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1. OBJETIVO 

 

Esta Política de Seleção, Contratação e Supervisão de Prestadores de Serviços (“Política”) tem por 
objetivo estabelecer os critérios e orientar quanto aos procedimentos, rotinas e condutas a serem 
observados nos processos de seleção, contratação e supervisão de terceiros prestadores de 
serviços em nome dos fundos de investimento por parte da I9 Capital Gestão de Recursos Limitada 
(“I9 Capital”). 

 

A Política define, ainda, as competências, responsabilidades e atribuições dos envolvidos nos 
processos de seleção, contratação e supervisão dos prestadores de serviços. 

 

Esta Política está sujeita a revisões anuais, podendo ser revisada em periodicidade menor, caso 
necessário, em decorrência de alterações na regulamentação e/ou legislação aplicável ou, ainda, 
para refletir alterações nos procedimentos internos da I9 Capital. 

 

 

2. ABRANGÊNCIA 

 

A presente Política é aplicável aos prestadores de serviços a serem eventualmente selecionados, 
contratados e supervisionados pela I9 Capital em nome dos fundos de investimento geridos, quais 
sejam as corretoras de câmbio e títulos e valores mobiliários (“Corretoras”), tendo em vista que 
os demais prestadores de serviços aos referidos fundos de investimento deverão ser selecionados, 
contratados e supervisionados pelos respectivos administradores fiduciários.  

 

Deverão observar os procedimentos aqui descritos todos os sócios, diretores, empregados 
(permanentes ou temporários) e estagiários (em conjunto, “Colaboradores”) da I9 Capital 
envolvidos no processo de seleção, contratação e supervisão dos prestadores de serviços. 
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3. SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE CORRETORAS EM NOME DOS 
FUNDOS GERIDOS 

 

3.1. A seleção de Corretoras em nome dos fundos de investimento geridos pela I9 Capital é de 
responsabilidade do Diretor de Gestão de Recursos, observados os procedimentos abaixo 
descritos. 

 

3.2. Os seguintes critérios serão levados em consideração para a seleção das Corretoras: 

(i) Idoniedade; 

(ii) Qualidade e reputação da equipe responsável pela prestação dos serviços;   

(iii) Agilidade na execução de ordens nas melhores condições para os investidores;  

(iv) Estrutura operacional, incluindo, mas não se limitando a sistemas de informações, 
aplicativos, homebroker, sistemas de comunicação e atendimento ao cliente, 
disponibilização de research, entre outros; 

(v) Preços de execução compatíveis com o mercado; e 

(vi) Velocidade na troca de informações e na disponibilização das notas de negociação. 

 

3.3. A partir dos critérios acima mencionados, considerando as notas de 01 (um) a 05 (cinco) 
para cada critério, o Diretor de Gestão de Recursos deverá selecionar as Corretoras que possuírem 
a maior pontuação para iniciar o processo de Due Diligence a ser conduzido pela Área de 
Compliance e Gestão de Riscos. As avaliações das Corretoras para fins de seleção deverão ser 
registradas em um relatório a ser assinado pelo Diretor de Gestão de Recursos e, posteriormente, 
submetido à Área de Compliance e Gestão de Riscos.     

 

3.4. Após a seleção e em momento anterior à contratação, a Área de Compliance e Gestão de 
Riscos da I9 Capital deverá realizar um procedimento de Due Diligence (a ser formalizado por meio 
de um relatório) para analisar a estrutura e os processos internos das Corretoras selecionadas, 
incluindo mas não se limitando a: forma de atuação, taxas de corretagem aplicadas, modo de 
abordagem junto a empresas e as recomendações de clientes ou colaboradores da I9 Capital; e 
verificação de validade das licenças regulatórias e autorregulatórias para o exercício da atividade.  
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3.5. O procedimento de Due Diligence para a contratação de Corretoras também consiste em 
conhecer as informações relevantes acerca dessas e seus principais sócios para que quaisquer 
riscos em relação à contratação das Corretoras sejam avaliados pela Área de Compliance e Gestão 
de Riscos da I9 Capital, considerando pelo menos as seguintes diligências:  

(a) Consultas nos sites da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Associação Nacional das 
Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias - 
ANCORD e Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais - 
ANBIMA; 

(b) Pesquisa por processos administrativos e judiciais em nome da entidade e dos principais 
sócios; e 

(c) Pesquisa e análise de registros desabonadores em sites públicos em nome da entidade e 
dos principais sócios. 

 

3.6. Caso seja detectada alguma irregularidade pela Área de Gestão de Riscos e Compliance, 
essa notificará a Área de Gestão de Recursos, a qual enviará um formulário à Corretora, que deverá 
assiná-lo, atestando e/ou explicando a irregularidade detectada, formalizando as demais 
informações relevantes registradas a respeito da empresa. 

 

3.7. O processo acima busca verificar o cumprimento pelo prestador de serviço das normas 
legais e regulamentares aplicáveis e a adoção das melhores práticas de atuação, dentre outros 
procedimentos que a I9 Capital julgar necessários.  

 

3.8. Adicionalmente, cabe ao Diretor de Gestão de Riscos e Compliance verificar se o prestador 
de serviço possui políticas e manuais exigidos nos termos da regulamentação aplicável, incluindo, 
mas não se restringindo à política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao 
terrorismo, procedimento de Suitability, política de alocação de ordens, política de controles 
internos e controles de riscos, manual de Compliance e política de segurança de dados e 
informações, dentre outras. 

 

3.9. Caso seja verificado qualquer ponto de atenção no processo de Due Diligence acima 
descrito não justificado de forma satisfatória ao Diretor de Gestão de Riscos e Compliance, esse 
poderá vetar ou impor restrições à contratação do referido prestador de serviços. 
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3.10. Todos os documentos relacionados ao processo de seleção, incluindo a Due Diligence, 
deverão ser arquivados pelos responsáveis pelo prazo previsto na regulamentação em vigor. 

 

3.11. A formalização dos contratos com as Corretoras aprovadas será conduzida pela Área 
Jurídica da I9 Capital, observando que todas as Corretoras selecionadas deverão ter a autorização 
do(s) administrador(es) dos fundos envolvidos para a efetiva contratação. 

 

3.12. Em relação às Corretoras contratadas, após o encerramento do processo de Due Diligence 
que aprovou a contratação, caberá ao Diretor de Gestão de Risco e Compliance atribuir um grau 
de risco para o prestador de serviço de acordo com o disposto no item 4.3 abaixo para inserir as 
Corretoras na rotina de supervisão. 

 

 

4. SUPERVISÃO BASEADA EM RISCO 

 

4.1. A supervisão baseada em risco tem como objetivo destinar maior atenção aos terceiros 
contratados que demonstrem maior probabilidade de apresentar falhas em sua atuação ou 
representem potencialmente um dano maior para os investidores e para a integridade do mercado 
financeiro e de capitais. 

 

4.2. A I9 Capital possui metodologia própria para supervisão dos terceiros contratados, a qual 
contém:  

(i) Classificação dos terceiros contratados por grau de risco, indicando os critérios utilizados 
para esta classificação, segmentando-os em baixo, médio e alto risco; 

(ii) Descrição detalhada da realização de supervisões para cada segmento, de baixo, médio e 
alto risco, e sua periodicidade, que não pode ser superior a 36 (trinta e seis meses) em 
nenhuma hipótese; e 

(iii) Previsão de reavaliação tempestiva dos terceiros contratados, na ocorrência de qualquer 
fato novo, ou alteração significativa que a critério da I9 Capital justifique a referida 
reavaliação. 

 



 

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR: DATA REVISÃO PÁGINA 

Rafael Souza e Silva  Livia Shie 21/01/19  Página 6 de 7 

 

4.3. Cabe exclusivamente ao Diretor de Gestão de Riscos e Compliance a atribuição do grau de 
risco a cada prestador de serviço, entre baixo, médio e alto, considerando os seguintes critérios: 

(i) Idoniedade e reputação ilibada do prestador de serviços e dos seus principais sócios; 

(ii) Implementação de sistema interno de controle por meio de políticas e manuais e 
cumprimento da regulamentação em vigor por parte do prestador de serviço; 

(iii) Qualidade na prestação dos serviços, conforme reporte da Área de Gestão de Recursos; e 

(iv)   Comprometimento para sanar eventuais falhas identificadas. 

 

Cada critério deverá ser avaliado por meio do processo de Due Diligence acima mencionado, 
devendo o Diretor de Gestão de Risco e Compliance estabelecer uma nota de 01 (um) a 05 (cinco) 
a cada critério, conforme resultado do referido processo. Quanto menor a nota, pior o 
desempenho do prestador de serviço no processo de Due Diligence, maior o risco atribuído a ele, 
mais rígidas as ações de supervisão e quanto maior a nota, melhor o desempenho do prestador de 
serviço no processo de Due Diligence, menor o risco atribuído a ele e menos rígidas as ações de 
supervisão, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

Nota Risco Ações 

14 a 20 Baixo - Reavaliações a cada 36 (trinta e seis) meses 

07 a 13 Médio 

- Reavaliações a cada 24 (vinte e quatro) meses;  
- Inclusão na lista de segundas opões para reali-

zação de operações; e 
- Solicitação de providências para sanar as falhas 

apontadas. 

01 a 06 Alto 

- Reavaliações a cada 12 (doze) meses;  
- Interrompimento de operações;  
- Solicitação de providências para sanar falhas 

apontadas; 
- Diligências no estabelecimento do prestador 

de serviço, caso o Diretor de Gestão de e 
Compliance entenda necessário; e 

- Possibilidade de rescisão do contrato de 
prestação de serviços, conforme entendi-
mento do Diretor de Gestão de Riscos e 
Compliance. 
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4.4. As reavaliações previstas no quando acima serão conduzidas pela Área de Compliance e 
Gestão de Risco considerando os critérios previstos nos item 4.3 acima. Essas deverão ser 
documentadas e arquivadas eletronicamente pelo período disposto na regulamentação em vigor. 

 

4.5. Poderá haver reavaliação tempestiva dos terceiros contratados, na ocorrência de qualquer 
fato novo, ou alteração significativa que a critério do Diretor de Gestão de Riscos e Compliance 
justifique a referida reavaliação.  

 

4.6. Independentemente da pontuação recebida no processo interno de supervisão, os 
prestadores de serviço não aderentes aos Códigos ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas 
deverão ser automaticamente classificados como “Alto Risco”, podendo haver alteração dessa 
condição, apenas caso a adesão seja aprovada e o prestador de serviço obtenha nota suficiente no 
processo interno de supervisão para tanto.  

 

4.7. Os contratos com as Corretoras às quais for atribuídas o grau de risco “Alto” por duas 
reavaliações consecutivas serão necessariamente rescindidos pela I9 Capital. 

 

 

 

Livia Sakimoto Shie 

Diretora de Gestão de Riscos e Compliance 

 

 


