ANEXO E
RESOLUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021
Formulário de Referência – Pessoa Jurídica
Atualizado em 15 de março de 2022
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2021)
MACRO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ/ME nº 06.332.955/0001-22
(“Macro Capital”)

ADMINISTRADORES DE
CARTEIRAS DE VALORES
MOBILIÁRIOS

INFORMAÇÕES

Nome: NILSON TEIXEIRA
CPF/ME: 827.352.047-15
Cargo: Diretor de Gestão
Responsável pela administração de carteira de valores mobiliários.

1. Identificação das pessoas
responsáveis pelo conteúdo do
formulário

Nome: MAURO BERGSTEIN
CPF/ME: 926.374.347-91
Cargo: Diretor de Compliance, Risco e PLD
Responsável
pelo
cumprimento
de
regras,
políticas,
procedimentos, gestão de riscos e controles internos e por
combate e prevenção à lavagem de dinheiro.

1.1.

Declarações
dos
diretores
responsáveis
pela
administração de carteiras de
valores mobiliários e pela
implementação e cumprimento
de regras, procedimentos e
controles internos e desta
Resolução, atestando que:
a. reviram o formulário de
referência
b. o conjunto de informações
nele contido é um retrato
verdadeiro, preciso e completo da
estrutura, dos negócios, das

Vide Anexo I (Declaração do Diretor de Compliance, Risco e PLD
e do Diretor de Gestão sobre o Formulário de Referência)

políticas e das práticas adotadas
pela empresa
2. Histórico da empresa
A Macro Capital é a atual denominação social da Ethica Asset
Management Ltda, sociedade autorizada a prestar serviços de
administração de carteira de valores mobiliários pela Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) conforme ato declaratório n.º 10.263,
de 12 de fevereiro de 2009. Em virtude da reestruturação
societária, ocorrida em maio de 2019, que resultou na alteração da
denominação social e assunção de controle da Ethica Asset
Management Ltda pelos atuais sócios da Macro Capital.

2.1.

Breve histórico sobre a
constituição da empresa

A Macro Capital é uma gestora de recursos independente que
iniciou suas atividades em 2019, com foco na gestão de fundos de
investimentos constituídos no Brasil e regulados pela Instrução
CVM n.º 555, de 17 de dezembro de 2014, conforme alterada
(“ICVM 555”), os quais terão como objetivo o investimento
preponderante em títulos públicos, ações, cotas de fundos de
investimento em ações e multimercado, bem como ativos de
crédito privado e no exterior, sem prejuízo, também, do
investimento em ativos futuros, derivativos e renda fixa.
Em virtude da reestruturação no âmbito societário, os atuais sócios
assumiram o controle da Macro Capital, em maio de 2019, sendo
o departamento técnico da gestora composto por profissionais de
competência e com longo histórico de sucesso no mercado
financeiro e de capitais. Sob um ambiente de ética irreparável, os
membros dessa sociedade são unidos pela mesma leitura sobre
como proceder a gestão de recursos, com o objetivo de maximizar
o retorno, obedecendo as condições de risco estipuladas por seus
clientes.

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,
alienações e aquisições de
controle societário

Até maio de 2019, o controle societário era exercido por Ricardo
Augusto Gallo e Sergio Luiz Baldassari Gabriele, ocasião em que
o controle societário foi adquirido pela Maccro Holdings Ltda.,
inscrita no CNPJ/ME sob o n. 32.635.964/0001-00, através da
alienação de 100% (cem por cento) das cotas representativas de

seu capital social pertencentes aos Srs. Ricardo Augusto Gallo e
Sergio Luiz Baldassari Gabriele (“Alteração do Controle
Societário”).
A Macro Capital. é, atualmente, controlada pela Maccro Holdings
Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 32.635.964/0001-00 e pela
Mcapital Participações Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o n.º
33.736.421/0001-34.
Em junho de 2021, a Macro Capital e suas controladoras, Maccro
Holdings Ltda. e Mcapital Participações Ltda., tiveram seu capital
social aumentado com a emissão de novas quotas que foram
adquiridas por sócios ingressantes nas referidas sociedades.
Ainda no mesmo ato, o capital foi novamente reduzido e foram
realizadas cessões e transferências de quotas, o que cumulou na
saída de alguns dos próprios sócios ingressantes. Não obstante,
durante toda operação não houve qualquer mudança no controle
societário das sociedades, bem como os sócios ingressantes
remanescentes não possuem qualquer situação de conflito de
interesse com a Macro Capital.
Em dezembro de 2021, alguns sócios minoritários retiraram-se das
sociedades controladoras da Macro Capital, sendo que não houve
qualquer mudança no controle societário das sociedades.
A Ethica Asset Management Ltda desempenhava, até a data
referente à Alteração do Controle Societário, as atividades de
gestão de recursos de terceiros, bem como àquelas relacionadas
à distribuição de cotas dos fundos de investimento por ela geridos.
b. escopo das atividades

c. recursos
humanos
computacionais

Em função da Alteração do Controle Societário, a Macro Capital
passou a desempenhar apenas as atividades de gestão de
recursos de terceiros, não desempenhando no momento,
portanto, as atividades de distribuição de cotas dos fundos de
investimento por ela geridos.

e

Em razão da Alteração do Controle Societário, a estrutura
computacional e os recursos humanos da Ethica Asset
Management Ltda foram dispensados pela Macro Capital, a qual
conta com estrutura e equipes técnicas próprias para
desempenho de suas respectivas atividades.

A equipe da Macro Capital conta com infraestrutura adequada e
suficiente para realizar as atividades de gestão de recursos de
terceiros, como computadores com acesso à internet, sistema
operacional Windows e pacote Microsoft Office, sistema digital de
telefone com 4 salas para reuniões com sistemas para
conferências telefônicas e utiliza, entre outros, para apoio na
análise os seguintes softwares e/ou sistemas de informações:
Bloomberg e Lote45.
Em função da Alteração do Controle Societário, as políticas e
manuais internos da Macro Capital foram reformulados, a fim de
refletir as regras, políticas, procedimentos e controles internos
adotados pela Macro Capital.

d. regras,
procedimentos
internos

e

políticas,
controles

Em outubro de 2019, a Macro Capital também atualizou sua
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento
ao Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de
Destruição em Massa, em linha com as regras e orientações da
CVM e da ANBIMA.
Em dezembro de 2021, a Macro Capital iniciou o processo de
revisão de suas políticas internas e manuais, de acordo com as
alterações das normas regulatórias e autorregulatórias que são
aplicáveis às suas atividades e que foram alteradas, inclusive em
virtude do projeto de revisão e a consolidação dos atos normativos
da CVM, conforme o Decreto 10.139, de 28 de novembro de 2019.

3. Recursos humanos1
3.1.
Descrever os recursos
humanos
fornecendo
informações:

da
as

empresa,
seguintes

a. número de sócios

b. número de empregados
c. número de terceirizados
1

2 (dois) sócios diretos constituídos como pessoa jurídica e 14
(catorze) sócios indiretos pessoas naturais e 1 (um) sócio indireto
pessoa jurídica.
1 (um)
N/A

A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso
exerça outras atividades.

Mauro Bergstein
CPF/ME:926.374.347-91
d. lista das pessoas naturais que
são registradas na CVM como
administradores de carteiras de
valores mobiliários e que atuem
exclusivamente como prepostos,
empregados ou sócios da
empresa

Nilson Teixeira
CPF/ME: 827.352.047-15
Priscila Fernandes de Araújo
CPF/ME: 171.436.188-88
Marcelo Mazzaferro
CPF/ME: 148.193.478-37

4. Auditores
4.1.
Em relação aos auditores
independentes,
indicar,
se
houver:
a. nome empresarial
b. data de contratação dos
serviços
c. descrição
dos
serviços
contratados
5. Resiliência financeira
5.1.
Com
base
nas
demonstrações
financeiras,
ateste:
a. se a receita em decorrência de
taxas 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
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)

N/A
N/A
N/A

N/A

As receitas advindas de taxas fixas não são suficientes para cobrir
os custos e os investimentos da Macro Capital.

O patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02%
dos recursos financeiros sob administração e não representa mais
do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

5.2. Demonstrações
financeiras e relatório de que trata
o § 5º do art. 1º desta Resolução2
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.)
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.)

c. tipos de valores mobiliários
objeto de administração e gestão

d. se atua na distribuição de
cotas de fundos de investimento
de que seja administrador ou
gestor
6.2.
Descrever
resumidamente outras atividades
desenvolvidas pela empresa que
não sejam de administração de
carteiras de valores mobiliários,
destacando:
2 A apresentação

N/A

A Macro Capital organizou-se com o intuito de exercer a atividade
de administração de carteiras de valores mobiliários através da
gestão discricionária de carteiras de títulos e valores mobiliários,
notadamente fundos de investimento.

Os produtos a serem geridos pela Macro Capital serão fundos de
investimento constituídos, primordialmente, como Fundos de
Investimento Multimercado, regulados pela ICVM 555.

Os fundos de investimento sob gestão da Macro Capital investirão,
preponderantemente, em títulos públicos, ações, cotas de fundos
de investimento em ações e multimercado, bem como ativos de
crédito privado e no exterior, sem prejuízo, também, do
investimento em ativos futuros, derivativos e renda fixa.

A Macro Capital não atuará na distribuição de cotas dos fundos de
investimento sob sua gestão.

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.

a. os potenciais conflitos de
interesses existentes entre tais
atividades; e
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.
6.3.
Descrever o perfil dos
investidores de fundos e carteiras
administradas
geridos
pela
empresa,
fornecendo
as
seguintes informações:
a. número de investidores (total e
dividido entre fundos e carteiras
destinados
a
investidores
qualificados e não qualificados)
b. número
de
investidores,
dividido por:
i. pessoas naturais
ii. pessoas
jurídicas
(não
financeiras ou institucionais)
iii. instituições financeiras
iv. entidades
abertas
de
previdência complementar
v. entidades
fechadas
de
previdência complementar
vi. regimes
próprios
de
previdência social
vii. seguradoras
viii.
sociedades de
capitalização e de arrendamento
mercantil
ix. clubes de investimento
x. fundos de investimento

Não aplicável, tendo em vista que a Macro Capital não realiza
outras atividades além da gestão de fundos de investimento, razão
pela qual não há potenciais conflitos de interesse a serem
apontados.

A Macro Capital não identificou potenciais conflitos de interesses
entre as atividades desenvolvidas por ela e pelas sociedades
controladoras, tendo em vista que as sociedades controladoras da
Macro Capital têm por objeto a participação em outras sociedades,
como sócia ou acionista.

28 (vinte e oito) investidores qualificados
159 (cento e cinquenta e nove) investidores não-qualificados
187 (cento e oitenta e sete) investidores no total.

N/A
170 (cento e setenta) pessoas naturais
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
17 (dezessete) 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

N/A
N/A
R$ 58.529.135,63 – investidores qualificados
R$ 26.473.688,10 – investidores não-qualificados
R$ 85.002.823,73 – total de recursos sob gestão

R$ 3.307.349,84
Cliente 1
Cliente 2
Cliente 3
Cliente 4
Cliente 5
Cliente 6
Cliente 7
Cliente 8
Cliente 9
Cliente 10

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

f. recursos
financeiros
sob
administração, dividido entre
investidores:
i. pessoas naturais
ii. pessoas
jurídicas
(não
financeiras ou institucionais)
iii. instituições financeiras
iv. entidades
abertas
de
previdência complementar
v. entidades
fechadas
de
previdência complementar
vi. regimes
próprios
de
previdência social
vii. seguradoras
viii.
sociedades de
capitalização e de arrendamento
mercantil
ix. clubes de investimento
x. fundos de investimento
xi. investidores não residentes

N/A
R$ 57.994.141,75
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
R$ 27.008.681,98
N/A

R$ 19.973.549,75
R$ 4.943.718,88
R$ 3.048.585,89
R$ 2.925.742,58
R$ 2.887.403,50
R$ 2.409.950,56
R$ 2.188.885,27
R$ 2.047.329,43
R$ 1.986.258,92
R$ 1.950.981,42

xii. outros (especificar)

6.4.
Fornecer o valor dos
recursos
financeiros
sob
administração, dividido entre:
a. ações
b. debêntures e outros títulos de
renda fixa emitidos por pessoas
jurídicas não financeiras
c. títulos de renda fixa emitidos
por pessoas jurídicas financeiras
d. cotas
de
fundos
de
investimento em ações
e. cotas
de
fundos
de
investimento em participações
f. cotas
de
fundos
de
investimento imobiliário
g. cotas
de
fundos
de
investimento
em
direitos
creditórios
h. cotas
de
fundos
de
investimento em renda fixa
i. cotas de outros fundos de
investimento
j. derivativos (valor de mercado)
k. outros valores mobiliários
l. títulos públicos
m. outros ativos
6.5.
Descrever o perfil dos
gestores de recursos das
carteiras de valores mobiliários
nas quais o administrador exerce
atividades de
administração
fiduciária
6.6.
Fornecer
outras
informações que a empresa
julgue relevantes
7. Grupo econômico
7.1.
Descrever
o
grupo
econômico em que se insere a
empresa, indicando:

N/A

R$ 7.347.537,90
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

R$ 617,62
R$ 14.565.897,08
R$ 413.237,52
R$ 382.169,40
R$ 62.135.206,29
R$ 158.157,92

N/A

N/A

Controlador Direto:
Maccro Holdings Ltda., CNPJ/ME n. 32.635.964/0001-00
a. controladores
indiretos

diretos

e
Controladores Indiretos:
Nilson Teixeira, CPF/ME n. 827.352.047-15
Mauro Bergstein, CPF/ME n. 926.374.347-91

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

N/A
N/A

d. participações de sociedades
do grupo na empresa

Denominação Social: MCapital Participações Ltda.
CNPJ/ME: 33.736.421/0001-34
Percentual de Participação: 25% (vinte e cinco por cento)

e. sociedades
comum

Denominação Social: NTMB Partners Holding Ltda.
CNPJ/ME: 33.120.978/0001-46

sob

controle

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.
8. Estrutura operacional e
administrativa3
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

3

A Macro Capital considera desnecessária a inclusão do referido
organograma.

Comitê de Investimentos: O Comitê de Investimentos tem por
objetivo abordar os temas mais importantes para os investimentos
geridos pela Macro Capital. Com base nas discussões e
orientações deste comitê, é feita uma revisão periódica dos
investimentos das carteiras sob gestão, utilizando-se diferentes
métricas para a definição de concentração, diversificação e

A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso
exerça outras atividades.

posição dos fundos de investimento geridos pela Macro Capital.
Há, ainda, uma discussão a respeito dos fatores de risco presentes
na economia que venham a ter eventual influência no mercadoalvo dos investimentos dos fundos sob gestão, bem como uma
avaliação sobre possíveis oportunidades que possam proporcionar
melhores resultados aos referidos fundos.
Comitê de Compliance e Risco: O Comitê tem por objetivo
abordar, entre outras questões previstas no Manual e na Política
de Gestão de Riscos, acerca da (i) revisão e atualização de
controles internos, principalmente de limites regulatórios
relacionados aos investimentos dos fundos de investimento
geridos pela Macro Capital; (ii) revisão e atualização de
metodologias e parâmetros de controle de riscos e de compliance
da Macro Capital, conforme os parâmetros definidos em sua
Política de Gestão de Risco, no Código de Ética e no Manual de
Compliance da Macro Capital; (iii) análise das contrapartes das
operações dos fundos de investimento geridos pela Macro Capital;
e (iv) análise de potenciais conflitos de interesses e eventuais
casos de infringência das regras descritas no Código de Ética, do
Manual de Compliance e demais documentos regulatórios internos
da Macro Capital.

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

Comitê de Investimentos: O Comitê de Investimentos será
composto pelo Diretor de Gestão, Diretor de Compliance, Risco e
PLD e alguns membros da equipe de gestão de recursos da Macro
Capital selecionados pelo Diretor de Gestão, observado que as
decisões finais sobre os modelos de investimento que serão
seguidos pelos fundos de investimento sob gestão serão tomadas
exclusivamente pelo Diretor de Gestão e pelos membros da equipe
de gestão que possuam a Certificação de Gestores da ANBIMA
(CGA). As reuniões serão realizadas, no mínimo, mensalmente, ou
sempre que convocadas pelo Diretor de Gestão. Suas
deliberações são registradas por atas e/ou e-mail.
Comitê de Compliance e Risco: O Comitê de Compliance e Risco
será composto pelo Diretor de Compliance, Risco e PLD, além do
Diretor de Gestão, podendo os demais membros da Área de
Compliance, Risco e PLD devidamente selecionados pelo Diretor
de Compliance, Risco e PLD participar das reuniões do Comitê.
Reuniões serão realizadas, no mínimo, anualmente, ou sob

demanda, e suas deliberações serão consignadas em atas e/ou
registradas por e-mail.

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

Diretor de Compliance, Risco e PLD: responsabilidade pelo
cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles
internos e da Resolução CVM 21, responsabilidade pela gestão de
risco, nos termos dos incisos IV e V do Art. 4º da Resolução CVM
21, e responsabilidade pela prevenção aos crimes de lavagem de
dinheiro e financiamento do terrorismo, nos termos da Resolução
CVM nº 50, de 31 de agosto de 2021.
Diretor de Gestão: responsabilidade pela administração de
carteira de valores mobiliários, nos termos do inciso III do Art. 4º
da Resolução CVM 21.

8.2.
Caso a empresa deseje,
inserir organograma da estrutura
administrativa da empresa, desde
que
compatível
com
as
informações apresentadas no
item 8.1.
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
relevantes para a atividade de
administração de carteiras de
valores mobiliários, indicar, em
forma de tabela:
a. Nome
b. Idade
c. Profissão
d. CPF ou número do passaporte
e. Cargo ocupado
f. Data de posse
g. Prazo do mandato
h. Outros cargos ou funções
exercidas na empresa

N/A

NILSON TEIXEIRA
60 anos
Economista
827.352.047-15
Diretor de Gestão
05 de junho de 2019
Indeterminado
Membro do Comitê de Investimentos e do Comitê de Compliance
e Risco.

a. Nome

MAURO BERGSTEIN
54 anos

b. Idade
c. Profissão
d. CPF ou número do passaporte
e. Cargo ocupado
f. Data de posse
g. Prazo do mandato
h. Outros cargos ou funções
exercidos na empresa
8.4.
Em relação aos diretores
responsáveis pela administração
de
carteiras
de
valores
mobiliários, fornecer:
a. currículo,
contendo
as
seguintes informações:

em

NILSON TEIXEIRA

Ph.D. em Economia pela Universidade da Pensilvânia, Filadélfia,
EUA, 1995;
Mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-RJ), 1991;
Graduação em Economia pela Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), 1984;
Graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ),1983;

i. cursos concluídos;

ii. aprovação
certificação
(opcional)

Economista
926.374.347-91
Diretor de Compliance, Risco e PLD
05 de junho de 2019
Indeterminado
Membro do Comitê de Compliance e Risco e Comitê de
Investimentos.

exame de
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

CGA ANBIMA, em dezembro de 2018
Empresa: Banco Credit Suisse (Brasil)
Atividade principal: Instituição Financeira
Cargo: Managing Director
Funções inerentes ao cargo: Economista-chefe
Data de entrada: Julho de 2000
Data de saída: Março de 2018
Empresa: Macro Capital Gestão de Recursos Ltda.
Atividade principal: Gestora de Recursos
Cargo: Diretor de Gestão
Funções inerentes ao cargo: Responsabilidade pela
administração de carteira de valores mobiliários, nos termos do
inciso III do Art. 4º da Resolução CVM 21.
Data de entrada: Junho de 2019

Data de saída: Atual

8.5.
Em relação ao diretor
responsável pela implementação
e cumprimento de regras,
políticas,
procedimentos
e
controles internos e desta
Resolução, fornecer:
a. currículo,
contendo
as
seguintes informações:

Graduação em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-RJ), em 1989

i. cursos concluídos;
ii. aprovação
certificação
(opcional)

em

MAURO BERGSTEIN

exame de
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

CPA-20
Empresa: Wright Capital Wealth Management
Atividade principal: Gestão de Patrimônio
Cargo: Sócio
Funções inerentes ao cargo: Captação, Comitê de Investimentos
e Responsável por Suitability
Data de entrada: Outubro de 2015
Data de saída: Setembro de 2018
Empresa: KPG Brasil Consultoria de Investimentos Ltda
Atividade principal: Consultoria de Investimentos
Cargo: Sócio
Funções inerentes ao cargo: Consultoria de Investimentos
Data de entrada: Junho de 2013
Data de saída: Setembro de 2015
Empresa: Credit Suisse Asset Management Brasil
Atividade principal: Gestão de Recursos
Cargo: Managing Director

Funções inerentes ao cargo: Head do Asset Management
Data de entrada: Fevereiro de 2002
Data de saída: Abril de 2012
Empresa: Macro Capital Gestão de Recursos Ltda.
Atividade principal: Gestora de Recursos
Cargo: Diretor de Compliance, Risco e PLD
Funções inerentes ao cargo: Responsabilidade pelo
cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles
internos e da Resolução CVM 21, responsabilidade pela gestão de
risco e responsabilidade pela prevenção aos crimes de lavagem
de dinheiro e financiamento do terrorismo, nos termos da
Resolução CVM 50.
Data de entrada: Junho de 2019
Data de saída: Atual
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

O diretor apontado no item 8.5. acumula as funções de gestão de
risco.

N/A
N/A
N/A

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

N/A

8.7.
Em relação ao diretor
responsável pela atividade de

A Macro Capital não realiza atividade de distribuição de cotas de
fundos de investimento.

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
8.8.
Fornecer
informações
sobre a estrutura mantida para a
gestão de recursos, incluindo:
a. quantidade de profissionais

b. natureza
das
atividades
desenvolvidas
pelos
seus
integrantes

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

N/A
N/A
N/A

N/A

10 (dez)
A equipe de gestão de recursos é responsável pela análise e
avaliação dos investimentos, bem como alocação entre os
diferentes ativos e posições dos fundos de investimento sob
gestão. Em última instância, o Diretor de Gestão é responsável
pela definição das estratégias e pela tomada de decisões de
investimento. Por seu turno, os analistas estão encarregados do
monitoramento dos mercados, bem como de dar suporte à gestão
de ativos, a partir da captação e análise de dados temporais do
mercado a partir de relatórios de terceiros, confecção e análise de
relatórios e acompanhamento da rentabilidade das carteiras e
ativos no mercado.
Sistemas: Planilhas em Excel desenvolvidas internamente,
sistema LOTE45, Broadcast e Bloomberg.
Rotina e Procedimentos: De forma geral, a rotina da Macro
Capital compreende discussões periódicas e constantes sobre os

cenários macro e microeconômicos no âmbito do Comitê de
Investimentos. Essas discussões são realizadas tomando por base
a análise contínua de notícias, estudos proprietários desenvolvidos
pelo time de pesquisa e relatórios de terceiros. O Comitê de
Investimentos avalia diferentes métricas para a definição de
concentração, diversificação e posição dos fundos de
investimento, bem como as informações relacionadas à economia
que venham a ter alguma influência no mercado-alvo dos
investimentos sob gestão.
A decisão de investimento em ativos financeiros é originada a partir
das discussões ocorridas no Comitê de Investimentos, com base
nos modelos de previsão de variáveis macro e microeconômicas,
informações sobre o mercado onde atua e projeções sobre a
dinâmica dos preços desses ativos. Uma vez tomada a decisão, é
então definida a magnitude da posição a ser adquirida ou vendida,
conforme o caso. A equipe de gestão é responsável por executar
as determinações do referido Comitê de Investimentos, de acordo
com os manuais e políticas preestabelecidos.
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. quantidade de profissionais

b. natureza
das
atividades
desenvolvidas
pelos
seus
integrantes

2 (dois)
A equipe de compliance da Macro Capital realiza suas atividades
com base no manual de implementação e cumprimento de regras,
políticas, procedimentos e controles internos e da Resolução CVM
21 (“Manual de Compliance” ou “Manual”), elaborado em
conformidade com o disposto no item 2.7 do OfícioCircular/CVM/SIN/Nº 05/2014 e na Resolução CVM 21, e que tem
por objetivo, portanto, estabelecer princípios, conceitos e valores
que orientam a conduta de todos aqueles que possuam cargo,
função, posição, relação societária, empregatícia, comercial,
profissional, contratual ou de confiança com a Macro Capital tanto
na sua atuação interna quanto na comunicação com os diversos
órgãos públicos.

Dentre as atividades do Diretor de Compliance, Risco e PLD,
destacamos as seguintes:















Levar quaisquer dúvidas à apreciação do Comitê de
Compliance e Risco;
Atender prontamente todos os Colaboradores da Macro
Capital;
Identificar possíveis condutas contrárias ao Manual;
Centralizar informações e revisões periódicas dos
processos de Compliance, principalmente quando forem
realizadas alterações nas políticas vigentes ou quando o
volume de novos Colaboradores exigir;
Assessorar o gerenciamento dos negócios no que se refere
à interpretação e impacto da legislação, monitorando as
melhores práticas em sua execução;
Analisar, periodicamente, as normatizações emitidas pelos
órgãos normativos, como a CVM e outros organismos
congêneres e acionar e conscientizar as áreas
responsáveis pelo seu cumprimento, atuando como
facilitador do seu entendimento;
Encaminhar aos administradores da Macro Capital, até o
último dia útil do mês de abril de cada ano, relatório de
compliance e riscos relativo ao ano civil imediatamente
anterior à data de entrega,– o qual permanecerá à
disposição da CVM na sede da Macro Capital, contendo:
(a) as conclusões dos exames de rotina efetuados; (b) as
recomendações a respeito de eventuais deficiências, com
o estabelecimento de cronogramas de saneamento,
quando for o caso; e (c) a manifestação do diretor
responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários sobre as deficiências encontradas em
verificações anteriores, as respostas programadas com
seus respectivos prazos e as medidas já adotadas para
sanar essas deficiências.;
Incluir clientes e potenciais clientes em lista restritiva de
negociação e estabelecer períodos de bloqueio, se for o
caso;
Promover a ampla divulgação e aplicação dos preceitos
éticos no desenvolvimento das atividades de todos os
Colaboradores;











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

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

8.10. Fornecer
informações
sobre a estrutura mantida para a
gestão de riscos, incluindo:
a. quantidade de profissionais
b. natureza
das
atividades
desenvolvidas
pelos
seus
integrantes

Apreciar todos os casos que cheguem ao seu
conhecimento sobre o descumprimento dos preceitos
éticos e de compliance previstos no Manual ou nos demais
documentos aqui mencionados, e também apreciar e
analisar situações não previstas;
Garantir o sigilo de eventuais denunciantes de delitos ou
infrações, mesmo quando estes não solicitarem, exceto
nos casos de necessidade de testemunho judicial;
Aplicar eventuais sanções aos Colaboradores que tenham
sido previamente estabelecidas pelo Comitê de
Compliance e Risco;
Solicitar sempre que necessário, para a análise de suas
questões, o apoio da auditoria interna ou externa ou outros
assessores profissionais; e
Tratar todos os assuntos que chegue ao seu conhecimento
dentro do mais absoluto sigilo e preservando os interesses
e a imagem institucional e corporativa da Macro Capital,
como também dos Colaboradores envolvidos.

As atividades da área de Compliance da Macro Capital abrangerá
rotinas diárias, semanais e mensais de verificação da
conformidade das transações realizadas com a regulação em
vigor, com os regulamentos dos fundos de investimento sob gestão
da Macro Capital, bem como com aspectos relevantes do seu
Manual de Compliance.
Conforme previsto no Manual de Compliance, o Diretor de
Compliance, Risco e PLD possui total autonomia no exercício de
suas atividades, inclusive para convocar reuniões extraordinárias
do Comitê de Compliance e Risco para discussão de qualquer
situação relevante, por não ser subordinado à equipe de gestão
de recursos.

2 (dois)
As atividades desenvolvidas pelo Diretor de Compliance, Risco e
PLD constam expressamente da Política de Gestão de Riscos da
Macro Capital e têm por objetivo monitorar a exposição dos fundos
de investimento sob sua gestão aos fatores de risco inerentes aos

investimentos realizados, analisando as informações diárias dos
fundos, seus limites e a volatilidade dos ativos em relação à
exposição aos mercados, considerando a relação dos mesmos
com os cenários prospectivos, buscando identificar os potenciais
eventos e riscos que possam vir a afetar os resultados da Macro
Capital.
O Diretor de Compliance, Risco e PLD atua de forma preventiva e
constante para alertar, informar e solicitar providências aos
gestores frente a eventuais desenquadramentos de limites
normativos e aqueles estabelecidos internamente.

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

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

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:
a. quantidade de profissionais

Sistemas: A Macro Capital utiliza-se do sistema Lote45 para
monitorar riscos de mercado e limites de alocação e exposição ao
risco de clientes, bem como para inclusão de todas as rotinas e
procedimentos para cumprimento do quanto disposto na
regulamentação em vigor, no regulamento dos fundos de
investimento e demais documentos, bem como na sua Política de
Gestão de Risco.
Rotinas: Todas as rotinas e procedimentos do Diretor de
Compliance, Risco e PLD, especificamente com relação às
atividades de gestão de risco, constam expressamente da Política
de Gestão de Risco da Macro Capital, e deverão variar de acordo
com o tipo de risco envolvido, considerando a operação objeto do
controle.
Conforme previsto no Manual de Compliance, o Diretor de
Compliance, Risco e PLD possui total autonomia no exercício de
suas atividades, inclusive para convocar reuniões extraordinárias
do Comitê de Compliance e Risco para discussão de qualquer
situação relevante, por não ser subordinado à equipe de gestão de
recursos.

A Macro Capital não realiza atividades de tesouraria, controladoria
e custódia.

N/A

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
b. natureza
das
atividades
desenvolvidas
pelos
seus
integrantes
c. programa de treinamento dos
profissionais
envolvidos
na
distribuição de cotas
d. infraestrutura
disponível,
contendo relação discriminada
dos equipamentos e serviços
utilizados na distribuição
e. os sistemas de informação, as
rotinas e os procedimentos
envolvidos
8.13. Fornecer
outras
informações que a empresa
julgue relevantes
9. Remuneração da empresa

N/A

N/A

A Macro Capital não realiza atividades de distribuição de cotas de
fundos.
N/A
N/A

N/A

N/A

N/A

N/A – Não há outras informações relevantes no entendimento da
Macro Capital.

A Macro Capital cobra taxa de administração sobre o patrimônio
líquido gerido e taxa de performance para sua remuneração.

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

A Macro Capital apresenta abaixo os percentuais cobrados a título
de remuneração pela prestação dos seus serviços: (i) uma taxa
de administração, expressa em percentual sobre o valor dos
recursos sob gestão e equivalente a 2% (dois inteiros por cento);
e (ii) uma taxa de performance equivalente a 20% (vinte por cento)
do que exceder a 100% (cem por cento) do benchmark definido
na política de investimento dos fundos de investimentos sob sua
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
proveniente, durante o mesmo
período,
dos
clientes
em
decorrência de:
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

95% (noventa e cinco por cento)
5% (cinco por cento)
N/A
N/A
N/A
N/A – Não há outras informações relevantes no entendimento da
Gestora.

10.
egras,
procedimentos
controles internos

e
A seleção e contratação de Terceiros é um processo conduzido de
forma conjunta pelo Diretor de Gestão, responsável pela seleção
e indicação dos potenciais contratados, e do Diretor de
Compliance, Risco e PLD da Macro Capital, responsável pela
condução do processo de due diligence prévio à contratação.

10.1. Descrever a política de
seleção,
contratação
e
supervisão de prestadores de
serviços

Esse processo de due diligence visa obter informações qualitativas
sobre os Terceiros que tenham interesse de iniciar vínculo jurídico
com a Macro Capital e com os fundos de investimento, de modo a
permitir um melhor julgamento durante a pré-seleção. Essas
informações serão avaliadas de acordo com a apresentação do
questionário ANBIMA de due diligence, na forma e conteúdo
aprovados pelo autorregulador. Conforme aplicável, deve ser
solicitado o Questionário Padrão ANBIMA de Due Diligence aos
Terceiros.
Não obstante o disposto acima, serão observados os seguintes
critérios para a contratação de Terceiros: (i) Qualidade, idoneidade
e experiência do prestador de serviço, com preferência para
instituições com reconhecida expertise para prestação de serviços
de intermediação junto ao mercado; (ii) Custos e condições de
pagamento, incluindo a avaliação do custo-benefício; (iii)

Possibilidade de integrações com os serviços e atividades
desempenhadas pela Macro Capital; (iv) Diferenciais oferecidos
em relação aos concorrentes; (v) Profissionais-chave responsáveis
pelos serviços a serem prestados; e (vi) Conduta dos profissionais
de Terceiros durante o processo de negociação.

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

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

A Macro Capital contrata bancos e/ou corretoras para efetuar as
transações com valores mobiliários. Os custos com transações
são monitorados e minimizados no momento da contração, o qual
a Macro Capital compara os preços praticados das corretoras com
a qualidade dos serviços efetuados.
A Macro Capital possui regras não restritivas a respeito de Soft
Dollar, por meio das quais sempre busca a melhor relação custobenefício na contratação de serviços junto a corretoras. A Macro
Capital
seleciona
seus
fornecedores
considerando,
primordialmente, otimizar a eficiência, a produtividade e a relação
custo-benefício oferecidas por seus Fornecedores.
O Plano de Contingência e Continuidade dos Negócios prevê
ações que durem até o retorno à situação normal de
funcionamento da Macro Capital dentro do contexto de seu
negócio, identificando duas variáveis para o funcionamento
adequado da empresa: infraestrutura e processos.

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

A Infraestrutura engloba todas as variáveis utilizadas para
realização dos processos: energia, telecomunicações, informática
e sistemas internos. Para cada um dos itens que compõem a
infraestrutura, existe uma ação a ser tomada.
Os Processos são as ações realizadas na operação do negócio e
são diretamente dependentes do funcionamento adequado da
infraestrutura.

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

A Macro Capital possui métodos para gerenciamento dos riscos
apontados na Política de Gestão de Riscos, sendo que a
administração de risco tem como valor principal a transparência e
a busca da adequação às políticas de investimentos e da
conformidade à legislação vigente. Os riscos que os fundos de
investimento podem incorrer são controlados e avaliados pela área

de Compliance, a qual está totalmente desvinculada da área de
investimentos.
O Comitê de Compliance e Risco é responsável pelas diretrizes
estabelecidas na Política de Gestão de Riscos, pela decisão das
métricas e ferramentas de controle a serem utilizadas e pelos
procedimentos no caso de verificação de qualquer inobservância.
Esse comitê será composto pelo Diretor de Compliance, Risco e
PLD, além do Diretor de Gestão, podendo os demais membros da
Área de Compliance, Risco e PLD devidamente selecionados pelo
Diretor de Compliance, Risco e PLD participarem das reuniões do
Comitê.
A Área de Compliance deve atuar de forma preventiva e constante
para alertar, informar e solicitar providências aos gestores frente
a eventuais desenquadramentos de limites normativos e aqueles
estabelecidos internamente. Todos os limites de risco de cada
carteira sob gestão da Macro Capital constarão expressamente do
respectivo regulamento ou contrato de carteira administrada,
conforme o caso.
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
10.7. Endereço da página do
administrador na rede mundial de
computadores na qual podem ser
encontrados os documentos
exigidos pelo art. 16 desta
Resolução

A Macro Capital não realiza as atividades de distribuição de cotas
de fundos de investimento.

www.macrocapital.com.br

11.
ontingências4
11.1.
Descrever os processos
judiciais,
administrativos
ou
4

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não
estejam sob sigilo, em nome da Macro Capital.

A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso
exerça outras atividades.

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
b. valores, bens ou direitos
envolvidos
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
b. valores, bens ou direitos
envolvidos
11.3. Descrever
outras
contingências relevantes não
abrangidas pelos itens anteriores
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:
a. principais fatos
b. valores, bens ou direitos
envolvidos
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

N/A
N/A

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não
estejam sob sigilo, em nome do Diretor de Gestão que possam
afetar sua reputação profissional.

N/A
N/A

N/A

Não há condenações administrativas ou arbitrais, transitadas em
julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que
não estejam sob sigilo, em nome da Macro Capital.

N/A
N/A

Não há condenações administrativas ou arbitrais, transitadas em
julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que
não estejam sob sigilo em nome do Diretor de Gestão, que tenham
afetado seus negócios ou sua reputação profissional.

administração de carteiras de
valores mobiliários tenha figurado
no polo passivo e tenha afetado
seus negócios ou sua reputação
profissional, indicando:
a. principais fatos
b. valores, bens ou direitos
envolvidos

N/A
N/A

12.
eclarações
adicionais
do
diretor
responsável
pela
administração,
informando
sobre:
a. acusações decorrentes de
processos
administrativos
e
punições, 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, bem sobre inabilitação
ou suspensão para o exercício de
cargo em instituições financeiras
e demais entidades autorizadas a
funcionar pelos citados órgãos
b. 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

Vide Anexo II (Declaração do Diretor de Gestão sobre eventuais
acusações e processos)

N/A

N/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 judicial e
administrativa
d. inclusão em cadastro de
serviços de proteção ao crédito
e. inclusão em relação de
comitentes inadimplentes de
entidade
administradora
de
mercado organizado
f. títulos contra si levados a
protesto

N/A

N/A

N/A

N/A

