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1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário: 

 
Luiz Carlos Bueno Ferreira Junior 
Diretor de Gestão, Distribuição e Suitability 

 
Marcelo de O. M. Diniz Junqueira 
Diretor de Risco, Compliance e PLD 

 

1.1 Declaração 

 
Prezados (as),  
Declaramos para os devidos fins que as respostas do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica – Anexo 15-II 
da IN CVM 558 datada de 26/Março/15 com as alterações introduzidas pela IN CVM Nº 593/17 e 604/18, 
foram devidamente revisadas e que todas as informações nele prestadas atestam com precisão, veracidade e 
de forma completa a estrutura, os negócios, as políticas e práticas adotadas pela Prumo Capital Gestora de 
Recursos Ltda., CNPJ 16.734.572/0001-34. 
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2. Histórico da empresa 

 
2.1 Breve Histórico sobre a constituição da empresa 

A Prumo Capital Gestora Recursos Ltda., constituída em Ago/12, recebeu autorização da CVM para atuar 

como administrador de carteira de valores mobiliários, na categoria definida atualmente pela IN CVM558 

como gestora, em Jan/13 (Ato declaratório CVM Nº 12.775). A Prumo Capital foi fundada por Luiz Carlos 

Bueno Ferreira Júnior e Dalton Yoshizaki que já haviam trabalhado juntos em outra instituição e traziam 

em suas experiências profissionais prévias uma vasta bagagem em gestão de recursos. O fundo Prumo 

Ações FIA teve início em Set/2013. Em Out/2016, a Prumo Capital obteve a autorização da CVM para atuar 

como Distribuidora exclusivamente dos próprios fundos dos quais é a Gestora.  

2.2 Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 05 (cinco) anos, 

incluindo: 

 
a. Os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições 

de controle societário 

Desde a sua fundação, a Prumo Capital Gestora de Recursos Ltda., não teve eventos societários relevantes 

como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário.  

 
b. Escopo das atividades 

A Prumo Capital tem como atividades a gestão de recursos de terceiros e a distribuição dos próprios fundos. 

A gestora é focada na gestão de fundos de renda variável.  

c. Recursos humanos e computacionais  

A Prumo Capital mantém um quadro de profissionais qualificados com larga experiência no mercado 

financeiro com tamanho compatível e adequado com o nível de atividade da gestora e com a legislação 

vigente.  

Em termos computacionais, a Prumo Capital tem a política de manter um parque tecnológico atualizado 

com uma infraestrutura moderna e segura para o exercício das melhores práticas na atividade de gestão 

de recursos. É fundamental termos um aparato tecnológico a fim de manter um ambiente seguro, com 

back-up, arquivos físicos, plano de contingência interno e externo, cumprindo as nossas normas de 

segurança da informação, compliance, assim como a legislação em vigor.  
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d. Regras, políticas procedimentos e controles internos 

A Prumo Capital, em linha com as melhores práticas e cumprindo com a legislação em vigor para as 

atividades de gestão de recursos e distribuição dos próprios fundos, possui o seu Código de Ética e 

Compliance, Política de Voto, Política de rateio de ordens, Política de compra e venda de valores mobiliários 

pelos seus colaboradores e pela empresa, Política de Gestão de Risco, Manual de Gerenciamento de Risco 

de Liquidez e Política de Suitability. 

Nestes Manuais e Políticas, a Prumo Capital estabelece as regras, procedimentos e controles internos sob 

diversos temas, entre eles: código de ética; política de treinamento; padrões de conduta; relação com 

meios de comunicação; políticas de confidencialidade, sigilo e conduta; segregação de atividades (quando 

aplicável); conflitos de interesse; sanções; política de segurança da informação; política de investimentos 

pessoais; controles de riscos diversos; entre outros.  

3. Recursos humanos 

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

 
a. Número de Sócios 

4 (quatro) 

 
b. Número de empregados 

3 (três) 

c. Número de terceirizados 

0 (zero) 

 

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

mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa 

Luiz Carlos Bueno Ferreira Junior – Diretor de Gestão, Distribuição e Suitability 
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4. Auditores 

 
4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: 

a. nome empresarial 

Não aplicável 

b. data de contratação dos serviços 

Não aplicável 

c. descrição dos serviços contratados 

Não aplicável 

5. Resiliência financeira 

 
5.1 Com base nas demonstrações financeiras, ateste:  

 
a. se a receita em decorrência de taxas com base fixas a que se refere o item 9.2 a é suficiente para 

cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores 

mobiliários 

Sim, a receita auferida em decorrência de taxas fixas, basicamente resumida a taxa de administração dos 

fundos de investimento geridos pela Prumo Capital, é suficiente para cobrir custos e os investimentos da 

empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários na categoria de gestor de 

recursos.  

 

b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob 

administração de que trata o item 6.3 c e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

Sim, o patrimônio líquido (capital social) da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos 

financeiros sob administração do que trata o item 6.3 c e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).  
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5.2 Demonstrações financeiras e relatório de que trata o parágrafo 5º do art 1º desta instrução (Obs.: a 

apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o 

administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do parágrafo 2º 

do art. 1º) 

 
Esta questão não se aplica ao caso da Prumo Capital por não exercer a atividade de administrador fiduciário 

de acordo com o que trata o parágrafo 5º do Artigo 1º desta Instrução (IN CVM 558). 

6. Escopo das atividades 

 
6.1 Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo: 

 
a. Tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, 

controladoria, tesouraria, etc.) 

A Prumo Capital Gestora de Recursos Ltda., tem como característica prestar serviços de gestão de recursos 

de terceiros de forma independente e fazer a distribuição exclusivamente dos fundos dos quais é gestora. 

b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de 

investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos 

creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.) 

Os produtos geridos pela Prumo Capital são fundos de investimento em ações (“FIAs”).  

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão 

Os fundos de investimento geridos pela Prumo Capital são fundos de ações exclusivamente. A Prumo 

Capital, não atua como administrador fiduciário e nem é gestor de outras categorias de fundos de 

investimento.  

 

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor 

Sim, a Prumo Capital atua na distribuição de cotas de fundos de investimento exclusivamente dos fundos 

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

administração de carteira de valores mobiliários, destacando: 

 
a. os potenciais conflitos de interesses entre tais atividades; e 

A Prumo Capital não exerce outras atividades que não a gestão de recursos de terceiros e a distribuição 

dos próprios fundos. Assim sendo, não há potencial conflito de interesses. 

 
b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e 

sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais 

atividades 

 

Não aplicável 

 
6.3 Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa, 

fornecendo as seguintes informações (Obs.: se for o caso, fornecer informações apenas dos 

investidores dos fundos feeders e não do fundo master): 

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

qualificados e não qualificados) 

Investidores no fundo de investimento para Qualificados: 83 
Investidores no fundo de investimento para Não Qualificados: 34 
TOTAL: 117 
  

b. número de investidores divididos por: 

 

i. pessoas naturais: 105 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 8 

iii. instituições financeiras: 0 (zero) 

iv. entidades abertas de previdência complementar: 0 (zero) 

v. entidades fechadas de previdência complementar: 0 (zero) 

vi. regimes próprios de previdência social: 0 (zero) 

vii. seguradoras: 0 (zero)  

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0 (zero) 

ix. clubes de investimento: 0 (zero) 

x. fundos de investimento: 4 

xi. investidores não residentes: 0 (zero) 

xii. outros (especificar): 0 (zero) 
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c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a 

investidores qualificados e não qualificados) 

Fundos de Investimento dedicados a Investidores Qualificados: R$ 129,9 milhões 
Fundo de Investimento dedicados a Investidores não qualificados: R$ 10,6 milhões 
TOTAL: R$ 140,5 milhões 
 

  

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior 

Não aplicável 

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

identificar os nomes) 

 

Os 10 maiores clientes representavam em 31.12.18, aproximadamente 84% do total sob gestão.  

 

 

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: 

 
i.pessoas naturais: R$ 108,8 milhões 

ii.pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): R$ 7,4 milhões 

iii.instituições financeiras: 0 (zero) 

iv.entidades abertas de previdência complementar: 0 (zero) 

v.entidades fechadas de previdência complementar: 0 (zero) 

vi.regimes próprios de previdência social: 0 (zero) 

vii.seguradoras: 0 (zero) 

viii.sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0 (zero) 

ix.clubes de investimento: 0 (zero) 

x.fundos de investimento: R$ 24,3 milhões  

xi.investidores não residentes: 0 (zero) 

xii.outros (especificar): 0 (zero) 
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6.4 Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração dividido entre: 

 
a. ações: R$ 127,4 milhões 

b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: 0 (zero) 

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: 0 (zero) 

d. cotas de fundos de investimento em ações: 0 (zero) 

e. cotas de fundos de investimento em participações: 0 (zero) 

f. cotas de fundos de investimento imobiliário: 0 (zero) 

g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: 0 (zero) 

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa: 0 (zero) 

i. cotas de outros fundos de investimento: R$ 13,1 milhões (fundos de zeragem, sem risco de crédito 

privado) 

j. derivativos (valor de mercado): 0 (zero) 

k. outros valores mobiliários: 0 (zero)  

l. títulos públicos: 0 (zero) 

m. outros ativos: 0 (zero) 

 

6.5 Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o 

administrador exerce atividades de administração fiduciária (Obs.: resposta facultativa para Gestores de 

Recursos) 

Não aplicável 

6.6 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

Não aplicável 

7. Grupo econômico 

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

 
a. controladores diretos e indiretos 

O controlador direto da Prumo Capital Gestora de Recursos Ltda., é o Sr. Luiz Carlos Bueno Ferreira 

Junior.  

b. controladas e coligadas 

Não aplicável 
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c. participações da empresa em sociedades do grupo 

Não aplicável 

d. participações de sociedades do grupo na empresa 

Não aplicável 

e. sociedades sob controle comum 

Não aplicável 

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

desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1 

Não aplicável., conforme descrito no item 7.1, não há controladas, coligadas, participações de sociedade 

do grupo na empresa ou sociedades sob controle comum.  O organograma é simples, apenas com a 

participação dos sócios pessoas físicas diretamente na gestora.  

8. Estrutura operacional e administrativa (Obs.: a empresa deve informar apenas dados relativos à 

área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades).  

 
8.1 Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou 

estatuto social e regimento interno, identificando: 

 
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico 

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a 

forma como são registradas suas decisões 

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

A Prumo Capital é uma gestora independente com uma estrutura administrativa/organizacional compatível 

com as suas atividades e necessidades visando atender as melhores práticas de mercado e a legislação em 

vigor. Acreditamos que para uma boa governança corporativa e com o objetivo de atendermos as nossas 

obrigações fiduciárias com os nossos investidores e os órgãos reguladores, elegemos um Diretor 

responsável por cada uma das áreas pertinentes e ao mesmo tempo criamos os respectivos comitês 

competentes a cada assunto. As decisões dos comitês são registradas por relatórios. 

Comitê de Investimentos: formado pelo Diretor de Gestão, o Diretor de Research e analistas, é o órgão 

responsável pela análise e decisão de investimentos. O Comitê se reúne quinzenalmente.  

 

 



 
 

 

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 

 

 
 

11 

Comitê de Risco e Compliance: formado pelo Diretor de Risco, Compliance e PLD e o Diretor de Research. 

Na ausência de um deles, será complementado por um analista, mantendo assim a sua independência e 

autonomia em relação as decisões de investimento. O Comitê de Risco e Compliance supervisiona todas as 

políticas e enquadramentos aos limites de risco pré-estabelecidos e também pela avaliação de possíveis 

riscos de liquidez. Este Comitê se reporta ao Comitê Executivo. O Comitê de Risco e Compliance realiza suas 

rotinas com a periodicidade adequada de acordo com a relevância dos fatores de risco aplicáveis e se reúne 

com o Comitê Executivo mensalmente.  

Comitê Executivo: formado pelo Diretor de Gestão, Distribuição e Suitability;  Diretor de Research e o 

Diretor de Risco, Compliance e PLD. É o órgão responsável pelas decisões estratégicas da gestora e se reúne 

com periodicidade mensal.  

8.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que 

compatível com as informações apresentadas no item 8.1 
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8.3 Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, e dos membros de comitês 
da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar em 
forma de tabela: 

 

i.nome 

ii.idade 

iii.profissão 

iv.CPF ou número do passaporte 

v.cargo ocupado 

vi.data da posse 

vii.prazo do mandato 

viii.outros cargos ou funções exercidas na empresa 

 

 

Nome  

 

Idade 

 

Profissão 

 

Passaporte 

 

Cargo 

Ocupado 

 

Data da 

Posse 

 

Prazo do 

Mandato 

Outras 

Funções na 

empresa 

Luiz Carlos 

Bueno Ferreira 

Junior 

41 Administrador FH 716798 Diretor de 

Gestão 

10/08/2012 indeterminado Diretor de 

Distribuição e 

Suitability 

Dalton 

Yoshizaki 

36 Administrador FE 826363 Diretor de 

Research 

23/10/2012 indeterminado N/A 

Marcelo de O. 

M. Diniz 

Junqueira 

47 Engenheiro FJ 753706 Diretor de 

Risco, 

Compliance 

e PLD 

01/09/2014 indeterminado N/A 

 
 
8.4 Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, 

fornecer: 

 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos;  

ii. aprovação em exame de certificação profissional 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

• nome da empresa 

• cargo e funções inerentes ao cargo 

• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

• datas de entrada e saída do cargo 
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O Diretor responsável pela administração/gestão de carteiras de valores mobiliários é o Luiz Carlos Bueno 

Ferreira Júnior. Formado em administração de empresas pela Fundação Armando Alvares Penteado (1998) 

e pós-graduado em finanças pela Harvard University (2000). Anteriormente a Prumo Capital, no período 

de Março/2011 a Abril/2012, o Luiz Ferreira foi Sócio e Co-gestor da Quatrinvest Administração de 

Recursos. De Julho/2008 a Fev/2011, foi o Head da Safra Asset Management em Nova York. De Set/2004 a 

Junho/2008 foi Sênior Vice-President da Safra Asset Management em Nova York. De Março/2001 a 

Agosto/2004 foi analista de investimentos do Safra National Bank of New York.  

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

procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer: 

 

a. Currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos;  

ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional) 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

• nome da empresa 

• cargo e funções inerentes ao cargo 

• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

• datas de entrada e saída do cargo 

 
O Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles 

internos (Compliance) é o Marcelo de Oliveira Monteiro Diniz Junqueira. Formado em Engenharia Mecânica 

pela Escola de Engenharia Mauá (1992), com pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV/SP 

(1996) e MBA em Mercado de Capitais pela Fipecafi/USP (2001). Anteriormente a Prumo Capital, onde 

ingressou em Set/2014, foi o Head de Institucional Sales do Banco Fator Corretora (2008-Ago/2014), foi 

Diretor de Business Development da Ernst&Young (atual EY – 2007/2008) e foi Sênior Vice-President do 

Corporate&Investment Banking do Banco BNP Paribas (1997-2006). 

 
8.6 Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no 

item anterior, fornecer: 

 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos;  

ii. aprovação em exame de certificação profissional 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

 



 
 

 

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA 

 

 
 

14 

• nome da empresa 

• cargo e funções inerentes ao cargo 

• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

• datas de entrada e saída do cargo 

 
O Diretor responsável pela gestão de risco também é o responsável pela implantação e cumprimento de 
regras, políticas, procedimentos e controles internos (Compliance) – ver, portanto, a resposta anterior para 
esta questão.  
 
8.7 Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de 

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

 
a. currículo, contendo as seguintes informações: 

 
i. cursos concluídos;  

ii. aprovação em exame de certificação profissional 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

• nome da empresa 

• cargo e funções inerentes ao cargo 

• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

• datas de entrada e saída do cargo 

O Diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, é o mesmo 

executivo indicado no ítem 8.4. Favor verificar a resposta 8.4 para esta questão.  
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8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:  

 
a. quantidade de profissionais: 4  

 
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

A Prumo Capital é uma gestora de recursos independente focada em renda variável com predileção por 

investir em empresas de qualidade, busca de assimetrias e visão de longo-prazo. Assim, o time de gestão, 

formado pelo Diretor de Gestão, Diretor de Research e analistas é totalmente dedicado a análise 

fundamentalista/pesquisa de empresas e setores.  

Nosso universo de empresas de qualidade, objeto da nossa análise, é dividida entre os analistas 

setorialmente e seguimos com muita disciplina um processo bem definido de investimento até que uma 

empresa faça parte do portfólio. Os modelos de análise e avaliação de empresas são próprios e 

desenvolvidos internamente.  

Faz parte da rotina o trabalho da equipe de gestão a análise das demonstrações financeiras, resultados 

operacionais, as reuniões com as empresas listadas, entidades setoriais, clientes, fornecedores, executivos 

com experiência no setor, o levantamento de dados setoriais em diversas fontes de informações (jornais, 

revistas, base de dados, provedores externos confiáveis, etc.) para um trabalho de análise apurado.  

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

No nosso processo de análise, utilizamos fontes e provedores externos confiáveis de informações como 

por exemplo: Bloomberg, Economática, Broadcast-Agencia Estado, Reuters, jornais e revistas 

especializadas (nacionais e internacionais), dados de entidades setoriais, etc. Além destas diversas fontes 

de informação, fazemos o levantamento de dados resultante das nossas reuniões presenciais com as 

empresas analisadas. A somatória de todas estas fontes de dados são arquivados diariamente de uma 

maneira organizada e com muita disciplina num banco de informações proprietário.   
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8.9 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às 

normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos 

terceiros contratados, incluindo: 

A Prumo Capital é uma gestora independente com uma estrutura administrativa/organizacional compatível 

com as suas atividades e necessidades visando atender as melhores práticas de mercado e a legislação em 

vigor. Acreditamos que para uma boa governança corporativa e com os objetivos de atendermos as nossas 

obrigações fiduciárias com os nossos investidores e os órgãos reguladores, elegemos um Diretor de 

Compliance responsável por verificar permanentemente o atendimento às normas legais, a 

regulamentação em vigor e suas atualizações, assim como a fiscalização dos serviços prestados pelos 

terceiros contratados.  

 
a. quantidade de profissionais: 1 

 
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: 

 
A Prumo Capital em seu Código de Ética e Compliance, aborda de forma completa a natureza das atividades 

desenvolvidas para o permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade 

de gestão de recursos.  

Na busca da satisfação e o dever fiduciário em relação aos seus clientes, a Prumo Capital atuará com total 

transparência, boa-fé, diligência, respeito às leis, normas e aos participantes do mercado financeiro e de 

capitais. Entendemos que entre outras obrigações devemos: (i) buscar atender aos objetivos de 

investimento (ii) cumprir fielmente o regulamento do(s) fundo(s) de investimento (iii) ser transparente 

quanto a remuneração cobrada pelos serviços prestados (iv) deixar claro os riscos inerentes ao tipo de 

investimento (v) comunicar o conteúdo e periodicidade de informações a serem prestadas (vi) informar, se 

aplicável, sobre outras atividades que a gestora exerça no mercado e os potenciais conflitos de interesse 

entre estas atividades (vii) transferir ao fundo, qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em 

decorrência da condição de gestor, observadas exceções previstas nas normas quando aplicável (viii) 

informar a CVM (diretamente ou via o administrador fiduciário, quando aplicável), sempre que verificar no 

exercício das atribuições a ocorrência de indícios de violação da legislação que incumbe à CVM fiscalizar, 

no prazo máximo de 10 dias úteis da ocorrência ou identificação. 

Para atingir estes objetivos acima, abordamos e definimos os padrões de conduta, a relação com os meios 

de comunicação, as políticas de confidencialidade, sigilo e conduta, a segregação de atividades (quando 

aplicável), as políticas de treinamento, as políticas de segurança da informação (monitoramento e controle 

de acesso), a política de investimentos pessoais e para todos estes aspectos, como se dá os respectivos 

controles e monitoramento.  
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c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: 

As rotinas da área, cujas atividades estão descritas na resposta anterior, são contínuas. Verificamos 

constantemente mudanças nas normas vigentes para poder ajustar nossos procedimentos caso necessário. 

O profissional responsável acompanha regularmente os comunicados da CVM, da Anbima 

(autorregulação), as notícias nos meios de comunicação especializados, quando e se necessário acessa o 

escritório de advocacia para consultas de temas específicos para que a gestora cumpra seus deveres e 

obrigações descritos no ítem b.  

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

 
A Prumo Capital tem um Diretor responsável pela área de Compliance com a autonomia necessária para a 

execução desta função e através do respectivo Comitê (ver descrição da estrutura organizacional na 

resposta 8 / 8.1).  

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

A Prumo Capital é uma gestora independente com uma estrutura administrativa/organizacional compatível 

com as suas atividades e necessidades visando atender as melhores práticas de mercado e a legislação em 

vigor. Acreditamos que para uma boa governança corporativa e com os objetivos de atendermos as nossas 

obrigações fiduciárias com os nossos investidores e os órgãos reguladores, elegemos um Diretor 

responsável pela gestão de riscos e ao mesmo tempo criamos o respectivo comitê competente ao tema.  

a. quantidade de profissionais: 1 

 
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

A Prumo Capital desenvolveu ferramentas para a realização de controles do risco operacional, financeiro, 

risco de preços dos ativos, incluindo cenário de stress e quebrando a análise em 02 partes: qualitativa e 

quantitativa.  

Os controles de risco de preço são formalizados por relatórios de análise e avaliados pelo Comitê de Risco 

e Compliance. O controle e monitoramento de limites das estratégias é realizado diariamente através de 

um sistema interno de gestão de portfólio e controle de risco.  

A área de risco também analisa o impacto de eventuais grandes movimentos de mercado nos principais 

fatores de risco (câmbio, juros, inflação, commodities) nos negócios das empresas investidas pelos fundos 

geridos e consequentemente para o portfólio.  

A Prumo Capital gera um controle diário para monitorar o risco de liquidez. 
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c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 

 

Os sistemas utilizados nas rotinas de controles de riscos, foram desenvolvidos internamente. Cada um deles 

respeita a periodicidade ideal de cada controle de acordo com a relevância do fator de risco.  

 

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

A Prumo Capital tem um Diretor responsável pela área de Risco com a autonomia necessária para a 

execução desta função e através do respectivo Comitê (ver descrição da estrutura organizacional na 

resposta 8 / 8.1). 

 
8.11  Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e 

processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo (Obs.: respostas facultativas para 

Gestores) 

a. quantidade de profissionais 

Não aplicável para o caso da Prumo Capital. 

b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 

Não aplicável. 

c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade 

Não aplicável.  

8.12 Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de 

investimento, incluindo: 

A Prumo Capital é uma gestora independente com uma estrutura administrativa/organizacional compatível 

com as suas atividades e necessidades visando atender as melhores práticas de mercado e a legislação em 

vigor. Acreditamos que para uma boa governança corporativa e com os objetivos de atendermos as nossas 

obrigações fiduciárias com os nossos investidores e os órgãos reguladores, elegemos um Diretor 

responsável pela área de Distribuição. 

a. quantidade de profissionais 

A área é composta por 2 profissionais, sendo um Diretor de Distribuição e Suitability e um assistente.  
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b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

A área de Distribuição da Prumo Capital é responsável pela prospecção de novos clientes; manutenção e 

atendimento aos investidores dos fundos. Nesta atividade de distribuição dos próprios fundos, está 

incluído o gerenciamento do relacionamento com clientes desde o primeiro contato (prospecção), até a 

abertura cadastral.  Neste processo fazem parte todas as etapas exigidas pelas normas em vigor, ou seja, a 

análise do perfil do cliente (suitability) para nos certificarmos que o fundo está sendo vendido de forma 

adequada ao perfil do cliente e seus objetivos, esclarecendo os riscos incorridos de acordo com o 

regulamento e política de investimento do fundo. Também está incluída a fase de verificação que o 

preenchimento cadastral foi realizado adequadamente, que os documentos pessoais informados estão 

corretos e são recentes e respeitando as questões de KYC (conheça o seu cliente) e AML (prevenção à 

lavagem de dinheiro).   

Os acessos aos sistemas utilizados para estes procedimentos são disponibilizados apenas aos profissionais 

habilitados para esta função através de senha de acesso visando manter a confidencialidade e segurança 

dos dados.  

c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas 

Faz parte das atividades deste profissional responsável pela distribuição, se manter atualizado a respeito 

das normas em vigor (CVM, Anbima, etc), assim como atuar de acordo com as políticas de suitability, KYC 

(conheça seu cliente), lavagem de dinheiro, ética e compliance da Prumo Capital. O profissional tem as 

devidas certificações para o exercício da atividade. A Prumo Capital tem por política treinar seus 

profissionais com a periodicidade adequada ou quando há alguma mudança relevante de 

normas/legislação externas ou internas.   

d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados 

na distribuição 

A infraestrutura de equipamentos e serviços da Prumo Capital incluindo computadores, telefonia, 

softwares, redundância de rede de internet/telefonia, estrutura de rede para arquivamento de 

documentos cadastrais, relatórios de visita, back-up de arquivos em cloud, site de contingência, fontes de 

dados para consulta de jornais/revistas especializadas, sistema bloomberg, agencia Estado; sala de reunião,   

é adequada para o exercício das melhores práticas e cumprimento das normas externas e internas para a 

distribuição dos próprios fundos.  
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e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 

Para o exercício da atividade de distribuição dos próprios fundos, conforme descrito no ítem d) acima, 

dispomos de uma infraestrutura de TI adequada para cumprir com as exigências legais externas e internas. 

As rotinas e procedimentos envolvidos incluem visitas de apresentação institucional (prospecção ou 

manutenção), elaboração e arquivos de relatórios de visita, verificação e análise de suitability, KYC 

(conheça seu cliente), obtenção das informações cadastrais e preenchimentos dos formulários de acordo 

com a legislação vigente, atualização do site da Prumo Capital com informações públicas sobre a gestora, 

equipe, filosofia de investimento, relatórios de desempenho, regulamento e formulário de informações 

complementares. No processo de distribuição dos próprios fundos pela Prumo Capital, podemos dizer que 

a base de prospects/clientes são de investidores que de alguma forma fazem parte da rede de 

relacionamentos dos profissionais da Prumo Capital ou foram por eles indicados, tendo assim uma 

referência próxima. Este processo, não extingue, mas colabora no nível de conhecimento que a Prumo 

Capital, no exercício da atividade de distribuidora, dispõe sobre o perfil do cliente, seus objetivos, 

conhecimento do seu histórico, origem do patrimônio. No caso da Prumo Capital, o fato do Diretor de 

Gestão ser o responsável pela Distribuição, faz com que ele tenha todas as informações necessárias para 

esclarecer qualquer natureza de dúvidas dos investidores de forma muito fundamentada. 

 
8.13 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

Não aplicável 

9 Remuneração da empresa 

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

principais formas de remuneração que pratica 

Conforme descrito no item 6.1, a Prumo Capital atua na prestação de serviços de gestão de recursos. Sendo 

assim, a remuneração da empresa tem 02 fontes: (1) taxa de administração e (2) taxa de performance. 

Maiores detalhes estão descritos nas respostas a seguir do item 9.2 
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9.2 Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) 

meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período dos 

clientes em decorrência de: 

 

a. Taxas com bases fixas 

As taxas com bases fixas representaram desde o início do fundo (Set/13), 80% da receita total auferida.  

b. Taxas de performance 

A taxa de performance, representou 20% no período.  

c. Taxas de ingresso 

Não aplicável 

d. Taxas de saída 

Não aplicável 

e. Outras taxas 

Não aplicável 

9.3 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

Não aplicável 

10 Regras, procedimentos e controles internos 

 
10.1 Descrever a política de seleção, contratação e supervisão dos prestadores de serviços (Obs.: 

facultativo para Gestores de Recursos) 

Inicialmente, é importante contextualizar que dada a natureza do negócio da Prumo Capital (gestão de 

recursos e distribuição dos próprios fundos), o número de fornecedores é reduzido. No Código de Ética e 

Compliance, a Prumo Capital estabelece as suas diretrizes e políticas para a contratação de 

fornecedores/prestadores de serviços de acordo com os nossos valores e princípios éticos. Enxergamos os 

nossos fornecedores como parceiros de negócios e buscamos que estas relações sejam transparentes, de 

confiança, preferencialmente de longo-prazo e de maneira economicamente, financeiramente e 

juridicamente equilibrada para as partes. Não aceitamos qualquer tipo de presentes, vantagens, benefícios, 

favores ou quaisquer outras vantagens que possam influenciar o processo de seleção de 

fornecedores/prestadores de serviços ou gerar conflitos de interesses. Como o nosso negócio (gestão de 

recursos) é baseado numa relação de confiança com os nossos investidores, procuramos selecionar 

fornecedores que gozam de boa reputação nos seus mercados de atuação, tenham experiência 

comprovada, prestem serviços com excelência de qualidade. Dada a importância do fornecedor em 
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questão e os riscos envolvidos para o nosso negócio, buscamos conhecer o máximo de informações 

possíveis de fontes públicas e confiáveis sobre a reputação e confiabilidade do fornecedor. A Prumo Capital 

estabelece e classifica os seus prestadores de serviços de acordo com a probabilidade deste apresentar 

falhas e o potencial risco que estes terceiros contratados poderiam oferecer para a continuidade do curso 

normal das atividades operacionais da Prumo Capital na gestão dos recursos e os respectivos riscos e 

consequências para os nossos investidores, se aplicável.  

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

Os custos de transação são negociados previamente a qualquer negociação de valores mobiliários. Os 

sistemas de back-office da Prumo monitoram todos os custos cobrados nas transações para verificação.  

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

viagens, etc. 

A Prumo Capital, no seu Manual de Ética e Compliance, trata esta questão da seguinte maneira:  

Como considerações gerais de um padrão ético de conduta, todos os colaboradores devem evitar 

circunstâncias que possam produzir conflito de interesses pessoais, interesses da Prumo Capital e 

interesses de clientes. Especificamente sobre a questão de regras para o tratamento de soft dollar tais 

como recebimento de presentes, cursos e viagens, os colaboradores não devem direta ou indiretamente, 

nem para si, nem para terceiros solicitar, aceitar ou admitir, dinheiro, benefícios (cursos, viagens, etc.), 

presentes, promessas ou quaisquer outras vantagens, de nenhum valor, que possam influenciar o 

desempenho de suas funções ou como recompensa por ato ou omissão decorrente de seu trabalho.  

Os colaboradores não poderão aceitar qualquer presente, refeições ou outros benefícios sem prévia 

autorização do Diretor de Compliance.  

 

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

adotados 

A Prumo Capital adota uma Política de Gestão de Risco que aborda os planos de contingência, continuidade 

de negócios e recuperação de desastres, adotados. Os planos de contingência se dividem em: (i) interno 

(ii) externo.  

A contingência interna prevê:  

• Falha no fornecimento de energia e como resposta a implantação de nobreak com suporte a operação 

essencial por um período de 2 horas;  

• Falha no acesso à internet e como resposta a operacionalização com 2 operadoras, além de modem 

3G móvel; 
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• Perda de arquivos e como resposta a implantação do sistema de back-up interno e externo que são 

realizados diariamente;  

• Falha em estação de trabalho e como resposta a implantação de 02 equipamentos preparados (stand-

by) no escritório para substituição imediata; 

• Falha nas linhas telefônicas e como resposta a redundância com 02 operadoras em caso e falha em 

qualquer uma delas 

A contingência externa prevê: 

• Local de contingência em home office, com computadores com internet rápida;  

• Notebooks com acesso à internet móvel 

• Backup externo na nuvem (cloud) 

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

de valores mobiliários (Obs.: facultativo para Gestores de Recursos) 

A Prumo Capital, no seu Manual de Gerenciamento de Risco de Liquidez aborda as políticas, práticas e 

controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários, descrevendo de 

forma detalhada a estrutura organizacional, a composição do comitê responsável, sua periodicidade, 

atribuições e responsabilidades, metodologia do gerenciamento do risco de liquidez tanto dos ativos, como 

dos passivos dos fundos de investimento (ver www.prumocapital.com => documentos). 

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

específicas de que trata o Inciso I, do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de 

investimento de que seja administrador ou gestor. 

 
A Prumo Capital tem políticas, normas e controles internos visando atender e cumprir as normas específicas 

que trata o Inciso I do art.30.  

 

No que tange ao cadastro dos clientes, cabe contextualizar que na atividade de distribuição do próprio 

fundo, os investidores abordados (prospects/clientes), em sua grande maioria, são investidores que são 

pessoas próximas aos profissionais da Prumo Capital ou foram por eles indicados. Isto faz com que haja um 

conhecimento prévio sobre o cliente, histórico, sua atividade profissional, origem patrimonial, etc. Isto não 

extingue de forma alguma, mas é um importante indicador de qualidade na análise das questões de 

conheça seu cliente (“KYC”), lavagem de dinheiro, etc. Durante o processo de cadastramento, o cliente nos 

informa uma série de dados para que possamos identificar o perfil, origem dos recursos, constituição do 

patrimônio e este procedimento é prévio à realização do investimento propriamente. Periodicamente são 

realizados calls/reuniões com os prospects/investidores e devidamente registradas, o que nos permite 

também, além das informações cadastrais propriamente, analisar a coerência das informações.  
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Com relação a questão de suitability, todos os clientes são obrigados a preencher um formulário (Perfil de 

Risco – Questionário de Suitability), que atende as normas em vigor, para identificarmos se o perfil do 

investidor está adequado ao fundo e aos objetivos do investimento pelo cliente. Nestes documentos 

cadastrais, conseguimos identificar a formação acadêmica, a profissão, a familiaridade e experiência do 

investidor com produtos financeiros da mesma natureza de risco e classe de ativos, o percentual que o 

cliente costuma poupar regularmente, a frequência com a qual costuma avaliar o desempenho da carteira 

de investimentos, qual a parcela dos investimentos que investidor vai precisar dos recursos num horizonte 

de tempo (ex. 12 meses), quais os objetivos do investimento (ex. preservação de capital, geração de renda 

ou aumento de capital), como está distribuída por classe de ativos a carteira de investimentos atual. Caso 

haja algum desencontro no perfil, o cliente assinará um Termo de Ciência de Desenquadramento de 

Suitability, ou seja, ele estará além de ciente e devidamente informado, de acordo com este 

desenquadramento entre o seu próprio perfil de risco e o perfil de risco do fundo de investimento.  

 

A Prumo Capital, possui política de prevenção à lavagem de dinheiro que foi elaborada de acordo com a 

legislação vigente (ICVM Nº 301/99; Ofício Circular CVM Nº 05/2015; Lei 9.613/98; Lei 12.683/12 e 

posteriores atualizações, entre outras), alinhado às diretrizes de autorregulação da Anbima sobre o tema 

(“Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais 

Brasileiro”) e das melhores práticas para fundos de investimento. Nesta política, abordamos as questões 

pertinentes ao conheça seu cliente, cadastro, a questão sobre as operações/liquidações financeiras. Cabe 

ao Diretor de Compliance o monitoramento e fiscalização do cumprimento das normas e políticas de 

prevenção à lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores.  

 

Referente a troca de informações entre o Distribuidor e o Administrador do fundo, a Prumo Capital, tem 

como princípio a total transparência, cumprindo as normas vigentes e o relacionamento contratual entre 

as partes. Isto inclui, quando aplicável, a devida guarda das informações sigilosas, confidencias ou que 

dependam de um acordo prévio das partes antes de serem divulgadas. Também faz parte da política da 

Prumo Capital tomar as medidas cabíveis para que seus executivos, colaboradores, fornecedores, no 

exercício das suas funções e que venham a ter acesso a informações cumpram com suas responsabilidades 

neste sentido.  

 
10.7 Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser 

encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução 

www.prumocapital.com (=> Documentos) 
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11 Contingências (Obs.: a empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na 

administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades).  

 
11.1 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a 

empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando: 

 
a. principais fatos 

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais no passado ou em curso em que a Prumo Capital 

Gestora de Recursos Ltda. figure no polo passivo e que sejam relevantes para os negócios da empresa. 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

Não aplicável 

11.2 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o 

diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que 

afetem sua reputação profissional, indicando: 

 
a. principais fatos 

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, no passado ou em 

curso, em que o Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo 

passivo que afetem a sua reputação profissional. 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

Não aplicável 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores 

Não aplicável 

11.4  Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas 

nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado 

no polo passivo, indicando: 

Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 

5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a Prumo Capital Gestora de Recursos Ltda. 

tenha figurado no polo passivo. 
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a.  principais fatos 

Não aplicável 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

Não aplicável 

11.5  Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas 

nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela 

administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus 

negócios ou sua reputação profissional, indicando: 

Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 

5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo em que o diretor responsável pela administração 

de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua 

reputação profissional. 

a. principais fatos 

Não aplicável 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

Não aplicável 
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12 Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando: 

Prezados (as),  
 
Eu, Luiz Carlos Bueno Ferreira Junior, declaro para os devidos fins que (a) não tenho acusações decorrentes 
de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de 
atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. Não estou 
inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades 
autorizadas a funcionar pelos citados órgãos. (b) não sofri condenações por crime falimentar, prevaricação, 
suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro, ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a 
economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o 
sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação (c) que não tenho 
impedimentos de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa (d) 
que não tenho a inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito (e) que não tenho a inclusão em 
relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado (f) que não tenho 
títulos contra mim levados a protesto 
 
 
 

 

 


