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I9 CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA. 

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 

(informações prestadas com base nas posições de 28/09/2018) 
 
 

ADMINISTRADORES DE 
CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 

1. Identificação das pessoas responsáveis 
pelo conteúdo do formulário 

 

1.1. Declarações dos diretores responsáveis 
pela administração de carteiras de valores 
mobiliários e pela implementação e cum-
primento de regras, procedimentos e con-
troles internos e desta Instrução, atestando 
que: 

As declarações de ambos os diretores contem-
plando os itens (a) e (b) acima estão anexas ao 
presente Formulário na forma de Anexo A. 

a. reviram o formulário de referência 
b. o conjunto de informações nele contido 
é um retrato verdadeiro, preciso e com-
pleto da estrutura, dos negócios, das políti-
cas e das práticas adotadas pela empresa 
2. Histórico da empresa1  
2.1. Breve histórico sobre a constituição 
da empresa 

A I9 Capital Gestão de Recursos Financeiros Ltda. 
(“I9 Capital” ou “Sociedade”), inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 29.158.123/0001-37, foi cons-
tituída em 28 de novembro de 2017, por meio do 
registro do seu ato constitutivo na Junta Comer-
cial do Estado de São Paulo sob o NIRE 
35235133328, tendo como sócios o Sr. Diego 
Gatto Condado, o Sr. Jordanno Brunno Nicoletta 
dos Santos, o Sr. Relton Rodrigues da Silva, a Sra. 
Livia Sakimoto Shie, o Sr. Rone Ferreira de Al-
meida e o Sr. Silvio Luiz dos Santos. Os sócios pos-
suem ampla experiência nos mercados financeiro 
e de capitais, sobretudo na atividade de consul-

                                                        
1 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras 
de valores mobiliários, caso exerça outras atividades. 
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toria de investimentos com foco em famílias e in-
vestidores institucionais.    

2.2. Descrever as mudanças relevantes 
pelas quais tenha passado a empresa nos 
últimos 5 (cinco) anos, incluindo:  

 

a. os principais eventos societários, tais 
como incorporações, fusões, cisões, aliena-
ções e aquisições de controle societário 

Não houve alterações societárias relevantes a se-
rem descritas neste item. 

b. escopo das atividades A Sociedade implementou em sua rotina operaci-
onal a atividade de distribuição das cotas dos fun-
dos de investimento geridos pela Sociedade.  

c. recursos humanos e computacionais Não houve alterações nos recursos humanos e 
computacionais.  

d.  regras, políticas, procedimentos e con-
troles internos 

Houve atualização das políticas internas da Socie-
dade com o objetivo de adaptá-las às regras dis-
postas no Código ANBIMA de Regulação e Melho-
res Práticas para a Atividade de Administração de 
Recursos de Terceiros. Também, para cumpri-
mento do quanto disposto no referido Código, fo-
ram elaboradas duas novas políticas internas, 
quais sejam Política de Segurança Cibernética e 
Política de Aquisição e Monitoramento de Ativos 
de Crédito Privado. Considerando a implementa-
ção da atividade de distribuição das cotas dos fun-
dos de investimento geridos pela Sociedade, 
houve a criação das Regras e Parâmetros para a 
Distribuição de Cotas de Fundos de Investimento 
em Mercados Regulamentados e a Política de Sui-
tability.  

3. Recursos humanos2  
3.1. Descrever os recursos hu-
manos da empresa, fornecendo as seguin-
tes informações: 

 

a. número de sócios 08 (oito). 
b. número de empregados 05 (cinco). 
c. número de terceirizados 00 (zero). Não há colaboradores terceirizados alo-

cados permanentemente na sede social da I9 Ca-

                                                        
2 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras 
de valores mobiliários, caso exerça outras atividades. 
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pital. A I9 Capital terceiriza as atividades de con-
tabilidade e tecnologia da informação, sendo que 
os profissionais das sociedades contratadas pres-
tam assessoria à Sociedade a distância, podendo 
eventualmente se alocar temporariamente na 
sede social da I9 Capital, caso necessário.   

d. lista das pessoas naturais que são regis-
tradas na CVM como administradores de 
carteiras de valores mobiliários e que 
atuem exclusivamente como prepostos, 
empregados ou sócios da empresa 

Guilherme José Lemos Piantino (CPF/MF nº 
094.271.486-59) 

4. Auditores  
4.1. Em relação aos auditores indepen-
dentes, indicar, se houver: 

Não há Auditores Independentes contratados. 

a. nome empresarial 
b. data de contratação dos serviços 
c. descrição dos serviços contratados 
5. Resiliência financeira  
5.1. Com base nas demonstrações finan-
ceiras, ateste: 

 

a.  se a receita em decorrência de ta-
xas com bases fixas a que se refere o item 
9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os 
investimentos da empresa com a atividade 
de administração de carteira de valores 
mobiliários 

Tendo em vista que a Sociedade é pré-operacional 
em relação à prestação de serviços de gestão de 
recursos de terceiros, ainda não há histórico de 
receitas. 

b. se o patrimônio líquido da empresa re-
presenta 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) 
 

Tendo em vista que a Sociedade é pré-operacio-
nal em relação à prestação de serviços de gestão 
de recursos de terceiros, ainda não há recursos 
financeiros sob administração. Ademais, convém 
destacar que, atualmente, o Patrimônio Líquido 
da Sociedade é superior a R$300.000,00 (trezen-
tos mil reais). 

5.2. Demonstrações financeiras e rela-
tório de que trata o § 5º do art. 1º desta 

Esse item não é obrigatório, tendo em vista que a 
Sociedade está habilitada exclusivamente para o 
exercício da atividade de administração de car-
teira de títulos e valores mobiliários na categoria 
“Gestor de Recursos”. 
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Instrução3 
6. Escopo das atividades  
6.1.  Descrever detalhadamente as ativida-
des desenvolvidas pela empresa, indi-
cando, no mínimo: 

 

a. tipos e características dos serviços pres-
tados (gestão discricionária, planejamento
 patrimonial, controladoria, tesouraria, 
etc.) 

Gestão discricionária de recursos de terceiros por 
meio de fundos de investimento e distribuição 
das cotas dos fundos de investimento cuja gestão 
esteja sob responsabilidade da Sociedade.  

b. tipos e características dos produtos admi-
nistrados ou geridos (fundos de investi-
mento, fundos de investimento em partici-
pação,  fundos de investimento imobiliário, 
fundos de investimento em direitos creditó-
rios, fundos de índice, clubes de investi-
mento, carteiras administradas, etc.) 

A Sociedade pretende atuar na gestão de fundos 
de investimento em cotas de fundos de investi-
mento (FIC -FIs) não estruturados (multimercado, 
ações e renda fixa). 

c. tipos de valores mobiliários objeto de 
administração e gestão 

Cotas de fundos de investimento não estrutura-
dos (multimercado, ações e renda fixa). 

d. se atua na distribuição de cotas de fun-
dos de investimento de que seja adminis-
trador ou gestor 

A Sociedade atua na distribuição das cotas de 
fundos de investimento de que seja gestora.   

6.2. Descrever resumidamente outras ati-
vidades desenvolvidas pela empresa que 
não sejam de administração de carteiras de 
valores mobiliários, destacando: 

 

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

Não há outras atividades a serem desenvolvidas 
pela Sociedade que não sejam de administração 
de carteiras de títulos e valores mobiliários e dis-
tribuição das cotas dos fundos de investimento 
cuja gestão esteja sob responsabilidade da Socie-
dade. Convém ressaltar que de acordo com a re-
gulamentação em vigor, não há qualquer conflito 
de interesse entre tais atividades.   

                                                        
3  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 § 2º 
do art. 1º 
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b. informações sobre as atividades exerci-
das por sociedades controladoras, contro-
ladas, coligadas e sob controle comum ao 
administrador e os potenciais conflitos de 
interesses existentes entre tais atividades. 

Não há sociedades controladoras, controladas e 
coligadas. A I9 Aprimoramentos Consultoria Ltda. 
(CNPJ nº 23.828.095/0001-31) (“I9 Aprimora-
mentos”), a I9 Atuarial Consultoria Ltda. 
(CNPJ/MF nº 27.714.375/0001-70) (“I9 Atuarial”) 
e a I9 Advisory Consultoria Ltda. (CNPJ/MF nº 
23.828.090/0001-09) (“I9 Advisory”) são socieda-
des que possuem controle comum à I9 Capital. A 
I9 Advisory atua na prestação de serviços de con-
sultoria de valores mobiliários com foco na avali-
ação e recomendação de investimentos a investi-
dores institucionais, estando devidamente habili-
tada junto à Comissão de Valores Mobiliários 
para o exercício de tal atividade; a I9 Aprimora-
mentos atua na atividade de consultoria de ges-
tão de riscos e compliance com foco no atendi-
mento de demandas regulatórias referentes às 
seguintes entidades PREVIC, SUSEP, BACEN, CVM 
e outras; e a I9 Atuarial presta serviços de consul-
toria com foco em atuária e sistemas. 
 
Não foram identificados potenciais conflitos de 
interesses entre as atividades das sociedades sob 
controle comum e a atividade de administração 
de carteira de títulos e valores mobiliários a ser 
exercida pela I9 Capital, pois (i) a I9 Capital possui 
estrutura física e eletrônica segregadas das estru-
turas compartilhadas pelas demais sociedades; e 
(ii) os profissionais que atuam na área de gestão 
de recursos da I9 Capital são totalmente indepen-
dentes e não possuem qualquer participação nas 
atividades exercidas pelas demais sociedades sob 
controle comum. 
 
Na eventualidade de surgirem potenciais confli-
tos de interesse entre as atividades de consulto-
ria exercidas pela I9 Aprimoramentos, I9 Atuarial 
e I9 Advisory e a atividade de administração de 
carteira de títulos e valores mobiliários a ser exer-
cida pela I9 Capital, os clientes envolvidos em tais 
conflitos serão expressamente informados da si-
tuação. 

6.3. Descrever o perfil dos investidores de  
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fundos4 e carteiras administradas geridos 
pela empresa, fornecendo as seguintes in-
formações: 
a. número de investidores (total e dividido 
entre fundos e carteiras destinados a in-
vestidores qualificados e não qualificados) 

Tendo em vista que a Sociedade é pré-operacio-
nal em relação à prestação de serviços de gestão 
de recursos de terceiros, não é possível fornecer 
as informações solicitadas no item 6.3 deste For-
mulário de Referência. 

b. número de investidores, dividido por: 
i.  pessoas naturais 
ii. pessoas jurídicas (não finan-
ceiras ou institucionais) 
iii. instituições financeiras 
iv. entidades abertas de previdência com-
plementar 
v. entidades fechadas de previdên-
cia complementar 
vi. regimes próprios de previdência social 
vii. seguradoras 
viii. sociedades de capitalização e de arren-
damento mercantil 
ix. clubes de investimento 
x. fundos de investimento 
xi. investidores não residentes 
xii. outros (especificar) 
c. recursos financeiros sob administração 
(total e dividido entre fundos e carteiras 
destinados a investidores qualificados e 
não qualificados) 
d. recursos financeiros sob administração 
aplicados em ativos financeiros no exterior 
e. recursos financeiros sob administração 
de   cada   um   dos   10   (dez)   maiores 
clientes (não é necessário identificar os 
nomes) 
f. recursos financeiros sob administração, 

                                                        
4 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. 
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dividido entre investidores: 
i. pessoas naturais 
ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou 
institucionais) 
iii. instituições financeiras 
iv. entidades abertas de previdência com-
plementar 
v. entidades fechadas de previdên-
cia complementar 
vi. regimes próprios de previdência social 
vii.  seguradoras 
viii. sociedades de capitalização e de arren-
damento mercantil 
ix. clubes de investimento 
x. fundos de investimento 
xi. investidores não residentes 
xii. outros (especificar) 
6.4. Fornecer o valor dos recursos finan-
ceiros sob administração, dividido entre: 

Tendo em vista que a Sociedade é pré-operacio-
nal em relação à prestação de serviços de gestão 
de recursos de terceiros, não é possível fornecer 
as informações solicitadas no item 6.4 deste For-
mulário de Referência. 

a. ações 
b. debêntures e outros títulos de renda fixa 
emitidos por pessoas jurídicas não finan-
ceiras 
c. títulos de renda fixa emitidos por pes-
soas jurídicas financeiras 
d. cotas de fundos de investimento em 
ações 
e. cotas de fundos de investimento em par-
ticipações 
f. cotas  de fundos de in-
vestimento imobiliário 
g. cotas de fundos de investimento em di-
reitos creditórios 
h. cotas de fundos de investimento em 
renda fixa 
i. cotas de outros fundos de investimento 
j. derivativos (valor de mercado) 
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k. outros valores mobiliários 
l. títulos públicos 
m. outros ativos 
6.5. Descrever o perfil dos gestores de re-
cursos das carteiras de valores mobiliários 
nas quais o administrador exerce ativida-
des de administração fiduciária 

Esse item não é aplicável considerando que a So-
ciedade está habilitada exclusivamente para o 
exercício da atividade de administração de car-
teira de títulos e valores mobiliários na categoria 
de Gestor de Recursos. 

6.6. Fornecer outras informações  que a 
empresa julgue relevantes 

Tendo em vista que a Sociedade é pré-operacio-
nal em relação à prestação de serviços de gestão 
de recursos de terceiros, não é possível fornecer 
tais informações. 

7. Grupo econômico  

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

 

a. controladores diretos e indiretos Os três quotistas com maiores participações no 
capital social da I9 Capital são o Sr. Relton Rodri-
gues da Silva (32,08%), o Sr. Diego Gatto Condado 
(32,08%) e o Sr. Silvio Luiz dos Santos (16,72%). 
Não há controladores indiretos.   

b. controladas e coligadas Não há sociedades controladas e coligadas. 
c. participações da empresa
 em sociedades do grupo 

Não há participações da I9 Capital em outras so-
ciedades do grupo.  

d. participações de sociedades do grupo 
na empresa 

Não há participações de sociedades do grupo na 
I9 Capital. 

e. sociedades sob controle comum I9 Advisory Consultoria Ltda. (CNPJ/MF nº 
23.828.090/0001-09); I9 Aprimoramentos Con-
sultoria Ltda. (CNPJ nº 23.828.095/0001-31); e I9 
Atuarial Consultoria Ltda. (27.714.375/0001-70).   
 
 

7.2.  Caso a empresa deseje, inserir orga-
nograma do grupo econômico em que se 
insere a empresa, desde que compatível 
com as informações apresentadas no item 
7.1. 

Informação não obrigatória.   
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8. Estrutura operacional e administra-

tiva5 

 

8.1. Descrever a estrutura administrativa da 
empresa, conforme estabelecido no seu 
contrato ou estatuto social e regimento in-
terno, identificando: 

 

a. atribuições de cada órgão, comitê e de-
partamento técnico 

Além da Diretoria, a estrutura administrativa da 
Sociedade é formada pelos seguintes comitês e 
departamentos: 
 
Comitê Executivo 
Formado pelos sócios, tem por objetivo debater 
assuntos pertinentes à Sociedade, priorizando 
questões macro relacionadas à estratégia de po-
sicionamento da Sociedade dentro do contexto 
do mercado em que atua, orientação geral dos 
negócios e estrutura administrativa. 
 
Comitê de Gestão 
Tem como atribuições a definição da estratégia 
de investimentos dos fundos sob gestão, por 
meio de decisões de investimento tomadas de 
acordo com as respectivas políticas de investi-
mento e políticas internas da Sociedade e a de-
terminação do voto a ser proferido pela Socie-
dade nas assembleias gerais, na qualidade de re-
presentante dos Fundos de Investimento sob ges-
tão da Sociedade. É presidido pelo Diretor de 
Gestão de Recursos, o qual é o único membro que 
possui poder de decisão, podendo os demais 
membros emitir opiniões e participar como ou-
vintes. 
 
Comitê de Risco e Compliance 
São tratados assuntos relacionados ao mercado 
de capitais e outros relacionados à Sociedade vi-
sando à atualização e treinamento dos colabora-

                                                        
5 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de cartei-
ras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades. 
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dores, avaliação da eficácia dos controles inter-
nos adotados e da necessidade de aperfeiçoa-
mento, assim como análise de eventuais falhas 
identificadas. Além do mais, o referido comitê 
aborda assuntos relacionados à gestão de riscos, 
inclusive a revisão dos parâmetros atuais de risco 
das carteiras dos fundos geridos. 
 
Departamento Técnico 
A atribuição do Departamento Técnico é a reali-
zação de análises técnicas de títulos e valores mo-
biliários adequadas às perspectivas de atuação da 
I9 Capital no mercado, provendo à área de gestão 
de recursos subsídios para a tomada de decisões 
de investimento e desinvestimento no âmbito da 
atividade de gestão de recursos de Fundos de In-
vestimento a ser exercida pela I9 Capital. 

b. em relação  aos comitês, sua composi-
ção, frequência com que são realizadas 
suas reuniões e a forma como são registra-
das suas decisões 

Comitê Executivo 

Periodicidade: Mensal 
Membros: Todos os sócios e diretores da Socie-
dade. Poderão ser convidados outros membros 
(pertencentes à Sociedade ou não) para partici-
parem na qualidade de ouvintes. 
Registro das Decisões: Ata. 
 
Comitê de Gestão 

Periodicidade: Quinzenal 
Membros: Diretor de Gestão de Recursos; analis-
tas da área de gestão de recursos; e Diretor de 
Gestão de Riscos e Compliance (como ouvinte). 
 
Comitê de Risco e Compliance 
Periodicidade: Mensal. 
Membros: Diretor de Gestão de Riscos e Compli-
ance e os analistas da área de gestão de riscos e 
compliance. Registro das Decisões: Ata. 

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

Diego Gatto Condado 
Cargo: Diretor sem designação específica. 
 
Atribuições: Não possui atribuições pré-determi-
nadas. 
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Poderes Individuais: Possui amplos poderes para 
representar a Sociedade de forma geral, ativa e 
passivamente, perante terceiros, podendo assi-
nar em nome da Sociedade isoladamente ou em 
conjunto com um outro diretor. 
 
Guilherme José Lemos Piantino 
Cargo: Diretor de Gestão de Recursos. 
 
Atribuições: é o responsável pela atividade de ad-
ministração de carteiras de títulos e valores mo-
biliários junto à Comissão de Valores Mobiliários 
e órgãos autorreguladores. 
 
Poderes Individuais: Possui poderes para repre-
sentar a Sociedade junto à Comissão de Valores 
Mobiliários e órgãos autorreguladores no âmbito 
do exercício da atividade de administração de 
carteiras de títulos e valores mobiliários a ser 
exercida pela Sociedade. 
 
Livia Sakimoto Shie 
Cargo: Diretora de Gestão de Riscos e Compliance 
 
Atribuições: é a responsável pela atividade de 
gestão de riscos e compliance, no âmbito da ad-
ministração de carteira de títulos e valores mobi-
liários, perante a Comissão de Valores Mobiliários 
e órgãos autorreguladores.  
 
Poderes Individuais: Possui poderes para repre-
sentar a Sociedade junto à Comissão de Valores 
Mobiliários e aos órgãos autorreguladores nos as-
suntos referentes à sua competência (gestão de 
riscos e compliance) no âmbito da atividade de 
administração de carteira de títulos e valores mo-
biliários. 
 
Relton Rodrigues da Silva 
Cargo: Diretor de Relacionamento com Clientes. 
 
Atribuições: é o responsável pelo relacionamento 
com clientes. 
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Poderes Individuais: Possui amplos poderes para 
representar a Sociedade de forma geral, ativa e 
passivamente, perante terceiros, podendo assi-
nar em nome da Sociedade isoladamente ou em 
conjunto com um outro diretor. 
 
Silvio Luiz dos Santos 
Cargo: Diretor de Distribuição/Suitability  
 
Atribuições: é o responsável pela atividade de 
distribuição das cotas dos fundos de investi-
mento geridos pela Sociedade, bem como pela 
adequação do perfil de investimento dos cotistas 
ao risco atribuído aos ativos distribuídos pela So-
ciedade junto à Comissão de Valores Mobiliários 
e aos órgãos autorreguladores.    
 
Poderes Individuais: Possui amplos poderes para 
representar a Sociedade de forma geral, ativa e 
passivamente, perante terceiros, podendo assi-
nar em nome da Sociedade isoladamente ou em 
conjunto com um outro diretor. 

8.2.  Caso a empresa deseje, inserir orga-
nograma da estrutura administrativa da em-
presa, desde que compatível com as infor-
mações apresentadas no item 8.1. 

O organograma da estrutura administrativa da 
Sociedade está anexo ao presente Formulário de 
Referência na forma de Anexo B. 

8.3. Em relação a cada um dos diretores de 
que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos 
membros de comitês da empresa relevan-
tes para a atividade de administração de 
carteiras de valores mobiliários, indicar, 
em forma de tabela: 

 

a. nome  Guilherme José Lemos Piantino  
b. idade 29 anos 
c. profissão  Administrador de Empresas 
d.CPF ou número do passaporte CPF/MF nº 094.271.486-59 
e. cargo ocupado  Diretor responsável pela atividade de administra-

ção de carteiras de títulos e valores mobiliários.  
f. data da posse 21/06/2018 
g. prazo do mandato Indeterminado.  
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h. outros cargos ou funções exercidos na 
empresa 

N/A 

  

a. nome Livia Sakimoto Shie  
b. idade 37 anos 
c. profissão Física 
d.CPF ou número do passaporte CPF/MF sob nº 308.579.768-85 
e. cargo ocupado Diretora responsável pelas atividades de contro-

les internos/compliance, política de PLDFT e ges-
tão de riscos. 

f. data da posse 21/06/2018 
g. prazo do mandato Indeterminado.  
h. outros cargos ou funções exercidos na 
empresa 

N/A 

  

a. nome Diego Gatto Condado  
b. idade 30 anos 
c. profissão Atuário  
d.CPF ou número do passaporte CPF/MF nº 369.263.648-26 
e. cargo ocupado Diretor sem designação específica  
f. data da posse 16/11/2017 
g. prazo do mandato Indeterminado  
h. outros cargos ou funções exercidos na 
empresa 

N/A 

  

a. nome Relton Rodrigues da Silva  
b. idade 35 anos 
c. profissão Economista  
d.CPF ou número do passaporte CPF/MF sob nº 324.356.778-55 

e. cargo ocupado Diretor de Relacionamento com Clientes 
f. data da posse 16/11/2017 
g. prazo do mandato Indeterminado 
h. outros cargos ou funções exercidos na 
empresa 

Atividade de Distribuição/Suitability  
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a. nome Silvio Luiz dos Santos  
b. idade 53 anos  
c. profissão Economista  
d.CPF ou número do passaporte CPF/MF nº 074.798.648-76 
e. cargo ocupado Diretor de Distribuição/Suitability  
f. data da posse 16/11/2017 
g. prazo do mandato Indeterminado 
h. outros cargos ou funções exercidos na 
empresa 

Relações institucionais.  

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

O currículo do Sr. Guilherme José Lemos Piantino 
com as informações solicitadas está anexo ao 
presente Formulário de Referência na forma de 
Anexo C. a. currículo contendo as seguintes informa-

ções  
i. cursos concluídos; 
ii. aprovação em exame de certifica-
ção profissional 
iii. principais experiências profissio-
nais 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 
8.5. Em relação ao diretor responsável pela 
implementação e cumprimento de regras, 
políticas, procedimentos e controles inter-
nos e desta Instrução, fornecer: 

O currículo da Sra. Livia Sakimoto Shie com as in-
formações solicitadas está anexo ao presente 
Formulário de Referência na forma de Anexo D. 

a. currículo contendo as seguintes infor-
mações 
i. cursos concluídos; 
ii. aprovação em exame de certificação 
profissional 
iii. principais experiências profissio-
nais durante os últimos 5 anos, indicando: 
 nome da empresa 
 cargo e funções inerentes ao cargo  
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 atividade principal da empresa na 
qual tais experiências ocorreram 
 datas de entrada e saída do cargo 
8.6. Em relação ao diretor responsável pela 
gestão de risco, caso não seja a mesma 
pessoa indicada no item anterior, fornecer: 

Trata-se da mesma pessoa indicada no item 8.5. 

a. currículo contendo as seguintes informa-
ções 
i. cursos concluídos; 
ii. aprovação em exame de certificação 
profissional 
iii. principais experiências profissio-
nais 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 
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, for-
necer:  

O currículo do Sr. Silvio Luiz dos Santos com as in-
formações solicitadas está anexo ao presente 
Formulário de Referência na forma de Anexo E. 

a. currículo contendo as seguintes infor-
mações 
i. cursos concluídos; 
ii. aprovação em exame de certificação 
profissional 

iii. principais experiências profissio-
nais 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  
8.8. Fornecer informações sobre a estru-
tura mantida para a gestão de recursos, in-
cluindo: 

 

a. quantidade de profissionais  03 (três) 
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b. natureza das atividades desenvolvidas 
pelos seus integrantes 

Diretor de Gestão de Recursos: Gestão e análise 
de carteiras; alocação de recursos; aprovação da 
aquisição de ativos nas reuniões do Comitê de 
Gestão para cada Fundo de Investimento; seleção 
de ativos para composição das carteiras sob ges-
tão; e tomada de decisão de investimentos e de-
sinvestimentos. 
 
Analistas: Análise macro e microeconômica, 
análise setorial, análise de empresas/fundos de 
investimento, modelagem econômico-financeiro 
das empresas/fundos de investimento, constitui-
ção de portfólio e investimento de recursos. 

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

Sistemas de Informação  
 
Sistema Quantum Axis:  
Plataforma web que possibilita acessar, analisar, 
comparar e acompanhar informações financeiras 
em formato interativo. O sistema coloca à dispo-
sição dos usuários ferramentas de análises e um 
abrangente banco de dados com informações de: 

 Ações e Empresas 
 Derivativos 
 Empresas de Capital Fechado 
 Fundos de Investimento - FI 
 Fundos de Investimentos em Direitos Cre-

ditórios - FIDC 
 Fundos de Investimentos Imobiliários - FII 
 Fundos de Investimentos em Participa-

ções – FIP 
 Índices e Moedas 
 Previdência 
 Renda Fixa 

 
Sistema Meta i9 de Gestão de Ativos e Passivos: 
O Módulo de Investimentos do Sistema Meta i9, 
possibilita: 

 Gestão de Ativos, contemplando o con-
trole e precificação de ativos, relatórios 
gerenciais, apuração de rentabilidade e 
calculadora de títulos públicos; 
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 Governança para hierarquização dos pro-
cedimentos de compra e venda de ativos; 

 Projeção de carteiras, mediante aplicativo 
de projeção de cenário econômico, inclu-
indo rentabilidade e solvência projetada e 
monitoramento do fluxo de caixa de car-
teiras de planos de benefícios; 

 Asset Liability Management (ALM) para 
definição estratégica de macro alocação 
dos recursos, observado o passivo previ-
denciário de longo prazo; 

 
Plataforma Reuters Eikon: 
Traz cotações em tempo real da B3 e das princi-
pais bolsas internacionais. São informações sobre 
ações, moedas, taxas de juros e de crédito, deri-
vativos e renda fixa. Dados macroeconômicos de 
27 países e atualização dinâmica de indicadores 
como PIB, contas nacionais, emprego, índices de 
preços, balança comercial, reservas, finanças pú-
blicas, juros entre outras funcionalidades; Acesso 
a cotações de Treasuries, Libor, moedas à vista e 
outros dados estratégicos; Do mercado de com-
modities, traz preços agrícolas, de metais e petró-
leo. 

Rotinas e Procedimentos Envolvidos 
Realização de reuniões do comitê, monitora-
mento de dados setoriais, participação nos comi-
tês de gestão, modelagem de empresas/fundos e 
setores e apresentação de cases de investimento. 

8.9. Fornecer informações sobre a estru-
tura mantida para a verificação do perma-
nente atendimento às normas legais e re-
gulamentares aplicáveis à atividade e para 
a fiscalização dos serviços prestados pelos 
terceiros contratados, incluindo: 

 

a. quantidade de profissionais 02 (dois). 
b. natureza das atividades desenvolvidas 
pelos seus integrantes 

Diretora de Compliance/Prevenção e Combate à 
Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terro-
rismo: desenvolvimento de atividades de natu-
reza gerencial e operacional. Especificamente no 
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tocante à área de  Compliance, incluem: (i) validar 
todas as políticas, rotinas e procedimentos vigen-
tes na Sociedade, adequando-os, quando neces-
sário, às normas e instruções dos órgãos regula-
dores; (ii) elaborar e implementar o programa de 
treinamento dos colaboradores da Sociedade e 
monitorar o cumprimento, por todos os colabo-
radores,  das políticas da Sociedade; (iii) 
conduzir a avaliação dos casos em que forem  
constatados  indícios de descumprimento das 
políticas e normas legais, assim como  aplicar  as  
sanções cabíveis; e (iv) avaliar previamente os 
prestadores de serviço a fim de certificar da sua 
idoneidade e capacidade operacional. 
 
Gerente: Gestão das atividades de prevenção e 
combate à lavagem de dinheiro e financiamento 
do terrorismo, monitorando a política e seus pro-
cedimentos de forma a mitigar tais atividades, in-
cluindo o processo de “Conheça seu Cliente”; 
manter atualizadas no website da I9 Capital as po-
líticas cuja publicidade é exigida, tanto pela Ins-
trução CVM nº 558/15 como pelas regras autor-
regulatórias da ANBIMA; auxiliar a Diretora res-
ponsável pela área no monitoramento dos riscos 
associados ao cumprimento das normas regula-
tórias e autorregulatórias concernentes à ativi-
dade da I9 Capital, bem como, analisar os riscos 
do oferecimento  de novos produtos e serviços ou 
mesmo o início de relacionamento com clientes 
que envolvam determinado grau de risco; reali-
zar o acompanhamento e atualização dos prazos 
e normas regulatórias aplicáveis à I9 Capital e dis-
postas em sua agenda regulatória; disseminar as 
políticas e controles internos da  Sociedade  a to-
dos os seus colaboradores; e dar suporte à Dire-
tora da área na execução das atividades concer-
nentes à área de Compliance.        

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

Nos termos do art. 22 da Instrução CVM nº 558, 
de 26 de março de 2015, a Diretora responsável 
pela implementação e cumprimento de regras, 
políticas, procedimentos e controles internos es-



 

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

Rafael Souza e Silva  Livia Shie 28/09/18  Página 20 de 33 

 

tabelecidos na referida Instrução atuará ativa-
mente no suporte a todas as áreas no que con-
cerne a esclarecimentos de todos os controles e 
regulamentos internos, bem como no acompa-
nhamento da conformidade das operações e ati-
vidades da Sociedade com as normas regulamen-
tares (internas e externas) em vigor, definindo os 
planos de ação e monitorando o cumprimento de 
prazos e do nível de excelência dos trabalhos efe-
tuados. 
 
A área de Compliance atuará ativamente no mo-
nitoramento das atividades exercidas pelos cola-
boradores da Sociedade. As rotinas e procedi-
mentos internos que serão desenvolvidos pela 
área para consecução de seus objetivos consis-
tem (i) no monitoramento periódico dos e-mails 
dos colaboradores da Sociedade, realizado pela 
área de Tecnologia e Informação; (ii) no acompa-
nhamento das atividades desempenhadas pelos 
colaboradores da Sociedade a fim de identificar 
potenciais conflitos de interesses com as ativida-
des da Sociedade, os quais, quando identificados, 
deverão ser administrados e eliminados; (iii) na 
realização de testes periódicos dos sistemas de 
informação da Sociedade, principalmente os 
mantidos em meios eletrônicos; e (iv) na adminis-
tração de treinamentos, os quais abordarão as 
políticas internas da Sociedade, assim como a re-
gulamentação e a legislação em vigor aplicável às 
atividades da Sociedade.  

d. a forma como a empresa garante a inde-
pendência do trabalho executado pelo se-
tor 

A área de Compliance é completamente segre-
gada das estruturas (física e eletrônica) utilizadas 
pela área de gestão de recursos e pelo departa-
mento técnico, o que assegura a total indepen-
dência necessária para que os membros da área 
de Compliance possam desempenhar suas fun-
ções nos termos da regulamentação em vigor e 
das políticas internas da Sociedade. Ademais, a 
diretora responsável pela área possui total inde-
pendência para tomar as decisões que julgar ne-
cessárias no âmbito da sua competência. 
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8.10. Fornecer informações sobre a estru-
tura mantida para a gestão de riscos, inclu-
indo: 

 

a. quantidade de profissionais 02 (dois ). 
b. natureza das atividades desenvolvidas 
pelos seus integrantes 

Diretora de Gestão de Riscos: Controle de ativos/ 
passivos e liquidez dos Fundos de Investimento; 
acompanhamento de índices de performance; e 
exposição de ativos. 
 
Gerente: Decomposição da exposição aos diver-
sos fatores de risco da totalidade dos recursos ad-
ministrados. Controle da estrutura temporal de 
fluxo de investimento, mensuração e controle de 
risco de duration. Mensuração da volatilidade 
dos ativos e exposição por mercado. 

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

Sistemas de Informação 
  
Sistema Merlin de Precificação e Gestão de Risco 
de Mercado  
 
O programa fornece informações a respeito de 
Risco Operacional, Risco de Crédito, Risco de 
Mercado e Risco de Liquidez das diversas cartei-
ras de produtos, conforme funcionalidades 
abaixo: 
 
Módulo de Gestão de Risco de Mercado: 
Gerenciamento e controle de Risco de Mercado 
dos produtos financeiros. Possui o modelo de 
VaR, além das variáveis DIV01, gregas, GAP (MtM 
Equivalente) por Vencimento, Estresse Teste, VaR 
percentual, Exposição por Fator de Risco da car-
teira/fundo. Permite a análise de descasamento 
por fatores de risco através de consultas e gráfi-
cos. 
 
Modelos de Tipificação: 

 Modelos de Tipificação para medir a liqui-
dez dos diferentes ativos financeiros do 
fundo: Anbima; NDZ e Data de Liquidez 
(Cotização de Fundos, Data de Carência ou 
Vencimento Final). 
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Grau de Dispersão: 

 O grau de dispersão da propriedade das 
cotas. 

 Resgates e Obrigações do Fundo 

 Modelos para cálculo das obrigações e po-
tenciais resgates dos fundos em cenários 
de normalidade de mercado e de estresse. 

Testes de estresse: 

 Testes de estresse periódicos com cená-
rios que levem em consideração, no mí-
nimo, as movimentações do passivo, liqui-
dez dos ativos, obrigações e a cotização do 
fundo. 

Indice de Liquidez: 

 Matriz de Índice de Liquidez que demons-
tra no tempo a relação entre os ativos 
mais líquidos e os resgates estimados para 
os cenários de normalidade de mercado e 
de estresse. 

 
Rotinas e Procedimentos Envolvidos 
Confecção de mapas de alocação de ativos por 
classe de risco em base diária; e mensuração re-
corrente de sistema de controles em Comitê de 
Risco e Compliance. Quando detectados desen-
quadramentos ou riscos excessivos, são realiza-
dos alertas para a área de gestão e reportado ao 
Comitê Executivo para que as medidas necessá-
rias sejam executadas. 

d. a forma como a empresa garante a inde-
pendência do trabalho executado pelo se-
tor 

A área de gestão de riscos é completamente se-
gregada da área de gestão de recursos, possuindo 
dependência física, equipamentos eletrônicos e 
recursos humanos independentes. Ademais, a di-
retora responsável pela atividade de gestão de 
riscos possui ampla autonomia e discricionarie-
dade para tomar as decisões que julgar cabíveis 
no âmbito da sua área de atuação. 

8.11. Fornecer informações sobre a estru-
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tura mantida para as atividades de tesou-
raria, de controle e processamento de ati-
vos e da escrituração de cotas, incluindo:  

Esse item não é aplicável considerando que a So-
ciedade está habilitada exclusivamente para o 
exercício da atividade de administração de cartei-
ras de títulos e valores mobiliários na categoria 
Gestor de Recursos. 

a. quantidade de profissionais 
b. os sistemas de informação, as rotinas e 
os procedimentos envolvidos 
c. a indicação de um responsável pela área 
e descrição de sua experiência na atividade 
8.12. Fornecer informações sobre a área 
responsável pela distribuição de cotas de 
fundos de investimento, incluindo: 

 

a. quantidade de profissionais 02 (dois). 
b. natureza das atividades desenvolvidas 
pelos seus integrantes 

Diretor de Distribuição/Suitability: relaciona-
mento institucional, reunião com clientes, pros-
pecção de novos clientes, coordenação das ativi-
dades de distribuição/suitability, acompanha-
mento dos resultados das carteiras geridas pela 
Sociedade e participação da definição das estra-
tégias.  
Diretor de Relacionamento com Clientes: relaci-
onamento com clientes, relacionamentos com 
administradores fiduciários, verificação de infor-
mações cadastrais e suitabilty dos cotistas dos 
fundos de investimento geridos pela Sociedade, 
acompanhamento dos resultados das carteiras 
geridas pela Sociedade e participação da defini-
ção das estratégias. 

c. programa de treinamento dos profissio-
nais envolvidos na distribuição de cotas 

Os profissionais envolvidos na distribuição de co-
tas são submetidos a treinamentos quanto à im-
plementação dos procedimentos internos para 
preservação da confidencialidade das informa-
ções, da política de prevenção e combate aos cri-
mes de lavagem de dinheiro e financiamento ao 
terrorismo e das demais políticas internas da So-
ciedade, em períodos anuais. Os treinamentos são 
realizados sob a coordenação da Diretora de Ges-
tão de Riscos e Compliance, a qual poderá tam-
bém determinar a realização de treinamentos adi-
cionais caso julgue necessário.  

d. infraestrutura disponível, contendo rela- Os colaboradores da Área de Distribuição contam 
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ção discriminada dos equipamentos e ser-
viços utilizados na distribuição 

com serviços contratados pela Sociedade de Tec-
nologia da Informação e Assessoria Legal para su-
porte de suas atividades. 
 
A Área de Distribuição utiliza a mesma estrutura 
dedicada à atividade de gestão de recursos de-
sempenhada pela Sociedade. Abaixo, está a dis-
criminação dos equipamentos que estão à dispo-
sição dos colaboradores que integram tal área: 
 
03 Notebooks Dell: Estrutura da Intel® Core™ i7-
7500U Dual Core 2.7 GHz com Turbo Max até 3.5 
GHz; 
02 Telefones com 04 ramais; 
02 Celulares Claro, com ligações ilimitadas e 10 gi-
gabytes de internet; 
06 monitores LCD com retro iluminação LED - 19"; 
02 Smart TV LED 49" LG 49LJ5500 Full HD Conver-
sor Digital Wi-Fi integrado 1USB 2 HDMI web OS 
3.5 Sistema de Som Virtual Surround Plus; 
01 Servidor Dell PowerEdge T130, Processador In-
tel® Xeon® E3-1220 v6 de 3GHz, cache de 08 MB, 
04 núcleos/04 segmentos, turbo (72 W); 
02 Impressoras Epson Multifuncional L395; 
Internet Vivo Fibra 100 Megas (link principal); 
Internet Net Virtua 50 Megas (link de redundân-
cia); 
01 Roteador UNIFI UAP-AC-PRO MIMO 
2.4/5.0GHZ 450/1300MBPS UBIQUITI; 
01 Switch 16 portas Gigabit Ethernet 
10/100/1000Mbps DGS-1016D D-Link; e 
01 Nobreak Sms Net4 1400 Va Entrada Bi-
volt/Saida115. 

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

Sistemas de informação 
A i9Capital está em fase de implementação de sis-
tema próprio que possibilita: 

 Captação de questionários de Suitabilitity;  
 Monitoramento de Operações e Perfil de 

Carteira;  
 Gestão de ocorrências. 

 
Rotinas e Procedimentos 
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Diligência para elaboração e atualização de ca-
dastros de clientes; 
Verificação e atualização do perfil de investi-
mento dos clientes e sua adequação ao risco ine-
rente aos ativos distribuídos; 
Preservação das informações confidenciais ine-
rentes aos dados dos clientes; 
Intercâmbio de informações inerentes ao cadas-
tro e perfil de investimento dos clientes com os 
administradores fiduciários; e 
Prospecção de novos clientes. 

8.13. Fornecer outras informações que a 
empresa julgue relevantes 

Não há outras informações a serem fornecidas. 

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 remu-
neração que pratica  

A remuneração para prestação dos serviços de 
gestão da carteira de títulos e valores mobiliários 
dos fundos de investimento será calculada por 
meio da aplicação de um percentual sobre os ati-
vos sob gestão (taxa de gestão).   

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 pro-
veniente, durante o mesmo período, dos 
clientes em decorrência de: 

Tendo em vista que a Sociedade é pré-operacio-
nal, não é possível fornecer tais informações. 

a. taxas com bases fixas 
b. taxas de performance 
c. taxas de ingresso 
d. taxas de saída 
e. outras taxas 
9.3. Fornecer outras informações que a 
empresa julgue relevantes 

Não há outras informações a serem fornecidas.  

10. Regras, procedimentos e controles in-
ternos 

 

10.1. Descrever a política de seleção, con-
tratação e supervisão de prestadores de 
serviços 

Em nome dos fundos de investimento geridos, a 
Sociedade poderá, eventualmente, contratar cor-
retoras de câmbio, títulos e valores mobiliários 
para a intermediação das operações. Para tanto, 
a Sociedade possui política interna específica que 
determina que a seleção de tais prestadores de 
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serviços deverá ser realizada por meio de um pro-
cesso de análise com critérios objetivos, havendo 
a contratação daqueles que possuírem o melhor 
desempenho no processo. A supervisão de tais 
prestadores de serviços é baseada de acordo com 
o risco atribuído a cada um, havendo ações mais 
rigorosas àqueles que a que forem atribuído 
maior risco. 
 
Em relação aos demais prestadores de serviços 
que não prestem serviços diretamente aos fun-
dos de investimento geridos, todos os contratos 
de terceiros são elaborados e analisados pela as-
sessoria jurídica da Sociedade que verifica se os 
documentos atendem às normas legais e regula-
mentares aplicáveis à respectiva contratação. 
Adicionalmente, compete à área de Compliance 
validar a habilitação, capacidade técnica, estru-
tura de atendimento e experiência dos referidos 
prestadores de serviços contratados. 

10.2. Descrever como os custos de transa-
ção com valores mobiliários são monitora-
dos e minimizados 

Para a aquisição de ativos, conforme aplicável, a 
Sociedade operará com distribuidoras ou corre-
toras de primeira linha, sempre buscando o me-
lhor custo x benefício e transferindo para as car-
teiras dos fundos qualquer benefício ou vanta-
gem que possa alcançar em decorrência da sua 
condição de gestora. 
 
Para a seleção das corretoras/distribuidoras, a 
equipe de gestão de recursos levará em conside-
ração a qualidade (i) do research disponibilizado; 
(ii) da execução de ordens e do cancelamento e 
alteração de ordens não executadas; (iii) da estru-
tura operacional, incluindo mas não se limitando 
a sistemas de informações, aplicativos, homebro-
ker, sistemas de comunicação e atendimento ao 
cliente entre outros; e (iv) da troca de informa-
ções com a gestora. Esses aspectos serão con-
frontados com o custo dos serviços de correta-
gem informados com o objetivo de contratar o 
prestador com melhor custo x benefício. 
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Além do mais, todas as Notas de Corretagem se-
rão conferidas diariamente por funcionários da 
Sociedade com o objetivo de verificar se o valor 
que consta no documento corresponde ao valor 
acordado com a corretora/distribuidora contra-
tada. A fim de minimizar custos, a Sociedade, an-
tes de assinar o contrato com a corretora/distri-
buidora, irá negociar os preços promocionais que 
deverão ser aplicados às operações a serem rea-
lizadas pela Sociedade em nome dos fundos sob 
gestão. 
 
As corretoras/distribuidoras a serem contratadas 
deverão ser aprovadas e monitoradas, constante-
mente, pela área de Compliance com o objetivo 
de assegurar uma boa qualidade de serviço à So-
ciedade. 

10.3. Descrever as regras para o trata-
mento de soft dollar, tais como recebi-
mento de presentes, cursos, viagens etc. 

Os Colaboradores não devem, direta ou indireta-
mente, nem para si nem para terceiros, solicitar, 
aceitar ou admitir dinheiro, benefícios, entreteni-
mento, favores, presentes, promessas ou quais-
quer outras vantagens que possam influenciar o 
desempenho de suas funções ou como recom-
pensa por ato ou omissão decorrente de seu tra-
balho. 
 
Os Colaboradores poderão aceitar, presentes, re-
feições ou outros benefícios sem prévia autoriza-
ção do diretor da área nos seguintes casos: (a) re-
feição, que não possua valor suficientemente alto 
a ponto de influenciar o bom desempenho das 
funções do Colaborador; (b) material publicitário 
ou promocional até um valor de R$3.000,00 (Três 
Mil Reais) distribuídos no curso normal dos negó-
cios; (c) qualquer presente ou benefício até um 
valor de R$4.000,00 (Quatro Mil Reais) habitual-
mente oferecidos na ocasião de um aniversário ou 
outra ocasião semelhante, que não seja incomum; 
(d) qualquer presente ou benefício com valor de 
até R$3.000,00 (Três Mil Reais); (e) presente de 
família ou amigos não ligados com os deveres e 
responsabilidades profissionais. Caso o benefício 
ou presente não se enquadrar nos dispostos 
acima, o Colaborador poderá aceitá-lo mediante 
prévia autorização do diretor da área. 
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Produtos ou serviços podem ser adquiridos atra-
vés da prática de Soft Dollar somente se o uso 
principal da permuta auxiliar diretamente o ges-
tor em seu processo de tomada de decisão de in-
vestimento, e não na administração da empresa 
gestora, como redução pontual de custos. Os ser-
viços e produtos obtidos em razão dos contratos 
de Soft Dollar poderão beneficiar diretamente ou 
indiretamente alguns ou todos os Fundos geridos 
pela I9 Capital e antes de serem utilizados deve-
rão ser ratificados pela Diretora de Gestão de 
Risco e Compliance. 
 
Informações adicionais poderão ser encontradas 
no Código de Ética e Políticas Internas da Socie-
dade. 

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

Estratégias e planos de ação foram elaborados 
com o intuito de garantir que os serviços essenci-
ais da Sociedade sejam devidamente identifica-
dos e preservados após a ocorrência de um im-
previsto ou um desastre. 
 
O suporte para essa estrutura operacional é um 
corpo funcional capacitado com áreas de apoio, 
em especial o suporte de Tecnologia. 
 
Diariamente, todos os arquivos localizados na 
rede de arquivos da I9 Capital são copiados, de 
maneira automática, para um Hard Drive externo 
e um armazenamento de nuvem externo (moda-
lidade back- up FULL). O escritório conta com um 
servidor local em PC que armazena em real time 
todos os dados da operação para posterior 
upload para nuvem (cada 10 minutos). 
 
Na impossibilidade de se utilizar o espaço físico 
do escritório, a I9 Capital poderá continuar a fun-
cionar por meio de Home Office, com Notebooks 
autorizados, ou ainda, num local temporário de 
contingência, uma sala comercial alugada por dia, 
localizada próximo à sede, com computadores 
preparados, Internet rápida, além de telefones e 



 

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

Rafael Souza e Silva  Livia Shie 28/09/18  Página 29 de 33 

 

fac-símile. A I9 Capital conta com acesso remoto 
aos seus bancos de dados virtuais disponível a to-
dos os colaboradores autorizados pela Diretora 
de Gestão de Riscos e Compliance por meio do 
Google Drive (serviço de disco virtual que permite 
o armazenamento de arquivos em nuvem e pos-
sui aplicativos para sincronização para Windows, 
Mac e Android). 

10.5. Descrever as políticas, práticas e con-
troles internos para a gestão do risco de li-
quidez das carteiras de valores mobiliários  

Critérios de Controle de Liquidez 
O controle da liquidez dos ativos inseridos nas 
carteiras dos Fundos sob gestão da I9 Capital é re-
alizado com base no volume médio diário negoci-
ado nos últimos 30 (trinta) dias, havendo monito-
ramento de tal indicação no mínimo semanal-
mente. 
 
O tratamento dos ativos utilizados como mar-
gem, ajustes e garantias considera, no mínimo, os 
seguintes aspectos: liquidez dos ativos, participa-
ção de cada ativo na carteira dos Fundos e expec-
tativa da I9 Capital em relação à manutenção dos 
ativos em carteira. 
 
Critérios de Gerenciamento de Liquidez 
O gerenciamento de liquidez é realizado com 
base no número de dias necessários para a liqui-
dação dos ativos inseridos nas carteiras dos Fun-
dos. O valor de referência é definido conside-
rando 100% (cem por cento) do volume médio 
diário negociado nos últimos 30 (trinta) dias. Em 
se tratando de fundos abertos, a I9 Capital esta-
belecerá, semanalmente, o limite máximo de res-
gate esperado para cada Fundo. O percentual do 
patrimônio líquido de cada Fundo que pode ser 
liquidado até a respectiva data de cotização, com 
base no número de dias necessários para a liqui-
dação de cada posição, deve ser sempre superior 
a este limite. 
 
Situações especiais de iliquidez 
A I9 Capital nestas situações manterá uma maior 
participação do patrimônio líquido de cada Fundo 
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de investimento em ativos de maior liquidez e re-
alizará, com a periodicidade necessária, o con-
trole e o gerenciamento da liquidez de cada ativo. 
 
Informações adicionais poderão ser encontradas 
na Política de Gestão de Riscos da Sociedade. 

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 distribui-
ção de cotas de fundos de investimento de 
que seja administrador ou gestor 

Cadastro de Clientes 
A Sociedade adota a política de conheça o seu cli-
ente, por meio da qual obtém e verifica informa-
ções cadastrais de seus clientes, incluindo a ori-
gem e constituição do patrimônio, com o objetivo 
de cumprir com o disposto na Instrução CVM nº 
301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada. 
As informações cadastrais são arquivadas em 
uma ficha específica para cada cliente, a qual é 
atualizada a cada 24 (vinte e quatro) meses. Pre-
viamente ao início de relacionamento com a So-
ciedade, todos os clientes deverão ser cadastra-
dos. 
 
Suitability   
A Sociedade possui metodologia própria para afe-
rição do perfil de investimento dos clientes e para 
verificação da adequação dos produtos distribuí-
dos ao referido perfil. A verificação ocorre por 
meio de um questionário a ser respondido pelo 
cliente que tem como finalidade avaliar (i) os ob-
jetivos de investimento do cliente; (ii) situação fi-
nanceira do cliente; e (iii) conhecimento do clien-
tes para compreensão dos riscos envolvidos no 
investimento nos produtos distribuídos pela Soci-
edade. Após o preenchimento do referido questi-
onário e o resultado do perfil de investimento do 
cliente, os profissionais da Área de Distribuição 
da Sociedade verificam se o perfil de investi-
mento do cliente é condizente com o risco atribu-
ído às cotas de fundos de investimento distribuí-
das. 
 
Prevenção e Combate aos Crimes de Lavagem de 
Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 
A Sociedade possui implementada em sua rotina 
política interna específica (Política de Prevenção 
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e Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento ao Terrorismo) com procedimen-
tos internos que objetivam (i) a identificação e ca-
dastro de clientes; (ii) a identificação e acompa-
nhamento das contrapartes das operações; e (iii) 
o monitoramento, registro e acompanhamento 
de transações. Todos esses procedimentos deve-
rão ser observados pelos profissionais da Área de 
Distribuição. O Diretor de Gestão de Risco e Com-
pliance da Sociedade atuará ativamente na disse-
minação e fiscalização do cumprimento das re-
gras dispostas na referida política.    
 
Troca de Informações 
A Sociedade tem como rotina constante a troca 
de informações relacionadas a cadastro e moni-
toramento de transações de clientes com as ins-
tituições administradoras e custodiantes dos fun-
dos de investimento geridos e distribuídos pela 
Sociedade. A referida troca de informação po-
derá ocorrer por meio de sistemas de informa-
ção, e-mail, conferências telefônicas e reuniões 
presenciais. Os colaboradores da I9 Capital, no 
âmbito do processo de troca de informações, 
manterão a confidencialidade e o sigilo das infor-
mações a que tenham acesso e diligenciarão para 
que as referidas instituições administradoras e 
custodiantes façam o mesmo.  

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 

O endereço eletrônico da página da Sociedade na 
rede mundial de computadores é www.i9capi-
tal.com.br.   

11. Contingências6  
11.1. Descrever os processos judiciais, ad-
ministrativos ou arbitrais, que não estejam 
sob sigilo, em que a empresa figure no polo 
passivo, que sejam relevantes para os ne-
gócios da empresa, indicando: 

Não há processos judiciais, administrativos ou ar-
bitrais, que não estejam sob sigilo, em que a So-
ciedade figure no polo passivo. 

a. principais fatos 

                                                        
6 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras 
de valores mobiliários, caso exerça outra atividade. 
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b. valores, bens ou direitos envolvidos 
11.2. Descrever os processos judiciais, ad-
ministrativos 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, indi-
cando: 

Não há processos judiciais, administrativos ou ar-
bitrais, que não estejam sob sigilo, em que o di-
retor responsável pela administração de carteiras 
de valores mobiliários figure no polo passivo e 
que afetem sua reputação profissional. 

a. principais fatos 
b. valores, bens ou direitos envolvidos 
11.3. Descrever outras contingências re-
levantes não abrangidas pelos itens anteri-
ores 

Não há contingências a serem informadas. 

11.4. Descrever condenações judiciais, ad-
ministrativas ou arbitrais, transitadas em 
julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) 
anos em processos que não estejam sob si-
gilo, 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 es-
tejam sob sigilo, em que a Sociedade tenha figu-
rado no polo passivo. 

a. principais fatos 
b. valores, bens ou direitos envolvidos 
11.5. Descrever condenações judiciais, ad-
ministrativas ou arbitrais, transitadas em 
julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) 
anos em processos que não estejam sob si-
gilo, em que o diretor responsável pela ad-
ministração de carteiras de valores mobili-
ários tenha figurado no polo passivo e te-
nha afetado seus negócios ou sua reputa-
ção profissional, indicando: 

Não há condenações judiciais, administrativas ou 
arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos 
últimos 5 (cinco) anos em processos que não es-
tejam sob sigilo, em que o diretor responsável 
pela administração de carteiras de valores mobi-
liários tenha figurado no polo passivo e tenha afe-
tado seus negócios ou sua reputação profissional. 

a. principais fatos 
b. valores, bens ou direitos envolvidos 
12. Declarações adicionais do diretor res-
ponsável pela administração, informando 
sobre: 

 

a. acusações decorrentes de processos ad- A declaração contemplando as letras (a) a (f) 
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ministrativos, bem como punições sofri-
das, nos últimos 5 (cinco) anos, em decor-
rência de atividade sujeita ao controle e 
fiscalização da CVM, Banco Central do Bra-
sil, Superintendência de Seguros Privados 
– SUSEP ou da Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar – PREVIC, 
incluindo que não está inabilitado ou sus-
penso para o exercício de cargo em insti-
tuições financeiras e demais entidades au-
torizadas a funcionar pelos citados órgãos;   

deste item 12 está anexa a este Formulário na 
forma de Anexo F. 

b. condenações por crime falimentar, pre-
varicação, 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 propriedade 
pública, o sistema financeiro nacional ou a 
pena criminal que vede, ainda que tempo-
rariamente, o aceso a cargos públicos, por 
decisão transitada em julgado, ressalvada 
a hipótese de reabilitação; 
c. impedimentos de administrar seus bens 
ou deles dispor em razão de decisão judi-
cial e administrativa;  
d. inclusão em cadastro de serviços de pro-
teção ao crédito; 
e. inclusão em relação de comitentes ina-
dimplentes de entidade administradora de 
mercado organizado; e 
f. títulos contra si levados a protestos. 

 


