis; e 

 

(iii) não poderão ser oferecidos e/ou pagos entretenimentos, presentes, 

viagens ou reembolso de despesas a nenhum funcionário do governo, em 

nenhuma circunstância, sem a prévia e expressa autorização por escrito 

DocuSign Envelope ID: 3595CA22-9702-4495-A965-A79AF1BD5504

https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8
https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8
https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8


 

 

SEDE BRASIL 
São Paulo 
Rua Girassol, 1033, Vila 
Madalena. São Paulo. 
05433-002 

(inclusive por e-mail) dos membros do Departamento de Compliance da 

Futurum. 

 

X. Combate à Lavagem de Dinheiro 

 

22. A Futurum, diligentemente, toma precauções contra quaisquer tentativas de usar 

a Sociedade para depositar ou transferir recursos que possam estar relacionados com 

atividades ilegais. A lavagem de dinheiro é um processo pelo qual transgressores 

procuram dar aparência lícita a recursos provenientes de atividades ilegais, de maneira 

a aparentar que o dinheiro é de fonte legítima. A Futurum implementou sua Política de 

Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, que deverá ser lida em conjunto com 

este Manual, bem como procedimentos razoavelmente desenvolvidos para evitar tais 

atividades e para proteger-se contra qualquer prejuízo financeiro e responsabilidade 

legal relacionada. 

 

23. A este respeito, os seguintes princípios gerais deverão ser considerados: 

 

(i) nenhum Membro deve jamais participar, de maneira consciente, de 

qualquer operação financeira proibida ou, de maneira consciente, prestar 

assistência a qualquer cliente, sócio do negócio ou terceiros em violação de 

quaisquer leis e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro aplicáveis. 

Esse princípio inclui a obrigação de evitar “cegueira deliberada”, em que uma 

pessoa permite que uma operação obviamente ilícita passe desapercebida; 

 

(ii) os sócios e colaboradores devem conhecer suficientemente os clientes 

da Futurum (suitability), a fim de assegurar que a Sociedade conduza o negócio 

apenas com empresas e pessoas físicas que atendam os padrões necessários 

para que a Futurum possa cumprir as suas exigências nos termos das leis e 

regulamentos de combate à lavagem de dinheiro aplicáveis. Isso inclui ter 

conhecimento da fonte dos recursos ou patrimônio dos clientes, quer o cliente 

realize operações ou resida em um país sujeito a programas de sanções 

mantidos por vários governos, quer o cliente conste de uma lista de pessoas 

restritas emitida por vários governos e pela ONU; 
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(iii) todos os sócios e colaboradores independentemente de seu cargo ou 

localidade, devem permanecer alerta para detectar possíveis atividades 

criminosas ou suspeitas e, imediatamente, denunciar operações questionáveis 

ao Departamento de Compliance; 

 

(iv) na medida em que um registro relacionado a uma atividade suspeita aos 

padrões estabelecidos neste Manual e/ou na Política de Combate e Prevenção 

à Lavagem de Dinheiro da Futurum for detectado, e em conformidade com a Lei 

nº 12.683, de 9 de julho de 2012, o Membro irá registrar uma denúncia, conforme 

apropriado, perante o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF 

e a CVM; e 

 

(v) identificar os clientes e seus beneficiários finais, obtendo informações 

sobre eles, conforme estabelecido nas leis e regulamentações aplicáveis. 

 

XI. Prevenção Contra Fraudes 

 

24. A Sociedade tem o compromisso de estabelecer uma cultura organizacional que 

assegurará a prevenção contra fraudes em todas as atividades desenvolvidas pela 

Futurum, sendo responsabilidade fundamental de sua administração. Com relação a 

isso, as diretrizes de controle de fraudes da Sociedade incluem:  

 

(i) o compromisso da administração em identificar exposições a risco de 

atividades fraudulentas e estabelecer controles e procedimentos para a 

prevenção e detecção de tais atividades;  

 

(ii) a obrigação de que todos os Membros abstenham-se de atividades 

fraudulentas e estimulem a denúncia de qualquer suspeita ou evento de fraude; 

 

(iii) fornecimento de canais formais de denúncia em que os Membros podem 

relatar condutas e práticas impróprias que podem ser consideradas fraudulentas;  
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(iv) exige investigação imediata e consistente das alegações de fraude 

interna, de acordo com a diretriz de não retaliação especificada no presente 

Manual e demais políticas da Futurum; e 

 

(v) permite avaliação regular dos riscos de fraude e garante que toda 

atividade fraudulenta suspeita seja tratada de maneira apropriada e consistente. 

 

25. Todos os supervisores de departamentos da Futurum são responsáveis por 

assegurar que existam mecanismos em vigor, dentro de sua área de supervisão, para 

avaliar o risco de fraude, promover a consciência de ética dos membros de cada 

departamento, orientá-los a respeito de prevenção e detecção de fraudes e manter uma 

estrutura de controles internos efetiva dentro de sua área de responsabilidade 

organizacional, conforme orientação do Departamento de Compliance da Futurm.  

 

26. As políticas e práticas de recrutamento são uma parte importante da prevenção 

contra fraude e incluem: verificações de antecedentes criminais de todos os candidatos 

e verificação de referências, registros de processos judiciais e de qualificação/licença, 

conforme aplicável pela legislação em vigor. 

 

XII. Treinamento 

 

27. Tópicos relacionados a compliance, combate à lavagem de dinheiro, ética, 

conflitos, conduta do Membro, negociação pessoal e cumprimento de obrigações dos 

Membros fazem parte de programas e procedimentos contínuos de desenvolvimento, 

treinamento e conscientização dos Membros e do treinamento em ética/compliance 

realizado pelo Departamento de Compliance da Futururm de forma anual. 

 

XIII. Suitability 

 

28. Serão conduzidos procedimentos de suitability, na forma da Resolução CVM nº 

30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada, que permitam verificar a adequação dos 

produtos, serviços e operações ao perfil dos clientes, por meio da elaboração e 

atualização periódica de perfil dos de cada cliente, levando em conta sua capacidade 
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financeira, conhecimento de finanças, qualificação e experiência em matéria de 

investimentos, seu objetivo de investimento e sua tolerância aos riscos.  

 

29. O objetivo do procedimento de suitability é estabelecer procedimentos formais 

que possibilitem verificar a adequação do investimento realizado pelo cliente ao perfil 

de risco a ele atribuído, incluindo: (a) o entendimento do perfil, as expectativas, as 

restrições e os objetivos de investimento do Cliente de acordo com suas necessidades 

econômico-financeiras, presentes e futuras, observados padrões de risco, a 

necessidade de liquidez e o prazo de retorno; e (b) a prestação de serviços de gestão 

de carteiras de valores mobiliários. 

 

30. Para definir o objetivo de investimento do cliente, a Futurum deverá considerar: 

(a) o período pretendido de investimento; (b) as preferências declaradas do cliente em 

relação à assunção de riscos; e (c) as finalidades do investimento. 

 

31. Para definir a situação financeira do cliente, a Futurum deverá considerar: (a) o 

valor das receitas regulares declaradas pelo cliente; (b) o valor que compõe o patrimônio 

do cliente; e (c) a necessidade futura de recursos declarada pelo cliente. 

 

32. Para definir o conhecimento do cliente, a Futurum deverá considerar: (a) os tipos 

de produtos, serviços e operações com os quais o cliente tem familiaridade, (b) a 

natureza, volume e frequência, bem como o período das operações do cliente, e (c) a 

formação acadêmica e profissional do cliente. 

 

XIV. Reclamações de Clientes 

 

33. Apesar dos melhores esforços da Futurum e dos sócios e colaboradores, 

problemas com clientes e reclamações poderão ocorrer ocasionalmente e terão de ser 

tratados de maneira imediata, completa e profissional. Reclamações verbais ou escritas 

poderão ser feitas pelo cliente, pelo advogado ou representante do cliente, por uma 

autoridade regulatória ou outro terceiro. Reclamações poderão envolver o modo pelo 

qual uma operação foi realizada, a base para remuneração e pagamentos, etc. Poderá 

haver uma exigência, expressa ou implícita, de pagamento ou outro recurso e, 
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possivelmente, ameaça de ação regulatória, litígio ou perda do negócio. 

 

34. As reclamações podem levar a qualquer um dos seguintes resultados possíveis: 

(i) um grave prejuízo financeiro para uma conta do cliente; (ii) perda do negócio; 

(iii) risco de ação regulatória ou litígio; ou (iv) dano à reputação. Qualquer pessoa que 

tenha conhecimento de uma possível ação ou receba diretamente uma notificação 

nesse sentido deve notificar imediatamente o Departamento de Compliance, para que 

avalie se a reclamação foi decorrente do descumprimento de alguma das políticas e 

manuais da Futurum. 

 

XV. Troca de Informações com Administradores dos Fundos 

 

35. A Futurum e o administrador fiduciário dos fundos de investimento por ela 

geridos manterão procedimentos que garantam que a troca de informações ocorra de 

forma criptografada por meio de rede segura, de maneira que a Futurum tenha acesso 

seguro aos documentos atualizados dos fundos e para que as áreas operacionais 

recebam as informações sobre aplicações e resgates de cotas dos fundos de 

investimento. Os procedimentos contemplam rotinas que garantem o fluxo de 

informações diariamente, com definição de horários-limite para recebimento de 

instruções, meios de transmissão aceitos e prazos de arquivamento. 

 

36. Na distribuição das cotas dos fundos geridos pela Futurum serão observadas, 

conforme aplicável, as disposições dos artigos 17 e seguintes da Instrução CVM nº 555, 

de 17 de dezembro de 2014 (“Instrução 555”), que estabelece as normas aplicáveis às 

trocas de informações entre o distribuidor e o administrador do fundo de investimentos.  

 

37. Ainda, caso autorizada a distribuição por conta e ordem pelo administrador 

fiduciário por parte da Futurum, serão observados, em sua integralidade, os 

procedimentos descritos nos artigos 30 e seguintes da Instrução 555, incluindo o 

estabelecimento, pela Futurum, de registro complementar de cotistas que inscreva a 

titularidade das cotas em nome dos investidores, atribuindo a cada cotista um código de 

cliente e informando tal código ao administrador do fundo. 
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XVI. Erros e Correções 

 

38. Apesar de medidas de prevenção diligentes serem tomadas, erros podem 

ocorrer e, de fato, ocorrem. Determinados erros de negociação ou operacionais podem 

potencialmente causar um prejuízo financeiro ou de reputação relevante para a Futurum 

e/ou resultar em litígio. A política da Sociedade exige que todos os erros que afetem 

uma conta de cliente sejam resolvidos de maneira imediata e justa, em consistência com 

os padrões fiduciários e exigências legais/regulatórias aplicáveis.  

 

39. Todos os sócios e colaboradores devem notificar os erros (ou possíveis erros) 

ao Departamento de Compliance. Os erros devem ser imediatamente investigados, 

resolvidos e registrados/documentados. 

 

XVII. Monitoramento das Políticas Atuais 

 

(a) Política de Treinamento 

 

40. Além do treinamento recebido no momento em que cada profissional é admitido 

na Futurum, os sócios e colaboradores também participação de uma sessão anual de 

treinamento, ou sempre que necessário, a respeito dos desenvolvimentos do setor de 

gestão de carteiras de valores mobiliários, bem como em relação às políticas 

implementadas pela Futurum e quaisquer modificações.  

 

41. As sessões de treinamento serão realizadas pessoalmente ou por 

videoconferência, seja em grupo ou individualmente, e serão coordenadas pelo 

Departamento de Compliance da Futurum ou por um terceiro contratado para esse fim. 

As sessões de treinamento abrangerão preferencialmente os seguintes conteúdos: 

(i) Fundos de investimento: regulamentos, tipos de fundos, estratégias de gestão, 

políticas e objetivos de um fundo, prospecto do fundo; (ii) Compliance e regulamentos: 

riscos legais e de imagem, ética, controles internos, segregação de funções e 

responsabilidades, ethics wall, direitos e obrigações de quotistas, divulgação de 

informações e prestação de contas, procedimentos de investimento e de resgate, 

conflitos de interesses, entidades regulatórias e supervisoras, auto-regulação; 
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(iii) Aspectos gerais do mercado financeiro e de capitais : política monetária, política 

fiscal, política cambial, indicadores econômicos, taxas de juros, instituições financeiras, 

entidades reguladoras, mercados primários e secundários, aspectos legais, títulos de 

dívidas, títulos patrimoniais, instrumentos derivativos; e (iv) Aspectos técnicos: 

desempenho dos fundos e indicadores de risco, taxas de gestão, remunerações, 

tributação, gestão de risco, riscos de crédito, riscos de mercado, riscos operacionais. 

 

42. O Departamento de Compliance oferecerá treinamentos para os sócios e 

colaboradores. Treinamentos avulsos a respeito de conscientização sobre fraude, 

segurança da informação, combate à lavagem de dinheiro, canais de denúncia, inclusive 

ao COAF, e uso seguro de comunicações eletrônicas estão disponíveis e programas 

adicionais são acrescentados regularmente. 

 

43. O treinamento fornecido aos profissionais da Futurum deverá focar 

particularmente nos mecanismos de controles internos, normas de compliance e nos 

deveres e obrigações dos diferentes setores da Sociedade. Todos os profissionais serão 

devidamente treinados acerca das proibições impostas aos gestores de carteiras de 

valores mobiliários pelas leis aplicáveis, especialmente aquelas listadas na 

Resolução 21. 

 

(b) Política de Segurança 

 

44. O acompanhamento das políticas e procedimentos de segurança e a aplicação 

de sanções adequadas na hipótese de qualquer infração de tais políticas ou 

procedimentos serão realizados pelo Departamento de Compliance. Os usuários 

recebem acesso restrito aos sistemas de informação/tecnologias da Sociedade com um 

perfil específico, dependendo de suas respectivas tarefas. Uma vez ao ano, os 

administradores de domínio (usuários seniores de seus sistemas) deverão, sistema por 

sistema: (i) conciliar todas as identidades de usuários com os registros do departamento 

de recursos humanos; (ii) solicitar uma recertificação da lista de usuários; e (iii) manter 

registros de cada recertificação e das ações de controle realizadas.  

 

45. Independentemente dos mecanismos de controle, sempre que receberem 
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qualquer informação privilegiada, os Membros da Futurum acordarão, de forma 

vinculante, em informar imediatamente o Departamento de Compliance (i) caso tal 

Membro ocupe qualquer cargo no departamento técnico da Futurum e obteve 

informação privilegiada de qualquer fonte, inclusive no curso normal de suas atividades; 

ou (ii) caso esteja trabalhando em uma possível função interna, que recebe 

regularmente informações privilegiadas, e tenha recebido informações privilegiadas de 

fontes externas à Sociedade, porém não no curso normal de suas atividades.  

 

46. Com base nas informações recebidas conforme descrito acima, o Departamento 

de Compliance deverá, uma vez ao mês, criar uma lista contendo as situações de 

informações privilegiadas que ocorreram no curso do respectivo período. A Futurum 

pretende manter permanentemente arquivadas, para consulta futura, todas e quaisquer 

ocasiões em que seus profissionais informaram a Sociedade sobre possíveis conflitos.  

 

47. De acordo com os dados registrados e de identificação de clientes, para evitar 

facilitar os Crimes de Lavagem de Dinheiro, e em todos os regulamentos aplicáveis 

emitidos pela CVM – a Futurum realizará sessões de treinamento anuais com todos os 

sócios e colaboradores de forma a prevenir a entrada de recursos ilícitos. Ainda no que 

diz respeito aos dados registrados e de identificação de clientes (“know your client”), a 

Sociedade implementará sessões de treinamento anuais para seus sócios e 

colaboradores a respeito dos procedimentos de registro consistente com as leis 

aplicáveis. Dentro do escopo da Futurum, é essencial que todos os Membros estejam 

cientes dos riscos legais e de imagem na hipótese de qualquer envolvimento direito ou 

indireto com atividades relacionadas à lavagem de dinheiro. Em caso de dúvidas ou 

necessidade de orientação, o Departamento de Compliance deverá ser procurado. 

 

48. Adicionalmente, a fim de proteger informações valiosas da Futurum e evitar sua 

remoção das instalações da Sociedade, os Membros estão expressamente proibidos 

de utilizar mídias removíveis (por exemplo, CDs, DVDs, unidades USB e similares).  

 

(c) Política de Negociação de Valores Mobiliários 

 

49. O acompanhamento das políticas e procedimentos de negociação pessoais e a 
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aplicação de sanções apropriadas, na hipótese de qualquer violação de tais políticas ou 

procedimentos, deverão ser conduzidos pelo Departamento de Compliance. As seções 

abaixo detalham as exigências e restrições mínimas de negociação pessoal. 

 

50. Toda conta com uma corretora (conta mantida com uma corretora de valores em 

que um Membro tem uma participação ou, de outra forma, tem poder direto ou indireto 

para exercer qualquer tipo de influência sobre as decisões de investimento) deve ser 

informada e, nos casos de sócios e colaboradores, aprovada pelo responsável pelo 

Departamento de Compliance. 

 

51. Um sócio ou colaborador poderá apenas emitir uma ordem de compra ou venda 

à corretora após obter a autorização do Departamento de Compliance. Tal autorização 

será concedida levando-se em consideração se o Membro solicitante (i) tem ou possa 

vir a deter uma participação relevante em uma determinada empresa; e (ii) possui 

qualquer tipo de relacionamento pessoal ou profissional regular com o emissor da 

empresa em que ele pretende adquirir uma participação acionária. Após obter a 

autorização, o Membro em questão terá permissão para emitir a ordem à corretora 

apenas até o final do dia útil seguinte.  

 

52. O Membro deverá reter as ações por um período mínimo de 14 (quatorze) dias 

corridos da compra, podendo vendê-las somente após o 15º (décimo quinto) dia. As 

exceções a tal prazo poderão ser concedidas apenas pelo Departamento de 

Compliance. Caso o Membro tenha uma posição ativa em uma conta com uma 

corretora, o Membro deve necessariamente enviar uma cópia dos extratos mensais de 

tal conta para o Departamento de Compliance, independentemente de ele ter ou não 

comprado ou vendido quaisquer ações em tal mês. O Departamento de Compliance 

poderá lembrar o Membro que o extrato deve ser enviado, porém a responsabilidade 

pela apresentação do extrato mensal cabe somente ao Membro.  

 

53. As autorizações dadas pelo Departamento de Compliance e as cópias dos 

extratos mensais referidos neste Manual deverão ser arquivadas na sede Sociedade, 

com a finalidade de verificar qualquer desvio na conduta dos Membros da Futurum. 
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(d) Política de Confidencialidade 

 

54. O sucesso da Futurum depende de sua capacidade de proteger a 

confidencialidade de suas próprias informações e dos clientes. A Sociedade adotou 

políticas e procedimentos de barreiras de confidencialidade e informações para: 

(i) evitar a violação da confidencialidade do cliente; (ii) evitar a violação de proibições 

legais devido ao uso incorreto de informações privilegiadas relevantes; e (iii) prevenir a 

percepção do uso incorreto de informações privilegiadas relevantes. 

 

55. A supervisão das políticas e procedimentos definidos nesta política de 

confidencialidade, bem como a execução de sanções, na hipótese de qualquer 

descumprimento de tais políticas ou procedimentos, deverão ser conduzidas pelo 

Departamento de Compliance. 

 

56. Os principais meios de restrição do fluxo de informações confidenciais dentro da 

Futurum são: 

 

(i) Implementação e manutenção de barreiras apropriadas de informações é 

possível restringir o fluxo de informações confidenciais. As barreiras de informações são 

planejadas para restringir o fluxo de informações confidenciais. Isso permite à Futurum 

agir adequadamente em relação a terceiros distintos. Para tais finalidades, a Sociedade 

utiliza softwares fornecidos por empresas renomadas, que passam por testes rigorosos 

de implementação e estão sujeitos a serviços de manutenção regulares. A política de 

segurança descreve práticas adicionais utilizadas no controle dos sistemas da Futurum. 

 

(ii) Observação do princípio de “necessidade-de-conhecer”. Apesar de as barreiras 

de informações serem planejadas para prevenir o fluxo de informações confidenciais, 

elas não resolverão um possível conflito de interesses se as informações confidenciais 

tiverem, de fato, atravessado a barreira. Esse é o motivo pelo qual é fundamentalmente 

importante que os Membros mantenham a confidencialidade das informações 

privilegiadas em sua posse, compartilhando-as apenas com pessoas que tenham 

necessidade legítima de delas tomar conhecimento para desempenhar seu trabalho ou 

concluir uma operação. Os Membros não devem compartilhar informações privilegiadas 

DocuSign Envelope ID: 3595CA22-9702-4495-A965-A79AF1BD5504

https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8
https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8
https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8


 

 

SEDE BRASIL 
São Paulo 
Rua Girassol, 1033, Vila 
Madalena. São Paulo. 
05433-002 

com nenhuma pessoa dentro ou fora da Futurum que não tenha uma necessidade 

legítima de tomar conhecimento das informações. Cuidado similar deve ser tomado em 

relação à discussão de informações confidenciais de clientes ao usar meios eletrônicos 

como e-mail, bate-papo e internet. Todos os Membros devem estar atentos à discussão 

de questões de clientes no contexto social, mesmo com outros membros da equipe da 

Sociedade. 

 

(iii) Observação da Política de Mesa Limpa. Planejada para proteger a Futurum 

contra as consequências de atividade criminal, indiscrição e espionagem industrial. De 

acordo com a política de confidencialidade, todos os dados e as informações pessoais 

e do negócio devem, salvo quando sujeitos a uma isenção de que os dados estão em 

uma área segura, ser guardados quando os Membros estão ausentes do escritório. 

 

57. A regra mais importante que cada Membro deve cumprir é a confidencialidade 

máxima a respeito de todas as operações do negócio em que a Sociedade está 

envolvida. Como regra, os profissionais são instruídos a não responder perguntas feitas 

por pessoas externas que não sejam autoridades relevantes. A Futurum, como um todo, 

é responsável pela proteção de seu negócio contra outros e pela confidencialidade de 

todas as informações de clientes. 

 

58. A norma de confidencialidade aplica-se a informações em todos e quaisquer 

formatos, sejam decorrentes de conversas, de documentos escritos ou de outra forma. 

A conscientização da segurança de dados também implica que nenhuma informação 

com relação à Futurum será deixada em nenhum local não seguro. Os Membros são 

instruídos a tomar todas as medidas necessárias para proteger e preservar os 

documentos ou qualquer objeto de valor em sua posse contra qualquer uso indevido, 

questionamento impróprio ou exposição indesejada.  

 

59. A Sociedade também está sujeita a regulamentações que vedam a troca de 

informações privilegiadas. A troca de informações privilegiadas consiste na negociação 

de valores mobiliários de uma companhia aberta com base em informações privilegiadas 

relevantes (frequentemente denominadas “informações privilegiadas”), a respeito de 

uma companhia aberta ou de seus valores mobiliários. O ato de divulgar informações 
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privilegiadas a terceiros é normalmente denominado “tipping”. 

 

60. A capacidade da Futurum de conduzir suas atividades de gestão de carteiras de 

valores mobiliários é crítica para o desempenho de suas obrigações fiduciárias perante 

os seus clientes. Dessa forma, a adesão a esta política de confidencialidade é crítica: 

uma violação poderá resultar na interrupção de certos serviços de gestão de carteiras 

de valores mobiliários. Outras sanções administrativas– para a Sociedade e para o 

Membro – também poderão resultar de uma violação.  

 

61. Em resumo: 

 

(i) os Membros não poderão comprar ou vender, ou recomendar a compra 

ou a venda de valores mobiliários de companhias abertas, pessoalmente ou por 

meio de clientes, enquanto estiverem de posse de informações privilegiadas 

relevantes a respeito desses valores mobiliários ou do emissor desses valores 

mobiliários; 

 

(ii) os Membros não poderão divulgar informações privilegiadas relevantes 

a respeito de companhias públicas a outras pessoas, quer dentro ou fora da 

Futurum, que não estiverem autorizadas a possuir tais informações; e 

 

(iii) os Membros não poderão tentar obter informações privilegiadas 

relevantes que eles não estejam autorizados a possuir. Portanto, exceto se 

estiverem autorizados, os Membros não devem participar de reuniões em que 

informações privilegiadas relevantes serão, ou provavelmente serão, discutidas.  

 

62. Os Membros devem notificar o Departamento de Compliance imediatamente 

caso: 

 

(i) tenham ou acreditem que uma pessoa possa ter informações 

privilegiadas a respeito de uma companhia aberta ou de seus valores mobiliários, 

independentemente de acreditarem que ela está autorizada a possuí-las; 
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(ii) saibam ou acreditem que um outro Membro possa ter quaisquer 

informações privilegiadas relevantes a respeito de uma companhia aberta ou de 

seus valores mobiliários que ele não está autorizado a possuir; ou 

 

(iii) estejam cientes de quaisquer questões envolvendo uso indevido ou 

possível uso indevido de informações privilegiadas relevantes por outros 

Membros da Futurum.  

 

63. Os Membros não devem compartilhar informações privilegiadas com nenhuma 

outra pessoa que não seja do Departamento de Compliance.  

 

64. A proibição contra a utilização ou a divulgação de informações privilegiadas 

aplica-se a todos os tipos e classes de valores mobiliários e operações com valores 

mobiliários. Esta política aplica-se também a operações em créditos corporativos, que 

poderão não se enquadrar na definição atual de “valores mobiliários”. As informações 

privilegiadas relevantes também poderão se referir a ações do fundo de investimento 

aberto e fechado. 

 

65. Ao fornecer informações internas em outra posição que não seja a de possível 

detentor de informações privilegiadas, quando for necessário para a equipe envolvida 

em uma determinada operação incluir um funcionário da parte pública da operação, por 

exemplo, um operador ou analista de pesquisa, o Departamento de Compliance deverá 

informar o funcionário sobre as restrições que se aplicam às suas atividades normais 

como consequência de tais circunstâncias. 

 

66. Não obstante a necessidade de assegurar a aprovação, por parte do 

Departamento de Compliance, para permitir que o Membro participe da operação, a 

aprovação do Departamento de Compliance também será necessária antes de o 

Membro retomar suas atividades normais, quer envolvam relatórios de operações, de 

preparação ou de pesquisa ou prospecto de clientes. 

 

67. A Sociedade está sujeita a exigências amplas de registro. “Manter todas as 

informações indefinidamente” não é a abordagem correta. Além do custo efetivo de 
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manutenção, há outros possíveis custos para retenção de documentação que não é 

necessária: 

 

(i) Todos os registros mantidos pela Futurum estão sujeitos a certo risco de 

perda ou roubo, o que poderá prejudicar a Sociedade ou seus clientes; 

 

(ii) Todos os registros mantidos pela Futurum estão sujeitos a solicitações 

de órgãos reguladores ou intimação judicial. Em muitos casos, há um custo 

associado à recuperação e produção de tais registros. 

 

68. É de responsabilidade de todas as unidades de negócio entender e implementar 

procedimentos adequados para garantir o cumprimento de exigências de retenção de 

registro em sua unidade e solicitar orientação quando surgirem questionamentos com 

relação à retenção de registro. Esses procedimentos devem reconhecer o risco de 

retenção de material desnecessário por períodos mais longos que o exigido. Os 

Membros devem entender quais registros devem criar e manter e, quando solicitados, 

devem ser capazes de apresentar tais registros. 

 

69. Para assegurar que a lista de observação funcione efetivamente, a equipe 

operacional envolvida em atividades que possam estar relacionadas a informações 

privilegiadas deverá entrar em contato com o Departamento de Compliance, caso a 

Sociedade (a) tome qualquer iniciativa com relação a um novo acordo e, como 

consequência de tal ato, recebam informações privilegiadas; e (b) receba informações 

privilegiadas com relação a recursos de terceiros ou caso ocorram fatos relevantes a 

respeito de uma operação em andamento. 

 

(e) Métodos gerais de monitoramento 

 

70. Não obstante o acima disposto, a Sociedade e o Departamento de Compliance 

adotarão os seguintes mecanismos de monitoramento e fiscalização das atividades de 

seus Membros: 

 

(i) Antivírus e firewall. De modo a garantir a integridade dos sistemas e 
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bancos de dados da Futurum, todos os seus recursos de informática estarão 

protegidos por sistemas de firewall, antivírus e anti-spam, com licenças e 

softwares constantemente atualizados. Tais recursos monitorarão 

constantemente os sistemas, para evitar qualquer risco de acesso não 

autorizado a informações confidenciais. 

 

(ii) Monitoramento físico. O prédio no qual se localiza a Sociedade possui 

portaria de acesso controlado, no qual pessoas trabalhando no edifício possuem 

cartão individual de acesso, e visitantes são identificados, fotografados e 

anunciados à empresa que pretendem visitar antes de terem o acesso 

autorizado, conforme o Manual, criando uma barreira adicional de controle físico 

de acesso. 

 

(iii) Auditoria Interna e Externa. A Futurum será submetida às rotinas de 

auditoria interna de responsabilidade do Departamento de Compliance da 

Futurum, o qual aplicará as sanções cabíveis em caso de descumprimento de 

políticas ou procedimentos adotados pela Sociedade. A Futurum pode ser 

submetida às rotinas de auditoria externa de tempos em tempos, ao critério do 

Departamento de Compliance da Futurum. 

 

(f) Política de Segregação de Atividades 

 

71. Dado que a Futurum exerce atividades além da gestão de carteiras de valores 

mobiliários, a Sociedade adota política de segregação de atividades, de forma a se 

garantir uma segregação física entre as diferentes áreas da Futurum. 

 

72. A segregação física de tais atividades visa a prevenir tanto o acesso de Membros 

a determinadas informações que podem gerar eventuais conflitos de interesse, quanto 

o vazamento e a divulgação de informações confidenciais.  

 

73. Além da segregação física, a Sociedade também possui segregação sistêmica 

e eletrônica. Os sistemas utilizados pela Futurum não permitem que Membros de 
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diferentes áreas tenham acesso a informações, mensagens ou arquivos de Membros 

de outras áreas, de forma que há um conjunto de procedimentos e barreiras com o 

intuito de impedir o trânsito de informações confidenciais entre as diferentes áreas e 

linhas de negócio desenvolvidas pela Futurum. 

 

74. Note-se ainda que este Manual deve ser lida em conjunto com todas as demais 

políticas adotadas pela Futurum. 
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ANEXO I 

 

 

Termo de Adesão ao Manual de Conduta e Compliance 

 

 

Eu, Marília Bueno Poletti, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 33.647.394-1, 

inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/ME) sob o nº 301.800.198-21, na 

qualidade de Diretora de Compliance e Gestão de Riscos (cargo) da Futurum Capital 

Gestão de Ativos Ltda., pelo presente instrumento, atesto que:  

 

I – Recebi uma cópia do Manual de Conduta e Compliance acompanhado da Política de 

Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Futurum Capital Gestão de Ativos 

Ltda. (“Manual”);  

 

II. – Recebi treinamento com relação ao seu conteúdo; 

 

III - Tomei ciência dos direitos e obrigações a que estou sujeito; e 

 

IV – Estou de acordo com o inteiro teor do Manual e, como Membro da Futurum, 

responsabilizo-me pelo descumprimento de qualquer obrigação nela prevista, por ação 

ou omissão.  

 

Declaro ter lido e aceito integralmente os termos e regras do Manual, expressando total 

concordância e irrestrita adesão aos referidos termos e regras, sobre os quais declaro 

não ter dúvidas.  

 

Data: 17 de março de 2023. 

 

 

________________________________ 

Marília Bueno Poletti 
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FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. 

 

POLÍTICA DE COMBATE E PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO 

(março de 2023) 

 

 

I. Objetivo e Escopo da Política de Combate e Prevenção à Lavagem de 

Dinheiro 

 

1. O Departamento de Compliance da FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE 

RECURSOS LTDA., sociedade limitada brasileira com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Girassol, 1033, sala 10, Vila Madalena, CEP 05433-002, 

inscrita no CNPJ sob o nº 48.818.002/0001-19 (“Futurum” ou “Sociedade”) é 

responsável por monitorar e fiscalizar o cumprimento das normas e políticas a serem 

observadas por todos empregados, colaboradores e administradores da Futurum 

(“Membros”), identificando potenciais riscos e prevenindo a ocorrência de condutas 

antiéticas ou ilegais.  

 

2. O objetivo desta Política de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro é 

assegurar um completo e eficaz conhecimento dos clientes e parceiros da Sociedade 

no desenvolvimento de suas atividades. Assim, a aceitação de clientes e parceiros e a 

manutenção do relacionamento com os mesmos deverá considerar a lisura de suas 

atividades, e não somente o interesse comercial e a rentabilidade que podem 

proporcionar à Futurum. 

 

3. A adequada identificação dos clientes permite o estabelecimento de parâmetros 

para um monitoramento eficaz de suas movimentações, auxiliando no processo de 

prevenção à lavagem de dinheiro e mitigando riscos de financiamento ao terrorismo. O 

monitoramento das movimentações realizadas pelos clientes será realizado pelo 

Departamento de Compliance da Sociedade, que, por meio de acesso à base de dados, 

poderá avaliar, a partir de parâmetros estabelecidos, as movimentações dos clientes. 
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II. O que é “Lavagem de Dinheiro” 

 

4. A “Lavagem de Dinheiro” é um processo pelo qual transgressores procuram dar 

aparência legítima a recursos provenientes de atividades ilícitas.  

 

5. A lavagem de dinheiro é frequentemente usada para dissimular o produto de 

corrupção, sendo amplamente praticada por traficantes de drogas, criminosos de 

colarinho branco e terroristas. 

 

6. O processo envolve, teoricamente, três fases ou etapas: Colocação, Ocultação 

e Integração. 

 

7. A colocação, primeira fase do processo, é a introdução do dinheiro no Sistema 

Financeiro, esta colocação é feita de forma pulverizada, através de depósitos, compra 

de instrumentos negociáveis ou compra de bens, com o objetivo de dificultar a 

identificação da origem do dinheiro.  

 

8. A ocultação, segunda fase do processo, os valores são movimentados de forma 

eletrônica, transferidos diversas vezes, com o objetivo de dificultar o rastreamento 

contábil dos recursos ilícitos. 

 

9. Na integração, os valores são introduzidos definitivamente na economia formal. 

 

III. Base Legal 

 

10. O processo de prevenção à lavagem de dinheiro da Sociedade tem como base 

legal, em especial, as seguintes normas: Lei nº 9.613/98, conforme alterada e a 

Resolução CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021, conforme alterada (“Resolução 50”). 

 

IV. Princípios Gerais 

 

11. Alguns princípios gerais a serem considerados: 
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(i) Nenhum Membro da Futurum deve, em qualquer hipótese, de maneira 

consciente:  

 

(a) participar de qualquer operação financeira proibida; e  

 

(b) prestar assistência a qualquer cliente, sócio do negócio ou terceiros 

em violação de quaisquer leis e regulamentos de combate à lavagem de 

dinheiro aplicáveis. Esse princípio inclui a obrigação de evitar “cegueira 

deliberada”, em que uma pessoa permite que uma operação obviamente 

ilícita passe desapercebida. 

 

(ii) Os Membros da Sociedade devem buscar conhecer suficientemente os 

clientes por meio dos procedimentos de Know Your Customer – KYC e suitability, 

a fim de assegurar que a Futurum conduza o negócio apenas com empresas e 

pessoas físicas que atendam aos padrões necessários para o cumprimento, de 

maneira confortável, das exigências nos termos das leis e regulamentos de 

combate à lavagem de dinheiro aplicáveis. Isso inclui buscar conhecer a fonte 

dos recursos ou patrimônio dos clientes, especialmente se o cliente realizar 

operações ou residir em um país sujeito a programas de sanções mantidos por 

diversos governos, bem como se o cliente constar em lista de pessoas restritas 

emitida por diversos governos e pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

(iii) Todos os Membros da Sociedade, independentemente de seu cargo ou 

localidade, devem permanecer alerta para detectar possíveis atividades 

criminosas ou suspeitas e, imediatamente, denunciar operações questionáveis 

ao responsável pelo Departamento de Compliance. 

 

V. Procedimento 

 

12. A abordagem da Sociedade com relação à prevenção de lavagem de dinheiro 

segue os seguintes pontos: 

 

(i) consultas para conhecer seus clientes (Know Your Customer); 
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(ii) consultas para conhecer seus parceiros (Know Your Partner); 

 

(iii) consultas para conhecer seus membros (Know Your Employee); 

 

(iv) abordagem baseada em risco com relação à lavagem de dinheiro; 

 

(v) monitoramento contínuo de atividades suspeitas; 

 

(vi) comunicações endereçadas ao Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras – COAF;  

 

(vii) treinamento;  

 

(viii) auditoria; 

 

(ix) consultas a listas restritivas, sites de busca e órgãos reguladores para 

confirmação de informações de clientes; 

 

(x) aceitação e manutenção de relacionamentos comerciais com clientes 

conforme análise de risco com relação à lavagem de dinheiro; 

 

(xi) identificação, análise e documentação de situações que possam 

configurar indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei nº 9.613/98, ou que 

com eles se relacionem; e 

 

(xii) avaliação da exposição ao risco de lavagem de dinheiro e financiamento 

ao terrorismo na aprovação de produtos e serviços. 

 

13. O monitoramento deverá ser realizado de forma imediata e automática, e serão 

consideradas transações de alto risco aquelas elencadas nas legislações e normas 

aplicáveis.  
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14. Deverá, ainda, ser realizado um processo diário e outro mensal pelos quais 

serão avaliados os riscos de lavagem de dinheiro nas movimentações feitas pelos 

clientes. Em tais processos, deverão estar incluídos o controle e verificação da origem 

de recursos, além da busca de informações dos clientes, como por exemplo, notícias 

desabonadoras e se o cliente é uma pessoa exposta politicamente ou relacionada. 

 

VI. Consultas para Conhecer seus Clientes (Know Your Customer) 

 

15. Estão listados abaixo os procedimentos principais de consultas da Futurum para 

conhecer seus clientes: 

 

(i) identificar os clientes e seus beneficiários finais, obtendo informações 

sobre eles, em especial sobre os clientes que sejam considerados pessoas 

politicamente expostas de acordo com o Anexo A da Resolução 50, incluindo a 

origem de seu patrimônio; 

 

(ii) conhecer a origem do patrimônio do cliente; 

 

(iii) verificar a identidade dos clientes e de seus beneficiários finais, 

principalmente os que sejam pessoas politicamente expostas, por meio de 

documentos, dados ou informações de fontes confiáveis e independentes; 

 

(iv) conhecer a origem e o destino dos recursos movimentados pelo cliente; 

 

(v) identificar e verificar pessoas físicas nomeadas para agir em nome de 

clientes corporativos; 

 

(vi) identificar e verificar a identidade de titulares indiretos; 

 

(vii) obter informações sobre a finalidade e a natureza pretendida de qualquer 

relacionamento comercial; 

 

(viii) realizar análises de atividades de transações ao longo do relacionamento 
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comercial e verificar a compatibilidade de tais transações com o perfil do cliente;  

 

(ix) analisar a possibilidade de veto a relacionamentos devido ao risco 

envolvido; e 

 

(x) rever periodicamente a adequação das informações dos clientes. 

 

16. Caso os procedimentos de consulta Futurum para conhecer seus clientes 

indique elevado risco decorrente do relacionamento com determinado cliente, a 

Sociedade vetará o início ou a continuidade de tal relacionamento. 

 

VII. Abordagem Baseada em Risco com Relação à Lavagem de Dinheiro 

 

17. A Futurum adota uma abordagem baseada em risco para focar seus esforços 

contra a lavagem de dinheiro onde for necessário e onde houver mais impacto. A 

abordagem da Sociedade baseada em risco equilibra os recursos disponibilizados com 

uma avaliação realista da ameaça de que a Futurum será usada para fins de lavagem 

de dinheiro ou financiamento de terrorismo. 

 

18. Os critérios utilizados para definir o grau de risco do relacionamento e das 

transações de determinados clientes levam em consideração os seguintes fatores: 

 

(i) localização geográfica das pessoas físicas ou das empresas que foram 

constituídas ou que sejam domiciliadas em países considerados de alto risco 

com relação à lavagem de dinheiro; 

 

(ii) risco associado ao tipo de profissão ou de atividade realizada, 

respectivamente, por pessoas físicas ou empresas; e 

 

(iii) risco associado ao tipo de serviço ou produto contratado, no caso de 

produtos que possuam maior risco de serem utilizados para a prática de atos 

ilícitos  

 

DocuSign Envelope ID: 3595CA22-9702-4495-A965-A79AF1BD5504

https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8
https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8
https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8


 

 

SEDE BRASIL 
São Paulo 
Rua Girassol, 1033, Vila 
Madalena. São Paulo. 
05433-002 

19. a abordagem baseada em risco da Sociedade: 

 

(i) reconhece que a ameaça à Futurum com relação à lavagem de 

dinheiro/financiamento de terrorismo varia entre clientes, jurisdições, produtos e 

canais de distribuição; 

 

(ii) permite à Sociedade fazer a diferenciação entre os clientes de forma a 

equiparar o risco em seus negócios particulares; e  

 

(iii) auxilia na criação de um sistema mais viável e eficaz. 

 

VIII. Monitoramento Contínuo de Atividades Suspeitas 

 

20. As obrigações da Futurum de prevenir a lavagem de dinheiro não param quando 

uma conta é aberta. Os Membros devem estar continuamente alertas a qualquer coisa 

incomum no contexto de suas relações regulares com os clientes, e devem comunicar 

imediatamente qualquer transação ou atividade suspeita ao responsável ou qualquer 

outro membro do Departamento de Compliance. 

 

21. Os Membros do Departamento de Compliance devem conduzir, de tempos em 

tempos, revisões independentes de atividades a fim de identificar eventuais tendências 

ou questões incomuns, confrontando as informações cadastrais dos clientes com as 

movimentações realizadas por eles, buscando a identificação de operações que possam 

indicar a ocorrência dos crimes previsto na Lei nº 9.613/98, ou a eles relacionados, nos 

termos Resolução 50. 

 

22. As análises das movimentações dos clientes observarão os seguintes aspectos:  

 

(i) compatibilidade das transações com a situação patrimonial do cliente; 

 

(ii) ocupação profissional do cliente; 

 

(iii) beneficiários finais de cada uma das operações; 

DocuSign Envelope ID: 3595CA22-9702-4495-A965-A79AF1BD5504

https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8
https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8
https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8


 

 

SEDE BRASIL 
São Paulo 
Rua Girassol, 1033, Vila 
Madalena. São Paulo. 
05433-002 

 

(iv) transferências ou pagamentos a terceiros; 

 

(v) transações em espécie; 

 

(vi) pessoas politicamente expostas, de acordo com o Anexo A da 

Resolução 50; e 

 

(vii) procuradores e representantes legais. 

 

IX. Consultas para Conhecer seus Parceiros (Know Your Partner) 

 

23. A Futurum identificará e avaliará seus parceiros comerciais, de acordo com o 

perfil e o propósito do relacionamento, buscando a prevenção contra a realização de 

negócios com contrapartes inidôneas ou suspeitas de envolvimento em atividades 

ilícitas, assegurando-se de que seus parceiros mantenham práticas de combate e 

prevenção à lavagem de dinheiro. 

 

24. Tal avaliação contará com a aplicação de um questionário, ou com visitas de 

diligências realizadas por Membros. Além disso, alternativamente, a Futurum poderá 

contratar serviços de terceiros especializados para esta verificação. 

 

X. Consultas para Conhecer seus Membros (Know Your Employee - KYE) 

 

25. Desde a contratação dos Membros, a Futurum adorará procedimentos com 

objetivo de: (i) garantir a aderência dos Membros aos padrões de ética e conduta, e 

(ii) identificar eventual envolvimento em atividades ilícitas ou de lavagem de dinheiro e 

financiamento do terrorismo. 

 

26. Mesmo após a contratação, a Futurum realizará esforços para identificar 

violações posteriores a partir de indícios concretos, por exemplo, uma mudança 

repentina no padrão econômico de seus funcionários, promovendo ações que 

possibilitem identificar possíveis origens ilícitas de tais recursos. 
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XI. Comunicações Endereçadas ao COAF 

 

27. Os Membros que se depararem com transações ou propostas de transações que 

possam constituir indícios de crime de lavagem de dinheiro, conforme os parâmetros 

indicados nesta Política de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e nos termos 

do artigo 5º da Resolução 50, deverão comunicar tais transações ao Conselho de 

Controle de Atividades Financeiras – COAF. 

 

28. Desta forma, a depender da situação verificada no caso concreto, a Futurum 

realizará a comunicação ao COAF por meio do Sistema de Controle de Atividades 

Financeiras – SISCOAF, na modalidade aplicável, nos termos do artigo 22 da 

Resolução 50. 

 

29. As seguintes situações poderão configurar indícios dos crimes previstos na Lei 

nº 9.613/98: 

 

(i) realização de aplicações ou resgates em valores mobiliários que 

apresentem atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou 

incompatibilidade com a sua capacidade econômico-financeira; 

 

(ii) resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início de 

relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de informação 

falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa verificação; 

 

(iii) apresentação de irregularidades relacionadas aos procedimentos de 

identificação e registro das operações exigidos pela regulamentação vigente; 

 

(iv) abertura de contas de investimento em fundos em que não seja possível 

identificar o beneficiário final, observados os procedimentos definidos na 

regulamentação vigente; 

 

(v) informação de mesmo endereço comercial por diferentes pessoas 

jurídicas ou organizações, sem justificativa razoável para tal ocorrência; 
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(vi) representação de diferentes pessoas jurídicas ou organizações pelos 

mesmos procuradores ou representantes legais, sem justificativa razoável para 

tal ocorrência; 

 

(vii) informação de mesmo endereço residencial ou comercial por pessoas 

naturais, sem demonstração da existência de relação familiar ou comercial; 

 

(viii) incompatibilidade entre a atividade econômica e o faturamento 

informados pelo cliente com o padrão apresentado por clientes com o mesmo 

perfil de risco; 

 

(ix) manutenção de numerosas contas de investimento em fundos, 

destinadas ao acolhimento de aplicações de um mesmo cliente, incompatíveis 

com o patrimônio, a atividade econômica ou a ocupação profissional e a 

capacidade financeira do cliente; 

 

(x) realização de aplicações em investimentos que, por sua habitualidade, 

valor e forma, configurem artifício para burla da identificação da origem, do 

destino, dos responsáveis ou dos beneficiários finais; 

 

(xi) manutenção de contas de investimento, qualquer que seja o valor da 

aplicação, por pessoas que reconhecidamente tenham cometido ou intentado 

cometer atos terroristas, ou deles participado ou facilitado o seu cometimento; e 

 

(xii) investimentos com indícios de financiamento de terrorismo. 

 

30. Os Membros deverão manter arquivados de forma adequada os registros que 

fundamentarem a decisão de comunicação ou de não comunicação ao COAF, pelo 

prazo de 5 (cinco) anos, conforme artigo 26 da Resolução 50. As comunicações ou as 

possíveis comunicações ao COAF têm caráter confidencial e, portanto, são restritas aos 

funcionários envolvidos no processo de análise e não deve ser informada ao cliente. 
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XII. Treinamento  

 

31. Ao ingressar na Sociedade, todos os Membros passam por um programa de 

treinamento, cuja participação é atestada através da assinatura de um termo de adesão, 

conforme informado no Manual de Compliance da Futurum. Por meio do programa de 

treinamento, os Membros terão perfeito conhecimento de todas as condutas e 

responsabilidades esperadas no que se refere às políticas adotadas pela Sociedade, 

incluindo esta Política de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro. 

 

32. Além do treinamento recebido no momento do ingresso, o Membro receberá 

treinamento com periodicidade, no mínimo, anual, podendo ser inferior, conforme a área 

e a função desemprenhada pelo Membro, ou quando o responsável pelo Departamento 

de Compliance da Futurum julgue necessário. 

 

33. Os treinamentos são efetuados pessoalmente para grupo ou ainda 

individualmente pelo responsável pelo Departamento de Compliance da Sociedade ou 

alguém por ele designado ou, ainda, por empresa terceirizada especialmente contratada 

para esta finalidade.  

 

XIII. Auditoria 

 

34. As práticas e procedimentos desta Política de Combate e Prevenção à Lavagem 

de Dinheiro serão submetidas à auditorias internas, que analisarão e apontarão 

possíveis melhorias nas práticas de combate e prevenção à lavagem de dinheiro, 

garantindo o cumprimento das normas vigentes. 

 

XIV. Revisão 

 

35. Ao menos uma vez ao ano, o Departamento de Compliance da Sociedade 

conduzirá uma revisão completa de todo Programa de Compliance, que inclui esta 

política, a agenda regulatória, o programa de treinamento, as revisões de formulários e 

etc.  
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XV. Responsabilidade 

 

36. Cada Membro da Futurum tem a responsabilidade de conhecer e seguir as 

políticas e procedimentos previstos neste documento. Cada pessoa com função de 

supervisão é também responsável por aqueles sob sua supervisão. O responsável pelo 

Departamento de Compliance tem a responsabilidade de monitorar e verificar o 

cumprimento das políticas e procedimentos da Sociedade. O não cumprimento das 

políticas e procedimentos aqui previstos será documentado e relatado ao responsável 

pelo Departamento de Compliance para a tomada de medidas corretivas.  

 

 

 

 

 

________________________________ 

Nome: Ricardo Veles 

Cargo: Diretor de Gestão 
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FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. 

 

POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS 

(março de 2023) 

 

 

I. Gestão de Riscos 

 

1. A atuação da FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. (“Futurum” ou 

“Sociedade”) no mercado de capitais, exercendo atividades como uma administradora 

de carteira de valores mobiliários, é sujeita a riscos, inevitáveis e inerentes à natureza 

do serviço prestado, em especial: 

 

(i) Risco de imagem ou de reputação: tendo em vista que uma informação 

pode causar danos irreparáveis à reputação da Futurum, é importante a 

consciência de todos sobre a necessidade de se prezar pela imagem da 

Sociedade. Assim, todos devem ter sempre em mente a importância de seguir 

as regras de compliance e de quaisquer políticas e diretrizes impostas pelo 

Departamento de Compliance; 

 

(ii) Risco operacional: é o risco ligado aos controles administrativos e 

tecnológicos da Sociedade, bem como erros humanos que possam, de alguma 

forma, atrasar ou impedir a condução de seus negócios (e.g., decorrentes de 

atos ou omissões dolosos ou culposos), dentre os quais os principais são: 

(a) risco de obsolescência; (b) risco de equipamento; (c) risco de tecnologia; 

(d) risco nos mercados eletrônicos; (e) risco de erro não intencional; (f) risco de 

fraudes; (g) risco da qualificação de pessoal; (h) risco de lavagem de dinheiro; e 

(i) risco de acesso; e 

 

(iii) Risco legal: é o risco decorrente da inadequação da estrutura regulatória 

ou legal, manifestada ainda pela incerteza do cumprimento de tal estrutura; ou 

pelas falhas na formalização de negócios causadores de insegurança quanto ao 

seu cumprimento ou existência. 
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2. Em decorrência deste fato, os controles de mitigação de riscos da Futurum são 

essenciais, de modo que o tipo e a sofisticação de tais controles devem ser consistentes 

com os padrões de tolerância estabelecidos pela Futurum. A fim de evitar ou minimizar 

os riscos inerentes que permeiam a atividade da Sociedade, busca-se o aprimoramento 

de seus controles internos (compliance) e o treinamento de pessoal. 

 

3. O planejamento estratégico da Futurum é um de seus principais recursos de 

controle de riscos, ou seja, aquele ligado aos controles administrativos e tecnológicos 

da Sociedade, bem como erros humanos que possam, de alguma forma, atrasar ou 

impedir a condução de seus negócios (e.g., decorrentes de atos ou omissões dolosos 

ou culposos). De tal forma, a Futurum implementa uma gestão integrada de riscos, que 

são avaliados em todas as etapas do processo de investimento da Sociedade.  

 

4. Quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou aconselhamento sobre que ações ou 

investimentos possam gerar riscos para a Sociedade devem ser imediatamente 

direcionados ao responsável designado.  

 

5. O Departamento de Compliance exerce suas funções de forma independente 

em relação às demais áreas e departamentos da Sociedade, não havendo subordinação 

do Departamento de Compliance da Futurum a nenhum outro departamento ou ente da 

administração da Sociedade. 

 

6. Sem prejuízo das demais funções descritas nas políticas da Sociedade, as 

principais atividades realizadas pelo Departamento de Compliance da Futurum 

consistem: (i) no cadastramento de clientes (que engloba também os procedimentos de 

Know Your Client – KYC), (ii) na realização de procedimentos de Prevenção e Combate 

à Lavagem de Dinheiro (PLD), conforme descrito na política aplicável; (iii) na verificação 

do enquadramento dos fundos; (iv) na verificação das políticas de investimentos dos 

fundos sob gestão da Sociedade; (v) no monitoramentos dos riscos dos fundos sob 

gestão da Sociedade; e (vi) na revisão, em conjunto com assessoria jurídica externa, 

das políticas aplicáveis à Futurum.  
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II. Ocorrência de Fraudes Internas ou Externas 

 

7. Em adição ao acompanhamento pessoal e diário pelo responsável designado e 

por todo o Departamento de Compliance, a Sociedade irá manter relatórios do 

cumprimento de suas políticas internas. Além disso, as políticas da Futurum, em 

especial aquelas previstas no Manual de Conduta e Compliance (i.e., política de 

segurança, a política de confidencialidade e a política de negociação), auxiliarão no 

tratamento do risco de fraude.  

 

8. Dentre estes mecanismos, cabe ressaltar que a Sociedade obterá mandatos de 

seus clientes com poderes específicos de movimentação de recursos, ou seja, a 

movimentação apenas poderá ser feita entre contas previamente autorizadas e 

reconhecidas pelos clientes, evitando assim um possível desvio de recursos.  

 

9. A Sociedade fornecerá ainda a seus clientes relatórios mensais com uma 

prestação de contas de todas as negociações efetuadas em seu nome. Por fim, todos 

os profissionais contratados pela Futurum passam por um processo de avaliação que 

inclui entrevistas pessoais, análise de currículo e referências de empregadores 

anteriores. 

 

III. Segurança do Local de Trabalho 

 

10. A sede da Futurum está localizada em um prédio comercial em área nobre da 

cidade de São Paulo, com controle de acesso tanto na recepção do edifício como na 

entrada da Sociedade, por meio de registro eletrônico de presença e segurança 

particular. Além disso, os centros de processamento de dados (data centers) da 

Sociedade também contam com mecanismos de controle de acesso, a fim de mitigar o 

acesso digital aos sistemas relacionados por pessoas não autorizadas. Sob o ponto de 

vista de segurança virtual, a Futurum possui sistemas de antivírus constantemente 

atualizados e firewall, de modo a garantir a integridade das informações armazenadas 

nos computadores da Sociedade, além do controle lógico que ocorrerá por meio da 

existência de senhas de acesso a todos os computadores.  
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IV. Práticas Inadequadas Relativas a Clientes, Produtos e Serviços 

 

11. Além disso, todos os profissionais da Sociedade receberão treinamento 

adequado no momento da admissão, e posteriormente sempre que necessário. Salvo 

exceções, o responsável designado pela Departamento de Compliance estará sempre 

diretamente envolvido na comunicação com os clientes da Sociedade. Com relação aos 

produtos e serviços oferecidos (que estão relacionados diretamente à atividade da 

Sociedade de gestão de carteiras de valores mobiliários), a Sociedade promoverá o 

acompanhamento e análise dos riscos inerentes aos ativos que comporão as carteiras 

dos fundos de investimento de forma ativa. 

 

V. Conformidade das Operações e Produtos e Exposição a Riscos 

 

12. O monitoramento contínuo das posições assumidas pela Futurum visa verificar 

se as respectivas carteiras estão ajustadas, em adequação e em cumprimento com a 

política de investimento do respectivo fundo e com as leis aplicáveis. A Sociedade 

buscará avaliar e mitigar os seguintes riscos inerentes à suas operações e produtos: 

riscos de mercado, riscos de crédito, riscos de liquidez, risco de concentração de 

carteiras e risco de desenquadramento das carteiras de valores mobiliários. Os 

resultados das avaliações realizadas pelo Departamento de Compliance mencionadas 

acima são diariamente reportadas ao administrador responsável pela gestão de 

carteiras perante a CVM.  

 

13. A Futurum realizará supervisões pré e/ou pós-liquidação para verificar 

irregularidades ativas ou passivas nas carteiras de valores mobiliários sempre que 

houver alteração na carteira. Se a supervisão pré-liquidação detectar a possibilidade de 

ocorrência de uma irregularidade ativa em decorrência de uma operação selecionada 

pela Sociedade, o responsável pela gestão deverá ser imediatamente notificado, por 

meio de uma ligação telefônica ou por e-mail, de modo que a Futurum tomará todas as 

medidas efetivas para o cancelamento em até 10 dias, e/ou impedirá a liquidação da 

referida operação irregular diretamente ou, se aplicável, por meio dos terceiros 

prestadores serviços autorizados. Se a supervisão pós-liquidação pela Futurum detectar 

uma irregularidade passiva nas carteiras de valores mobiliários, a Sociedade deverá 
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imediatamente adotar a melhor alternativa para a eliminação da irregularidade em 

questão, observando os procedimentos e os termos previstos na lei aplicável. 

 

14. Conforme descrito acima, caso sejam identificadas eventuais irregularidades, 

estas serão imediatamente informadas ao administrador responsável pela gestão de 

carteiras perante a CVM, e este, por sua vez, informará à administração da Futurum nas 

reuniões semanais. Tais irregularidades, acompanhadas dos demais riscos 

identificados pelo Departamento de Compliance, serão incluídos no relatório mensal de 

exposição de risco a ser enviado para a administração da Sociedade.  

 

VI. Limites de Concentração 

 

15. As atividades da Futurum atualmente têm como foco a gestão de fundos de 

investimento com políticas de investimento que podem expor os fundos a uma 

concentração significativa em ativos financeiros de poucos emissores com os riscos daí 

decorrente. Tais investimentos também poderão ser alocados em ativos offshore. 

 

VII. Risco de Liquidez 

 

16. Por se tratar de investimentos em venture capital de estágio inicial com horizonte 

de desinvestimento podendo ser superior a 10 anos e sem liquidez no mercado 

secundário, os ativos que compõem as carteiras da Futurum são de baixíssima liquidez, 

de forma que não se torna necessário nem relevante um controle periódico de liquidez 

da carteira. 

 

VIII. Risco de Contraparte 

 

17. Procuramos gerenciar e minimizar esses riscos atuando somente com grandes 

players do mercado e que apresentem sólida situação financeira. A Futurum adota ainda 

rigorosa prática de seleção de contrapartes que exigem a avaliação da qualidade na 

prestação do serviço e preço.  
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IX. Falhas de Sistemas 

 

18. A Futurum utiliza em suas atividades softwares de empresas reconhecidas, que 

passam por testes rigorosos de implementação e são objeto de manutenção regular. A 

Sociedade adota ainda sistemas de back-up de informações que armazenam todas as 

informações necessárias, por meio de software que promove a identificação de toda 

documentação contida no sistema. Além disso, a Futurum mantém também sistemas de 

antivírus e firewall, a fim de evitar invasões que possam comprometer a integridade dos 

sistemas e das informações armazenadas pela Sociedade. A política de segurança 

contida no Manual de Conduta e Compliance da Sociedade descreve práticas adicionais 

de controle dos sistemas da Futurum. 

 

X. Verificação de Cumprimento dos Deveres Legais 

 

19. De modo a mitigar o risco legal, a Sociedade conta com assessoria jurídica de 

escritórios de advocacia de renome, os quais mantêm a Futurum devidamente 

informada sobre novidades relacionadas às regras de compliance e cumprimento de 

obrigações legais, e enviam publicações regulares, que visam atualizar a Sociedade 

ante as contínuas mudanças na legislação, normas e regulamentos brasileiros, com 

especial foco nos setores do mercado de capitais ligados às atividades exercidas pela 

Sociedade. 

 

XI. Plano de Continuidade dos Negócios da Sociedade 

 

20. Pela natureza do negócio, além dos riscos operacionais elencados acima, quais 

sejam: (i) limites de concentração; (ii) liquidez; (iii) contraparte; e (iv) falhas de sistema, 

a Futurum também está sujeita a riscos de interrupção e de necessidade de 

contingenciamento, os quais estarão relacionados principalmente a (i) falta de pessoal; 

e (ii) falhas de sistema, que podem ocasionar ataques cibernéticos e vazamentos de 

informações confidenciais. Este plano tem, como principal objetivo, prever algumas 

situações de emergência que possam vir a interromper ou prejudicar os negócios da 

Sociedade, bem como traçar as estratégias e planejamento para retomada das 

atividades em um curto espaço de tempo, minimizando assim, o impacto negativo de 
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um possível desastre ou situação de contingência para a Sociedade e seus clientes. 

 

21. A análise de impacto nos negócios é elaborada através de um questionário anual 

elaborada pelo responsável designado, que tem como principal objetivo o de mensurar 

os efeitos sobre a Sociedade no caso de ocorrência de algum desastre ou interrupção 

dos negócios. Tal formulário servirá como base para relacionar o funcionamento das 

equipes (recursos humanos) antes, durante e depois da ocorrência do evento. Através 

desta análise são definidas as ações e responsabilidades no período de retorno à 

normalidade. 

 

22. A Sociedade possuirá arquivos físicos, com backup eletrônicos, divididos por 

cliente e trabalhos relevantes que estiverem em desenvolvimento, os quais serão 

atualizados mensalmente e armazenados em sistema do provedor Google, com 

segregação de controle de acesso por departamento e responsável. Cada profissional 

terá o dever de manter tais arquivos organizados e atualizados a todo momento para 

que, caso um determinado profissional fique impossibilitado de finalizar determinado 

trabalho por qualquer motivo, outro profissional poderá facilmente retomar o trabalho 

com base nos arquivos da Sociedade.  

 

23. Os processos de arquivamento e organização de informações fazem parte da 

política de treinamento da Sociedade contida no Manual de Conduta e Compliance, e 

também são mencionados nas políticas de segurança e política de confidencialidade. 

Além disso, o responsável designado será responsável por organizar e dividir os 

trabalhos dos profissionais da Sociedade, e estará em contato constante com os seus 

profissionais. 

 

24. Com relação às estratégias de recuperação das atividades, a Futurum adota, no 

prazo máximo de 24 horas, as seguintes medidas para implementar o plano e retornar 

às atividades após alguma interrupção: (i) recuperação do local de trabalho, contando 

com instalações alternativas e temporárias capazes de acomodar os colaboradores e 

as instalações da Sociedade capazes de dar andamento às atividades; (ii) utilização de 

acesso remoto (home office), haja vista que os colaboradores possuem autonomia 

suficiente para, dentro dos limites de segurança, desempenharem suas atividades por 
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meio do sistema de acesso remoto da Sociedade; e (iii) utilização de centro de dados 

compartilhados, de forma que a Futurum manterá tal centro de dados completo, 

contendo as informações detidas por cada um dos colaboradores, que sejam 

necessárias ao pleno funcionamento da Sociedade, respeitados os limites de segurança 

das informações confidenciais. O procedimento acima viabiliza o acesso a tais 

informações e possibilita e retomada imediata das atividades da Futurum após algum 

incidente.  

 

25. Para garantir a eficácia das medidas indicadas acima, a Sociedade conduzirá 

testes, ao menos anualmente. Tais testes avaliarão a velocidade de resposta dos 

colaboradores frente às adversidades, bem como a solidez das respostas apresentadas. 

Dentre outros pontos, os testes avaliarão a capacidade de operacionalização do 

trabalho em outros locais, a conectividade do sistema de acesso remoto e consistência 

do centro de dados compartilhados. 

 

26. O acionamento do Plano de Continuidade dos Negócios da Sociedade ocorrerá 

mediante a ciência do Departamento de Compliance acerca de quaisquer incidentes, ou 

por meio da comunicação de qualquer colaborador a este departamento.  

 

XII. Revisão da Política 

 

27. Esta Política de Gestão de Riscos deverá ser revista, ao menos, anualmente. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Nome: Ricardo Veles 

Cargo: Diretor de Gestão 
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FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. 

 

POLÍTICA DE RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS 

(março de 2023) 

 

 

1. O objetivo de nossas políticas e procedimentos é agir em boa-fé e tratar todas 

as carteiras de clientes de forma justa e equitativa ao longo do tempo, 

independentemente de sua estratégia, acordos de tarifa ou da influência de seus 

proprietários ou beneficiários. Essas políticas incluem regras em relação ao tratamento 

da alocação justa de oportunidades de investimento nas contas dos clientes, a melhor 

execução de todas as operações de clientes e a votação de procuradores, entre outros.  

 

2. A FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. (“Futurum”) adotou 

diversas políticas para tratar da alocação justa de oportunidades de investimento para 

categorias de investimento diversas dentre os diferentes ativos em seu escopo de 

investimento. Em geral, todas as políticas usam a seguinte abordagem (conforme 

aplicável) para garantir que cada cliente receba um tratamento justo e equitativo no 

processo de investimento: 

 

• Interesses do Empregado e da Empresa. As contas nas quais nossos 

empregados têm interesse, ou nas quais a Futurum tem um conflito de interesse, 

não recebem tratamento preferencial. 

 

• Disseminação Igual. As ideias de investimento e/ou as recomendações 

de analistas de pesquisa são amplamente disseminadas entre todos os 

profissionais de investimento para garantir que as contas de todos os grupos de 

gerenciamento de carteira tenham uma oportunidade igual de agir com base nas 

informações disseminadas. 

 

• Identificação de Contas para Participação. A decisão sobre quais 

contas devem participar de uma oportunidade de investimento e em qual valor, 

é baseada no tipo de valor mobiliário ou outro ativo, na estrutura atual ou 
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desejada das diversas carteiras e no tipo de objetivos da conta. Outros fatores 

incluem tolerância a risco, situação fiscal, técnicas de investimento permitidas, 

nível de capital não investido, variação de acordo com o peso-alvo/duração-alvo 

e, para contas de renda fixa, o tamanho da conta e quitação e outras 

considerações práticas. Dessa forma, os limites de preço e percentual dos ativos 

administrados para um pedido podem variar para contas diferentes. Os sistemas 

de informação de carteiras, relatórios de carteiras e relatórios de controle de 

qualidade permitem que consideremos esses fatores conforme apropriado. Em 

todos os casos, esses fatores são aplicados de forma objetiva e consistente, sem 

considerar qualquer conflito de interesse. 

 

• Reunião dos Interesses dos Clientes. Os administradores de carteiras 

devem enviar pedidos para todas as contas participantes pelas quais sejam 

responsáveis ao mesmo tempo, sujeito a determinadas exceções predefinidas. 

De forma geral, todos os pedidos do mesmo valor mobiliário são reunidos em 

cada sistema de negociação para facilitar a melhor execução e reduzir as 

comissões de corretagem e/ou outros custos. No entanto, há casos em que os 

pedidos não podem ser reunidos devido ao sistema, limitações ou restrições 

legais ou operacionais. Ademais, não podemos exigir que pedidos do mesmo 

valor mobiliário de diferentes gestores sejam reunidos se a estratégia de 

investimento de um gestor depender da execução rápida de uma negociação, 

desde que acreditemos que a separação não prejudicará de forma relevante os 

outros pedidos de clientes. 

 

• Prioridade dos Pedidos. Se a liquidez em um mercado não for suficiente 

para atender a todos os pedidos de clientes, podemos dar prioridade a 

determinados pedidos em detrimento de outros. Essa priorização é baseada 

apenas em fatores objetivos que direcionem o pedido. Nessas circunstâncias, 

reunimos pedidos de acordo com esses fatores e sujeitamos cada pedido 

reunido aos algoritmos de alocação de negociação discutidos abaixo. Os fatores 

usados, em ordem de prioridade, são (1) correção de violações de diretrizes; 

(2) prevenção de violações de diretrizes; (3) investimento de novos fundos 

relevantes e conclusão de implementações de estratégias fiscais; (4) prevenção 
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de monitoramento de erros no nível do serviço/produto; e (5) reequilíbrio e 

otimização da carteira. 

 

• Negociação Rotativa. Pedidos distintos com a mesma prioridade 

reunidos devem ser negociados usando um processo de rotação justo e objetivo. 

 

• Alocação. Execuções de pedidos reunidos com o mesmo corretor são 

combinadas para determinar um preço médio. Os valores mobiliários são então 

alocados às contas participantes usando algoritmos automatizados projetados 

para obter uma distribuição justa, equitativa e objetiva das ações ao longo do 

tempo. Quando as oportunidades de investimento forem muito limitadas para 

serem implementadas em todas as contas, esses algoritmos consideram vários 

fatores, incluindo a redução de taxas de custódia decorrentes de múltiplas 

execuções de uma única conta e a prevenção de pequenas alocações que 

ficariam abaixo dos tamanhos mínimos para o mercado ou não seriam 

econômicas em virtude dos custos de quitação fixos. 

 

• Desvios das Metodologias Padrão. Em determinadas circunstâncias, 

os algoritmos de alocação poderão não produzir resultados consistentes com as 

exigências do gerente de carteira. Nesse caso, um método de alocação 

alternativo poderá ser usado, que resulte em uma distribuição justa, equitativa e 

objetiva das ações. 

 

3. Em virtude dos procedimentos observados acima, não é incomum ter múltiplos 

pedidos reunidos e prioridades diferentes para o mesmo valor mobiliário ao mesmo 

tempo. Nesses casos, determinadas contas de clientes poderão pagar ou obter um 

preço mais alto ou mais baixo pelo mesmo valor mobiliário do que pedidos de outros 

clientes. Além disso, nossas políticas abordam as seguintes situações especiais: 

 

• Ofertas Públicas Iniciais. IPOs são alocados apenas para contas 

quando o emissor atende aos objetivos de investimento das contas participantes. 

As ações poderão ser distribuídas primeiro internamente por serviço ou 

estratégia de investimento e depois alocadas proporcionalmente às contas 
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participantes de acordo com seu respectivo serviço ou estratégia. Em razão de 

restrições da lei de valores mobiliários ou de restrições impostas pelo cliente, 

nem todas as contas podem participar de IPOs. 

 

• Ofertas Secundárias. Essas ações são alocadas usando nossas 

metodologias padrão levando em conta situações nas quais os valores 

mobiliários são alocados pelo emissor ou subscritor com base nas participações 

existentes do cliente. 

 

• Posições de Curto x Longo Prazo. Quando nossa mesa de negociação 

lida com pedidos de posição vendida ao mesmo tempo que com pedidos de 

liquidação em longo prazo, a mesa usa seu critério para executar os pedidos de 

uma forma que limite o impacto do mercado sobre ambos. 

 

4. Podem haver outras exceções aos processos descritos acima. Por exemplo, 

quando nossos profissionais de investimento decidem vender um valor mobiliário 

independentemente das considerações fiscais, tanto as contas tributáveis quanto as 

isentas de impostos são elegíveis para venda simultaneamente. 

 

5. Em situações em que os ganhos fiscais inf luenciam a venda, os valores 

mobiliários nas contas isentas de imposto poderão ser colocados à venda primeiro, já 

que um prazo adicional é necessário para considerar as implicações fiscais para cada 

conta tributável.  

 

6. Alternativamente, quando prejuízos fiscais influenciam a venda, nós priorizamos 

os clientes tributáveis primeiro, já que o prejuízo tem um impacto específico em um 

determinado ano. De qualquer forma, o processo de priorização é aplicado de forma 

consistente e objetiva com o passar do tempo. 

 

7. Em determinadas circunstâncias, os limites de posição em razão de fatos 

regulatórios ou outros fatos relacionados ao emissor poderão impedir que 

disponibilizemos todas as oportunidades de investimento a todos os serviços e produtos. 
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Podemos limitar as oportunidades a esses serviços ou produtos, a nosso critério, após 

considerarmos todos os fatos relevantes. 

 

8. Reservamos também o direito de excluir determinados serviços de investimento 

de nossos procedimentos de reunião e alocação devido a considerações regulatórias 

ou se a exclusão for no melhor interesse de nossos clientes como um todo. Se 

oferecermos um serviço de investimento em um valor mobiliário único (como fundos de 

venture capital), a alocação justa é uma preocupação menor, já que nossos outros 

clientes não concorrerão por oportunidades de investimento nesse serviço.  

 

9. A presente Política de Rateio e Divisão de Ordens será revista anualmente, ou 

sempre que necessário, pelo Departamento de Compliance, sempre que possível em 

conjunto com o administrador de carteiras, a fim de manter-se atualizada frente à 

legislação e às melhores práticas de gestão. 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Nome: Ricardo Veles 

Cargo: Diretor de Gestão 
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FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. 

 

POLÍTICA DE SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES 

(março de 2023) 

 

 

I. Objetivo e Escopo 

 

1. O objetivo desta Política de Segregação de Atividades (“Política”) da FUTURUM 

CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA., sociedade limitada brasileira com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Girassol, nº 1033, sala 10, Vila 

Madalena, CEP 05433-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 48.818.002/0001-19 

(“Futurum” ou “Sociedade”) é estabelecer as normas que determinam a conduta de 

todos os empregados, colaboradores e administradores da Futurum (“Membros”), no 

que tange a segregação das atividades conduzidas pela Sociedade.  

 

2. Todos os Membros deverão atuar, individualmente, para garantir o cumprimento 

do disposto nesta Política, além das outras políticas, manuais e códigos que regem o 

pleno funcionamento da Futurum. 

 

II. Segregação Física de Atividades 

 

3. A Futurum possui controle físico de acesso dos funcionários às dependências 

garantindo a segregação física entre as diferentes áreas e linhas de negócios 

desenvolvidos na Sociedade, em especial a segregação entre a área responsável pela 

gestão de carteiras de valores mobiliários e as áreas que realizam as atividades de 

consultoria em assuntos empresariais diversos. 

 

4. A segregação física de tais atividades visa a prevenir tanto o acesso de Membros 

a determinadas informações que podem gerar eventuais conflitos de interesse, quanto 

o vazamento e a divulgação de informações confidenciais. 
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5. As diferentes áreas e linhas de negócio da Futurum possuem restrições de 

acesso aos Membros, de forma que os Membros são autorizados a acessar apenas as 

áreas nas quais suas atividades específicas são realizadas. O acesso de Membros a 

áreas não autorizadas é proibido, exceto se (i) aprovada previamente pelo 

Departamento de Compliance; e (ii) um membro do Departamento de Compliance 

acompanhe o respectivo Membro durante tal acesso. 

 

III. Segregação Sistêmica e Eletrônica 

 

6. Os arquivos virtuais e físicos das diferentes áreas e linhas de negócio exploradas 

pela Futurum são mantidos em espaços físicos e virtuais com acesso restrito somente 

aos Membros autorizados a terem acesso a tais informações, de forma a: (a) garantir a 

segregação de atividades exigida pela regulamentação aplicável; (b) evitar a 

disseminação de informações confidenciais; e (c) evitar conflitos de interesse. 

 

7. Os sistemas utilizados pela Futurum também não permitem que Membros de 

diferentes áreas tenham acesso a informações, mensagens ou arquivos de Membros 

de outras áreas, de forma que há um conjunto de procedimentos e barreiras com o 

intuito de impedir o trânsito de informações confidenciais entre as diferentes áreas e 

linhas de negócio desenvolvidas pela Futurum. 

 

IV. Confidencialidade 

 

8. Os Membros deverão sempre prestar atenção ao conteúdo das informações e 

arquivos que tiverem acesso em virtude de suas atribuições profissionais, não podendo 

de forma alguma transmitir informações confidenciais a outros Membros ou terceiros. 

 

9. Arquivos, documentos ou informações confidenciais não deverão ser deixadas 

em ambientes de livre circulação, tampouco em mesas de trabalho. 

 

10. Todos e quaisquer arquivos referentes às respectivas áreas deverão ser salvos 

nos diretórios da respectiva área, os quais somente poderão ser acessados pelos 

Membros que possuírem a devida autorização para tal acesso. A habilitação dos 
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funcionários aos diretórios de rede ocorrerá mediante determinação e aprovação do 

Departamento de Compliance. 

 

V. Concessão de Acessos 

 

11. Para a concessão de acessos será adotado o critério conhecido como de “menor 

privilégio”, segundo o qual os Membros terão acesso somente aos arquivos, 

informações e recursos estritamente necessários ao desenvolvimento de suas 

atividades e que estejam contidos no diretório de sua respectiva área.  

 

12. As ferramentas, sistemas e diretórios possuem o devido controle de acesso, com 

processos bem estabelecidos para a criação e troca recorrente de senhas, bem como 

formas para assegurar a segurança de tais senhas (mecanismos que dificultam a 

identificação de senhas alheias). 

 

VI. Responsabilidade 

 

13. Cada Membro tem a responsabilidade de conhecer e seguir as diretrizes e 

procedimentos previstos nesta Política. Cada pessoa com função de supervisão é 

também responsável por aqueles sob sua supervisão. O responsável pelo 

Departamento de Compliance tem a responsabilidade de monitorar e verificar o 

cumprimento das políticas e procedimentos da Sociedade. O não cumprimento das 

políticas e procedimentos aqui previstos será documentado e relatado ao responsável 

pelo Departamento de Compliance para a tomada de medidas corretivas.  

 

 

 

 

________________________________ 

Nome: Ricardo Veles 

Cargo: Diretor de Gestão 
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FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. 

 

POLÍTICA DE SUITABILITY 

(março de 2023) 

 

 

1. A FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA., sociedade limitada 

brasileira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Girassol, 

nº 1033, sala 10, Vila Madalena, CEP 05433-002, inscrita no CNPJ/ME sob o 

nº 48.818.002/0001-19 (“Futurum” ou “Sociedade”) conduzirá procedimentos de 

suitability, na forma da Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021 (“Resolução 30”), 

conforme alterada, que permitam verificar a adequação dos produtos, serviços e 

operações ao perfil dos clientes por meio da elaboração e atualização periódica de perfil 

dos investidores, levando em conta sua capacidade financeira, conhecimento de 

finanças, qualificação e experiência em matéria de investimentos, seu objetivo de 

investimento e sua tolerância aos riscos, de acordo com as informações obtidas pela 

Sociedade por meio do Questionário de Perfil de Risco do Investidor (Suitability) anexo 

à presente política como Anexo I. 

 

2. Para os clientes que se encaixem na definição de investidor profissional da 

Resolução 30, deverá ser obtida a declaração contida no Anexo II.  

 

3. O objetivo do procedimento de suitability é estabelecer processos formais que 

possibilitem verificar a adequação do investimento realizado pelo cliente ao perfil de 

risco a ele atribuído, levando-se em consideração sua situação financeira, sua 

experiência em matéria de investimentos, grau de tolerância a volatilidade e os objetivos 

visados ao buscar os serviços da Futurum, incluindo: (a) o entendimento do perfil, as 

expectativas, as restrições e os objetivos de investimento do Investidor de acordo com 

suas necessidades econômico-financeiras, presentes e futuras, observados padrões de 

risco, a necessidade de liquidez e o prazo de retorno; e (b) a prestação de serviços de 

seleção, alocação e realocação de patrimônio financeiro por meio da gestão de carteiras 

de valores mobiliários. 
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4. Para estabelecer o objetivo de investimento do cliente e traçar seu perfil de 

investidor, a Futurum deverá considerar: (a) o período pretendido de investimento; (b) as 

preferências declaradas do cliente em relação à assunção de riscos; e (c) as finalidades 

do investimento. 

 

5. Para definir a situação financeira do cliente, a Futurum deverá considerar: 

(a) o valor das receitas regulares declaradas pelo cliente; (b) o valor que compõe o 

patrimônio do cliente; e (c) a necessidade futura de recursos declarada pelo cliente. 

 

Para definir o conhecimento do cliente, a Futurum deverá considerar (a) os tipos de 

produtos, serviços e operações com os quais o cliente tem familiaridade, (b) a natureza, 

volume e frequência, bem como o período das operações do cliente, e (c) a formação 

acadêmica e profissional do cliente.   
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POLÍTICA DE SUITABILITY 

ANEXO I 

 

Questionário de Perfil de Risco do Investidor (Suitability) 

 

Em cumprimento à Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, precisamos 

estabelecer se há adequação do investimento ora pretendido com o seu perfil de risco. 

Para tanto, pedimos a gentileza de cuidadosamente preencher este formulário. 

 

1. A partir de qual prazo você considera que um investimento financeiro seja de 

longo prazo? 

 

( ) a partir de 1 ano 

 

( ) a partir de 2 anos 

 

( ) a partir de 5 anos 

 

( ) a partir de 10 anos 

 

( ) a partir de 20 anos 

 

2. Supondo uma perda de 10% em seu investimento, o que você faria? 

 

( ) Solicitaria o resgate imediato de seu investimento 

 

( ) Aguardaria um pouco. Em caso de uma perda ainda maior, solicitaria o resgate 

 

( ) Manteria o investimento  

 

( ) Aumentaria o valor neste investimento 

 

 

DocuSign Envelope ID: 3595CA22-9702-4495-A965-A79AF1BD5504

https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8
https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8
https://goo.gl/maps/SbYLVXbN8gRbBjco8


 

 

SEDE BRASIL 
São Paulo 
Rua Girassol, 1033, Vila 
Madalena. São Paulo. 
05433-002 

3. Como você classificaria a finalidade deste investimento? 

 

( ) Preservação do capital investido 

 

( ) Possibilidade de retorno levemente superior à inflação 

 

( ) Possiblidade de retorno moderadamente superior à inflação 

 

( ) Possibilidade de retorno expressivamente superior à inflação 

 

4. Em que faixa abaixo sua renda total média mensal se situa? (inclui salário, 

aluguéis, lucro, etc) 

 

( ) Até R$10.000,00 por mês 

 

( ) De R$10.000.01 a R$50.000,00 por mês 

 

( ) Acima de R$50.000,00 

 

5. Qual o valor estimado de seus investimentos financeiros: 

 

R$:_______________________________ 

 

6. O valor deste investimento equivale a que percentual de suas aplicações 

financeiras totais? 

 

( ) Inferior a 25% 

 

( ) Entre 25% e 50% 

 

( ) Entre 50% e 75% 

 

( ) Acima de 75% 
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7. Qual o prazo médio de seus investimentos financeiros? 

 

Anos:_________________________ 

 

8. Que porcentagem de suas aplicações financeiras você pretende resgatar em 

até 1 ano? 

 

( ) Não pretendo fazer resgates nos próximos 12 meses 

 

( ) Até até 25% de meus investimentos 

 

( ) Entre 25% e 50% de meus investimentos 

 

( ) Acima de 50% de meus investimentos 

 

9. Qual o seu grau de escolaridade? 

 

( ) Não possuo formação superior 

 

( ) Tenho formação superior em área não relacionada a finanças 

 

( ) Tenho formação superior em área relacionada a finanças 

 

10. Com relação aos investimentos relacionados abaixo, você diria que tem: 

 

(N) Nenhuma, (P) Pouca, (M) Média ou (B) Bastante familiaridade 

 

( ) Produtos de Renda Fixa (Poupança, CDB, LCI, Títulos Públicos e Debêntures) 

 

( ) Produtos de Renda Variável (Ações, Produtos Estruturados/COEs) 

 

( ) Fundos de Investimento (FMM, FII, FIP, FIDC, etc..) 
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( ) Derivativos (Opções, Futuros, Termos e Swaps) 

 

11. Nos últimos três anos qual o montante em Reais estimado que você aplicou 

em cada um dos grupos de investimentos relacionados abaixo? 

 

Produtos de Renda Fixa: R$:________________ 

 

Produtos de Renda Variável: R$:________________ 

 

Fundos de Investimento: R$:________________ 

 

Derivativos: R$:________________ 

 

12. Quantas vezes por ano você costuma fazer investimentos em um ou mais 

produtos de cada grupo relacionado abaixo? 

 

Produtos de Renda Fixa: ________________vezes por ano 

 

Produtos de Renda Variável: ________________vezes por ano 

 

Fundos de Investimento: ________________vezes por ano 

 

Derivativos: ________________vezes por ano 

 

13. Tem experiência ou já trabalhou diretamente no mercado financeiro? 

 

( ) Sim 

 

( ) Não 

 

Local e Data:______________________________,____________________ 

 

Assinatura:____________________________  
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POLÍTICA DE SUITABILITY 

ANEXO II 

 

 

Declaração de Investidor Profissional 

 

 

 

 

 

 

Eu ________________________________, inscrito no CPF/ME sob 

número:_______________, declaro, sob as penas da Lei, que sou investidor 

profissional e possuo investimentos financeiros em valor superior a R$10.000.000,00 

(dez milhões de reais). 

 

 

Por ser esta a expressão da verdade, firmo(amos) a presente Declaração. 

 

 

 

Local e Data:______________________________,____________________  

 

Assinatura:____________________________ 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Nome: Ricardo Veles 

Cargo: Diretor de Gestão 
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FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.  

 

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS  

(março de 2023) 

 

 

1. A FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. (“Futurum”) reconhece a 

importância de seus empregados, colaboradores e administradores (“Membros”) 

conseguirem administrar e desenvolver seus próprios recursos financeiros e os recursos 

financeiros de seus dependentes por meio de investimento e estratégias de curto e 

longo prazo.  

 

 

2. No entanto, em razão de possíveis conflitos de interesse inerentes ao nosso 

negócio e nosso setor, a Futurum implementou padrões e limitações projetados para 

minimizar esses conflitos e ajudar a garantir nosso foco no cumprimento de nossos 

deveres na qualidade de agentes fiduciários dos nossos clientes.  

 

 

3. De forma geral, a compra e venda de títulos e de valores mobiliários por parte 

de Membros, em interesse próprio, é permitida desde que não caracterize:  

 

(i) utilização de informações privilegiadas; 

 

(ii) conflito de interesse; ou  

 

(iii) interferência negativa no desempenho das atividades profissionais. 

 

 

4. A Futurum incentiva investimentos pessoais em veículos coletivos 

administrados, como fundos de investimento. 
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5. A Futurum acredita na importância dos Membros alinharem seus próprios 

interesses pessoais com os interesses de nossos clientes. Consequentemente, os 

Membros são incentivados a investir nos produtos recomendados pela Futurum, se 

disponíveis e quando for apropriado. 

 

 

6. Além daquelas listadas nas demais políticas da Futurum, seguem abaixo as 

principais exigências e restrições aplicáveis à negociação pessoal por Membros, pelos 

membros de sua família imediata e outros dependentes financeiros: 

 

(i) O Membro deverá reter os valores mobiliários por um período mínimo de 

14 dias corridos da compra, podendo vendê-los somente após o 15º dia; e 

 

(ii) O Departamento de Compliance da Futurum tem autoridade para negar 

qualquer negociação pessoal por um Membro se o valor mobiliário estiver fizer 

parte ou estiver sendo considerado para compra ou venda em qualquer um dos 

fundos sob sua gestão.  

 

 

7. O Departamento de Compliance da Futurum, nos casos em que entender que 

haja fundada suspeita de conduta em dissonância com o previsto nesta Política, deverá 

submetê-los à apreciação da administração, para que sejam tomadas as medidas 

cabíveis. 

 

 

8. Este resumo, bem como outras disposições aplicáveis de outros códigos e 

políticas da Futurum, em especial as seções do Código de Ética referentes ao Conflito 

de Interesses e Informações Privilegiadas, deverão ser observadas por todos os 

Membros. 

 

 

9. Qualquer dúvida ou esclarecimento adicional na interpretação ou aplicação das 
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obrigações e diretrizes aqui contidas devem ser sanadas com o Departamento de 

Compliance. 

 

10. A presente Política de negociação de valores mobiliários será revista 

anualmente, ou sempre que necessário, pelo Departamento de Compliance da Futurum, 

sempre que possível em conjunto com o gestor de carteiras de valores mobiliários, a fim 

de manter-se atualizada frente à legislação e às melhores práticas de gestão. 

 

 

 

________________________________ 

Nome: Ricardo Veles 

Cargo: Diretor de Gestão 
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São Paulo, 17 de março de 2023. 

 

À 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, nº 111 – 30º andar 

Rio de Janeiro – RJ 

CEP 20050-901 

At. Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN  

 

Ref.: Pedido de Credenciamento para a Atividade de Gestão de Recursos 

 

Prezados Senhores, 

 

1. Viemos por meio desta solicitar perante esta D. Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) o credenciamento da sociedade FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS 

LTDA., sociedade limitada com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 

Rua Girassol, nº 1.033, sala 9, Vila Madalena, CEP 05433-002, inscrita no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob n° 

48.818.002/0001-19 (“Futurum Gestão”), para que a referida sociedade possa realizar 

a atividade de administrador de carteiras de valores mobiliárioas, na categoria gestor de 

recursos, nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º, inciso II, da Resolução CVM nº 21, de 

25 de fevereiro de 2021, conforme alterada (“Resolução CVM 21”). 

 

2. Nos termos do inciso III do artigo 4º da Resolução CVM 21 e do Contrato Social 

da Futurum Gestão, a referida sociedade informa ser o Sr. RICARDO VELES, brasileiro, 

gestor de carteira devidamente credenciado perante a Comissão de Valores Mobiliários 
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- CVM, casado, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 

Girassol, nº 1.033, sala 9, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 34.318.550-7 e 

inscrito no Cadastro de Pessoa Físicas do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob nº 

228.184.558-39, o diretor responsável pelo exercício da atividade de administração de 

carteira de valores mobiliários. 

 

3. Nos termos dos incisos IV e V do artigo 4º da Resolução CVM 21 e do Contrato 

Social da Futurum Gestão, a referida sociedade informa ser a Sra. Marília Bueno Polleti, 

brasileira, advogada, casada, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 

na Rua Girassol, nº 1.033, portadora da cédula de identidade (RG) nº 33.647.394-1 e 

inscrita no CPF/ME sob o nº 301.800.198-21 a diretora responsável pelo cumprimento 

de regras, políticas, procedimentos e controles internos (compliance) e da Resolução 

CVM 21, assim como pela atividade de gestão de risco. Adicionalmente, a referida 

diretora será também responsável pelas atividades compreendidas na Resolução CVM 

nº 50, de 31 de agosto de 2021. 

 

4. Nos termos do artigo 33, caput da Resolução CVM 21, o Sr. Renato Anspach 

Magri, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade 

RG n° 35.614.254-1 SSP/SP inscrito no CPF/ME sob o n° 400.878.828-09, residente e 

domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Rua Pamplona, 935, apt 

141, jardim Paulista, CEP 01405-200 será responsável pela atividade de distribuição de 

cotas de fundo de investimento; Adicionalmente, referido administrador será também 

responsável pela atividade de suitability, nos termos do artigo 8º, inciso III da Resolução 

CVM nº 30, de 11 de maio de 2021. 
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5. A fim de instruir a presente solicitação, seguem anexos os seguintes 

documentos: 

 

(i)  cópia simples do Contrato Social da Futurum Gestão (“Contrato Social”), 

devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo 

(“JUCESP”) e certidão do último ato registrado na JUCESP (Anexo I); 

 

(ii)  formulário cadastral preenchido com as informações da Futurum Gestão, 

constante do Anexo B-1 da Resolução CVM nº 51, de 31 de agosto de 2021 

(Anexo II); 

 

(iii) Organograma funcional da Futurum Gestão (Anexo III); 

 

(iv) Organograma societário da Futurum Gestão (Anexo IV); 

 

(v) Contrato de locação da Futurum Gestão (Anexo V); 

 

(vi) Currículo detalhado dos diretores e funcionários das áreas de gestão de 

recursos, Compliance e gestão de riscos (Anexo VI); 

 

(vii) Formulário de Referência pessoa jurídica (Anexo E da Resolução CVM 21) 

com os seguintes itens preenchidos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 (Anexo 

VII); 

 

(viii) Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (Anexo VIII); 
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(ix) Código de Ética (Anexo IX);  

 

(x) Manual de Compliance e Controles Internos (Anexo X);  

 

(xi)  Política de Gestão de Riscos (Anexo XI);  

 

(xii) Política de Negociação de Valores Mobiliários (i.e. a Política de Investimentos 

Pessoais) (Anexo XII);  

 

(xiii) Política de Rateio e Divisão de Ordens (Anexo XIII);  

 

(xiv) Política de Suitability (Anexo XIV); 

 

(xv) GRU referente ao pagamento da taxa CVM e comprovante de pagamento da 

Taxa CVM (Anexo XV). 

 

 

6. Nos termos do artigo 16 da Resolução CVM 21, o endereço do website da 

Futurum Gestão contendo seu formulário de referência e as políticas elencadas acima 

é o: https://www.futurum.capital/gestora-de-ativos/. 

 

 

7. A fim de auxiliar no andamento do presente pleito, solicitamos a V.Sas. que toda 

e qualquer correspondência relativa ao mesmo seja dirigida diretamente para: 
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FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. 

Rua Girassol, n º 1.033, sala 9, Vila Madalena 

A/C: Marília Bueno Polleti 

E-mail: marilia.poletti@futurum.capital  

 

A/C: Ricardo Veles 

E-mail: ricardo.veles@futurum.capital 

 

8. Agradecemos pela atenção dispensada por essa D. Comissão, e renovamos 

nossos votos da mais elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição para 

o que for necessário. 

 

Permanecemos a vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

 

FUTURUM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. 

por seus administradores abaixo indicados 

 

 

______________________________ 

Ricardo Veles  

 

 

______________________________ 

Marília Bueno Polleti 
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