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PARTE A – APRESENTAÇÃO DA GESTORA
I.

APRESENTAÇÃO

A.

Perfil

O Grupo Taler (“Grupo”) foi fundado em 2005 pela união de profissionais seniores do
mercado, com forte formação acadêmica e com as melhores certificações em suas áreas de
atuação, para oferecer um modelo de prestação de serviços diferenciado para administração
de patrimônio.
A Taler Planejamentos Financeiros Ltda. (“Taler” ou “Gestora”) é administradora de carteiras,
responsável pelos serviços de gestão discricionária de fundos de investimento e carteiras,
gestão de patrimônio, planejamento financeiro, alocação de ativos.
Somos uma empresa que integra soluções em gestão de patrimônio, alocação de
investimentos financeiros e planejamento financeiro. Unimos experiência, conhecimento,
visão e tecnologias desenhadas para atender as necessidades e aspirações dos nossos
clientes.
Na Taler, o investimento em treinamento é constante e o bem-estar e harmonia entre sócios,
colaboradores, parceiros e clientes é nossa maior motivação. Além disso, nossos sistemas
exclusivos de gestão patrimonial, acompanhamento de caixa, e de consolidação de
investimentos financeiros são eficazes e permitem ao cliente acompanhar todas as posições
financeiras pela internet, ter acesso a extratos e rentabilidade diária de cada ativo
individualmente, e verificar de forma consolidada a evolução patrimonial. Extratos, relatórios,
lançamentos diários, mensais e anuais estão disponíveis para facilitar a vida dos nossos
clientes.
B.

Serviços

A Taler oferece os seguintes serviços:
Gestão discricionária de fundos de investimento e carteiras: a gestão discricionária de
fundos e carteiras (“Gestão”) implica a escolha, precificação, aquisição, manutenção,
percepção de proventos e venda de ativos financeiros em nome e em benefício de terceiros.
Trata-se de uma atividade fiduciária, o que implica realizar transações apenas no melhor
interesse do cliente.
Gestão de Patrimônio: a gestão de patrimônio (“Administração”) consiste na seleção,
negociação, implementação e monitoramento das soluções definidas pela Taler e pelo
cliente, assim como a alocação de recursos, implantação dos sistemas de gerenciamento de
caixa e investimentos.
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Alocação de Ativos Financeiros: a alocação de ativos financeiros (“Alocação”)
estabelece critérios de diversificação dos recursos de clientes por gestores, produtos e
estratégias. Este processo utiliza sistemas de construção de carteiras eficientes e claros,
observando o cenário econômico atual. Simultaneamente avaliamos toda estrutura
operacional, custos, eficiência fiscal, resultados passados, retornos esperados e exposição
ao risco.
Planejamento Financeiro: o planejamento financeiro (“Planejamento”) permite uma
visão consolidada do patrimônio, identificando a importância de cada classe de ativo, suas
receitas, despesas, performance, valores, eficiência fiscal, estrutura sucessória e
operacional. Proporciona, portanto, a tomada de decisões transparentes e racionais,
considerando o perfil, os objetivos, as necessidades e as aspirações de todos os envolvidos
no processo. Cabe ressaltar que a atividade de Planejamento Financeiro não engloba a
atividade de consultoria de Valores Mobiliários.

II.

POLÍTICA DE INVESTIMENTO

A.

Princípios

Os princípios da política de investimento da Taler são os seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.

Os interesses dos nossos clientes estão em primeiro lugar
Buscamos a preservação de capital com crescimento
Resultados são fruto de trabalho intenso e contínuo
Nossas ações são caracterizadas pelo sigilo e confidencialidade
Temos muito orgulho do que fazemos

B.

Processo de investimento

Ao investir e planejar a vida financeira dos clientes, a Taler adota rotinas e gerenciamento de
processos que permitem que a tomada de decisões seja transparente e racional,
considerando o perfil, objetivos, necessidades e aspirações de todos os envolvidos.
1.

Perfil do cliente

O primeiro passo desse processo é diagnosticar o perfil do investidor, o que inclui entender a
composição de seu patrimônio, as necessidades, as opções de vida, seu estilo, e os
objetivos de curto, médio e longo prazo do cliente. Para isso, a Taler desenvolve um intenso
relacionamento com seus clientes, solicita documentos, realiza entrevistas, e com base
nessas informações coletadas define o perfil do cliente.
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2.

Política de investimento

Parte do diagnóstico, a avaliação abrangente do patrimônio do cliente é essencial também
para o desenho de uma política de investimento individualizada. Ao consolidar todos os
investimentos financeiros e de previdência do cliente, pode-se desenhar uma estrutura de
alocação que considere globalmente aspectos como eficiência fiscal, exposição ao risco,
diversificação por estratégia, gestores, produtos, resultados, dentro das perspectivas futuras
do cenário econômico. Nesse sentido, busca-se avaliar sempre a adequação desta alocação
ao perfil do investidor, seus objetivos, horizonte de tempo e necessidade de liquidez.
Uma vez feito o diagnóstico, este é revisado por profissionais de diversas áreas da empresa,
que se reúnem no Comitê de Investimentos (“CI”), discutem e definem uma política de
investimento (“PI”) e, para implementá-la, estabelecem um plano de ação (“Plano”). O Plano
é, então, apresentado aos clientes para aprovação e ratificação.
3.

Portfólio do cliente

A PI determina como a Taler montará o portfólio do cliente, alocando os recursos sob sua
gestão em cotas de fundos de investimento de diversas modalidades. Os produtos de
investimento em que a alocação acontece são agrupados em três perfis de investimento: (i)
preservação de capital, (ii) renda, e (iii) ganho de capital. A alocação será realizada de forma
individualizada em cada um dos grupos. A gestão dos portfólios dos clientes é ativa,
buscando entregar um resultado em linha com o mandato que foi estabelecido.
O portfólio do cliente será composto fundamentalmente por cotas de fundos de investimento.
Formarão a alocação do portfólio dos clientes os fundos próprios, ou seja, geridos pela
Gestora (fundos multimercado, renda fixa, crédito privado e de renda variável) e os fundos
geridos por terceiros (inflação, renda fixa pré e dólar). Dentro deste mandato a gestora irá
sempre buscar alternativas em todas as outras modalidades de ativos que perfazem letras de
crédito, certificados de recebíveis debêntures e letras financeiras.
No caso de fundos exclusivos, ativos finais poderão ser alocados diretamente nos
respectivos portfólios, mimetizando a alocação dos fundos próprios.
4.

Estratégia de investimento

O CI também é responsável pela aprovação da estratégia geral de investimento, seleção de
gestores, análise de emissores e seleção de alternativas em renda fixa e renda variável, bem
como toda decisão estratégica de gestão das carteiras dos fundos de investimento próprios.
Todos os sócios, inclusive o gestor de carteiras, participam do CI. O CI decide
preferencialmente por consenso dos presentes, ou por maioria quando o consenso não é
possível.
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5.

Infraestrutura

Como infraestrutura para esse processo de investimento, a Taler utiliza uma plataforma de
gerenciamento de projetos e tarefas, e desenvolveu aplicativos modernos e softwares
proprietários que facilitam o sistema de coleta e processamento de informações; sistemas de
geração de relatório e livro-caixa, além de outros aplicativos. Com isso, tanto o cliente como
a Gestora podem acompanhar, de forma consolidada, o patrimônio, o caixa e os
investimentos de forma online.
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PARTE B – POLÍTICA DE COMPLIANCE
I.

APRESENTAÇÃO

Esta parte do Manual estabelece e identifica os controles internos utilizados pela Gestora
para estruturar seu programa de compliance (“Programa”), descrevendo conceitos e métodos
fundamentais que, além de atenderem às exigências legais, devem ser adotados como uma
melhora nos parâmetros e padrões éticos de transparência e eficiência.
Agrupam-se aqui as informações necessárias sobre as principais atribuições e
responsabilidades da função de Compliance, quais sejam: melhorar desempenho
organizacional; minimizar riscos; preservar a imagem da empresa; manter a qualidade dos
serviços; treinar os colaboradores do Grupo, incluindo sócios, associados, administradores,
diretores, funcionários, estagiários ou consultores (“Colaboradores”).
A.

Abrangência

Esta Política aplica-se a todos os Colaboradores.
B.

Objetivos

O objetivo da Política é garantir, por meio de controles internos adequados, o permanente
atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas
modalidades de investimento, à própria atividade de administração de carteiras de valores
mobiliários, distribuição de cotas dos fundos de investimentos geridos e aos padrões ético e
profissional.
Nesse sentido, deseja-se:
(i)
promover a aderência da Gestora e seus Colaboradores às normas de funcionamento
de gestores de carteira nos termos da regulamentação em vigor;
(ii)
assegurar que todos os profissionais atuem com imparcialidade e conheçam o código
de ética e as normas aplicáveis, bem como as Políticas;
(iii)
eliminar conflitos de interesses, identificando, administrando e coibindo eventuais
situações que possam afetar a imparcialidade das pessoas que desempenhem funções;
(iv)
garantir a confidencialidade de informações que a Gestora e seus Colaboradores têm
acesso no exercício de suas atividades;
(v)
garantir a condução e continuidade dos negócios; e
(vi)
implantar e manter programa de treinamento de Colaboradores.
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C.

Atribuições

A área de compliance tem por finalidade agir pró-ativamente zelando pelo patrimônio da
empresa, identificando, testando e controlando os procedimentos internos, assim como os
padrões estabelecidos pelas autoridades reguladoras. É uma atividade caracterizada de
monitoramento e estimulo para a participação de todos.
II.

ESTRUTURA

A estrutura de compliance da Gestora é formada pelo Comitê de Compliance (“CC”) e pela
Diretoria de Compliance (“DdC”).
A.

Comitê de Compliance

Responsabilidades e atribuições: O CC é responsável por aprovar as políticas, normas,
processos e procedimentos de Compliance periodicamente. Além disso, por iniciativa da
Diretoria de Compliance (“DdC”) ou caso decidir avocar certos casos, o CC poderá atender
pedidos de autorização, resolver conflitos de interesse, e fornecer orientação geral ou
esclarecimento.
Entre as atribuições do CC, encontram-se:
Aprovar normas de conformidade, manuais e orientações gerais;
Orientar a criação de controles internos que contemplem registros bem
documentados, que identifiquem claramente as responsabilidades e autorizações;
Acompanhar o estabelecimento de novos processos, cuidando para que os mesmos
definam claramente as responsabilidades de cada área, bem como estabeleçam os pontos
de controle dos riscos;
Monitorar a adequada segregação de funções e separação de responsabilidades,
orientando o controle das atividades para evitar o conflito de interesses e para evidenciar
pontos de controle; e
Pré-aprovação de novos clientes.
Poderes e autoridade: O CC tem poderes e autoridade para:
(i)
nomear o Diretor de Compliance (“DdC”), que será responsável por planejar, definir e
implementar a Política;
(ii)
aprovar manuais internos de compliance, Código de Ética e outras normas e
regulamentos referentes à política de compliance da Gestora;
(iii)
recomendar, propor e adotar orientações e políticas novas, e determinar a
modificação, substituição ou a extinção das existentes;
(iv)
tratar diretamente de quaisquer matérias envolvendo o programa de compliance,
violações a regras e regulamentos (prevenção, aplicação e medidas corretivas); e
v)
examinar casos de violação ou potencial violação da Política por parte de um
Colaborador.
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iv)

Pré-aprovar dos novos clientes.

Composição: O CC é formado por Maria Emmanouilides, Cleide Favero, Paulo Barbosa
Colaferro, Richard Ziliotto e Otávio Magalhães.
Reuniões: O CC reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente,
quando houver necessidade. Discricionariamente, a Diretora de Compliance poderá solicitar
que o CC se reúna como Comitê de Solução de Conflitos (“CSC”) para solucionar casos
complexos, analisar questões disciplinares e determinar orientações gerais ou específicas
nos casos de conflitos de interesse.
Decisões:
as decisões do CC em matéria de compliance deverão ser tomadas
preferencialmente por consenso entre os membros. Caso o consenso não for possível, por
maioria, tendo a Diretora de Compliance o voto de qualidade. Nos casos disciplinares e
naqueles referentes a investigações de conduta de Colaboradores, o CC poderá decidir por
maioria simples. Em relação a medidas corretivas e medidas emergenciais, o Responsável
poderá decidir monocraticamente, sujeito à ratificação do CC.
B.

Diretoria de Compliance

Responsabilidades e atribuições: A Diretoria de Compliance é responsável pela
implementação da Política. Faz parte dessa incumbência zelar pelas políticas do presente
Manual, treinar continuamente Colaboradores, organizar evidências do cumprimento das
obrigações e processos fundamentais, colher periodicamente certificados e termos de
compromisso, atualizar as Políticas, e comunicar todos os Colaboradores de eventuais
alterações nas Políticas.
Entre as atribuições da DdC, encontram-se:
Promover, junto às áreas competentes, meios que assegurem aos funcionários,
segundo o correspondente nível de atuação, o acesso a informações confiáveis, tempestivas,
compreensíveis e aquelas consideradas relevantes para a realização de suas tarefas;
Monitorar, permanentemente o cumprimento das políticas, regras, normas,
procedimentos e legislação que regulam os negócios, auxiliando na implementação dos
mesmos, assegurando sempre a preservação da imagem da instituição perante o mercado
de modo geral;
Determinar a adequada segregação de funções e separação de responsabilidades,
orientando o controle das atividades para evitar o conflito de interesses e para evidenciar
pontos de controle;
Assegurar a confidencialidade das informações da Gestora, dos Colaboradores, dos
clientes e dos prestadores de serviços;
Garantir através de treinamento e divulgação das informações, a existência dos riscos
relacionados aos negócios da organização;
Poderes e autoridade: A Diretoria de Compliance tem poderes e autoridade para:
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(i)
planejar, definir e implementar o programa de compliance da Gestora, participar da
elaboração, acompanhamento e controle de processos;
(ii)
ter acesso a todas as áreas e informações das operações e agir em todas as áreas da
organização;
(iii)
realizar ações corretivas para descobrir deficiências, analisar possíveis violações à
política de compliance da Gestora ou às leis e regulações aplicáveis à Gestora e a suas
atividades;
(iv)
monitorar e dar efetividade de todos os processos corporativos vigentes, determinar
auditorias, requisição de documentos, tomada de contas, averiguações, investigações,
medidas corretivas e punições;
(v)
prevenir, disciplinar e reprimir violações de Colaboradores às Políticas; e
(vi)
analisar e decidir sobre conflitos de interesse em geral.
Responsável: Cleide Favero.
C.

Garantia de Independência

O CC e o DdC são independentes das outras áreas da empresa e poderão exercer seus
poderes em relação a qualquer Colaborador.
D.

Controles e processos

1.

Controles internos

O conceito de controles internos está fundamentado na segregação de funções e das
responsabilidades de forma a permitir suporte para as áreas envolvidas, definição dos
processos da empresa alinhados com as necessidades das áreas e dos clientes.
2.

Processos de suporte aos controles internos

Os processos de suporte podem ser ainda classificados em processos reguladores ou
processos provedores de recursos. Os processos reguladores são os processos de suporte
que determinam as regras e normativos de como o negócio deve ser conduzido. Nesta
categoria se encaixam processos de aprovação de cliente, boletagem das operações,
contingência para suporte dos negócios, suitability, cadastro, processo de continuidade de
negócios, segurança da informação e outros. Para cada uma destas categorias a área de
Compliance deverá estabelecer os objetivos a serem atingidos e instrumentos que garantem
o atingimento desses.
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A área de compliance atuará de acordo para avaliar os riscos operacionais, as políticas de
controle e minimização dos riscos identificados. Será pró-ativa, desenvolvendo ações de
monitoramento as situações ocorridas para definir as responsabilidades atribuídas aos
diversos níveis da organização, a segregação de atividades para evitar o conflito de
interesses e a identificação de fatores de riscos internos e externos.
3.

Controles Internos Existentes na Taler

Políticas Corporativas: políticas em que se estabelecem metas, objetivos e processos
apropriados.
Processos: fluxos de atividades encadeadas, descritas em políticas pertinentes a cada área,
que são monitorados. A descrição de processos mostra o passo-a-passo de como deverão
ser executados.
Monitoramento:
Revisão semestral de certificações, processos e políticas existentes das áreas das
empresas;
Revisão diárias das boletagens de aplicações, resgates e movimentações e de
solicitações diversas dos clientes;
Revisões a cada 24 meses da documentação cadastral dos clientes;
Revisões a cada 24 meses da documentação KYCs (know your customer) dos
clientes;
Revisões a cada 24 meses do perfil de Suitability dos clientes;
Atualização semestral dos documentos corporativos;
Disclosure semestral dos controles Internos.
11

Relatório de Conformidade:
A Área de Compliance deverá receber de cada um dos gestores de área relatório
compreendendo status dos controles internos por eles implantados, incluindo os eventos
negativos e impactos. De posse dos relatórios, o DdC emitirá relatório com eventuais
propostas para a Diretoria.
A Taler estabeleceu políticas com o propósito de estabelecer princípios e regras sobre as
seguintes matérias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ética e Conduta;
Investimentos Pessoais;
Know Your Client (KYC) e Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD);
Combate à Corrupção;
Treinamento e Reciclagem de Colaboradores;
Rateio e Divisão de Ordens;
Gestão de Riscos;
Segurança de Informações;
Continuidade de Negócios;
Decisão de Investimentos;
Troca de Informações com os Clientes e com o Administrador Fiduciário;
Cadastro de Clientes; e
Suitability.
I.

Análise dos Processos de Controles Internos:

A Área de Compliance é encarregada de definir os métodos de avaliação e monitoramento
dos processos de controles internos da Taler, sendo também responsável pelo atendimento
aos órgãos reguladores e autorreguladores.
II.

Avaliação dos Processos de Controles Internos:

A Área de Compliance é responsável por promover a avaliação independente das atividades
desenvolvidas pelas diversas áreas da Taler, de modo a aferir a adequação dos controles
estabelecidos ao cumprimento das normas e regulamentos.
O processo de aferição é realizado através de exames de aderência nos processos
existentes e documentados.
A periodicidade e os exames de aderência a serem realizados são definidos pelo DdC,
sempre respeitando os prazos estabelecidos pelas normas e regulamentos.
III.

Acompanhamento dos Processos de Controles Internos:

A Área de Compliance é responsável por acompanhar o resultado dos testes de aderência e
supervisionar as atividades de controles internos da Taler.
12

Adicionalmente, a Área de Compliance monitorará a qualidade e integridade dos
mecanismos de controles internos da Taler, apresentando as recomendações de
aprimoramento de políticas, manuais, práticas e procedimentos que entender necessárias.
De acordo com a periodicidade abaixo indicada, consubstanciando os resultados do Sistema
de Controles Internos, a Taler elabora os seguintes documentos relacionados ao tema:

4.



Relatório de conclusão dos exames efetuados em atenção ao artigo 22 da Instrução
CVM n.º 558, de 26 de março de 2015. Este relatório deverá ser realizado
anualmente e encaminhado ao órgão de administração da Taler, ficando disponível
para a CVM na sede da Taler.



Relatório de conclusão dos exames efetuados em atenção ao artigo 4º, parágrafo 5º
da Instrução CVM n.º 505, de 27 de setembro de 2011. Este relatório é realizado
semestralmente e encaminhado ao órgão de administração da Taler, ficando
disponível para a CVM, para a entidade administradora do mercado em que esteja
autorizado a operar e para a ANBIMA, na sede da Taler, conforme o estabelecido
na Política de Cadastro.



Relatório de conclusão dos exames efetuados em atenção ao artigo 7º, parágrafo 2º
da Instrução CVM n.º 539, de 13 de novembro de 2013. Este relatório é realizado
semestralmente e encaminhado ao órgão de administração da Taler, ficando
disponível para CVM na sede da Taler, conforme o estabelecido na Política de
Suitability.



Laudo Descritivo com conclusão dos exames efetuados em atenção ao artigo 10º da
Deliberação n.º 65 da ANBIMA, de 26 de junho de 2015. Este relatório é realizado
anualmente e encaminhado à ANBIMA, conforme o estabelecido na Política de
Suitability.
Avaliação

Reunião anual: Exame das políticas de compliance, recapitulação das falhas encontradas
durante o ano e recomendações para o ano subsequente. Na reunião anual deverá ser
apresentado relatório contendo:
conclusões dos exames efetuados;
recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de
cronogramas de saneamento, quando for o caso; e
programação, com colaboração do Diretor de Gestão e do Diretor de Risco, para
implementação das recomendações e cronogramas descritos acima.
A reunião anual deverá ocorrer até o final de janeiro, e o relatório deverá ficar disponível na
sede da Gestora.
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5.

Monitoramento e reporte de problemas encontrados

O monitoramento de conformidade de atividades operacionais e o controle de processos é
constante e contínuo. Falhas deverão ser prontamente corrigidas e, caso sejam
materialmente significantes para a operação, deverão ser registradas e reportadas.
Deverão ser consideradas ocorrências, para fins de registro, as falhas no atendimento de um
requisito, ou imperfeição, ou carência, inclusive quanto à segurança do sistema, dos serviços
e dos resultados esperados, nos seguintes casos:
não atendimento às especificações citadas nos documentos vigentes, a menos que as
hipóteses de correções já estejam definidas nos próprios documentos; e
regularização imediata de uma ação não prevista nos documentos vigentes.
V.

MANUAL DE COMPLIANCE ESCRITO

A Gestora possui manual de compliance escrito (“Manual de Compliance”) que contem
políticas, diretrizes, regras, processos e procedimentos que fazem parte da Política. O
Manual tem por objetivo estabelecer por escrito os, princípios, conceitos e valores que
orientam a conduta da Gestora, bem como de seus profissionais, tanto na sua atuação
interna quanto na comunicação com os diversos públicos.
O Manual de Compliance não é exaustivo e, assim, não contempla a totalidade de situações
que podem se apresentar. O objetivo é estabelecer as diretrizes que nortearão as atividades
dos Colaboradores.
Fazem parte do Manual as seguintes políticas versando sobre os seguintes assuntos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)
(x)
(xi)

procedimentos de compliance e controles internos
conflitos de interesses
código de ética
rateio e divisão de ordens
política de exercício de voto
segregação de atividades
prevenção à lavagem de dinheiro
suitability
confidencialidade e segurança da informação
contratação de terceiros
controle de riscos

O Manual é acompanhado de modelos de formulários e certificações, que deverão ser
entregues periodicamente aos Colaboradores, devendo retornar assinados.
No evento de modificação do Manual de Compliance, os Colaboradores deverão assinar o
novo Termo de Compromisso conforme modelo constante de Anexo a este Manual em até
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30 (trinta) dias após receberem o novo conteúdo. Colaboradores poderão sempre recorrer à
Diretora de Compliance para esclarecer dúvidas.
A cada semestre-calendário, todos os Colaboradores deverão listar as transações em
valores mobiliários naquele semestre, conforme a definição de “Investimentos Pessoais”
deste Manual. O formulário previsto em Anexo a este Manual deve ser entregue à Diretora
de Compliance em até 30 (trinta) dias após o fechamento do semestre.
Este Manual deverá ser prontamente distribuído a qualquer novo Colaborador que
ingressarem na Gestora.
VI.

RESPONSABILIZAÇÃO E PENALIDADES

A.

Violações

Definição: qualquer violação das normas da Gestora por negligência, imprudência e/ou
omissão (“Violação”), é passível de punição. A Gestora entende por violação:
(i)
agir em desacordo com normas legais (leis ou regulamentos de autoridades públicas
ou órgãos autorreguladores);
(ii)
agir em desacordo com a Política, o Código de Ética ou quaisquer outras normas de
compliance e processos internos;
(iii)
agir de forma antiética ou de qualquer forma que prejudique a reputação da Gestora;
(iv)
solicitar a outras pessoas Violação; ou
(v)
retaliar colaborador ou quem tenha reportado uma preocupação com Violação.
B.

Esclarecimentos

Pedido de Esclarecimentos: se constatada alguma irregularidade praticada pelo Colaborador
ou desvio de conduta em desacordo com os padrões estabelecidos, o Colaborador será
chamado a prestar esclarecimentos. A Diretora poderá arquivar o processo, adverti-lo, firmar
termo de compromisso disciplinar (“Termo de Compromisso Disciplinar”), ou, ainda, instaurar
processo administrativo interno (“Processo Administrativo Interno”).
C.

Termo de Compromisso Disciplinar

As seguintes regras aplicam-se ao Termo de Compromisso Disciplinar:
Utilização: quando se constatar que o ato praticado pelo Colaborador tem alguma gravidade,
mas apesar de apontar conduta insatisfatória, não indicar incompatibilidade para o
desempenho das funções, a DdC pode optar por firmar um Termo de Compromisso.
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Objeto: por meio do Termo de Compromisso Disciplinar, o Colaborador reconhece a infração
causada pela conduta e reconhece igualmente a necessidade de ajuste às normas.
Prazo: tendo em vista que a finalidade de tal instrumento é a recuperação funcional do
envolvido, haverá um prazo estabelecido para a verificação do ajuste de sua conduta, que
não poderá superar 60 dias.
Acompanhamento: o superior imediato é responsável pelo acompanhamento e por zelar
pelas condições necessárias para o cumprimento integral do Termo de Compromisso
Disciplinar.
D.

Processo Administrativo Interno

As seguintes regras aplicam-se ao Processo Administrativo Interno:
Utilização: a instauração de Processo Administrativo Interno ocorrerá quando: (i) a infração
incorrida pelo Colaborador for grave, (ii) quando for passível de enquadramento no artigo 482
da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) que trata das hipóteses de dispensa do
colaborador por justa causa ou (iii) possam causar prejuízo à Gestora. São assegurados
neste procedimento ampla defesa e direito ao contraditório.
Responsabilização: após a conclusão do Processo Administrativo Interno, ponderada a
gravidade da ocorrência, o Colaborador pode ser responsabilizado e sujeitar-se a ações
disciplinares; sendo que a DdC tem autoridade para definir sua aplicação, conforme
determinação legal, às seguintes sanções:
(i) Reprimenda privada
(ii) Suspensão de até 30 dias; ou
(ii) Demissão.
E.

Dever de Reportar

Os Colaboradores entendem e aceitam que têm o dever ativo de prontamente reportar
suspeitas ou indícios de Violações.
Nenhum Colaborador deverá ser penalizado por reportar suspeitas ou supostas Violações.
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PARTE C – CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
I.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Como profissionais da área de Gestão de Patrimônio, os Colaboradores da Taler estão
comprometidos em fazer o que é certo e honrado, tendo como princípios a ética e a conduta
ilibada como parte de seus valores.
Este código de ética e conduta (“Código”), fundamentado nos princípios éticos da Taler,
orienta a conduta pessoal e profissional de todos, independentemente de cargo ou função
que ocupem, e regula o relacionamento com diferentes interessados. Ele revela o
compromisso de profissionalismo e transparência em todas as ações no trabalho da
empresa.
Nenhuma disposição do presente Código pode ser dispensada por qualquer sócio, associado
e ou funcionário sem a aprovação dos sócios fundadores da Taler e a divulgação pública
adequada.
II.

PRINCÍPIOS, VALORES E VISÃO QUE SUPORTAM ESTE CÓDIGO

A.

Princípios

Como profissionais, não deveremos assumir papel algum em qualquer preocupação externa
que influencie negativamente nossas responsabilidades dentro da Taler.
Diante de uma situação de potencial conflito, deveremos reporta-la ao DdC para análise,
criação de salvaguardas e medidas para evitar a materialização do conflito.
Faremos a divulgação integral e nos absteremos de discussões e deliberações quando o
nosso interesse pessoal puder interferir com os interesses da Taler ou dos clientes nos
negócios.
Quando trocarmos cortesias comerciais, refeições e entretenimento, evitaremos atividades
que poderiam criar ou, até mesmo, a aparentar que nossas decisões poderiam ter sido
comprometidas e ou influenciadas.
Nós respeitaremos os direitos e a propriedade dos outros, inclusive sua propriedade
intelectual, e só aceitamos as suas informações confidenciais ou segredos comerciais depois
de entender claramente nossas obrigações definidas em um acordo de confidencialidade ou
documento semelhante. Temos de proteger e preservar o patrimônio da Taler e de seus
clientes.
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Nós competiremos de forma justa, sem conluio ou colaboração com concorrentes para dividir
mercados, fixar preços, restringir a produção ou distribuição há clientes.
Nós não ofereceremos a ou pediremos vantagens de entes públicos ou privados em troca de
benefícios para nós mesmos ou para nossos negócios, adotando os mais altos padrões de
comportamento, preservando a nossa integridade pessoal e a da Taler.
B.

Valores

São valores da Taler:
-

Responsabilidade
Respeito Às Pessoas E Ao Meio Ambiente
Justiça
Honestidade
Integridade
Competência
Cidadania

C.

Visão

Na Taler;
Asseguramos que aqueles que procuram fazer negócios terão uma oportunidade justa
de competir;
Fornecemos informação completa e precisa para o uso em relatórios internos e
externos;
Buscamos constantemente recrutar, formar, promover e recompensar as pessoas com
base em seu desempenho e contribuição utilizando o princípio da meritocracia;
Cultivamos o respeito em todos os níveis hierárquicos – sócios, associados e
colaboradores - sem levar em conta a sua posição ou nível dentro da organização;
Prezamos obediência aos códigos de conduta e regras de negócios de concorrentes,
parceiros, fornecedores independentemente do país onde fazemos negócios sempre
cumprindo e em conformidade com as leis;
Cumprimos todas as leis, regras e regulamentos e ativamente promover a
sensibilização e a compreensão de todas as leis aplicáveis;
Promovemos a conscientização das leis contra abuso de informação privilegiada
imprópria e não tolerá-lo;
Valorizamos a concorrência aberta e leal e respeitar os direitos dos nossos clientes,
fornecedores e concorrentes como esperamos que nossos direitos sejam respeitados;
Encorajamos ativamente todos colaboradores, a reconhecer e relatar qualquer
preocupação sobre o comportamento ilegal ou antiético, e poder garantir que tais relatórios feitos de boa-fé - serão tratados de forma responsável e sem retaliação; e
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Buscamos criar um ambiente de trabalho onde podemos nos sentir livres para
expressar nossas opiniões e levantar questões e preocupações em um ambiente seguro e de
suporte, sem medo de represálias, a assédio.
III.

REPRESENTAÇÃO DA GESTORA

A.

Representação legal

A Gestora é representada pelo Gestor (em matérias gerais e representação legal) e pela sua
DdC nas matérias relacionadas com normas e regulação. Qualquer dúvida sobre a validade
de representação legal da Gestora deverá ser levada ao Gestor, este sempre respeitando
rigorosamente os artigos dispostos no contrato social da empresa.
B.

Comunicação com a Imprensa

Visando a resguardar os interesses da Gestora em função das informações de seus clientes,
da confidencialidade dos negócios, e da alta sensibilidade com que informações relacionadas
aos mercados, financeiro e de capitais, somente o Gestor pode manter qualquer tipo de
comunicação com jornalistas, repórteres, entrevistadores ou agentes da imprensa falada ou
escrita (a “Imprensa”).
Com prévia autorização do Gestor, eventualmente um Colaborador poderá participar de
entrevistas e assemelhados. Neste caso, deverá restringir-se a fazer comentários
estritamente técnicos, evitando-se o uso de juízos de valor desnecessários, devendo as
declarações ser pautadas pela cautela na divulgação de informações sensíveis. É esperado
do Colaborador que participar de entrevistas o uso de bom senso e educação quando estiver
representando Gestora.
C.

Comunicação com clientes

A comunicação com clientes deve ser pautada pela eficiência, rapidez, cortesia e precisão.
As perguntas dos clientes devem ser respondidas objetivamente, mesmo que a resposta
tenha cunho negativo. É vedada qualquer representação que garanta ou insinue garantia de
performance. O Colaborador deverá claramente separar opinião e fatos. As opiniões devem
ser acompanhadas da linha de raciocínio e dos fatos que lhes dão embasamento. Toda e
qualquer informação não-pública obtida a partir de diálogo com clientes é considerada
confidencial e, portanto, regida por este Manual.
Convém reforçar o compromisso da Taler em prestar um serviço de excelência para com os
seus clientes. Esse compromisso encontra ainda mais relevância tendo em vista que a Taler
realiza a distribuição de cotas dos fundos de investimento sob sua gestão.
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Nessa esteira, cabe ressalvar que a Taler conta com Políticas de KYC e AML, de Cadastro,
de Troca de Informações com Clientes e com Administrador Fiduciário, e de Suitability que
especificam de forma mais granular como deve ser o tratamento daqueles clientes para os
quais a Taler realiza a distribuição de cotas dos fundos de investimento sob sua gestão.
Logo, a Taler possui uma série de procedimentos formais capazes de cumprir com a sua
função como distribuidora das cotas dos fundos de investimento sob sua gestão, respeitando
os direitos dos Clientes e Potenciais Clientes.
Todo Colaborador deve buscar alinhar os interesses da Taler com os interesses de seus
clientes. Nenhum cliente deve ter tratamento preferencial por algum interesse ou sentimento
de ordem pessoal de qualquer Colaborador.
D.

Comunicação com terceiros

A comunicação e relacionamento com terceiros – fornecedores, outras entidades de
mercado, deve ser pautada pela ética, profissionalismo, cortesia e discrição. É vedado aos
Colaboradores assumir qualquer compromisso em nome da Gestora, formal ou
informalmente, sem que detenha autonomia para tal ou consentimento de um sócio.
E.

Contatos com concorrentes

O relacionamento com outras entidades de mercado – sejam elas concorrentes ou não –
observará as normas deste Manual bem como a prática habitual de mercado. Além disso, é
vedada aos Colaboradores a disseminação de boatos e de informações não-públicas sobre
terceiros (clientes ou não-clientes).
IV.

BENS E PROPRIEDADE DA GESTORA

A.

Propriedade da Gestora

Os ativos e bens da Gestora devem ser utilizados de forma ética, parcimoniosa e visando tão
somente o interesse da Gestora. Bens e serviços contratados como e-mail, internet,
telefones, entre outros são considerados ferramentas de trabalho, que não devem ser
utilizados de forma particular. A DdC se reserva o direito de monitorar o uso de tais bens sem
o prévio consentimento do Colaborador e relatar ao CC quaisquer incidências de uso
indevido.
Durante o expediente não será permitida a navegação em sites, uso de chats, canais de
bate-papo, senão os necessários para execução do trabalho. No correio eletrônico, deve ser
evitado o envio de mensagens ou arquivos pesados (acima de 5mb) que possam
sobrecarregar os nossos servidores.
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É proibida a recepção ou envio de imagens de conteúdo pornográfico, vídeos e músicas. O
da internet é somente autorizado com finalidades relacionadas a interesses e assuntos
profissionais.
Evitar o desperdício de materiais de escritório é um ato de qualidade. Um simples esforço de
atenção e mudança de hábitos no dia-a-dia pode propiciar uma economia significativa. Os
colaboradores não devem escrever cartas particulares em papel timbrado da empresa ou
sugerir, de alguma forma, estar falando em nome da organização. É proibida a utilização do
nome ou da influência da Gestora em causa própria.
Recursos de terceiros, utilizados no decorrer do trabalho, devem ser tratados com respeito,
lembrando sempre que a legislação proíbe o uso não autorizado de materiais protegidos por
direitos autorais.
B.

Propriedade intelectual

A lei de propriedade intelectual dispõe claramente que toda invenção e modelo de utilidade
pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de trabalho cuja execução se
deu durante o período de vínculo do Colaborador.
Todo material e documentos que estão na sede da Gestora, na rede corporativa ou nos
computadores pessoais usados para trabalho pelos seus colaboradores são de propriedade
da empresa. O uso de qualquer informação que consta nesse material deve ser
exclusivamente relacionado às atividades da Gestora, e a informação não pode de forma
alguma ser disseminada ou retransmitida.
Nenhum Colaborador será remunerado além da remuneração previamente acordada, por
qualquer trabalho que constitua invenção ou modelo de utilidade.
No caso específico de estudos criados internamente, sejam eles relacionados ou não à
estratégia de investimento da empresa, não é permitido divulgar sem autorização quaisquer
informações.
C.

Alçada de despesas e reembolsos

Os reembolsos são definidos nas alçadas superiores (Gestor). Pedidos de solicitação devem
obedecer à regra do bom senso de cada integrante da Gestora.
A manipulação de reembolsos de despesas, tais como almoços, táxis, estacionamento, entre
outros, é considerada falta grave e, se comprovada, resultará em penalidade julgada pelo
CC. Qualquer reembolso acima da alçada permitida poderá ser solicitado sempre que o
Colaborador tiver obtido aprovação prévia da diretoria para tal despesa
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PARTE D – CONFLITOS DE INTERESSE
I.

ASPECTOS GERAIS

A.

Definição

Conflitos de interesses são todas as circunstâncias em que relacionamentos ou fatos
relacionados aos interesses pessoais puderem interferir na objetividade e isenção necessária
na forma de atuação Gestora, tornando os negócios incompatíveis.
B.

Exemplos

São exemplos de conflitos de interesses as situações ou fatos em que há:
Influência quanto ao julgamento do Colaborador atuando em nome da Gestora;
Desvio de oportunidades de negócios da Gestora;
Concorrência com a atividade/negócio da Gestora;
Ocupação significativa do tempo ou da atenção dispensada pelo Colaborador,
diminuindo sua eficiência e produtividade em relação às suas tarefas profissionais;
Prejuízo à reputação do Colaborador ou à imagem da Gestora; e
Caracterização de benefícios exclusivos ao Colaborador às expensas da Gestora.
C.

Dever de prevenir

O Colaborador deve evitar a existência de conflitos de interesse, além de atentar
cuidadosamente para situações envolvendo familiares ou parentes.
D.

Dever de informar

A Gestora preocupa-se em evitar circunstâncias que possam produzir conflito de interesses,
sejam em situação de colisão de interesses da Gestora com os dos Colaboradores, seja com
os dos Clientes. Em caso de dúvida, o potencial conflito de interesse deverá ser levado ao
conhecimento do CC, que definirá a linha de ação a ser tomada.
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II.

PRESENTES E DIVERSÕES

A.

Definições

“Diversões”: refeições de negócios, os eventos esportivos, musicais, culturais, e as
recepções privadas, viagens e outros convites ou vantagens econômicas do mesmo gênero.
“Presentes”: quaisquer gratuidades, favores, descontos, hospitalidade, empréstimos, ou
qualquer de valor monetário, assim como treinamento, transporte, viagens domésticas ou
internacionais, alojamento e refeições, objetos como brindes, objetos de valor, vantagens
econômicas, e descontos.
B.

Regra geral

Colaboradores podem dar e receber Presentes e Diversões desde que não excedam USD
100,00 e não sejam excessivos ou luxuriosos. Tampouco podem os presentes aceitos dar a
aparência de terem sido ofertados para aumentar a influência sobre quem os recebe. Devem
ser encarados como cortesia ou parte da estratégia de marketing e divulgação.
Estão vedadas vantagens econômicas quaisquer que forem oferecidas ou recebidas de
partes com que a Gestora estiver com negociações pendentes ou em aberto.
C.

Dever de informar

Quaisquer Presentes ou Diversões deverão ser sempre informados à Diretoria de
Compliance em formulário específicos, inclusive os excessivos ou luxuriosos que estejam
abaixo do valor informado acima.
D.

Situações específicas

1.

Receber diversões em situações de negócios

Colaboradores podem ser convidados a jantares de negócios, eventos esportivos, e outras
Diversões às expensas de prestadores de serviços e parceiros comerciais. Todavia,
quaisquer Diversões cujo valor seja superior a USD 100.00 devem ser objeto de consulta
prévia e autorização. Em caso de shows e eventos de grande procura em que houver sobre
preço, desconsiderar-se- á o valor de face da atração, e o valor com ágio deve ser utilizado
para verificação do limite indicado acima. Caso a DdC não autorize dentro de sua
discricionariedade, ou caso o valor das Diversões ultrapasse USD 250,00, o Colaborador fica
proibido de aceitá-las.
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2.

Receber presentes de fornecedores e parceiros comerciais

Colaboradores podem receber Presentes de fornecedores que não sejam excessivos ou
luxuriosos. Todavia, quaisquer Presentes cujo valor agregado anual seja superior a USD
100.00 devem ser objeto de consulta prévia e autorização da DdC. Para o caso em que o
mesmo ofertante presenteie o Colaborador com vários Presentes ao longo do ano, o limite
indicado acima deve ser calculado como a soma anual dos valores de cada um dos
Presentes oferecidos. Caso a DdC não autorize, ou caso o valor agregado do Presente
ultrapasse USD 250,00, o Colaborador fica proibido de aceitá-lo.
3.

Oferecer presentes ou diversões em situações de negócio

Colaboradores estão proibidos de oferecer ou custear Diversões e Presentes para clientes e
parceiros comerciais. Excepcionalmente a DdC pode autorizar que (i) refeições de valor
inferior a USD 100,00 per capita sejam oferecidos a clientes e parceiros comerciais; (ii)
passagens aéreas ou despesas de viagem de valor inferior a USD 250,00, desde que
oferecidas em conexão com processos de due diligence, ou como reembolso de despesas
feitas no estrito curso do trabalho; ou (iii) brindes de valor inferior a USD 50,00 sejam
oferecidos a clientes como produto de ações de marketing institucional. Neste último caso,
todavia, o valor agregado anual de presentes oferecidos a um mesmo cliente não pode ser
superior a USD 250,00. Quaisquer outros tipos de Diversões ou Presentes são proibidos.
III.

NEGOCIAÇÕES PESSOAIS

A.

Normas gerais.

Os investimentos efetuados em benefício próprio no mercado financeiro pelos Colaboradores
não devem interferir no desempenho das atividades profissionais.
Devem, igualmente, ser totalmente separados das operações realizadas em nome da
Gestora para que sejam evitadas situações que configurem conflito de interesses.
Em relação aos investimentos monitorados ou cuja realização seja necessária autorização,
tais investimentos deverão ser realizados via mesa de negociação da Gestora.
Colaboradores devem ter como objetivo preservar sua própria reputação, assim como a
imagem da Taler.
B.

Informações sobre investimentos pessoais.

Colaboradores se comprometem fornecer à DdC informações sobre suas transações
pessoais, posições e carteira pessoal de investimentos, e contas de custódia e prestadores
de serviços. Ao ingressar na Gestora, o Colaborador deverá reportar os seus Investimentos
24

Pessoais por meio do Termo de Compromisso anexo ao presente Manual. Do mesmo modo,
trimestralmente o mesmo reporte deverá ser atualizado. Somente o CC e a DdC poderão ter
acesso às informações prestadas pelo Colaborador em relação a seus investimentos
pessoais. No entanto, nos termos das normas da CVM, o Colaborador autoriza a Gestora a
divulgar, caso necessário, informações sobre resgates pessoais de cotas de fundos da casa.
C.

Proibições

Colaboradores estão proibidos de:
negociar títulos, índices setoriais, empréstimos, derivativos ou outros instrumentos de
empresa alguma (e respectivos grupos) que atue em alguns dos setores que a Taler esteja
fazendo negócios;
realizar diretamente, ser contraparte ou ser beneficiário de transações que envolvam
títulos ou valores mobiliários objeto de ordens de compra ou venda por parte da Taler ou de
qualquer cotista antes que tal ordem tenha sido cumprida.
assumir riscos excessivos ou de difícil mensuração que possam comprometer o seu
próprio equilíbrio financeiro e, assim, lesar seu desempenho no trabalho;
D.

Fundos “da casa”

Nos termos das orientações da CVM, Colaboradores são estimulados a investirem em
valores mobiliários via fundos disponibilizados pela Gestora (tais fundos, os “Fundos da
Casa”). O investimento em Fundos da Casa pode alinhar interesses entre Colaboradores e
Investidores e Colaboradores e a Gestora, evitando conflitos e economizando custos de
transação.
IV.

NEGOCIAÇÕES DA GESTORA

A.

Aspectos Gerais

A Gestora faz planejamento financeiro, gestão de patrimônio e gestão discricionária de
fundos de investimento e carteiras para famílias e investidores high net worth. No curso de
suas atividades, a Gestora pode negociar ativos em mercado, executando ordens e
operando com corretoras e outros intermediários. Na maior parte dos casos em que executa
ordens em nome de fundos ou clientes, a Gestora o faz para adquirir e vender ativos de
renda fixa, crédito e ações. A Gestora também adquire cotas de fundos de investimento de
terceiros e, a pedido de clientes, derivativos para hedge.
Como agente de seus clientes e fundos, tem responsabilidade fiduciária de agir para
conseguir, nas circunstâncias de mercado, preços e condições de execução mais favoráveis
para negócios com valores mobiliários em nome de clientes e fundos. Deve, deste modo,
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cultivar transparência e franqueza em relação a potenciais conflitos de interesse, práticas de
remuneração, benefícios indiretos, e outros fatores que possam interferir na escolha de
prestador de serviço. Por essa razão, mantém política de best execution, buscando os
melhores interesses de seus clientes.
B.

Escopo da política

Na maior parte dos casos em que executa ordens em nome de fundos ou clientes, a Gestora
o faz para adquirir e vender ativos de renda fixa, crédito e ações. A Gestora também adquire
cotas de fundos de investimento de terceiros e, a pedido de clientes, derivativos para hedge.
Alguns dos fundos de investimento, principalmente no caso dos fundos de investimento
imobiliário, são fechados e podem ser negociados em mercado organizado. Esta política
aplica-se primordialmente às negociações com ativos registrados em sistemas eletrônicos da
BM&F Bovespa e CETIP que envolvam crédito ou derivativos negociados em bolsa ou
balcão.
C.

Objetivos da política de negociações e best execution

Os objetivos da política de negociações da Gestora são os seguintes: (i) obter, nas
circunstâncias existentes de mercado, best execution; (ii) prevenir conflitos de interesse e o
uso dos ativos dos clientes em benefício de terceiros; (iii) prevenir e evitar o envolvimento de
Colaboradores em situações apresentando riscos de violações de deveres fiduciários; (iv)
permitir a detecção de riscos potenciais de violações da política; (v) reprimir ações que criem
riscos para a ética, integridade e reputação; (vi) reduzir o custo de enforcement interno; e (vii)
orientar e treinar Colaboradores para identificar, prevenir, evitar e reprimir situações de risco
e violações à política.
D.

Deveres

Os deveres principais da Gestora em relação à best execution são os seguintes: (i) dever de
considerar preços, custos, velocidade, probabilidade de execução e liquidação, tamanho,
natureza de ordens e quaisquer outros elementos relevantes para a estratégia; (ii) dever de
colocar os interesses dos clientes acima de seus próprios; (iii) dever de minimizar o risco de
conflito de interesse; (iv) dever de ativamente evitar transações conflitadas, arranjos de softdolar, e negociações paralelas sem a necessária transparência e consentimento do
interessado; e (v) dever de reverter todo e qualquer benefício direta ou indiretamente
recebidos em relação à execução de ordens de clientes.
E.

Mecanismos específicos

A política de best execution da Gestora é baseada em cinco mecanismos principais:
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Valuation independente: os ativos são avaliados independentemente de cotações de
mercado ou avaliações de terceiros. Considerando que certos ativos têm baixa liquidez, o
spread entre ofertas pode ser elevado, e a volatilidade de preços, elevada. Cotações,
portanto, podem ser enganosas. A Gestora mantém especialistas em precificação de ativos
para evitar estes problemas;
Supervisão de “Diretos”: negócios diretos (“Diretos”) são transações em que um
operador de bolsa ou balcão se propõe a comprar ou vender um mesmo ativo para
comitentes diversos. Diretos acontecem quando a Gestora, seja a pedido dos clientes, seja
em vista da estratégia de alocação, necessita transferir um ativo da carteira de um cliente
para a carteira de outro. Tais transações somente acontecem se no interesse de ambos os
clientes, com os devidos disclosures e aceites, a preços prévia e independentemente
definidos pela área de valuation da Gestora, e dentro dos parâmetros e procedimentos do
mercado ou balcão em que o ativo está registrado;
Pré-autorização de corretoras baseada em critérios objetivos e rotinas de avaliação: a
Gestora somente opera com corretoras pré-selecionadas com base nos seguintes critérios:
capacidade de execução e habilidades da corretora (habilidade de executar trades de
diferentes tipos de tamanho, tipos e papel); confiabilidade dos sistemas de comunicação e
negociação da corretora; comissões e descontos; e reputação, saúde financeira da corretora
e de seu grupo financeiro
Revisão periódica de políticas: revisão periódica e sistemática das políticas de
corretoras autorizadas; e
Recusa de vantagens e serviços em troca de preferência de execução: A Gestora não
aceita serviços que não sejam pesquisa (quaisquer serviços proibidos, “Serviços Proibidos”).
Execução de ordens: A execução de ordens procura fazer com que as alterações de posição
se dê de maneira eficiente, com minimização de custos e execução aos preços desejados.
As ordens podem ser colocadas tanto por telefone. Atualmente, a quase totalidade das
ordens é executada via sistema eletrônico, e o uso telefônico é esporádico, servindo como
potencial método de execução em caso de problemas no sistema de execução.
V.

RATEIO E DIVISÃO E OPORTUNIDADES

A.

Aspectos gerais

Genericamente, o rateio e divisão de ordens se dará da seguinte forma:
Preço: as ordens serão divididas de maneira que as carteiras de valores mobiliários
tenham o preço mais próximo possível do preço médio da totalidade das ordens de todas as
carteiras num mesmo dia e numa mesma corretora, para um mesmo ativo;
Alocação: o rateio de quantidades se dará proporcionalmente às quantidades
originais das ordens, podendo haver alguma diferença por conta de arredondamentos face à
presença de lotes mínimos.
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B.

Rateio de ordens – títulos públicos e taxas

A alocação de títulos públicos e taxas acontece via fundos de investimento geridos pela
Gestora (Fundos de renda fixa pré ou pós e fundos DI) ou diretamente no portfólio de clientes
que possuem fundos exclusivos ou carteiras administradas. A estratégia de alocação e a
composição das carteiras dos fundos é definida com antecedência e monitorada
continuamente pela equipe de gestão. O tamanho e a proporção da exposição dos clientes a
essas estratégias é também definida pelos estrategistas da Gestora, que determinam o
tamanho das alocações com base em dois critérios principais: (a) acordo com análises
fundamentalistas e econômicas, sempre considerando o preço dos papéis; e (b) estratégia e
perfil de cada um dos clientes. O rateio, portanto, é feito no mesmo preço médio e
proporcionalmente entre os fundos coletivos, fundos exclusivos e carteiras.
C.

Rateio de ordens – derivativos

Em relação a futuros e derivativos listados, tais operações estão fundamentalmente
relacionadas à proteção de patrimônio (hedging) ou a pedido de clientes. Assim, o uso dos
mesmos tenha sido muito limitado e se espera que continue dessa forma. Além disso, o
montante sob gestão da empresa e seu volume diário de operações são pequenos
comparados aos volumes negociados diariamente pelos ativos da carteira, de maneira que
ordens são facilmente executadas. Estratégias envolvendo derivativos são customizadas de
acordo com a estratégia e perfil de cada um dos clientes.
D.

Rateio de ordens – crédito privado e fundos cotados em bolsa

Crédito privado pode ser adquirido por fundos de investimento multimercado coletivos
geridos pela Taler ou diretamente por fundos exclusivos e carteiras administradas. Os ativos
de crédito são oferecidos aos fundos coletivos, exclusivos e carteiras nos termos de suas
respectivas políticas de investimento. Caso haja capacidade ou interesse de aquisição, são
alocados de forma proporcional à oferta de ativos. Nos casos de fundos exclusivos e
carteiras administradas, os clientes poderão recusar ofertas.
Fundos cotados em bolsa são fundamentalmente exposições em ETF’s e ativos imobiliários
e são adquiridos nos termos da alocação especificada pelos clientes. Não há fundos
coletivos administrados pela Taler dedicados a esse ativo.
E.

Oportunidades de investimento em fundos

Fundos de gestores terceiros podem ser adquiridos por fundos de investimento cotas de
fundos de investimento (“FICs”) ou fundos de investimento em ações (“FIAs” e “FICFIAs”),
fundos de investimento multimercado (“FIMs” e “FICFIMs”) e fundos de investimento em
crédito privado (“FIDCs”) coletivos geridos pela Taler ou diretamente por fundos exclusivos e
carteiras administradas. Os fundos de terceiros são oferecidos aos fundos coletivos,
exclusivos e carteiras nos termos de suas respectivas políticas de investimento. As ordens
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de compra e venda de fundos são realizadas com relação a cada um deles. As operações
são especificadas por fundo em vista de seu perfil de aquisição, cronograma financeiro, e
programação de liquidez.
Ordinariamente, a maior parte dos fundos de investimento investidos são abertos e, portanto,
as oportunidades de investimento não são escassas. Todavia, certos fundos de asset
managers podem fechar para novos investimentos, o que impede alocações de novos
clientes. As oportunidades escassas serão oferecidas a clientes específicos de forma
simultânea e de acordo com a estratégia dos produtos que tais clientes possuem. Caso haja
capacidade ou interesse de aquisição, são alocados de forma proporcional à oferta dos
ativos. Nos casos de fundos exclusivos e carteiras administradas, os clientes poderão
recusar ofertas.
VI.

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

A.

Definição

Informação privilegiada (“insider information”) é definida como aquela que não é de domínio
público e que tenha impacto material na avaliação dos ativos de um determinado emissor, ou
conjunto de emissores ou do mercado em geral, e que foi obtida de forma privilegiada (em
decorrência da relação profissional ou pessoal mantida com um cliente, com pessoas
vinculadas a empresas analisadas ou investidas ou com terceiros).
Exemplos de informações privilegiadas são informações verbais ou documentadas a respeito
de resultados operacionais de empresas, alterações societárias (fusões, cisões e
incorporações), informações sobre compra e venda de empresas, títulos ou valores
mobiliários, inclusive ofertas iniciais de ações (IPO).
B.

Vedações

É vedada aos Colaboradores qualquer tipo de operação em mercado financeiro que seja
realizada de posse de informação privilegiada, seja esta operação para benefício dos fundos
geridos, seja para Investimentos Pessoais. Além disso, é vedada a comunicação de
informação privilegiada a terceiros.
C.

Dever de comunicar

Caso os Colaborares tenham acesso, por qualquer meio, a informação privilegiada, deverão
levar tal circunstância ao imediato conhecimento da DdC, indicando, além disso, a fonte da
informação privilegiada assim obtida. Tal dever de comunicação também será aplicável nos
casos em que a informação privilegiada seja conhecida de forma acidental, em virtude de
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comentários casuais ou por negligência ou indiscrição das pessoas obrigadas a guardar
segredo.
VII.

MANIPULAÇÃO DE MERCADO

A.

Definição

São definidas como “Manipulação de Mercado” as práticas ou dispositivos que, mesmo que
potencialmente, interfiram no correto funcionamento do mercado de valores mobiliários. São
proibidas, nos termos da Instrução CVM nº 8/79 quatro tipos principais de infrações:
a) criação de condições artificiais de demanda: condições criadas em decorrência de
negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa
provocarem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de
valores mobiliários;
b) manipulação de preços no mercado de valores mobiliários: a utilização de qualquer
processo ou artifício destinado, direta ou indiretamente, a elevar, manter ou baixar a cotação
de um valor mobiliário, induzindo, terceiros à sua compra e venda;
c) operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários: operação em que se utilize ardil
ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter
vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou
para terceiros;
d) prática não eqüitativa no mercado de valores mobiliários: prática de que resulte, direta ou
indiretamente, efetiva ou potencialmente, um tratamento para qualquer das partes, em
negociações com valores mobiliários, que a coloque em uma indevida posição de
desequilíbrio ou desigualdade em face dos demais participantes da operação.
B.

Tipos

Entre as formas de Manipulação de Mercado catalogadas, encontram-se as seguintes
práticas:
“Zé-com-zé”: (“Wash Trades”) comprar e vender a mesma ação de modo a mover os preços
praticados nos mercados;
“Pools”: acordos dentro de um mesmo grupo de traders para delegar a um gestor os
poderes para negociar uma ação específica por um período determinado de tempo;
“Churning”: entrar com ordens de compra e venda no mesmo preço;
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“Stock Bashing / Pump and Dump”: fabricar informações falsas ou enganosas sobre um ativo
com o objetivo de aumentar ou deprimir o preço, e realizar uma venda ou uma compra após
a mudança de preço;
“Bear Raid”: vender a descoberto uma ação ou utilizar informações negativas para conseguir
ganhos de curto prazo;
“Lure and Squeeze”: vender ação de empresa em problemas com o conhecimento de que tal
empresa utilizará ações para solucionar sua situação com credores.
C.

Ações preventivas e integridade do processo de investimento

Como forma de proteção, a Gestora também busca preservar a integridade do processo de
investimento de modo a garantir que decisões de compra e venda de ativos sejam baseadas
em análises aprofundadas que sejam devidamente registradas e documentadas por
evidências. Tem-se dois tipos de integridade:
integridade em investimentos de longo prazo, baseada na análise fundamentalista de
ativos;
integridade na análise, baseada em material original ou proprietário produzido pela
própria Gestora, processo endógeno de obtenção de informações sobre ativos e
companhias, e proteção de informações privilegiadas.
D.

Mecanismos de proteção

A Gestora utiliza-se dos seguintes mecanismos específicos de prevenção de manipulação: (i)
controle de fluxos de informações; (ii) monitoramento de traders e centralização das ordens
em nome da Gestora; (iii) detecção de atividades suspeitas e atividades de risco; (iv)
treinamento e orientação de Colaboradores; (v) política de negociações pessoais restritivas,
com disclosure mandatório de operações.
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PARTE E – PLANEJAMENTO FINANCEIRO
I.

ASPECTOS GERAIS

A.

Definição

O planejamento financeiro permite uma visão consolidada do patrimônio, identificando a
importância de cada classe de ativo, suas receitas, despesas, performance, valores,
eficiência fiscal, estrutura sucessória e operacional. Proporciona, portanto, a tomada de
decisões transparentes e racionais, considerando o perfil, os objetivos, as necessidades e as
aspirações de todos os envolvidos no processo. Cabe ressaltar que a atividade de
Planejamento Financeiro não engloba a atividade de Consultoria de Valores Mobiliários.
B.

Processo de Planejamento Financeiro

A Taler avalia a composição patrimonial do cliente em sua totalidade, padrão de vida,
objetivos e necessidades, elaborando diagnóstico e plano de ação com os ativos financeiros
e não financeiros, com a finalidade de auxiliar no processo de tomada de decisão de
investimento. Após a análise e consolidação do patrimônio e análise da performance e risco
dos ativos que compõem o patrimônio, é elaborado um diagnóstico gerando um plano de
ação, onde são levadas em consideração as necessidades atuais e futuras do cliente. Na
implementação do plano de ação o cliente decide se irá continuar com a empresa através de
um serviço de controladoria, que inclui alocação de ativos financeiros.
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PARTE F – DISTRIBUIÇÃO
I.

ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO

A.

Aspectos Gerais

1.

Programa de distribuição

A Gestora optou por exercer a atividade de distribuição dos fundos de investimentos que
administra. Por essa razão, nos termos do art. 30, II, da Instrução CVM 558, a Gestora
indicou um Diretor responsável pelo cumprimento de normas relativas à atividade de
distribuição. Além disso, mantém um programa de que envolve quatro políticas essenciais:
cadastro; suitability; AML; e troca de informações.
2.

Início das atividades de distribuição

As atividades de distribuição estão projetadas para se iniciarem em janeiro de 2019. Durante
o segundo semestre de 2018 o website da Gestora será adaptado para as novas normas.
Outras políticas, notadamente suitability, AML e cadastro já foram desenhadas, estão
descritas abaixo, e a implementação já foi finalizada. Durante o ano de 2018, portanto, a
Gestora não realizará distribuição de fundos próprios, foram feitos arranjos para que os
respectivos administradores sejam mantidos nessa tarefa até o início de 2019.
B.

Governança

Responsável: A Gestora designou a Sra. Maria Emmanouilides como a Diretora de
Distribuição (“DdD”). Além deste papel, a Sra. Maria Emmanouilides também opera como
Diretora de Suitability (“DsS”) conforme descrito abaixo.
Responsabilidades: A Diretora de Distribuição é responsável pela observação das normas
específicas da CVM sobre:
a)
Cadastro de clientes, de conduta e de pagamento e recebimento de valores aplicáveis
à intermediação de operações realizadas com valores mobiliários em mercados
regulamentados de valores mobiliários. Regidas pela instrução CVM 505/11 (“Cadastro”);
b)
Dever de verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do
cliente. Regidas pela instrução 539/13 e pela Deliberação nº 78 da Anbima (“Suitability”); e
c)
Troca de informações entre a Gestora em quanto distribuidora de cotas, os clientes e
administrador de fundos de investimento. Regidas pela instrução CVM 505/11.
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Fazem parte dessas incumbências:
treinar continuamente Colaboradores;
zelar pela manutenção da confidencialidade das informações dos clientes;
zelar pelo cumprimento das normas de regulação e autorregulação aplicáveis à
atividade de distribuição
organizar evidências do cumprimento das obrigações e processos fundamentais de
distribuição;
atualizar a política de distribuição; e
comunicar todos os Colaboradores de eventuais alterações.
A Diretoria de Compliance é responsável pela identificação, o cadastro, o registro, as
operações, a comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa referentes aos
crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores (“AML”).
Poderes e autoridade: A Diretoria de Distribuição tem poderes e autoridade para:
(i)
planejar, definir e implementar as ações de distribuição da Gestora;
(ii)
preparar materiais de divulgação;
(iii)
treinar Colaboradores, estruturar a área de relações com investidores, e desenvolver
sistemas de gerenciamento de relações com investidores; e
(iv)
prevenir, disciplinar e reprimir violações de Colaboradores às normas de distribuição.
Abrangência: A presente política deve ser observada por todos os Colaboradores da Taler
que atuarem na atividade de distribuição das cotas dos fundos de investimento que a
Gestora administra.
C.

Limites da atuação

A atuação da Gestora na distribuição de produtos financeiros está limitada às cotas dos
fundos de investimento que administra.
D.

Reclamações de investidores

A Gestora leva a sério reclamações de clientes. Nesse contexto, todos os funcionários são
obrigados a completar um formulário formal de reclamação a fim de documentar quaisquer
reclamações recebidas por Investidores. O uso deste formulário também permitirá que a
Gestora localize e documente a resolução para a tal queixa. Reclamações e denúncias
também podem ser enviadas ao e-mail operacional@taler.com.br
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II.

AML, CADASTRO E SUITABILITY

A.

Cadastro e abertura de contas

No caso de gestão de carteiras de valores mobiliários, a Gestora adota a política de análise e
identificação dos investidores (“conheça seu cliente” – “know your client”). Os clientes da
Gestora deverão estar devidamente cadastrados previamente ao início das atividades. Caso
o Colaborador suspeitar de qualquer dado ou informação de um cliente, deverá reportar tal
acontecimento ao DdC para que seja determinado se o cliente deverá ou não ser aceito.
Para os clientes em que a Gestora atuará também distribuidora, reterá uma cópia digital da
ficha cadastral completa dos clientes, bem como cópia digital da documentação enviada aos
administradores.
A Taler tomará as medidas necessárias para identificação dos clientes através de controles
existentes e somente os aceitará após a conclusão deste processo. O controle se dará
através de reuniões com os clientes prospectivos e ativos baseado na aprovação e revisão
do KYC.
Por fim, a Gestora, como gestora e consultora de clientes, e os administradores dos fundos,
cooperam para estabelecer procedimentos comuns de cadastro de investidores. Obter
informações precisas e completas sobre o investidor é essencial. Se o Investidor se recusar
em oferecer certas informações exigidas por lei, o pedido do cliente pode ser recusado.
Documentos de contas exigidos podem variar de acordo com o tipo de conta a ser aberta.
1.

Processo de identificação de pessoas físicas

A identificação deverá satisfazer as exigências bancárias através de documentos oficiais de
identificação ou qualquer outra comprovação adequada conforme o caso. Poderão ser
exigidos:
-

Ficha Cadastral;
RG (Registro Geral);
CPF (Cadastro de Pessoa Física);
Comprovante de Residência;
Extratos e Certificados;
Procuração (Em caso de representação por procuradores)

Adicionalmente, poderão ser exigidos documentos como cópia de Declaração de Imposto de
Renda ou comprovante de origem de recursos.
A ficha cadastral (vide Anexo 5) utilizada pela Taler que deverá ser preenchida em sua
plenitude pelos seus investidores, comporta as seguintes informações:
35

Nome Completo;
Sexo;
Estado Civil;

-

Nacionalidade;
Naturalidade;
Data de Nascimento;
Documento de identificação (número, tipo, data de expedição e órgão expedidor);
CPF;
Escolaridade;
Nome do Pai e da Mãe;
Telefones para contato;
Endereço residencial completo;
E-mail;
Nome e CPF do Cônjuge ou Companheiro;
Profissão;
Ocupação/Fonte de Recursos;
Renda e patrimônio;

2.

Processo de identificação de pessoas jurídicas

A Gestora poderá exigir os seguintes documentos:
Ficha Cadastral;
Cópia autenticada do comprovante de endereço (só serão aceitas contas de consumo
de concessionárias públicas, conta de luz, gás, telefone) onde se encontra instalada a
empresa;
Cópia autenticada Estatuto/Contrato Social, Atas, Alterações Contratuais, Ata de
Eleição da Diretoria, Ata de Eleição do Conselho de Administração - registrado na Junta
Comercial ou outro órgão competente.
Cópia de comprovante de CNPJ ativo e desincumbido;
Cópia autenticada Procuração atualizada dos Procuradores da Empresa;
Cópia autenticada do CPF, RG e Comprovante de Residência dos procuradores /
sócios/ mandatários da empresa; e
Cópia autenticada do Balanço Patrimonial assinado pelo contador responsável.
A ficha cadastral (vide Anexo 6) utilizada pela Taler que deverá ser preenchida em sua
plenitude pelos seus investidores, comporta as seguintes informações:
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Razão Social;
Nome Fantasia;
CNPJ;
Inscrição estadual;
Inscrição Municipal;
Data de Constituição;
Identificação de registro;
Atividade Econômica Principal;
CNAE;
Forma de Constituição;
Controle Acionário (Nacional/Estrangeiro);

-

Dados dos Administradores/Diretores/Conselho de Administração/ Procuradores;
País;
Endereço da sede social completo;
Telefone;
E-mail;
Site;
Endereço para correspondência;
Países de domicílio fiscal;
Contas bancárias próprias;
Patrimônio Líquido;
Faturamento Bruto;
Total do Ativo;
Lucro Líquido;
Objetivo do investimento do cliente;
Composição acionária (dados dos principais acionistas);
Participações societárias ou empresas controladas;
Sociedades coligadas;
Referências comerciais

Após a efetivação do cadastro do investidor, a Taler procederá no colhimento da assinatura
do respectivo termo de adesão ao fundo de investimento gerido, de forma a finalizar os
procedimentos de recepção do cliente à estrutura.
Verificada qualquer inconsistência, o DdC poderá realizar os procedimentos de comunicação
de indícios de atividade suspeita junto aos órgãos reguladores (COAF).
3.

Processo de Aprovação de Novos Clientes

Para aprovação de novos clientes, os seguintes procedimentos são seguidos:
Pré-aprovação Comitê de Compliance – DCC
Preparação dos formulários de KYC (Know your Customer) pelo advisor contendo
todos os detalhes do Cliente (incluindo Restrições de Investimento, Possível Necessidade de
Liquidez, Objetivo do Investimento e Origem do Patrimônio), sendo este assinado pelo
cliente, pelo advisor e por um sócio da Gestora;
Consulta do Cliente via SERASA (Credit Bureau para pessoa física e Relato para
Pessoa Jurídica na pré-aprovação;
Pessoas Expostas Politicamente (ver definição abaixo) só poderão ser aprovadas com
o aval do sócio.
4.

Pessoas Politicamente Expostas (“PEPs”);

São consideradas politicamente expostas aquelas pessoas que desempenham ou tenham
desempenhado, nos últimos 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas
relevantes, no Brasil ou em outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim
como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.
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Além disso, são exemplos de situações que caracterizam relacionamento próximo e
acarretam o enquadramento de cliente como pessoa politicamente exposta:
Constituição de pessoa politicamente exposta como procurador ou preposto; e
Controle, direto ou indireto, de cliente pessoa jurídica por pessoa politicamente
exposta.
O cliente da Taler, através da ficha cadastral, é obrigado a se autodeclarar, caso o seja ou
torne-se, pessoa politicamente exposta, no momento do cadastramento ou atualização do
mesmo.
A Gestora considera que os investidores que são pessoas politicamente expostas tem um
risco maior, comparando-os com outros investidores.
5.

Pessoas em “Atenção Especial”;

Foram definidas no sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, ocupações profissionais e
ramos de atividades consideradas como de “Alto Risco”, por serem incompatíveis com
determinadas operações realizadas no Mercado Financeiro, ou serem mais suscetíveis de
envolvimento intencional (ou não) em crimes de lavagem de dinheiro. As profissões e
atividades consideradas de “Alto Risco” pela Taler são aquelas consideradas pelos Órgãos
Reguladores e Autorreguladores, resguardando-se o direito da Taler de considerar outras
profissões e atividades desde que haja justo motivo. As seguintes Profissões e/ou Ramos de
Atividade são consideradas de “Alto Risco”:
Ligas/Agremiações e Escolas de Samba;
Agências de Câmbio (“Doleiros”);
Partidos Políticos e Fundos Partidários (Políticos e Respectivos Cônjuges, Irmãos,
Filhos e Assessores);
Polícia (Civil e Militar);
Ligas/Agremiação, Clubes de Futebol e Dirigentes - “Cartolas” (Jogadores de Futebol,
Cônjuges, Assessores e Demais Pessoas Físicas Ligadas);
Igrejas/Entidades Religiosas;
Entidades de Caridades;
Loterias e Casas de Jogos em Geral;
Boates / Casas Noturnas;
Motéis;
Organização Não Governamental;
Postos de Combustível (Não Ligados a Distribuidoras de Combustível);
Empresas de Transporte Municipal (Em Especial as relacionadas a Vans);
Empresas de Assessoria - Lobby;
Empresas Cujo Sócio Majoritário Seja Domiciliado em “Jurisdição Vedada”;
Corretora de Imóveis.
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Cabe destacar que pessoas residentes em locais fronteiriços devem ser igualmente
identificadas como de alta suscetibilidade para a participação em atividades atreladas à
lavagem de dinheiro, bem como pessoas domiciliadas/constituídas em países considerados
de “Alto Risco”, “Paraísos Fiscais” ou que tenham “regimes fiscais privilegiados” pelos
Órgãos Reguladores e Autorreguladores.
Clientes de Private Banking e Investidores não residentes também são consideradas
Pessoas em “Atenção Especial”, seja pela dificuldade na obtenção de informações a respeito
de sua atividade econômica e patrimônio, ou pela utilização de estruturas de difícil
identificação do beneficiário final.
Por fim, podem ser caracterizados como clientes “suspeitos”, as pessoas físicas ou jurídicas
já envolvidas com crime de lavagem ou que receberam qualquer tipo de publicidade
negativa.
6.

Atualização de Cadastro de Clientes;

A Área de atendimento será responsável pela atualização do cadastro do cliente em períodos
pré-determinados (24 meses) e/ou quando existirem grandes alterações, de forma a garantir
a consistência e a integridade das informações.
A frequência destas revisões dependerá da dimensão, complexidade e do risco do
relacionamento.
As revisões feitas de Pessoas em “Atenção Especial” e dos PEPs devem exigir o
envolvimento de um sócio.
B.

Processo anti-lavagem de dinheiro (“AML”)

1.

Aspectos gerais

Lavagem de dinheiro é um crime grave potencialmente relacionado com financiamento de
atividades terroristas ou corrupção. É objeto de extensas normas governamentais que
impõem requerimentos em instituições financeiras, tais como bancos, corretoras, consultores
de investimentos e seus funcionários, a fim de detectar e prevenir potenciais atividades de
lavagem de dinheiro. Esta é uma obrigação de cada Colaborador.
2.

Responsabilidades

A Gestora nomeou o DdC como diretor responsável pela política AML da Gestora, sendo
responsável pela supervisão dos procedimentos.
A responsabilidade de controle para prevenção de Lavagem de Dinheiro será feita através de
um monitoramento rigoroso via aprovação do cliente (DCC (Pré aprovação do cliente), KYC,
Comitê, Pesquisas) e verificação diária das posições pelos Colaboradores (Área de
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Negócios) usando relatórios recebidos da Área de Back Office em conjunto com o de acordo
da Área de Compliance.
3.

Indícios de Lavagem de Dinheiro

Em conformidade com o estipulado na regulamentação, é de suma importância que os
Colaboradores tenham conhecimento das operações que configuram indícios de lavagem de
dinheiro. São considerados indícios de lavagem de dinheiro, as operações:
‐

Cujos valores se afigurem objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional e
a situação financeira patrimonial declarada;

‐

Realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas partes, nas quais
haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos;

‐

Evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou frequência de negócios
de qualquer das partes envolvidas;

‐

Cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício para
burla da identificação dos efetivos envolvidos e/ou beneficiários respectivo;

‐

Cujas características e/ou desdobramentos evidenciem atuação, de forma contumaz,
em nome de terceiros;

‐

Que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada relativamente às
modalidades operacionais usualmente utilizadas pelo(s) envolvido(s);

‐

Realizadas com finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente,
fundamento econômico;

‐

Com a participação de pessoas naturais residentes ou entidades constituídas em
países que não aplicam ou aplicam insuficientemente as recomendações do Grupo de
Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo GAFI;

‐

Transferências privadas, sem motivação aparente, de recursos e de valores
mobiliários;

‐

Em que não seja possível identificar o beneficiário final; e

‐

Cujo grau de complexidade e risco se afigurem incompatíveis com a qualificação
técnica do cliente ou de seu representante.
Podem ser também configuradas como indícios de lavagem de dinheiro, as seguintes
práticas:
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‐

Resistência em facilitar as informações necessárias para a abertura de conta;

‐

Declarar diversas contas bancárias e/ou modificá-las com habitualidade; e

‐

Autorizar procurador que não apresente vínculo aparente.

Assim que identificados, os casos de suspeita de lavagem de dinheiro deverão ser
reportados ao DdC, que será responsável por respeitar o sigilo do reporte e proporcionar a
devida averiguação dos fatos.
4.

Ferramentas de Combate e Prevenção aos crimes de Lavagem de Dinheiro

A Taler utiliza as seguintes ferramentas no combate aos crimes de lavagem de dinheiro:
a)

Conheça seu Cliente (“Know Your Client”);

b)

Monitoramento das operações dos Clientes;

c)

Comunicação das operações atípicas; e

d)

Treinamento.

As ferramentas mencionadas acima proporcionam a Taler condições para que seja possível,
em determinadas situações, a identificação de operações atípicas, e comunicar aos órgãos
competentes, se for o caso.
5.

Processos AML sobre o Passivo

Conheça o Seu Cliente - “Know Your Client” – KYC
A Taler, vem, nos termos do Código ANBIMA dos Processos da Regulação e Melhores
Práticas, do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de
Investimento (“Código ANBIMA”), das diretrizes baixadas pelo Conselho de Autorregulação
da ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e
da Instrução CVM n.º 301/99 definir sua Política de “Conheça o Seu Cliente” (“KYC”).
O objeto desta Política de KYC é descrever os princípios gerais, os critérios e os
procedimentos a serem utilizados pela Taler na identificação de seus Clientes investidores
dos fundos de investimento cuja(s) carteira(s) seja(m) gerida(s) e/ou administrada(s) pela
Taler (os “Cotistas”).
O referente procedimento de prevenção à lavagem de dinheiro está pautado no princípio dos
melhores esforços, baseando-se nas informações cadastrais, financeiras e outras
informações que os sócios e colaboradores da Taler possam extrair através de contato com
os clientes, tendo em vista que a Taler atua como distribuidor dos fundos de investimento
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que seja gestora, ou através do acesso as informações que são enviadas ao administrador
fiduciário dos fundos de investimentos geridos pela Taler, como formulários de cadastro,
ficha de informações patrimoniais e financeiras, documentos de identificação do cliente, entre
outros.
A exigência básica para prevenir a utilização do sistema financeiro para lavagem de dinheiro
é a identificação e conhecimento dos clientes. A Taler deve garantir (de acordo com a
legislação aplicável, de acordo com a atividade de distribuição de seus próprios fundos de
investimento e com o estabelecido nesta política) que as normas e procedimentos sejam
cumpridos, para obter informações que permitam:
‐

Estabelecer a identidade de cada cliente;

‐

Conhecer a atividade do cliente;

‐

Conhecer a origem do patrimônio do cliente;

‐

Averiguar a origem e destino dos recursos movimentados pelo cliente;

‐

Determinar o tipo de transação que o cliente prevê realizar; e

‐

Desenvolver método de análise, que permita determinar se as transações ordenadas
pelo cliente são coerentes com o perfil de operações previamente estabelecido.

Por este motivo, antes do início do relacionamento profissional entre a Taler e o potencial
cliente, a Taler realiza uma prévia análise do potencial cliente, fundada nas informações que
a Taler tem acesso.
Após a prévia análise, o potencial cliente declara, por meio da Ficha Cadastral utilizada pela
Taler, as informações necessárias para adimplir com as identificações acima estabelecidas.
Nesse sentido, o Cadastro de Clientes é um dos elementos na prevenção e combate ao
crime de lavagem de dinheiro. O procedimento de cadastros do cliente da Taler é descrito
em política específica, a Política de Cadastro da Taler.
A Taler, de acordo as regras e normas de distribuição de valores mobiliários, entende que,
para prevenir de maneira eficaz a lavagem de dinheiro, é necessária a avaliação do risco
oferecido pelos seus clientes, antes da efetiva transação do negócio, ou seja, antes da
gestão da Taler sobre o patrimônio do cliente, devendo–se seguir as diretrizes descritas
nesta política.
Após o recebimento da Ficha Cadastral e da documentação dos potenciais clientes, e antes
da assinatura de qualquer contrato/termo, caberá ao DdC a verificação da documentação
recebida, bem como o início do “Dossiê de KYC” de cada potencial cliente.
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O “Dossiê de KYC” conterá as referidas informações da Ficha Cadastral preenchida pelo
potencial cliente, a documentação enviada e todas as informações obtidas pela Taler através
de uma descrição do potencial cliente nas conversas/visitas anteriores.
Além da referida análise, a Taler também deverá realizar uma busca do cliente acerca de sua
situação jurídica, bem como se há indícios de lavagem de dinheiro relacionados ao cliente,
podendo ser realizada nos seguintes sites e sistemas:
Órgãos Públicos, Reguladores e/ou Autorreguladores:
‐

Sistemas de Busca nos Diários Oficiais;

‐

Sites dos Tribunais de Justiça de domicílio e naturalidade do cliente, bem como dos
grandes centros (Ex.: http://www.tjsp.jus.br);

‐

Site do Tribunal Regional Federal de domicilio e naturalidade do cliente, bem como
dos grandes centros (Ex.: http://www.trf3.jus.br/);

‐

Site do Superior Tribunal de Justiça (http://www.stj.jus.br/);

‐

Site do Supremo Tribunal Federal (http://www.stf.gov.br/);

‐

Sites do Banco Central do Brasil, BM&FBovespa, Comissão de Valores Mobiliários,
GAFI/FATF, Superintendência de Seguros Privados, SPC etc.; e

‐

Outros sites que podem ser encontrados no Guia de Prevenção à “Lavagem de
Dinheiro” e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais Brasileiro da
ANBIMA.

Mídia:
‐

Busca do nome do cliente no Google (Ex.: digitar o nome do cliente e buscar por
notícias e informações relevantes nas 05 primeiras páginas); e

‐

Busca do nome do cliente no SERASA Experian.

Os resultados das buscas deverão ser salvos no “Dossiê de KYC” do potencial cliente, com o
intuito de preservar a Taler em caso de problemas futuros com o referido cliente, mostrando
diligência e precaução por parte da Gestora.
Findo a análise por parte do DdC, nos casos em que não exista nenhuma ressalva, isto é,
informação que possa causar prejuízos na aceitação do cliente, o DdC dá o aval para
recepção do cliente no portfólio da Taler. Em caso de alguma informação prejudicial, o DdC,
em conjunto com os sócios da Taler decidirão pela aprovação ou não do potencial cliente.
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Por fim, o DdC ainda deverá manter um banco de dados eletrônico, e/ou em papel, contendo
as principais informações que permitam à Taler, sempre que necessário, identificar e/ou
contatar os clientes. As informações que compõem o referido banco de dados jamais serão
reveladas ou repassadas à terceiros, salvo quando (i) obrigada legalmente; (ii) por
determinação judicial; ou (iii) por determinação de órgãos da Administração Pública Federal,
Estadual ou Municipal.
Em suma, o procedimento de KYC consiste em:
(i)
(ii)

Prévia Análise dos Potenciais Clientes;
Recebimento e Aferição da Documentação Cadastral dos Potenciais Clientes
Ficha Cadastral;
Ficha de Informações Patrimoniais;
Questionário de Suitability;
Documento de Identificação (RG, Passaporte, etc.);
CPF;
Comprovante de Residência;
Procuração (Em caso de representação por procuradores); e
Em caso de Pessoa Jurídica, os mesmos documentos para os sócios, Contrato ou
Estatuto Social e CNPJ.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

(iii)

Busca nos Sites e Sistemas acerca da situação jurídica e de indícios de lavagem de
dinheiro relacionados aos Potenciais Clientes;

(iv)

Elaboração do Dossiê de KYC com a Documentação acima elencada, mais descrição
do Potencial Cliente Realizada através do Contato ou Visita; e

(v)

Decisão pela Aprovação ou Não do Potencial Cliente, conforme Procedimento
Estabelecido na Política de KYC.

A instrução CVM 301/99, em seu artigo 3°, §2°, dispõe que a Taler deverá atualizar seus
procedimentos de KYC em intervalos não superiores a 24 (vinte e quatro) meses. Assim,
para aqueles clientes que não estão sob a alcunha de Clientes de Perfis Diferenciados, a
Taler deverá atualizar os procedimentos de KYC no mínimo a cada 24 (vinte e quatro)
meses.
No entanto, para os Clientes de Perfis Diferenciados, a Taler deverá atualizar no mínimo a
cada 6 (seis) meses, visto a necessidade maior de atenção e o maior risco potencial
apresentado por esses clientes.
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Clientes de Perfis Diferenciados
Ao considerar as principais diretrizes e regras existentes no mercado financeiro e a análise
dos principais casos de lavagem de dinheiro, é possível relacionar perfis de investidores mais
propensos ao envolvimento com o crime de lavagem de dinheiro. Estes clientes serão
classificados como Clientes de Perfis Diferenciado.
Os colaboradores da Taler devem dedicar atenção aos clientes classificados como
politicamente expostos, em atenção especial ou aqueles identificados em listas de sanções,
que irão compor o grupo de Clientes de Perfil Diferenciado. A Taler resguarda o direito de
não aceitar os referidos clientes em seu portfólio pelo simples fato dos clientes se
enquadrarem em um dos Perfis Diferenciados.
Indícios de ocorrências, e comunicação com os órgãos reguladores
No decorrer da análise da documentação, caso ocorra indício de lavagem de dinheiro, a área
de compliance pode solicitar esclarecimentos adicionais ao investidor. Após esse
procedimento, caso não haja esclarecimentos ou eles forem insatisfatórios, uma reanalise
será feita para verificar se os indícios realmente estão presentes.
6.

Processos AML sobre o ativo

Análise de ativos
O processo de análise de ativos, notadamente ativos de crédito, envolve a due diligence
documental e material no emissor e no vendedor. Se durante a análise surgirem indícios de
lavagem de dinheiro, tais informações deverão ser levadas ao DdC.
Processo de Identificação de Contrapartes
Em caso de transações que envolvam contrapartes identificáveis, a Gestora poderá realizar
due diligence no parceiro. Um trabalho de monitoramento é desenvolvido com corretoras que
operam para os fundos e carteiras da Gestora. A área de compliance tem uma lista com
todas as contrapartes que são autorizadas a operarem para o fundo. Apenas a área de
compliance consegue adicionar novas contrapartes.
Monitoramento: Controle do Preço dos Ativos e Valores Mobiliários Negociados
Além disso, a área de análise da Gestora compara as operações realizadas com diversos
índices e preços de mercado. Caso ocorra o indício de que a operação tenha sido realizada
em um preço que não condiga com a realidade de mercado em um determinado dia, o
compliance solicitará documentação e evidências que de base para o preço executado.
Serão questionados a pessoa que fechou o negócio na Gestora e a contraparte da operação.
Após esse procedimento caso não haja esclarecimentos ou eles forem insatisfatórios, uma
reanalise será feita para verificar se os indícios realmente estão presentes.
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7.

Monitoramento e Identificação de Atividades

Monitoramento de Clientes
O monitoramento do passivo dos fundos e das operações de clientes são os elementos
essenciais na política AML. A Gestora foca nos seguintes elementos ao realizar essas
verificações:
Capacidade financeira e patrimônio incoerente com o valor investido;
Fontes de renda e/ou patrimônio suspeito ou não declarado;
Residência em países pertencentes a “blacklist”;
Múltiplas movimentações de recursos sequenciais incoerentes com atividade e/ou
perfil de risco do investidor;
Pessoas Politicamente Expostas - PEP;
Pessoas em Atenção Especial
Investidores que escolham um produto financeiro com risco diferente do que o seu
perfil de risco e patrimônio;
Alterações atípicas de endereço ou titularidade de conta bancária;
Complementarmente aos elementos supramencionados, a
monitoramento contínuo de seus clientes as seguintes diretrizes:
a)

Taler

utilizará

para

o

Detecção de inconsistências cadastrais – os seguintes eventos quando identificados
devem ser comunicados pelos Colaboradores ao DdC:




Mudança atípica de endereços - assim entendidas como clientes que alterem
mais de 3 (três) vezes o endereço residencial e/ou comercial indicado na ficha
cadastral em um período menor que 1 (um) ano; e
Mudança atípica de titulares - assim entendidas como algum cliente ativo que
altere mais de 2 (duas) vezes o titular da conta ou representante legal em um
período de 120 (cento e vinte) dias.

b)

Compatibilidade das transações com a situação patrimonial declarada - em caso de
identificação de transações em valor superior a situação patrimonial declarada, os
Colaboradores deverão comunicar ao DdC;

c)

Regras de Alterações Cadastrais – os seguintes eventos quando identificados devem
ser comunicados pelos Colaboradores ao DdC:
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Alteração da natureza dos recursos em mais de 2 vezes nos últimos 180 dias:
Alteração do patrimônio estimado em mais de 2 vezes nos últimos 180 dias;
Variação do patrimônio estimado exceder 30% do anterior;
Alteração do patrimônio disponível em mais de 2 vezes nos últimos 180 dias;
Variação do patrimônio disponível exceder 30% do anterior;
Alteração do patrimônio imobilizado em mais de 2 vezes nos últimos 180 dias;
Variação do patrimônio imobilizado exceder 30% do anterior;




Alteração do rendimento anual em mais de 2 vezes nos últimos 180 dias;
Variação do rendimento anual exceder 30% do anterior;

d)

Transferências e/ou pagamentos a terceiros – sempre que solicitadas deverão ser
comunicadas ao DdC;

e)

Identificação do Beneficiário Final – os Colaboradores da Taler deverão sempre
buscar o conhecimento do beneficiário final dos resgates e das operações, quando
possível;

f)

Transações realizadas por Pessoas Politicamente Expostas ou Pessoas em Atenção
Especial – sempre que ocorrer um pedido de aplicação ou resgate o mesmo deve ser
analisado com maior detalhe, bem como ser encaminhado ao DdC;

g)

Análise da Contraparte das operações – A Taler deve estar atenta e monitorar,
sempre que possível, as operações realizadas por ela com o objetivo de identificar
transações com contrapartes consecutivas ou que envolvam pessoas politicamente
expostas, pessoas de listas restritivas ou Colaboradores da Taler. Caso seja verificada
alguma inconsistência ou consecutivos ganhos ou perdas para apenas uma das
partes, o DdC requisitará os esclarecimentos necessários e as devidas previdências;

h)

Análise de compra (preço dos ativos) – Os Colaboradores devem atentar para que as
operações realizadas pelos fundos de investimento geridos pela Taler estejam
(quando possível) primariamente sendo realizadas ao preço de mercado.

Adicionalmente, a Taler utilizará as seguintes ferramentas para monitorar as atividades de
seus clientes:
Monitoramento dos clientes e transações por meio de recebimento de relatório e
posições diárias do Com$ (sistema interno);
Contato próximo e acompanhamento frequente pelos sócios, associados e advisors
por meio de visitas e reuniões evidencias através de atas e relatórios;
Informações de mercado e noticiários; e
Conhecimento interno do advisor.
Indícios de ocorrências, e comunicação com os órgãos reguladores
No decorrer da análise da documentação, caso ocorra indício de lavagem de dinheiro, a área
de compliance pode solicitar esclarecimentos adicionais ao investidor. Após esse
procedimento, caso não haja esclarecimentos ou eles forem insatisfatórios, uma reanalise
será feita para verificar se os indícios realmente estão presentes.
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8.

Detecção de atividades suspeitas

Dever de notificar o DdC
Qualquer suspeita de operações financeiras e não-financeiras que possam envolver
atividades relacionadas aos crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores,
bem como incorporar ganhos de maneira ilícita, para a Gestora, clientes ou para o
Colaborador, devem ser comunicadas imediatamente ao DdC. A análise será feita caso a
caso, ficando sujeitos os responsáveis às sanções previstas neste Manual e ainda às
consequências legais cabíveis.
Comunicação aos Órgãos Reguladores
A Taler procura estar sempre em conformidade com as normas reguladoras do mercado
financeiro e, portanto, prioriza o tratamento dos alertas gerados pelas regras de prevenção à
lavagem de dinheiro.
As ocorrências geradas demandam total atenção por parte do DdC, sendo sua
responsabilidade realizar todas as tratativas necessárias.
Após a análise dos casos suspeitos, o DdC deverá se posicionar acerca da existência dos
indícios dos crimes de lavagem de dinheiro, conforme preceituado pelas regras emitidas
pelos órgãos reguladores.
Toda comunicação será formulada dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do
conhecimento de qualquer evidência de lavagem de dinheiro e atentando para a forma e
meio exigidos, sendo informada também ao administrador fiduciário e o distribuidor dos
fundos de investimento da Taler, que são os principais responsáveis pelo cumprimento das
normas de prevenção à lavagem de dinheiro.
A Taler ainda realiza a comunicação negativa anual ao COAF, art. 7º-A da Instrução CVM n.º
301/99, sempre que não houver no ano ocorrência de transações ou propostas de
transações passíveis de serem comunicadas por motivos de lavagem de dinheiro.
Providências suplementares
Em face de indícios trazidos pelo DdC, o Comitê de Compliance, ouvidos os sócios da
Gestora, deverá decidir sobre continuar o relacionamento com monitoração especifica ou
cancelá-lo.
A Taler conserva todos os documentos referentes aos cadastros e registros, à disposição
dos Órgãos Reguladores, durante o período de 5 (cinco) anos, a partir do encerramento da
conta ou da conclusão da última transação realizada em nome do respectivo cliente,
podendo este prazo ser estendido indefinidamente na hipótese de existência de investigação
comunicada formalmente pelos Órgãos Reguladores à Taler.
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Quaisquer dúvidas decorrentes desta Política de AML poderão ser dirimidas pela Área de
Compliance da Taler, na Rua Joaquim Floriano, 1.120, 7° andar – Itaim Bibi, São Paulo – SP,
CEP: 04534-004, ou através do telefone (011) 3707-3040 ou, ainda, através do correio
eletrônico taler@taler.com.br.
C.

Suitability

1.

Aspectos Gerais

O objetivo da política de suitability é a análise, compreensão e determinação do perfil de
investimentos de seus clientes, a fim de seja determinada a política de investimento
individualizada para cada cliente, refletindo específica e diretamente o seu perfil.
Os procedimentos de Suitability por parte da Taler são um controle necessário, uma vez que
a gestora realizará a atividade de distribuição das cotas dos fundos de investimentos sob sua
gestão, conforme permissão trazida pela Instrução CVM n.º 558, de 26 de março de 2015.
Entretanto, cumpre salientar que embora os procedimentos de Suitability sejam uma
obrigação imposta pelas normas regulatórias, a Taler entende que a verificação da
adequação do perfil dos clientes ao perfil dos fundos de investimento da gestora é a melhor
forma de alinhar expectativas e retornos dos clientes, considerando os objetivos, a situação
financeira e o grau de conhecimento e experiência dos investidores para compreensão dos
riscos incorridos nos investimentos realizados.
A determinação do perfil será feita mediante a obtenção de diversas informações do cliente,
tais como (i) forma de avaliação do seu patrimônio pessoal; (ii) percentuais de perda em
relação ao patrimônio a que está disposto a incorrer; (iii) expectativa de retorno médio anual
para seus investimentos; (iv) grau de liquidez esperado dos investimentos; (v) reação no
caso de desvalorização dos investimentos; (vi) histórico de investimento por classe de ativos;
(vii) familiaridade e experiência com investimentos; e (viii) realização de investimentos em
títulos de emissores privados.
Os documentos de suitability estão disponíveis com a Gestora e poderão ser requisitados.
2.

Atribuições e Responsabilidades

A Área de Distribuição é responsável pelas seguintes atividades, no âmbito de Suitability:
(i) Interação com os Potencias Investidores e os Cotistas;
(ii) Auxílio no Preenchimento das Documentações Cadastrais Necessárias, inclusive a
Avaliação do Investidor – Perfil de Risco (“Questionário de Suitability”);
(iii) Tabulação do Resultado do Perfil do Investidor, de acordo com os parâmetros previstos;
49

(iv) Indicação aos Potenciais Investidores e Cotistas do Resultado do Perfil de Risco; e
(v) Em caso de Divergência no Perfil de Risco dos Investidores e dos Fundos de
Investimento da Taler, e se houver persistência do Investidor em realizar a operação:
 Alertar o Investidor da ausência ou desatualização de perfil ou da sua
inadequação, com a indicação das causas da divergência; e
 Obter uma declaração expressa do Investidor de que está ciente da ausência,
desatualização ou inadequação de perfil, por meio da assinatura do Termo de
Ciência de Desenquadramento (Anexo 10).
A Área de Compliance é responsável pela verificação e monitoramento da conformidade dos
processos e procedimentos realizados com os consubstanciados na Política de Suitability.
Ainda, a Área de Compliance tem a obrigação de análise e encaminhamento aos Órgãos de
Regulação e Autorregulação dos relatórios de conformidade obrigatórios.
3.

Procedimento e Processo de Suitability

O “Dever de Suitability” está inserido no conjunto de normativos que visam à proteção dos
clientes, comumente relacionadas à conduta dos participantes de mercado para com os
investidores e à prevenção de conflitos de interesse que eventualmente aconteçam na
relação entre os clientes e os players de mercado.
Nesse sentido, a legislação define 09 (nove) características de classificação que devem ser
avaliados antes do início de qualquer investimento realizado por Investidores, no âmbito da
indústria de fundos de investimento, a saber:


Objetivos do Investimento:
o Período em que o Cliente Deseja Manter o Investimento;
o Preferências quanto à Assunção de Riscos; e
o Finalidade do Investimento.



Situação Financeira:
o Valor das Receitas Regulares Declaradas;
o Patrimônio Total do Investidor; e
o Necessidade Futura de Recursos.



Conhecimento:
o Produtos e Operações Familiares do Investidor;
o Natureza, Volume e Frequência dos Produtos e Operações Investidos; e
o Formação Acadêmica e Experiência Profissional.

Tais características estão incorporados nos procedimentos e processos de Suitability da
Taler de alguma forma, seja explícita ou implícita, permitindo à gestora a correta aferição
da adequação do Perfil do Investidor ao Perfil dos Produtos ofertados pela Taler, no que
for aplicado a cada tipo de Investidor.
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4.

Classificação dos Fundos de Investimento

Os fundos de investimento geridos e que a Taler realiza a distribuição ativa, têm sua
classificação segundo os quesitos do artigo 7º da Deliberação n.º 78 da Anbima, a saber:
Os riscos associados ao produto e seus ativos subjacentes;
Dentre os fatores de risco que serão levados em conta na classificação dos produtos estão,
principalmente, os seguintes:
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(i)

Risco de Mercado: Os ativos componentes da carteira dos fundos de investimento,
inclusive os títulos públicos, estão sujeitos a oscilações nos seus preços em função
da reação dos mercados frente a notícias econômicas e políticas, tanto no Brasil
como no exterior, podendo ainda responder a notícias específicas a respeito dos
emissores dos títulos representativos dos ativos dos fundos de investimento. As
variações de preços dos ativos poderão ocorrer também em função de alterações
nas expectativas dos participantes do mercado, podendo inclusive ocorrer
mudanças nos padrões de comportamento de preços dos ativos sem que haja
mudanças significativas no contexto econômico e/ou político nacional e
internacional;

(ii)

Risco de Crédito: Os títulos públicos e/ou privados de dívida que compõem a
carteira dos fundos de investimento estão sujeitos à capacidade dos seus emissores
e/ou contrapartes dos fundos de investimento em honrar os compromissos de
pagamento de juros e principal de suas dívidas. Alterações nas condições
financeiras dos emissores dos títulos e/ou contrapartes de transações dos fundos de
investimento e/ou na percepção que os investidores têm sobre tais condições, bem
como alterações nas condições econômicas e políticas que possam comprometer a
sua capacidade de pagamento, podem trazer impactos significativos em termos de
preços e liquidez dos ativos desses emissores. Mudanças na percepção da
qualidade dos créditos dos emissores, mesmo que não fundamentadas, poderão
trazer impactos nos preços dos títulos, comprometendo também sua liquidez. Os
fundos de investimento poderão ainda incorrer em risco de crédito na liquidação das
operações realizadas por meio de corretoras e distribuidoras de valores mobiliários.
Na hipótese de um problema de falta de capacidade e/ou disposição de pagamento
de qualquer dos emissores de títulos de dívida ou das contrapartes nas operações
integrantes da carteira dos fundos de investimento, estes poderão sofrer perdas,
podendo inclusive incorrer em custos para conseguir recuperar os seus créditos.

(iii)

Risco de Liquidez: Os fundos de investimento poderão estar sujeitos a períodos de
dificuldade de execução de ordens de compra e venda, ocasionados por baixas ou
inexistentes demanda e negociabilidade dos ativos financeiros integrantes da
carteira dos fundos de investimento. Neste caso, os fundos de investimentos podem
não estar aptos a efetuar, dentro do prazo máximo estabelecido no Regulamento e
na regulamentação em vigor, pagamentos relativos a resgates de cotas dos fundos
de investimento, quando solicitados pelos cotistas. Este cenário pode se dar em

função da falta de liquidez dos mercados nos quais os valores mobiliários são
negociados, grande volume de solicitações de resgates ou de outras condições
atípicas de mercado.
Os referidos quesitos são classificados da seguinte forma:
(i)

Preservação: este perfil espera uma volatilidade de longo prazo baixa para esses
portfólios. Um portfólio típico deste perfil mantém parcela significativa de seus
recursos em títulos e fundos indexados ao CDI e em instrumentos de renda fixa.
Ademais, esses produtos costumam ter prazos de resgate muito pequenos,
tentando sempre não ultrapassar o prazo de 30 dias.

(ii)

Renda: este perfil espera uma volatilidade de longo prazo média-alta para esses
portfólios, sendo esta a faixa de volatilidade verificada em boa parte dos fundos
multimercado disponíveis para aplicação no mercado local. Portfólio típico deste
perfil é composto preponderantemente por fundos multimercado e já há exposição a
ações e demais ativos de renda variável. Ademais, esses produtos costumam ter
prazos de resgate mais longos, podendo ser diários, entretanto, tentando sempre
não ultrapassar o prazo de 90 dias.

(iii)

Ganho de Capital: este perfil espera uma volatilidade de longo prazo alta para
esses portfólios. Um portfólio típico desse perfil mantém alocação significativa (i.e.,
acima de 40%) em ações e demais ativos de renda variável, além da possibilidade
de alocação em produtos financeiros complexos. Ademais, espera-se que tenham
um prazo mais longo que o normal para resgate.

Para determinar o perfil de cada Fundo de Investimento gerido, a Taler utiliza a Metodologia
de Classificação dos Produtos de Investimentos, contida no anexo 7 desta política.
Cabe à Área de Compliance monitorar as alterações nos regulamentos dos fundos de
investimento que porventura também alterem a classificação dos respectivos fundos de
investimento, passando estes a terem classificação diversa.
Em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses, a classificação referente aos produtos
distribuídos será revista, e caso necessário, atualizada pela Taler.
5.

Instrumentos Financeiros Complexos

O investimento em instrumentos financeiros complexos exige maiores conhecimentos por
parte dos investidores, uma vez que pode apresentar mais riscos, sendo necessário um
procedimento de Suitability mais rigoroso.
A Área de Distribuição informará os riscos de estrutura em comparação com a de
investimentos tradicionais, bem como a dificuldade de determinar o seu valor, inclusive em
razão de sua baixa liquidez.
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A Taler considera como sendo produtos de investimentos complexos aqueles que possuam
cumulativamente três das características abaixo:
(i)

Ausência de liquidez e barreiras complexas ou elevados encargos para a saída;

(ii)

Derivados Intrínsecos ao Produto de Investimento;

(iii)

Incorporação de riscos e características de dois ou mais instrumentos financeiros de
diferente estrutura e natureza sob a aparência de um instrumento financeiro único; e

(iv)

Metodologia da precificação que dificulte a avaliação do preço pelo investidor.

Sem prejuízo da metodologia adotada anteriormente, os seguintes produtos são
considerados Produtos de Investimentos Complexos:
(i)

Certificados de operações estruturadas;

(ii)

Debêntures conversíveis;

(iii)

Fundos de Investimentos Imobiliários;

(iv)

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios; e

(v)

Fundos de investimentos em participações.

Por fim, caberá à DdD atribuir a classificação de um produto como instrumento complexo ou
não, nos termos da metodologia definida.
6.

Classificação dos Investidores

A Taler, em consonância com as melhores práticas de mercado, definiu 03 (três) Perfis de
Risco, conforme descrição abaixo:
(i)
Preservação: O Investidor com Perfil Preservação espera uma volatilidade de
longo prazo baixa para esses portfólios. Portfólio típico deste perfil mantém parcela
significativa de seus recursos em títulos e fundos indexados ao CDI e em instrumentos
de renda fixa, podendo existir uma discreta exposição aos fundos de investimento
multimercado.
(ii)
Renda: O Investidor com perfil Renda espera uma volatilidade de longo prazo
média-alta para esses portfólios, sendo esta a faixa de volatilidade verificada em boa
parte dos fundos de investimento multimercado disponíveis para aplicação no mercado
local. Portfólio típico deste perfil é composto preponderantemente por fundos de
investimento multimercado e já há exposição considerável a ações e demais ativos de
renda variável.
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(iii)
Ganho de Capital: O Investidor com perfil Ganho de Capital espera uma
volatilidade de longo prazo alta para esses portfólios. Um portfólio típico desse perfil
mantém alocação significativa (i.e., acima de 40%) em ações e demais ativos de renda
variável.
7.

Consolidação e Análise das Informações

Conforme ressaltado anteriormente, é responsabilidade da Área de Distribuição,
anteriormente a qualquer aplicação, realizar a avaliação do Questionário de Suitability dos
Potenciais Investidores. O Questionário de Suitability é o principal, mas não único, meio de
aferição sobre o Perfil do Investidor.
De forma a tornar o processo de análise das informações dos potenciais investidores a Taler
realiza os seguintes procedimentos:
Entrevista com cliente prospectivo: para início de relacionamento do cliente junto a Taler,
é necessário este ser entrevistado pelo advisor juntamente com um dos sócios executivos
para a avaliação do perfil do cliente através do entendimento do objetivo do investimento.
Coleta de Informações: Para orientar o investidor na coleta de informações a fim que a
análise seja o mais completa possível, foi feita uma lista solicitando os seguintes dados do
cliente: Imóveis locais, Imóveis internacionais, Obras de Arte, Participação Empresarial local,
participação empresarial internacional, passivos locais, passivos internacionais,
Investimentos financeiros locais, Investimentos financeiros internacionais, Receitas locais,
Receitas internacionais e despesas. Em caso de dúvidas é adicionalmente solicitada a
declaração do imposto de renda.
Preenchimento de ficha cadastral: pelo advisor (responsável pelo cliente) incluindo todas
as informações relativas ao cliente (exemplo abaixo), inclusive verificando detalhes das
participações societárias, usando SERASA como fonte dos dados. Os KYC são revisados a
cada 24 (vinte e quatro) meses. Vide acima.
Comitê de Compliance para aprovação de novos clientes: após entrevista, coleta de
informações, o cliente é submetido ao Comitê de compliance para pré-aprovação
O Questionário de Suitability utilizado pela Taler, bem como sua Metodologia de Aferição,
encontram-se no Anexo 8 e 9 desta política.
A Área de Distribuição ainda poderá solicitar ao Potencial Investidor toda informação que
considerar necessária no âmbito do procedimento de Suitability para melhor definição do seu
perfil, caso seja necessário, bem como incluir informações das quais já tem conhecimento,
como por exemplo pelo longo relacionamento com cotistas, no momento da Atualização
Cadastral.
8.
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Resultado da Análise das Informações

Após a finalização da análise das informações do Questionário de Suitability, e eventuais
informações solicitadas e/ou incluídas pelo conhecimento prévio do Investidor, a Área de
Distribuição irá comunicar o Investidor acerca do resultado obtido.
Sem prejuízo das regras contidas na Política de Troca de Informações, a comunicação do
resultado obtido será feita tão logo possível, através do e-mail operacional@taler.com.br.
Caso o Perfil de Risco do Investidor esteja de acordo com o Perfil de Risco do Produto da
Taler, ou seja, os fundos de investimento sob gestão, o Investidor estará apto, no que tange
a adequação de seu perfil ao produto a ser investido, para realizar as aplicações de recursos
que desejar, em consonância com os demais procedimentos de distribuição e regulamentos
dos fundos de investimento.
Caso o Perfil de Risco do Investidor esteja divergente do Perfil de Risco do Produto da Taler,
o Investidor não poderá realizar qualquer operação com a Taler em relação a esse produto.
Exceção a referida vedação está disposta no subitem abaixo.
9.

Divergência entre o Perfil de Risco do Investidor e Perfil de Risco do Produto

Conforme disposto acima, o Perfil de Risco do Investidor pode ser divergente do Perfil de
Risco do Produto.
Nesses casos, sem prejuízo das regras contidas na Política de Troca de Informações, a Área
de Distribuição deverá alertar o Investidor acerca dessa divergência, com a indicação das
efetivas causas para tanto.
Caso o Investidor deseje realizar a operação com a Taler da mesma forma, a Área de
Distribuição deverá obter uma declaração expressa do Investidor de que está ciente da
inadequação de seu Perfil de Risco, o Termo de Ciência de Desenquadramento (Anexo 10).
Dessa forma, o Investidor poderá realizar seus investimentos normalmente, conforme art. 6º
da Instrução CVM 539/13 e art. 6º da Deliberação n.º 78 do Conselho de Regulação e
Melhores Práticas de Fundos de Investimento da ANBIMA.
10.

Atualização do Perfil de Risco do Investidor

Conforme preconiza os normativos acerca de Suitability, em período não superior a 24 (vinte
e quatro) meses, toda a documentação referente a Suitability deverá ser atualizada pelo
Investidor.
Após 24 (vinte e quatro) meses do cadastro do Investidor com a devida documentação de
Suitability, a Taler irá solicitar aos Investidores a atualização das informações, sob pena de,
expirado o prazo legal para atualização, vedar qualquer nova aplicação nos fundos de
investimento geridos pela gestora.
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É de responsabilidade do Diretor de Distribuição e Suitability a verificação dos motivos pela
não atualização do Perfil de Risco do Investidor.
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11.

Dispensa do Dever de Suitability

A verificação da adequação do Perfil de Risco do Investidor ao Perfil de Risco dos fundos de
investimento da Taler é obrigatória para todos os investidores em geral, exceto os
estipulados no art. 9º da Instrução CVM n.º 539/13, a saber:
(i)
Investidores Qualificados, exceto Pessoas Naturais enquadradas nessa
categoria pelo critério de investimento mínimo em ativos financeiros ou por terem sido
aprovadas em exame de qualificação técnica ou possua certificações aprovadas pela
CVM;
(ii)

Pessoa Jurídica de Direito Público; e

(iii)
Investidor cuja carteira de investimentos é gerida discricionariamente por
Administrador de Carteira de Valores Mobiliários registrado na CVM.
12.

Controles Internos e Relatórios de Conformidade

Conforme preconiza os normativos de Suitability, a Taler deverá realizar testes de aderência
quanto aos procedimentos de Suitability adotados, elaborando relatórios específicos quanto
ao assunto e encaminhando os respectivos para o devido órgão regulador, autorregulador ou
etc.
As características e periodicidade desses testes e relatórios encontram-se na Política de
Controles Internos da Taler.
13.

Treinamento

A necessidade de treinamento específico para os Colaboradores que atuam na atividade de
Distribuição e Suitability está prevista na legislação pertinente. A Taler possui um programa
de treinamento completo e abrangente para todos os Colaboradores, bem como treinamento
específico relacionado a Suitability para os Colaboradores da Área de Distribuição e
Compliance / Controles Internos.
As características e formas do treinamento encontram-se na Política de Treinamento e
Reciclagem dos Colaboradores da Taler.
14.

Manutenção dos Arquivos

Toda a documentação e arquivos relacionados à Suitability permanecerão guardados na
sede da Taler, seja em sua versão física ou eletrônica, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
conforme a legislação aplicável.

57

D.

Troca de Informações

1. Introdução
A Política de Troca de Informações foi desenvolvida com o objetivo de formalizar os
procedimentos e controles implementados para troca de informações entre a Taler, os
clientes da Taler e o administrador fiduciário dos fundos geridos pela Taler
Tendo em vista que a Taler realiza a distribuição de fundos de investimento sob sua gestão,
a presente política traz os principais pontos das normas sobre o tema, bem como as
disposições que a Taler entende ser necessária para o correto fluxo de informações e
documentos entre todas as partes.
Convém salientar que a Taler conserva todos os documentos referentes à sua atividade, em
especial aqueles trocados entre os clientes e o administrador fiduciário, à disposição dos
Órgãos Reguladores, durante o período de 5 (cinco) anos, a partir do envio ou recebimento
do mesmo, podendo este prazo ser estendido indefinidamente na hipótese de existência de
investigação comunicada formalmente pelos Órgãos Reguladores à Taler
2. Taler X Administrador Fiduciário
Atualmente, a Taler é contratada por diversos Administradores Fiduciários, dentre os quais:
Bradesco BEM DTVM, INTRAG e Santander.
Todos os procedimentos, horários e formas de troca de informações com os Administradores
Fiduciários, isto é, a comunicação e o envio/recebimento de documentos, estão dispostos
nos respectivos Contratos de Distribuição de Cotas de Fundos de Investimento.
Toda e qualquer correspondência ou comunicação entre a Taler e os Administradores
Fiduciários deverão ser enviada para os endereços constantes no Contrato de Distribuição
de Cotas de Fundos de Investimento, ou outros, que, por escrito e sob protocolo, sejam
encaminhados por qualquer parte às outras.
Para fins de troca e envio de informações/documentos dos fundos de investimento sob
gestão da Taler, nos termos do disposto no referido contrato, considera-se o correio
eletrônico uma forma de correspondência válida.
A troca de informações entre a Taler e os administradores fiduciários também se faz
presente durante os procedimentos operacionais realizados pela Taler durante a gestão de
seus fundos de investimentos, onde o sistema provido pelo administrador fiduciário, é
utilizado como ferramenta.
3. Taler X Clientes
58

A relação de troca de informações entre a Taler e os clientes se dão em dois formatos:
Comunicação / Documentos de Distribuição e Aceitação de Ordens de Aplicações e
Resgates.
Comunicação / Documentos de Distribuição
Conforme estipulado nas Políticas de Suitability, AML e Cadastro, existe uma série de
informações e documentos a serem trocados com os clientes, que necessitam de uma
formalização.
Em relação ao fluxo de informações, ou seja, a forma que a Taler se comunica em relação a
Suitability, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Cadastro com os clientes, a mesma se
constitui da seguinte forma:

Toda a comunicação da Taler com os clientes será realizada somente por
correio eletrônico, sendo o remetente obrigatoriamente o endereço
operacional@taler.com.br;

A título de cobrança, esclarecimento de dúvidas ou informações
complementares, os Colaboradores da Área de Distribuição irão realizar a
comunicação com os clientes por correio eletrônico ou telefone, desde que seja por
linha com gravação telefônica; e

Qualquer comunicação fora dos padrões aqui descritos, será considerada
infração aos Códigos e Políticas da Taler, conforme o Código de Conduta da gestora.
Na mesma esteira, pode ocorrer situações em que os clientes ou potenciais clientes entrem
em contato com a Taler por outros meios de comunicação não dispostos acima. Nesses
casos, se o assunto de interesse for relacionado a Suitability, AML e Cadastro, o Colaborador
que realizar o atendimento deverá direcionar o cliente ou potencial cliente para o meio
correto, conforme estipulado acima.
Em relação ao fluxo de documentação, ou seja, a forma que a Taler envia e recepciona os
documentos relacionados a Suitability, AML e Cadastro, o mesmo se constitui da seguinte
forma:

Toda a documentação relacionada nas Políticas de Suitability, Prevenção à
Lavagem de Dinheiro e Cadastro são enviadas aos clientes por meio eletrônico,
sendo o remetente obrigatoriamente o endereço operacional@taler.com.br; e

Os documentos dos clientes poderão recepcionados por e-mail, através do
endereço eletrônico operacional@taler.com.br.
Na mesma esteira, pode ocorrer situações em que os clientes ou potenciais clientes enviem
documentos à Taler por outros meios não dispostos acima. Nesses casos, se o assunto de
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interesse for relacionado a Suitability, AML e Cadastro, o Colaborador que identificar essa
incongruência deverá enviar a documentação ao DdD ou Colaborador designado por este.
Qualquer exceção aos procedimentos acima dispostos deverá ser aprovado pelo DdD, sendo
o registro dessa exceção arquivado na sede da Taler pelo prazo de no mínimo 05 (cinco)
anos.
4. Aceitação de Ordens de Aplicações e Resgates
A Taler acatará as Ordens de Aplicações ou Resgates emitidas pelos clientes e cotistas, de
acordo com os termos desta política, devendo seguir as condições abaixo estabelecidas para
registro das Ordens e conferências de dados cadastrais dos Investidores.
Tipos de Ordens Aceitas
A Taler aceitará Ordens de Aplicações, Resgates Parciais e Resgates Totais, desde que o
cliente atenda às demais condições estabelecidas. As Ordens serão acatadas com prazo de
execução contado a partir da data de solicitação e conforme determinado pelas regras de
cotização e liquidação estabelecidas no regulamento de cada fundo de investimento.
Horário para o Recebimento de Ordens
As Ordens serão recebidas conforme o horário estabelecido no regulamento e demais
materiais técnicos dos fundos de investimento, conforme aplicável.
Forma de Transmissão
A Taler só acatará Ordens
operacional@taler.com.br.

recebidas

por

escrito

e

através

do

e-mail

Qualquer exceção a esta regra deverá ser aprovada pelo DdD, sendo o registro dessa
exceção arquivado na sede da Taler pelo prazo de no mínimo 05 (cinco) anos.
Pessoas Autorizadas a Emitir/Transmitir Ordens
A Taler pode receber Ordens transmitidas pelo cliente ou por terceiros devidamente
autorizados e identificados em sua Ficha Cadastral. No caso de procurador, caberá ao
cliente apresentar o respectivo instrumento de mandato válido, que será arquivado
juntamente com o material cadastral do mesmo.
Cabe ao cliente informar à Taler sobre eventual revogação do mandato, quando for o caso.
Caberá aos Colaboradores da Área de Distribuição, por sua vez, realizar a conferência de
que as pessoas responsáveis por emitir as Ordens tinham poderes para tanto.
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Procedimentos de Negação
A Taler poderá não acatar as Ordens que não estejam em conformidade com os parâmetros
definidos nesta política, como por exemplo:
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(i)

Ordem transmitida por meio não reconhecido pela Taler como válida;

(ii)

Ordem transmitida por pessoa não autorizada na Ficha Cadastral do Investidor,
nos termos da AML;

(iii)

No caso de novas aplicações, Ordem emitida por Investidor com pendência
cadastral, ou com cadastro desatualizado, salvo as exceções encontradas nas
Políticas de Cadastro, Suitability e AML; e

(iv)

Caso os recursos a serem aplicados sejam provenientes de instituições
financeiras com os quais a Taler não aceite manter relacionamento.

Registro de Ordens
O registro das ordens se dará conforme o capítulo pertinente, ou seja, conforme estabelecido
pela Taler e o Administrador Fiduciário dos fundos de investimento.
Cancelamento ou Alteração de Ordens
O cancelamento de uma Ordem ou sua alteração somente poderá ocorrer se for efetuado
antes da liquidação da operação.
Regras de Liquidação das Operações
As aplicações nos fundos de investimento feitas pelos clientes devem ser realizadas com
recursos oriundos de conta corrente bancária de sua titularidade, não sendo aceitos aportes
em dinheiro ou através de cheque.
A Taler também não admite resgates em espécie ou em cheque para os clientes dos fundos
de investimento, sendo somente realizados por meio de transferência bancária para conta
corrente de titularidade do cliente, conforme política dos administradores fiduciários.
Os recursos financeiros enviados pelo cliente aos fundos de investimento somente serão
considerados disponíveis após a confirmação de seu efetivo recebimento.
.

Utilização de sistemas de terceiros

Adicionalmente, a Gestora contará com esforços dos administradores, distribuidores e
custodiantes dos fundos que são ou venham a ser por ela geridos para (i) realizar a
identificação de clientes novos ou já existentes, inclusive previamente à efetiva realização
dos investimentos; e (ii) prevenir, detectar e reportar quaisquer operações suspeitas. Caberá
ao DdC conhecer as políticas e manuais de combate à lavagem de dinheiro adotadas pelos
administradores, distribuidores e custodiantes dos fundos que são ou venham a ser geridos
pela Gestora. Na seleção dos administradores e distribuidores de fundos, a Gestora exige de
administradores e/ou distribuidores, conforme o caso, políticas de prevenção à lavagem de
dinheiro e que adotem procedimentos para a boa execução dessas políticas, dentre os quais:
utilização da política KYC, identificação das áreas e processos suscetíveis a risco, realização
de treinamento adequado para os funcionários, manutenção de cadastros atualizados de
clientes, utilização de sistema específico para investigação e detecção de atividades
consideradas suspeitas, e existência de Comitê de Prevenção a Lavagem de Dinheiro ou
equivalente.
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III.

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO

A.

Adesão às normas da CVM e da ANBIMA

Os documentos e “fact sheets” da Gestora e dos produtos e fundos de investimento de que a
empresa é Gestora foram elaborados conforme as normas da CVM e ANBIMA para materiais
de divulgação, principalmente as constantes da Instrução CVM nº 555, Instrução CVM nº
558, Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento
(“Código de Fundos”) e das Diretrizes para Publicidade e Divulgação de Material Técnico de
Fundos de Investimento da ANBIMA (“Diretrizes”).
B.

Responsabilidade

O responsável pelos materiais e sua conformidade às regras de divulgação, incluindo avisos
obrigatórios, conteúdo e informações mínimas, formatação e disclaimers é o DdD, auxiliado
pelo DdC.
C.

Divulgação dos fundos de investimento e institucional

A Gestora produziu modelos de materiais de divulgação de fundos de investimento e de
divulgação institucional. Periodicamente tais modelos serão atualizados.
D.

Checklists e rotina de checagem prévia de materiais

Periodicamente é realizada a checagem da conformidade e adesão dos materiais periódicos
de divulgação de informações às normas da ANBIMA, CVM.
E.

Website

O website da Gestora foi revisto para incluir as seções específicas referentes às informações
obrigatórias sobre os fundos distribuídos nos termos da Instrução CVM 558. Além disso, o
website está em processo de revisão para acrescentar informações essenciais de
distribuição dos fundos nos termos da Instrução CVM 555. A revisão deverá terminar antes
que as atividades de distribuição se iniciem. Para mais detalhes, vide I (A) (2) acima.
F.

Formulário-Referência

As seções 6.1.d, 8.7, 8.12 e 10.6 do Anexo 15-II (Formulário de Referência) da Gestora
foram atualizadas para incluir as informações referentes às políticas de distribuição adotadas
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pela Gestora. Enquanto as atividades de distribuição não se iniciarem nos termos do item
I(A)(2) acima, o Formulário de Referência indicará sua suspensão.
IV.

PUBLICIDADE

A.

Requisitos Gerais relativos à Publicidade

Nos termos descritos acima, todos os materiais de divulgação deverão seguir os padrões
definidos pela Gestora em função das normas e regulamentos aplicáveis. Considera-se
violação grave a divulgação de documentos e envio a clientes de materiais não aprovados
pelo DdD e DdC. O DdC poderá determinar, inclusive, se consultoria jurídica externa se fará
necessária para a análise de materiais.
B.

Disposições Gerais Anti-Fraude

A Gestora e seus Colaboradores estão proibidos de empregar qualquer dispositivo, sistema
ou artifício para fraudar ou engajar em qualquer transação, prática ou curso de negócios que
opere como fraude ou engano.
C.

Omissões ou Distorções Relevantes

Em adição, a Gestora e seus Colaboradores não devem:
Fazer qualquer declaração falsa sobre um fato relevante ou omitir um fato relevante
necessário na composição de declarações efetuadas, à luz das circunstâncias sob as quais
foram efetuadas, não enganosas, a um investidor ou investidor potencial; ou
Se envolver em qualquer ato, prática ou curso de negócios que seja fraudulento,
enganoso ou manipulador com respeito a qualquer investidor ou investidor potencial.
A Gestora não usará nenhum tipo de comunicação para um investidor ou investidor potencial
que contenha qualquer declaração falsa de fatos relevantes ou que seja enganosa de outra
forma.
Qualquer Colaborador que envie uma comunicação para qualquer investidor ou investidor
potencial é responsável por garantir que a comunicação tenha sido devidamente examinada
através dos canais adequados. O DdC deve ser sempre consultado em caso de dúvidas
quanto à adequação de uma comunicação à esta seção.
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PARTE G – OPERAÇÕES

I.

LEI ANTICORRUPÇÃO

A.

Aspectos Gerais

A Gestora está sujeita às Leis anticorrupção nacionais e internacionais aplicáveis à sua
atividade. No Brasil, a dispõe sobre a responsabilidade civil e administrativa de sociedades
brasileiras ou estrangeiras que atuem no Brasil por atos de seus diretores, gerentes,
funcionários e outros agentes que atuem em nome da sociedade, especialmente aqueles que
envolvam a prática de atos de corrupção, como suborno e fraude a licitações e contratos
administrativos.
B.

Violações

Qualquer violação das restrições contidas nas leis anticorrupção pode resultar em
penalidades civis e/ou criminais severas para a Gestora e para os Colaboradores envolvidos.
Para que uma entidade seja condenada, não é necessário comprovar a intenção ou má-fé do
agente, apenas que o pagamento de suborno tenha sido realizado ou oferecido.
C.

Práticas corruptas

Entre as práticas coibidas pela política anticorrupção da Gestora, encontram-se as seguintes:
1.

Práticas gerais

prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;
financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos
ilícitos;
utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais
interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;
2

Práticas relativas a licitações e contratos:

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o
caráter competitivo de procedimento licitatório público;
impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório
público;
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afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem
de qualquer tipo;
fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo;
obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei,
no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com
a administração pública;
dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos
órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.
D.

Proteção de Colaboradores

Nenhum Colaborador será penalizado devido a atraso ou perda de negócios resultantes de
sua recusa em pagar ou receber suborno.
E.

Políticas específicas

1.

Recusa de rebates

Cabe ressaltar que alguns gestores de fundos, nos quais fundos da Gestora investem ou
possam investir, têm como política o pagamento de rebates, ou seja, abrem mão de uma
parcela das taxas cobradas. A Gestora adota a política de reverter integralmente tais rebates
para benefício de clientes cujos investimentos originaram os rebates, ou seja, os rebates não
são revestidos para a gestora. A reversão é realizada, ou via fundo de investimento, ou via
descontos na taxa de administração. Dessa forma, a Gestora pode atuar com isenção na
seleção de fundos, e a concessão de rebates não é critério para a seleção de fundos.
2.

Proibição de doações eleitorais

A Gestora não fará, em hipótese alguma, doação a candidatos e/ou partidos políticos via
pessoa jurídica. Em relação às doações individuais dos Colaboradores, a Gestora e seus
colaboradores têm a obrigação de seguir estritamente a legislação vigente.
3.

Relacionamentos com agentes públicos

Ao menos dois representantes da Gestora deverão estar sempre presentes em reuniões e
audiências (“Audiências”) com agentes públicos, sejam elas internas ou externas. Relatórios
de tais Audiências deverão ser apresentados à Diretora imediatamente após sua ocorrência.
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4.

Controle de pagamentos e sistemas de alçada

Pagamentos a fornecedores serão realizados apenas sob emissão de fatura. Utiliza-se uma
metodologia de alçadas e autorizações, que funcionará integrado às rotinas de pagamentos
bancários eletrônicos. Pagamentos acima de R$ 10.000 (dez mil reais) dependem de
autorização específica do Gestor. Controlam-se depósitos e pagamentos realizados fora do
sistema eletrônico de contabilidade, de modo que pagamentos em espécie e pagamentos em
“boca-de-caixa” poderão ser realizados apenas se os valores envolvidos forem menores que
R$ 1.000 (mil reais).
II.

CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES

A.

Aspectos gerais

1.

Objetivos

Informação é um bem valioso e juridicamente protegido, que constitui em diferencial no
mercado. As informações geradas, adquiridas, processadas, armazenadas, transmitidas e
descartadas são consideradas patrimônio do Grupo Taler (“ativos”) e devem ser protegidas
adequadamente.
Confidencialidade é um princípio fundamental. Aplica-se a quaisquer informações nãopúblicas referentes aos negócios da Gestora, como também a informações recebidas de
seus clientes, contrapartes ou fornecedores da Gestora durante o processo natural de
condução de negócios.
A Política de Segurança da Informação tem como objetivo principal preservar a
confidencialidade das informações da Gestora para cumprir os deveres fiduciários inerentes
a suas atividades e proteger ativos de informação.
2.

Regras gerais

Todos os Colaboradores são responsáveis por preservar ativos de informação e devem estar
comprometidos com a proteção adequada de informações e sistemas da Gestora,
considerando que a segurança da informação é um importante diferencial competitivo.
Toda e qualquer divulgação de informações estratégicas da empresa deve ser previamente
autorizada. Os Colaboradores não devem transmitir nenhuma informação não-pública a
terceiros.
Colaboradores da Gestora deverão guardar sigilo sobre qualquer informação relevante à qual
tenham acesso privilegiado, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que
subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo pelos danos
causados na hipótese de descumprimento.
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Colaboradores devem preservar a confidencialidade de informações relativas a operações
em andamento, bem como informações recebidas de entidades/pessoas cuja publicidade ou
posição possa influenciar o mercado.
Colaboradores devem evitar manter em suas mesas papéis e documentos confidenciais, e
manter sigilo sobre senhas do computador, rede e sistemas. Funcionários, associados e
sócios devem garantir que o acesso à área de trabalho seja feito somente por pessoal
autorizado.
B.

Princípios básicos

Tratamento confidencial: sigilo da informação - informações recebidas são tratadas e
arquivadas de forma segura e íntegra, com métodos de criptografia. Estas apenas serão
acessadas por pessoas autorizadas e capacitadas para seu uso adequado; as informações
somente serão fornecidas a terceiros, mediante autorização prévia do cliente ou para o
atendimento de exigência legal ou regulamentar;
Disponibilidade por necessidade: o uso de informações confidenciais será garantido
apenas àqueles que tiverem acesso em vista de sua função ou que solicitarem sua
divulgação por necessidade de trabalho, quando essa necessidade aparecer concretamente
(“as-needed”);
Integridade da informação: salvaguarda da exatidão e completeza da informação e dos
métodos de processamento e arquivamento¸ protegendo as informações contra acesso,
modificação, destruição ou divulgação não-autorizada.
Legalidade de uso a informação: garantia de que a informação está em conformidade com
a legislação em vigor. Cumprindo as leis e as normas que regulamentam os aspectos de
propriedade e assegurar que os recursos colocados à sua disposição sejam utilizados
apenas para as finalidades aprovadas pela empresa.
Usuário: a política aplica-se a qualquer usuário da informação, incluindo qualquer
Colaborador, incluindo empregados, contratados, estagiários, prestadores de serviços,
parceiros que utilizam as informações da empresa.
C.

Diretrizes

1.

Proteção da Informação

As medidas de proteção da informação devem considerar:
os níveis adequados de integridade, confidencialidade e disponibilidade;
a legislação, as decisões judiciais, as diretrizes e as instruções e procedimentos em
vigor;
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-

este Manual de Compliance, em especial o Código de Ética e Conduta
a relação receita versus despesas;
o alinhamento com as estratégias de cada área do Grupo;
as melhores práticas para a gestão da segurança da informação;
os aspectos comportamentais e tecnológicos

2.

Responsabilidade pela Segurança da Informação

As atividades de Segurança da Informação são exercidas por pessoas com sólidos
conhecimentos em Segurança da Informação, inseridas na estrutura organizacional das
áreas de Gestão de Riscos e Compliance.
Cada funcionário é responsável pela segurança da informação do grupo e deve cumprir as
diretrizes, a declaração de princípios éticos e código de conduta e as instruções de
procedimentos e restritos aplicáveis ás suas funções zelando pela correta aplicação das
medidas de proteção.
3.

Acesso à informação

O acesso e o uso de qualquer informação da empresa, pelo usuário, deve se restringir ao
necessário para o desempenho de suas atividades profissionais no âmbito da Taler.
Para acessar informações nos sistemas da Gestora deverão ser utilizadas somente
ferramentas e tecnologias autorizadas pela empresa.
Senhas são pessoais e intransferíveis, não devem em hipótese alguma ser disponibilizadas a
terceiros ou compartilhadas com outros Colaboradores.
D.

Sistemas gerenciais

Asana: Acesso por login e senha individual. Senhas devem ser renovadas.
Com$: Acesso por login individual e senha, este acesso é por 1 hora, é obrigatório se logar.
As senhas expiram periodicamente e as autorizações de acesso devem ser renovadas. São
mantidos logs de entrada nos sistema.
Portal Taler: Acesso por login e senha, este acesso é por 15 minutos, é obrigatório se logar.
Bloomberg terminal: Acesso por login e senha individual.
Correio eletrônico: O correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação via internet,
deve ser de uso preponderantemente profissional, salvo alguns assuntos pessoais
relevantes. A Gestora se reserva o direito de monitorar a utilização de comunicações
eletrônicas, mesmo que pessoais, desde que realizadas nos equipamentos da Gestora.
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Informações de clientes: Estão disponíveis no site da empresa apenas para acesso por
meio de login e senha existente para cada cliente. Somente pessoal relacionado às
operações e ao comercial poderão ter acesso a essas informações.
Informações de clientes potenciais: Estão disponíveis no site da empresa apenas para
acesso por meio de login e senha. Somente pessoal relacionado ao comercial poderão ter
acesso a essas informações.
Gravação de Ligações: Está disponível sistema de gravação nas linhas de telefone em que
são realizadas comunicações com os clientes que tenham por objetivo realizar resgate,
cadastro, aporte ou qualquer outro assunto correlato à distribuição de cotas dos fundos de
investimento sob gestão da Taler.
E.

Termo de confidencialidade

Colaboradores, quando de sua contratação, devem assinar o Termo de Confidencialidade da
Gestora pelo qual se obrigam, entre outras coisas, a proteger a confidencialidade das
informações a que tiverem acesso enquanto estiverem trabalhando na Gestora e durante
certo período de tempo após terem deixado a empresa.
III.

SEGREGAÇÃO DE OPERAÇÕES

A Gestora manterá a devida segregação entre as suas diversas áreas e implementará
controles que monitorem a execução das atividades, a fim de garantir a segurança das
informações e impedir a ocorrência de fraudes e erros.
A.

Segregação de atividades e funções

O primeiro nível de segregação refere-se às diferenças funcionais de atuação e autoridades
definidas para as posições de Gestão, Compliance e Risco, e Administrativo. Perfis de
acesso físico e eletrônico, e o controle são realizados com base nessas divisões.
Apesar dessa segregação, para permitir que as atividades internas ocorram de modo
eficiente, certas informações serão compartilhadas na base da necessidade (“as-needed
basis”) nos comitês de Compliance, Risco e Administrativo, sendo que os participantes
responsabilizam-se pelo sigilo das informações recebidas.
B.

Segregação física

O controle de acesso é efetuado por meio de identificação funcional (crachá) que delimita o
acesso ao local físico, pois cada área possui espaços fechado definidos onde é permitido
apenas para as pessoas autorizadas. Os crachás de identificação são configurados pelo
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DdC, restringindo o acesso a cada área a que cada Colaborador tem perfil específico de
permissões de acordo com sua função. É feito reset desses acessos e reconfiguração das
permissões semestralmente.
O acesso de pessoas que não fazem parte do quadro de Colaboradores será restrito à
recepção e às salas de reunião ou atendimento, exceto mediante prévio conhecimento e
autorização da administração, e desde que acompanhadas de Colaboradores. Em caso de
antigos colaboradores, não será permitida a sua permanência nas dependências da Gestora,
com exceção dos casos em que tenha sido chamado pela área de recursos humanos para
conclusão do processo de desligamento, de aposentadoria ou outros. O atendimento a
clientes nas dependências da Gestora devem ocorrer, obrigatoriamente, nas salas
destinadas para reuniões e visitas.
C.

Segregação eletrônica

1.

Acesso a sistemas

Cada Colaborador possui acesso a rede com senha com troca obrigatória a cada 42 dias
definido pela Intranet limitados a sua área de atuação.
Senhas: Cada senha deverá ser composta de no mínimo 7 caracteres com a utilização de
letras maiúsculas e minúsculas e caracteres numéricos. Após 5 tentativas com a senha
errada o acesso será bloqueado devendo ser solicitada a liberação do mesmo para o
departamento de TI. Serão impedidas para a reutilização as 6 últimas senhas adotadas.
2.

Controle de Acesso de Diretórios

O controle de Acesso aos diretórios é configurado por grupos de segurança do Active
Directory:
Acesso Internet
Administração
Clientes
Compliance
Distribuição
Diretoria
Geral
Convém conferir que os documentos e outras informações de clientes que estejam sob a
égide da área de distribuição de cotas da Taler só podem ser acessados por aqueles
Colaboradores que desempenhem atividade nessa área. Dessa forma, a Taler acredita que
as medidas acima relacionadas são eficazes para cumprir os requisitos mínimos de
segregação de atividades aplicados a sua realidade, estando sempre em busca de servir
adequadamente seus clientes e cumprir com suas obrigações fiduciárias.
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A revisão e manutenção aos acessos aos sistemas e diretórios são efetuados anualmente
pela empresa terceirizada (Intranet).
IV.

VOTO EM ASSEMBLEIA

A.

Aspectos gerais

1.

Definição e Finalidade

De acordo com o disposto no Código de Regulação da Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) para os Fundos de Investimento no qual
a Taler é gestora é necessário que se adote política e procedimentos que assegurem o
direito de voto em assembleias gerais relativas a ativos financeiros que integrem as carteiras
dos Fundos de Investimento sob gestão, no melhor interesse de seus clientes e de acordo
com seus deveres fiduciários.
O objetivo desta Política de Exercício de Direito de Voto (“Política de Voto”) é estabelecer os
princípios que irão orientar as decisões da Gestora no exercício do direito de voto em
assembleias (“Assembleias”) de emissores de ativos que integrem a carteira de Fundos de
Investimento sob sua gestão.
Em relação aos ativos integrando a carteira de clientes para os quais a Gestora detêm
mandato para administração, as instruções de voto serão negociadas caso-a-caso com o
Cliente.
2.

Exclusões

Excluem-se desta Política de Voto:
a)
fundos de Investimento exclusivos ou restritos, desde que aprovada, em assembleia,
a inclusão de cláusula no regulamento destacando que o gestor não adota a Política de Voto
para este Fundo;
b)
ativos financeiros de emissor com sede social fora do Brasil; e
c)
certificados de depósito de valores mobiliários – BDRs (Brazilian Depositary Receipts).
B.

Responsabilidade

O Sr. Richard Ziliotto será o responsável pelo controle e execução desta Política de Voto,
tendo como atribuições:
representar os Fundos, exercendo suas obrigações e responsabilidades de controle e
execução desta Política de Voto, bem como monitorando o procedimento de decisão, registro
e formalização do exercício de direito de voto; e
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disponibilizar aos cotistas dos Fundos um relatório mensal contendo os votos
proferidos naquele mês em relação ao respectivo Fundo, bem como os casos de abstenção.
C.

Princípios Gerais

A Gestora, no exercício do direito de voto em Assembleias de emissores de ativos dos
Fundos de Investimento sob sua gestão, irá se pautar pelos seguintes princípios gerais:
a Gestora compromete-se a desenvolver suas atividades com boa fé, transparência e
lealdade perante os cotistas e respeitando a legislação vigente, priorizando o melhor
desempenho dos fundos;
as orientações de voto deverão ser dadas no sentido de:
maximizar a valorização das cotas dos Fundos;
privilegiar os interesses dos cotistas dos Fundos que sempre prevalecerão
sobre qualquer outro; e
tomar decisões e proferir votos tendo em vista a valorização da cota a médio e
longo prazo mesmo que no curto prazo a decisão tomada seja menos atrativa
leis e regulamentações pertinentes deverão ser sempre respeitadas, incluindo normas
e diretrizes da ANBIMA, e também os regulamentos dos Fundos de Investimento.
D.

Matérias Relevantes Obrigatórias

Ressalvado o disposto no item E. abaixo, é obrigatório o exercício da Política de Voto em
relação às matérias abaixo relacionadas (“Matérias Relevantes Obrigatórias”):
-

Em relação a ações, seus direitos e desdobramentos:
eleição de representantes de sócios minoritários no Conselho de Administração
quando aplicável;
aprovação de planos de opções para remuneração de administradores da
companhia, quando o preço das mesmas for considerado dentro do preço, ou seja,
inferior ao preço da ação adjacente na data da assembleia;
aquisição, fusão, incorporação, cisão, alterações de controle,
reorganizações societárias, alterações ou conversões de ações e demais mudanças
de estatuto social, que possam, no entendimento do gestor, gerar impacto relevante
no valor do ativo detido pelo Fundo de Investimento; e
demais matérias que impliquem tratamento diferenciado.

Em relação a ativos de renda fixa ou mista, alterações de prazo e condições de
pagamentos, garantias, vencimentos antecipados, resgate antecipados, recompra e/ou
remuneração originalmente acordadas para a operação.
-
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Em relação a cotas de fundos de investimento:
alterações na política de investimento que impliquem alteração na classificação
do fundo de acordo com as normas da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) ou da
ANBIMA;

mudança do administrador ou gestor, desde que não integrantes do seu
conglomerado ou grupo financeiro;
aumento da taxa de administração ou criação de taxas de entrada e/ou saída;
alterações nas condições de resgate que resultem em aumento do prazo de
saída;
fusão, cisão, incorporação, que propicie alteração das condições previstas nos
itens anteriores;
liquidação do fundo de investimento;
assembleia geral extraordinária de cotista, motivada por fechamento do fundo
em função de pedidos de resgate incompatíveis com a liquidez dos ativos, nos termos
da Instrução CVM 555.
A Gestora poderá, ainda, exercer o direito de voto em nome dos fundos sob sua gestão para
deliberar outras matérias que, a seu exclusivo critério, possa ser relevante aos interesses
dos cotistas. A Gestora não se responsabilizará pela não participação numa assembleia
quando a razão da ausência for falta de notificação prévia da realização da assembleia no
prazo de 5 (cinco) dias úteis de antecedência, no mínimo, da data de sua realização, por
parte do responsável por tal notificação, seja ele o gestor do fundo investido, o administrador
/ custodiante do fundo investido, ou o administrador / custodiante de um fundo gerido pela
Gestora.
E.

Matérias Facultativas

Ainda que se trate de Matéria Relevante Obrigatória, o exercício da Política de Voto pela
Gestora será facultativo se:
a assembleia ocorrer em cidade que não seja capital de Estado e não existir
possibilidade de voto à distância;
o custo para exercício do voto for incompatível com o benefício que os cotistas
possam obter;
a participação total dos fundos de investimento sob gestão da Gestora, sujeitos a
política de voto na fração votante da matéria, for inferior a 5% e nenhum fundo possuir mais
do que 10% do seu patrimônio do ativo em questão;
houver situação de conflito de interesse, ainda que potencial;
as informações e esclarecimentos disponibilizados pelo emissor do ativo forem
insuficientes para a tomada de decisão, mesmo após solicitação de informações adicionais e
esclarecimentos pela Gestora.
O exercício da Política de Voto pela Gestora será também facultativo se a ordem do dia não
contiver as Matérias Relevantes Obrigatórias.
F.
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Conflitos de Interesse

Em caso de ocorrência de situações de conflito de interesses, ainda que potencial, as
mesmas serão analisadas pela Gestora e pela DdC, de maneira que a Gestora poderá optar,
a seu exclusivo critério por:
a)
adotar procedimentos internos para a solução do conflito de interesse a tempo hábil
para o exercício do direito de voto;
b)
abster-se do exercício do direito do voto;
c)
exercer o direito de voto.
Serão consideradas situações de iminente conflito de interesse aquelas nas quais a Taler
mantiver relacionamento com o Emissor dos Ativos, como, exemplificativamente, nos casos
em que:
a Gestora for responsável pela gestão e/ou administração dos ativos do emissor ou
afiliado e recomendar que outros clientes efetuem investimentos em ações do referido
emissor ou afiliado;
um administrador ou controlador do emissor for administrador, cotista ou empregado
da Gestora ou mantiver relacionamento pessoal com o responsável pelo controle e execução
desta Política de Voto;
algum interesse da Gestora ou de seus cotistas, administradores ou empregados
possa ser afetado pelo voto a ser proferido.
a Gestora entender que uma situação seja conflito de interesse que prejudicará o
desempenho do exercício de voto dentro dos princípios gerais.
A Gestora se dedica à atividade de gestão de recursos de terceiros, podendo ter vários
Fundos de Investimento sob sua gestão. É possível que existam interesses divergentes entre
os Fundos de Investimento e dessa forma a Gestora poderá votar de forma distinta em uma
mesma assembleia geral na qualidade de representante de cada um dos Fundos de
Investimento, sempre no melhor interesse dos respectivos cotistas, sem que isso represente
qualquer conflito de interesse para os fins desta Política de Voto.
G.

Processo Decisório

Serão obedecidos os seguintes procedimentos para decisão, registro e formalização do voto:
havendo convocação da Assembleia e da respectiva Ordem do Dia, a Gestora
convocará imediatamente uma reunião com o administrador e o responsável pela Política de
Voto;
o voto será decidido por maioria simples em reunião que deverá ter ata lavrada e
arquivada.
H.

Disposições Gerais

A comunicação aos cotistas, que consiste em relatório mensal, a respeito dos votos
proferidos naquele mês em relação ao respectivo Fundo, bem como os casos de abstenção
será efetuada a critério da Gestora por correspondência, que inclui correio eletrônico (email)
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ou por disponibilização do relatório mensal, na página da Gestora, na rede mundial de
computadores em seção destinada para este fim.
Caberá ao administrador dos fundos disponibilizar aos cotistas e aos órgãos fiscalizadores as
informações que lhe forem passadas pela Gestora relativas ao exercício desta Política de
Voto, podendo tal disponibilização ser feita por meio de carta, correio eletrônico, extrato
acessível através da rede mundial de computadores, ou outros meios que o administrador
julgar adequados.
Esta Política de Voto é parte integrante do Manual de Compliance e Gestão de Riscos, e
estará disponível para consulta no sítio da rede mundial de computadores da Gestora.
Esta Política de Voto encontra-se registrada na ANBIMA onde está disponível para consulta
pública.
V.

TREINAMENTO

A.

Política Geral

Todos os Colaboradores da Gestora que possuam acesso às informações confidenciais da
sociedade e participem ou não do processo de decisão de investimento, estarão sujeitos a
programa de treinamento.
O treinamento será feito anualmente, ao menos, e será promovido internamente, tendo como
objetivo o aprimoramento do desempenho da atividade realizada, os instruindo
constantemente acerca da preservação da confidencialidade das informações relacionadas
às atividades da empresa, em especial aquelas relacionadas às decisões de investimento,
lavagem de dinheiro, informações privilegiadas e investimentos pessoais.
É de responsabilidade da área de Compliance prever, controlar e organizar o plano de
treinamento anual.
Todos os Colaboradores deverão participar de todos os treinamentos disponibilizados com o
intuito de reciclar seus conhecimentos.
B.

Certificação

A Gestora, com o intuito de manter o comprometimento e zelo com a qualidade de
atendimento aos seus clientes, requer certificação de Colaboradores em função requerida
nas normas da ANBIMA. Certificação, portanto, poderá ser exigida quando da contratação de
novos Colaboradores.
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1.

Identificação de profissionais certificados na admissão e no desligamento

Quando da contratação/efetivação de profissional na Taler, é verificado através de email
enviado ao profissional e ao supervisor direto qual será área de atuação e se o profissional já
possui alguma certificação. Com base na informação recebida do profissional, a Gestora
acessa o sistema no site de certificação da ANBIMA e registra o evento relacionado.
2.

Critérios para determinar as atividades elegíveis ás certificações

A Gestora requererá certificação de Colaboradores trabalhando nas seguintes áreas:
Distribuição e Gestão de Carteiras.
3.

Critério de identificação de elegibilidade de profissionais transferidos

Será seguido o mesmo processo de elegibilidade do item 2 acima, sendo que as seguintes
condições deverão ser cumpridas:
a)
sendo a transferência de área que não requer certificação para área que requer, o
Colaborador deve obter a certificação antes de ser transferido
b)
a renovação da certificação será requerida dos Colaboradores mesmo que não
trabalhem mais em área que a exija;
c)
o email de notificação da Diretoria da transferência do profissional será utilizado para
que a alteração no sistema ANBIMA seja efetuada tomando como base “não requer
certificação”;
4.

Atualização de certificação no vencimento

Semestralmente a Taler informa via sistema todos os profissionais dando o status da sua
certificação e pedindo o “de acordo”:
a)
Até o vencimento a renovação será efetuada por meio de programas de treinamento,
oferecidos ou validados pela Anbima. O Colaborador deverá enviar solicitação por email à
área de compliance solicitando a renovação;
b)
Caso não deseje curso ou treinamento, o profissional poderá fazer diretamente o
exame necessário, devendo contatar a área de RH que irá providenciar a inscrição e
pagamento.
c)
A área de RH informará via email quais Colaboradores estão em licença médica, e a
área de compliance manterá o registro e acompanhamento da licença. Caso a licença
exceda 15 dias, será inclusa no site da ANBIMA – Profissional em licença. Caso a licença
médica se iniciar a menos de 15 dias do vencimento da certificação e a renovação não foi
possível, a renovação será solicitada por meio de exame ou curso de atualização junto a
área de supervisão da ANBIMA. Para atualização via curso, o treinamento deverá ser
concluído em até 45 dias (corridos) após o retorno do profissional e a empresa terá até 90
dias (corridos) após o retorno para solicitar a renovação, enviando documentos que
comprovem a licença-médica e a conclusão do curso, para o endereço acima.
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5.
Afastamento dos Colaboradores sem a devida certificação ou com a certificação
vencida
Nenhum profissional exercerá função sem a devida certificação, a não ser que o profissional
possua uma outra certificação que substitua a existente – exemplo: profissional possui
certificação em CPA 20 vencido porém já tem certificação em CFP – considerada maior que
CPA 20.
6.

Operação do banco de dados da ANBIMA

A inclusão, manutenção, afastamento e desligamento de Colaboradores certificados no
Banco de Dados da ANBIMA será realizada pela área de compliance. Os bancos de dados
deverão ser atualizados em até no máximo 90 dias da data da conclusão dos treinamentos
ou aquisição de certificado.
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PARTE H – GESTÃO DE RISCOS
I.

ASPECTOS GERAIS

A.

Objetivos

Esta Política de Gestão de Risco (“Política de Risco”) tem como objetivo descrever os
princípios, conceitos e valores que norteiam a Gestora na gestão de riscos, notadamente os
riscos de liquidez, riscos de mercado, risco de crédito e riscos operacionais.
A Política também descreve o controle, o gerenciamento, o monitoramento, a mensuração e
o ajuste permanente dos riscos inerentes a cada uma das carteiras dos fundos, inclusive em
situações de estresse.
O gerenciamento de riscos da Gestora parte da premissa de que assunção de riscos é
característica de investimentos nos mercados financeiro e de capitais. Desta forma, a gestão
de riscos realizadas pela Gestora tem por princípio não sua simples eliminação, mas sim o
acompanhamento e avaliação, caso a caso, dos riscos aos quais cada carteira estará
exposta e da definição de estratégias e providências para a mitigação de tais riscos,
conforme definição do perfil do cliente ou da política de investimento.
B.

Escopo

Esta política de gestão de risco busca a atender requisitos das seguintes normas:
Instrução CVM n° 555/2014 (“ICVM 555”);
Instrução CVM n° 558/2015 (“ICVM 558”);
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento
(“Código de Fundos”); e
Diretrizes aplicáveis do Conselho de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de
Investimentos.
A Taler presta serviços de gestão discricionária de fundos e carteiras, gestão de patrimônio,
alocação de ativos e planejamento financeiro. Em seu modelo de negócio, a Gestora trata a
modelagem do portfólio de investimentos do cliente de uma forma global, escolhendo ativos
financeiros e definindo estratégias de alocação de forma personalizada. Os portfólios podem
ser montados em fundos exclusivos (“Fundos Exclusivos”) ou fundos restritos de famílias ou
grupos de afinidade (“Fundos Restritos”), ou a alocação pode ser feita em carteiras
administradas em nome da própria pessoa física.
A política de investimento da atividade de gestão é fundamentada primordialmente na
aplicação em cotas de fundos de investimento (“FIs”) com o objetivo de proporcionar
rentabilidade aos seus investidores. Para isso, a Taler seleciona fundos de administradores e
gestores a partir de análises qualitativas e quantitativas que considerem fatores como equipe
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de gestão, processo de investimento, consistência na performance e gerenciamento de risco
(tais fundos selecionados, os “Fundos Terceiros”). Além disso, a Taler possui mandato para
investir diretamente em títulos, ações e instrumentos privados de crédito. Utilizando este
mandato para os casos em que julga ser oportuno ou necessário, a Taler organiza fundos de
investimento coletivo para aquisição direta de ativos finais, gerindo-os diretamente e
alocando recursos de clientes nas cotas destes fundos (tais fundos, os “Fundos Próprios”).
Em vista desse processo de alocação, o escopo dos processos de controle de risco da
Gestora é triplamente limitado:
(1) fundamentalmente, o monitoramento de risco aplica-se às carteiras consolidadas dos
clientes, englobando ativos adquiridos diretamente na pessoa física, ou indiretamente em
Fundos Exclusivos ou Fundos Restritos. Nesses casos, no entanto, as políticas específicas
aplicadas, como por exemplo a composição da carteira, os parâmetros e limites de alocação,
e as regras gerais de monitoramento são negociados diretamente com cada cliente;
(2) em relação aos Fundos Próprios, a política de risco aplica-se no nível dos próprios
fundos, inobstante as políticas individuais dos clientes. Nesses casos, principalmente em
relação à política de risco de liquidez e à política de risco de crédito, os presentes processos
podem sobrepor-se, sem se substituir, às políticas individuais de cada cliente; e
(3) em relação às políticas institucionais de risco, estas aplicam-se no nível da Gestora e dos
Colaboradores. Os processos de gerenciamento de risco operacional e o plano de
contingência são, dessa forma, desenvolvidos tendo em vista o funcionamento da Taler.
C.

Governança

1.

Estrutura

A área de risco da Gestora é formada pelo Comitê de Risco (“CR”) e pela Diretoria de Risco
(“DdR”).
2.

Comitê de Risco

Responsabilidades: O CR é o órgão da Gestora incumbido de:
(i)
Dar parâmetros gerais, orientar e aprovar a política de risco;
(ii)
Estabelecer objetivos e metas para a área de risco; e
(iii)
Avaliar resultados e performance da área de risco, solicitar modificações e correções.
Composição: O CR é formado pelas seguintes pessoas: Cleide Favero (DdC), Richard Ziliotto
(DdR), Maria Emmanouilides (Representante dos Sócios) e Otavio Vieira(Gestor) (tais
membros, os “Membros Natos”) e dois representantes de outras áreas da Gestora escolhidos
pelos Membros Natos.
Reuniões: O CR se reúne de forma ordinária, formalmente, uma vez por mês. O CR também
poderá ser convocado extraordinariamente, em caso de necessidade ou oportunidade.
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Decisões: as decisões do CR normalmente são tomadas por consenso, mas quando este
não for possível, por maioria. Todavia, nesse caso, devem obter o voto favorável da Diretora
de Risco (“DdR”). As decisões do CR serão formalizadas em ata. Em casos de
desinvestimento, no entanto, o Gestor terá direito de veto. Em relação a medidas corretivas e
medidas emergenciais, o DdR poderá decidir monocraticamente, sujeito à ratificação do CR.
3.

Diretoria de Risco

Responsabilidades: A Diretoria de Risco é responsável pela definição e execução das
práticas de gestão de riscos de performance, de liquidez, de crédito, e operacionais descritas
neste documento, assim como pela qualidade do processo e metodologia, bem como a
guarda dos documentos que contenham as justificativas das decisões tomadas.
Funções: A Diretoria de Risco estará incumbida de:
(i)
Implementar a Política, planejando a execução e executando os procedimentos
definidos pelo CR;
(ii)
Redigir os manuais, procedimentos e regras de risco;
(iii)
Apontar desenquadramentos e aplicar os procedimentos definidos na Política aos
casos fáticos;
(iv)
Produzir relatórios de risco e levá-los ao Gestor; e
(v)
Auxiliar o CR em qualquer questão atinente a sua área.
Responsável:
D.

Richard Ziliotto é a Diretor de Risco da Gestora.

Garantia de Independência

O CR e o DdR são independentes das outras áreas da empresa e poderão exercer seus
poderes em relação a qualquer Colaborador.
II.

PROCESSO DE INVESTIMENTO E CONTROLE DE RISCO

A.

Conceitos gerais

A gestão de risco, juntamente com os processos de pesquisa, os diversos comitês de
aprovação e todo o investimento proprietário em tecnologia são os principais pilares para a
tomada de decisão dos investimentos de nossos clientes. Como abordagem estruturada e
disciplinada que alinha estratégia, pessoas, tecnologias e conhecimento, a gestão de risco
está integrada em todo o processo de gestão. O seu objetivo é tentar eliminar a possibilidade
que um evento ocorra.
A análise de risco e sua gestão estão intimamente imbricados com o processo de
investimento da gestora. O Comitê de Risco coordena suas ações com a área de análise,
monitoramento e gestão de riscos dos clientes, dos portfólios.
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A preocupação com controle de risco, portanto, está presente na fase de definição do perfil
dos clientes e monitoramento do enquadramento ao perfil (vide item B abaixo); e na
composição dos portfólios e escolha dos ativos (vide item C abaixo). Também permeia a
necessidade de preservação institucional da Gestora, protegendo a empresa nas diversas
dimensões de seu negócio e salvaguardando seus ativos tangíveis e intangíveis (vide item D
abaixo).
B.

Controle de risco no nível do perfil dos clientes

1.

Definição de perfis de clientes

Conforme descrito no item “Suitability” acima, a Gestora definiu três padrões de alocação
para seus clientes: Preservação, Renda e Ganho de Capital. Estes padrões de alocação
identificam-se com os perfis dos clientes encontrados na análise de suitability realizada.
Diferenciam-se em relação à proporção indicada das quatro classes de ativos que podem
compor o portfólio de clientes: Renda Fixa DI, Renda Fixa Crédito, Renda Fixa Inflação,
Cambial, Multimercado e Renda Variável. Esse aproporcionamento está relacionado com a
relação risco/retorno que o cliente pode suportar em vista de seu perfil. Ele é definido em
vista do tipo do ativo e da rentabilidade e do risco dos ativos em bases históricas.
2.
Procedimentos adotados em casos de desenquadramento entre o perfil dos clientes e
dos investimentos
A implementação da política de investimento com base no perfil do investidor é
acompanhada durante toda a duração da relação do cliente com a empresa. A revisão do
patrimônio financeiro do cliente é feita a cada 3 (três) meses e a reavaliação patrimonial
completa é realizada a cada 6 (seis) meses.
O risco de desenquadramento do perfil do cliente deve ser baixo, levando em consideração
toda análise, levantamento patrimonial e financeiro. Porém, caso ocorra desenquadramento,
é definida no comitê de investimentos uma nova sugestão de carteira que será
discutida/aprovada pelo cliente.
3.
Controles utilizados para monitoramento da adequação do perfil dos clientes e dos
investimentos
Reunião do comitê de investimentos / crédito para adequar a composição, estilo e
movimentos táticos da carteira: Os comitês, quando não chamados excepcionalmente,
têm calendário anual com dia e horários definidos. São semanais e contam com a
participação de Diretor de Gestão; Diretores Executivos e Sócios, que seguem disciplina
formal de aprovação. Discutem-se sempre assuntos de decisão crítica, e passa para ordens
do dia, que inclui operações financeiras; relatórios de resultados; alocação e tamanho de
cada posição; concentração em posições; liquidez; estratégias; métricas de risco.
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Monitoramento das carteiras pelos advisors utilizando o sistema gerencial do Taler
Portal, onde esta disponível a estratégia da carteira por fundo: Utilizando este relatório é
possível verificar a estratégia da carteira atual, e, conforme o perfil da carteira (Preservação,
Renda e Ganho de Capital), o sistema reordena a estratégia mostrando qual a carteira ideal
para o perfil.
Testes executados para monitoramento da adequação do perfil dos clientes e dos
investimentos: Monitoramos a adequação do perfil de investimentos de nossos clientes em
bases trimestrais por meio do sistema Comdinheiro (“Com$$”) (onde ocorre o gerenciamento
de todos os portfólios) e através do sistema gerencial Portal Taler. Evidenciamos todos
nossos controles por meio de carteiras modelo, em que são detalhados os percentuais de
alocação em virtude da relação risco retorno esperado para cada classe. Consideramos a
volatilidade histórica dos ativos para cada modelo e definimos ranges de variação em virtude
das mudanças atualizadas de preços nos mercados. Adicionalmente uma vez que temos
acesso ao total do patrimônio de nossos clientes, consideramos também esta composição no
compito geral para saber se a carteira esta ou não desenquadrada. Como o sistema web
(Com$$) atualiza as posições diariamente, é possível identificar na prática os
desenquadramentos, comparando a alocação destas carteiras com o perfil do cliente
(Preservação, Renda e Ganho de Capital) cadastrado em nossos sistemas internos. Neste
momento evidenciamos a volatilidade histórica da carteira nos últimos 12 meses e
comparamos com os ranges de volatilidade parametrizados em comitê. O controle de risco
desenvolvido é realizado com base nas posições semanais disponíveis nas carteiras dos
fundos que investimos. A política baseia-se no monitoramento do Value at Risk (VaR) e do
Stress Testing. Essas informações de risco juntamente com os modelos de alocação definem
o padrão histórico e esperado de volatilidade. Além disso utilizamos controles diários de
monitoramento de liquidez tanto do ativo como do passivo dos nossos fundos.
4.

Prazo para regularização do enquadramento do perfil dos clientes

Sendo observado o desenquadramento conforme item 3 acima a regularização se dará em
até 60 dias após que a nova carteira sugerida for aprovada em comitê e apresentada ao
cliente.
C.

Controle de risco no nível da montagem do portfólio: Seleção de ativos

1.

Montagem de portfólio

As carteiras montadas pela Gestora são multiestratégia e têm como objetivo principal gerar
alfa, ou seja, conseguir obter um retorno específico e independente de outras variáveis que
possam afetar os mercados em geral. O primeiro cuidado do ponto de vista do controle de
risco, portanto, é buscar utilizar estratégias com baixa correlação entre si, o que é buscado
por meio de uma seleção ativa e dinâmica.
Entre as estratégias disponíveis no mercado brasileiro para a construção de um portfólio,
destacam-se:
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-

Arbitragem;
Macro;
Trading;
Equity Hedge;
Equity

2.

Escolha de gestores (Management Research)

O processo de escolha de Fundos Terceiros encontra-se representado no diagrama abaixo:

A Gestora utiliza-se basicamente de análises fundamentalistas que levam em consideração
os fundamentos econômicos e de mercado com influência no desempenho dos ativos que
compõem as carteiras de clientes e práticas de gestão que se traduzem em cuidadosos
processos de investimento, apoiados por sistemas informatizados de extrema confiabilidade.
Cada fundo incluído no portfólio do cliente passa por análises de risco e rentabilidade
histórica baseadas em métricas qualitativas e quantitativas.
3.

Riscos de concentração

A possibilidade de concentração da carteira em títulos e valores mobiliários de um mesmo
emissor representa risco de liquidez dos ativos. Alterações da condição financeira de uma
companhia ou de um grupo de companhias, alterações na expectativa de
desempenho/resultados das companhias e da capacidade competitiva do setor investido
podem, isolada ou cumulativamente, afetar adversamente o preço e/ou rendimento dos
ativos da carteira. Na montagem do portfólio, tanto na seleção das classes de ativos como no
mix de ativos dentro das classes, controlam-se os níveis de concentração num mesmo
emissor.
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4.

Acompanhamento das cotas dos fundos

Como forma de complementar a utilização das metodologias de risco descritas acima e com
o intuito de agregar diversos pontos de vista para o gerenciamento de risco, em relação aos
ativos selecionados são geradas as seguintes analises:
Análise de Estilo

Análise de Tracking

Análise de Retorno
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Análise de Correlação

Análise de Beta

Análise de Regressão
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Análise da Indústria

D.

Preservação institucional

A gestão de recursos está sujeita a riscos operacionais, e é objetivo da Gestora buscar
identificação antecipada e prevenção desses eventos que podem estar relacionados, na
maioria das vezes, a perdas resultantes de processos internos inadequados. Os gestores
continuam dependentes dos conhecimentos e competências do seu staff e seus sistemas.
Como a indústria amadurece, a exigência de um maior nível de automatização será
inevitável. Não se atentar a isso pode representar uma tendência a subestimar a
complexidade dos riscos operacionais.
Os processos de gestão de risco operacional visam a possibilitar: (a) a identificação de riscos
institucionais e processos-chave para a gestora; (b) o desenho de salvaguardas e processos
de controle de riscos operacionais, jurídicos e reputacionais; (c) a proteção da reputação,
nome e ativos comerciais, base clientes, e outros ativos tangíveis e intangíveis; e (d) a
revisão de práticas, processos e procedimentos internos da gestora. Esses processos
ocorrem essencialmente no âmbito do CR.
III.

PRECIFICAÇÃO

Em relação à precificação dos ativos, as cotas de fundos estão disponíveis diariamente no
site da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Os ativos de bolsa têm seus preços
divulgados diariamente pela BM&FBOVESPA, e o preço adotado será o de fechamento. Em
relação aos instrumentos de liquidez como títulos públicos e “compromissada over”, adotarse-ão igualmente os preços de fechamento, para ativos de credito o preço adotado será o da
Anbima. Para ativos negociados em dólar ou euro (ou outra moeda, se for o caso), adotar-seá a Ptax diariamente divulgada pelo Banco Central do Brasil (“BCB”). Caso a Gestora passe
a investir em outros ativos não contemplados nessas categorias acima, fará as modificações
pertinentes neste documento.
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IV.

GESTÃO DE RISCO DE MERCADO

A.

Definição de risco de mercado

“Risco de Mercado” é a perda potencial de valor do fundo ou da carteira decorrente de
oscilações dos preços de mercado ou parâmetros que influenciam os preços de mercado.
Estes são, entre outros, os riscos relacionados à variação cambial, taxa de juros, preços de
ações, de mercadorias (commodities).
É importante diferenciar pelo prazo de observação, já que, ao nosso ver, o que realmente
importa são: i) a performance de longo prazo e, ii) o potencial de perda permanente de
capital. Não focamos na performance de curto prazo já que esta é muito afetada por ruído
estatístico (fatores aleatórios que pouco afetam a performance acumulada ao longo do
tempo).
B.

Escopo da gestão de riscos de mercado

Em vista da estratégia de investimento e o público de clientes da gestora, o foco da gestão
de riscos de mercado é no potencial de perda permanente de capital associado ao potencial
de ganhos.
A análise de risco de mercado é realizada sobre o valor dos títulos e valores mobiliários
componentes das carteiras. No caso dos Fundos Terceiros, analisa-se o valor das cotas dos
fundos com base nos respectivos histórico. No caso dos Fundos Próprios, são avaliados os
valores dos ativos componentes das carteiras.
A queda dos preços dos ativos integrantes da Carteira pode ser temporária, não existindo, no
entanto, garantia de que não se estendam por períodos longos e/ou indeterminados. Em
determinados momentos de mercado, a volatilidade dos preços dos ativos e dos derivativos
pode ser elevada, podendo acarretar oscilações bruscas no resultado do fundo.
C.

Metodologias

O Value at Risk (VaR) - principal metodologia utilizada - fornece uma medida da pior perda
esperada em ativo ou carteira para um determinado período de tempo e um intervalo de
confiança previamente especificado. A metodologia do cálculo do VaR é a paramétrica, com
nível de confiança de 95% (noventa e cinco por cento) em um horizonte de tempo de um dia.
Os fundos não possuem limite de VaR estabelecido. O gerenciamento do risco não leva em
consideração apenas esta ferramenta uma vez que parte dominante dos portfólios são
fundos de investimento de terceiros.
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O Stress Testing é um processo que visa identificar e gerenciar situações que podem
causar perdas extraordinárias. Os cenários fornecem a descrição dos movimentos conjuntos
de variáveis financeiras, que podem ser tirados de eventos históricos (cenários históricos) ou
de (cenários prospectivos). Para a realização do Stress Testing, são utilizados os cenários
hipotéticos disponibilizados pela Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Neste caso a
TALER utiliza como limite para perdas em Cenário de Stress 30% do PL.
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V.

GERENCIAMENTO DO RISCO DE LIQUIDEZ

A.

Definição de risco de liquidez

O “Risco de Liquidez” é a possibilidade de um fundo ou carteira não estar apto a honrar
eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, correntes ou futuras, inclusive as
decorrentes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer
em perdas significativas. Também se considera risco de liquidez a possibilidade do Fundo ou
carteira não conseguir negociar a preço de mercado uma posição, devida ao seu tamanho
em relação ao volume transacionado ou, ainda, por conta de alguma descontinuidade de
mercado.
Diferentes fatores podem aumentar esse tipo de risco, destacando-se, exemplificativamente:
descasamento entre os fluxos de liquidação de ativos e as exigências de recursos
para cumprir obrigações incorridas pelos fundos;
condições atípicas de mercado e/ou outros fatores que acarretem falta de liquidez dos
mercados nos quais os valores mobiliários integrantes dos fundos são negociados;
ativos dos Fundos que são insuficientes para cobrir exigência de depósito de margens
junto a contrapartes; ou
imprevisibilidade dos pedidos de resgates.
B.

Escopo da gestão de riscos de liquidez

Em vista da estratégia de investimento e o público de clientes da gestora – todos no mínimo
qualificados conforme legislação vigente – o foco da gestão de riscos de liquidez é a
impossibilidade de pagamento de resgates e outras obrigações em vista da programação
estabelecida pelo gestor em conjunto com o administrador fiduciário. Portanto, a gestão de
liquidez é realizada em dois níveis: no nível de Fundos Terceiros (item C abaixo) e no nível
dos Fundos Próprios (item D abaixo).
C.

Elementos da gestão de liquidez de Fundos Terceiros

No nível dos Fundos Terceiros, o objetivo é casar as necessidades de liquidez dos clientes e
a regra de liquidez dos fundos investidos. Os Fundos de Terceiros são geralmente abertos,
portanto a regra de liquidez é dada pelos respectivos regulamentos. Não obstante a área de
gestão e de risco consolidam controles sobre esses investimentos através de relatórios de
acompanhamento produzidos através de levantamento sobre dados diários disponíveis
como: Patrimônio Liquido, regras e prazos de cotização, draw down, volatilidade,
resgates/aplicações etc... . Em linhas gerais a construção do portfólio já considera a liquidez
e os prazos de resgate dos Fundos Terceiros de forma que não excedam o prazo das
necessidades de resgate dos clientes.
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A Gestora se preocupa em fazer com que Fundos Exclusivos, Fundos Restritos e carteiras
administradas sejam alocadas em um mix de Fundos Terceiros cuja regra de resgate os faça
compatíveis com as necessidades de liquidez do cliente. A regra básica a média ponderada
dos ativos que compõe a carteira deve ser igual à necessidade de caixa das carteiras. A
fiscalização deste critério se dá através de comitê de risco que se reúne mensalmente.
D.

Elementos da gestão de liquidez dos Fundos Próprios

No nível dos Fundos Próprios, o objetivo é casar a maturidade dos títulos e ativos de crédito
investidos, suas amortizações e pagamentos de distribuições com os pedidos de resgate
derivados das necessidades de liquidez dos clientes. A gestão de liquidez do fundo tem
como principais elementos (1) monitoramento do passivo; (2) monitoramento do ativo; e (3)
regras gerais e limites.
1.

Monitoramento do passivo

A programação do passivo dos Fundos Próprios e das carteiras é feita diretamente em
referência às necessidades de caixa levantadas junto aos clientes no processo de suitability.
Em suitability, conseguem-se informações dos clientes quanto aos seguintes parâmetros:
- Identificação de Objetivos e Necessidades
- Levantamento de Informações Financeiras
- Identificação da Estrutura de Custos e Operacional
- Identificação do Perfil e Tolerância ao Risco
- Identificação de Contingências
Adicionalmente ao processo de suitability são feitos controles do histórico de resgate dos
cotistas dos fundos, de forma a assegurar que a liquidez da carteira é aderente ao perfil
histórico do passivo. Neste sentido o acompanhamento é feito via sistema eletrônico (Portal
Taler). Nesse sistema é possível acessar as informações de comportamento histórico do
passivo, são disponibilizadas em diferentes datas informações sobre as carteiras, como
saldo anterior, carteira, aplicações, resgates, movimentação liquida e saldo liquido. Essa
informação é avaliada mensalmente pelo comitê de risco para que seja tomada qualquer
decisão em termos de alteração do percentual necessário em ativos de liquidez para fazer
frente a resgates.
Com essas informações, as seguintes métricas de evolução do passivo são monitoradas:
- concentração do passivo em clientes específicos – grau de dispersão das cotas/cotistas;
- prazo médio de resgate por cliente; e
- prazo médio de resgate ponderado por cliente.
- estatística de movimentações (resgates e aplicações) dos portfolios ao longo do período de
gestão.
Os objetivos do monitoramento de passivo são (1) localizar vulnerabilidades e exposição a
clientes específicos; (2) permitir o desenvolvimento de uma estratégia de alongamento do
passivo; (3) estimar historicamente as necessidades de caixa em vista de resgates; e (4)
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considerar para efeitos sempre o maior resgate solicitado frente aos 10 (dez) maiores
clientes.
Em todas as análises do passivo dos fundos, são consideradas também as obrigações dos
fundos relativas a taxas, despesas e outros custos para além dos resgates solicitados.
2.

Monitoramento do ativo

Para calcular a liquidez dos ativos em portfólio, utilizam-se as seguintes “regras de bolso”:
- títulos públicos são considerados posições de liquidez. Mesmo assim o critério para fins
deste manual é considerá-lo liquido em D+1 caso o volume detido pelo fundo não exceda
15% do volume médio de negociação do título nos últimos trinta dias;
- ações são consideradas como critério a média móvel do volume diário de negociação dos
últimos trinta dias, de forma que a Gestora na gestão de seus fundos considera como liquida,
com pagamento em D+4, qualquer montante financeiro que não exceda 30% desse volume
de negociação;
- ativos de credito - quando aprovados por comitê de investimentos / crédito– considerados
aqui, CDB´s, Debêntures, CRIs, LCIs, LFs, FIDCs e CCBs – são apurados como líquidos
apenas na data de seu vencimento.
Os ativos utilizados como margem, ajustes e garantias – quando aprovados por comitê de
investimento / crédito – serão tratados como líquidos apenas no vencimento da operação.
A regra de liquidez por ativo se soma a das despesas e obrigações dos fundos entre elas:
taxa de gestão, controladoria, auditoria, taxas – CVM, Anbima, Selic, Cetip...e impostos.
Todos os fundos tem valuation diário em relatório de carteira disponibilizados para a equipe
de gestão e backoffice, podendo monitoriar o fluxo de caixa atual e futuro e semanalmente
as informações atualizadas são apresentados no comitê de investimentos / crédito.
3.

Teste de estresse de resgate

O teste de stress (stress test) avalia o impacto financeiro e a consequente determinação das
potenciais perdas ou ganhos a que os clientes possam estar sujeitos sob cenários extremos
sendo assim visto como uma ferramenta complementar às outras análises.
A Gestora também realiza teste de stress de resgate em relação aos fundos coletivos de
renda fixa e crédito. A análise de cenários consiste na avaliação da carteira sob vários
estados, envolvendo movimentos de variáveis-chave em conjunto. Avaliam-se dois tipos de
cenários com a descrição dos movimentos conjuntos de variáveis financeiras:
Cenários Históricos: consiste em realizar o teste de stress utilizando-se as taxas e
preços referentes a situações extremas ocorridas no passado. São considerados dentro do
período disponível do histórico de gestão o pior período consecutivo de resgates. Este
indicador expresso como um percentual do patrimônio líquido do fundo serve como um
balizador para a necessidade de caixa a ser carregado nas carteiras.
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Cenários Hipotéticos: aplica cenários hipotéticos que poderão ser definidos pelo
Comitê de Risco com base nos cenários disponibilizados pela BM&FBovespa.
4.

Métricas e metodologias

a.
Concentração de Passivo – Cliente, Grupo Familiar ou Grupo Econômico
Modelo Adotado: Concentração máxima em relação ao patrimônio líquido
Horizonte de Dados: 1 dia
Alertas e Limites de Concentração de PL (%): percentual máximo do patrimônio
líquido da carteira alocado por cliente, grupo familiar ou grupo econômico sobre o total
consolidado gerido no veículo de investimento: carteiras, fundos, clubes de investimento
Monitoramento: Diário
b.
Concentração de Passivo – Pior Resgate Parcial
Modelo / Métrica Adotada: [(Pior resgate parcial em R$ em 12 meses / Valor total da
Carteira em R$ na data do resgate) / (Total em R$ dos ativos de liquidez imediata / Valor
total da carteira em R$ na data base)]
Horizonte de Dados: 12 meses
Alertas e Limites de Concentração: Se o índice calculado for maior do que 1 (um)
Monitoramento: Diário
c.
Concentração de Ativo – Classes e Subclasses de Ativos
Modelo Adotado: Concentração máxima em relação ao patrimônio líquido
Horizonte de Dados: 1 dia
Alertas e Limites de Concentração de PL (%): percentual máximo do patrimônio
líquido da carteira alocado em classes e subclasses de ativos para os perfis de suitability /
política de investimento
Monitoramento: Diário
E.

Procedimentos em situações especiais de iliquidez das carteiras

Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira dos fundos, inclusive
em decorrência dos pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que
possam implicar alteração do tratamento tributário de algum dos fundos ou do conjunto dos
cotistas, em prejuízo destes últimos, a Gestora poderá solicitar que a administradora declare
o fechamento para a realização de resgates do Fundo sem liquidez, sendo obrigatória a
convocação de Assembleia Geral, na forma do regulamento do Fundo correspondente, para
tratar sobre as seguintes possibilidades:
-
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reabertura ou manutenção do fechamento do Fundo para resgate;
possibilidade do pagamento de resgate em títulos e valores mobiliários;
cisão do Fundo; e
liquidação do Fundo.

VI.

GESTÃO DE RISCOS DE CRÉDITO E CONTRAPARTE

A.

Definição de Risco de Crédito

“Risco de Crédito” é a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao não cumprimento
pelo tomador ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos
pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na
classificação de risco do tomador, à redução de ganhos ou remunerações, às vantagens
concedidas na renegociação e aos custos de recuperação de crédito.
B.

Princípios para a gestão de Risco de Crédito

Na gestão do risco de crédito, a Gestora observará os seguintes princípios:
independência na avaliação: a avaliação deve ser independente e não deve
considerar os potenciais ganhos da operação de forma isolada;
mecanismos de mitigação de risco: a política de gerenciamento de risco de crédito, na
medida do possível, visará ao estabelecimento de mecanismos de mitigação de risco;
monitoramento por processos e instrumentos: processos serão estabelecidos e
indicadores e instrumentos serão criados para medir, monitorar e controlar o risco de crédito
inerente a seus produtos;
continuidade: o monitoramento da carteira deve ser contínuo; e
conformidade: dever-se- á avaliar a conformidade das operações com as normas e
legislação em vigor no Brasil.
Seguindo o descrito no Ofício-Circular/CVM/SIN/Nº 6/2014, a análise de créditos e
contrapartes feita pela Gestora deverá verificar os seis elementos abaixo:
caráter: fatores como a pontualidade do devedor no cumprimento de suas obrigações
e a sua experiência no ramo;
capacidade: eficiência de diferentes setores de um determinado negócio e sua
habilidade em gerar retornos;
capital: índices financeiros como lucratividade, endividamento e liquidez;
colateral: aspectos das garantias apresentadas;
condições: análise referente da existência de concorrentes ao negócio do devedor; e
conglomerado: verificação do grupo econômico do qual o devedor faz parte.
C.

Fases

A análise de crédito se dará em seis etapas, conforme descrito abaixo.
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1.

Fundamentos de Crédito

A Gestora analisará a situação econômico-financeira segregando por:


Instituição Financeiras: Após análise da equipe de gestão, os limites de crédito são
estabelecidos pelo comitê de investimento / credito, observando-se principalmente o
porte, patrimônio líquido, natureza do controle do capital (full branch, estrangeiro, nacional
com participação de estrangeiros, nacional privado, oficial), segmento de atuação (middle,
varejo, financiamento, atacado/investimento) o prazo e o rating.A política proposta
atualmente pela equipe de gestão é evitar exposição a bancos de médio e pequeno porte,
fora casos excepcionais.



Instituições não Financeiras: A área de gestão é responsável pela análise formal de
crédito e projeções compreendendo o prazo da transação proposta, de modo a verificarse a capacidade de pagamento do emissor. Caso o crédito possua garantias, as mesmas
são também analisadas. No entanto, a aprovação do crédito é fundamentada no risco do
emissor, e não nas garantias oferecidas. As métricas de Dívida Líquida/EBITDA, cash
burn, CAPEX, geração de free cash flow, política de dividendos, estresse de fluxo de
caixa, exposição cambial, evolução do “rating” e “covenants” devem ser endereçada de
forma usual.



Operações Estruturadas: Nestes casos são analisadas a estrutura, os níveis de
subordinação, vis-à-vis a qualidade da carteira de crédito a ser adquirida e a capacidade
do cedente de gerar recebíveis, evolução do rating, nível de PDD, CVNP, recompras,
atrasos, nível de subordinação, eventos de reavaliação, amortização antecipada e nível
de caixa. Essa análise é obrigatória para quaisquer títulos privados e, somente após a
mesma ser submetida e aprovada pelo CI, o título ou as cotas de FIDC poderão passar a
integrar as carteiras e/ou os fundos investidos pela Taler.

Em linhas gerais são utilizadas informações de domínio público das instituições tal como,
demonstrativos financeiros (balanços consolidados, se aplicável, dos dois últimos exercícios
sociais encerrados, preferencialmente auditados, e último balancete disponível). Os
principais pontos de atenção desta análise são: situação econômico-financeira (quadro atual
e perspectivas/projeções); grau de endividamento; análise do capital de giro próprio; análise
de liquidez; nível de imobilização; força financeira do controlador; qualidade dos ativos;
capacidade de geração de resultados; fluxo de caixa; administração e qualidade de
controles; pontualidade e atrasos nos pagamentos; contingências; setor de atividade
econômica; e limite de crédito. Será também avaliado o nível de risco da operação. Para
isso, serão analisados os seguintes aspectos: natureza e finalidade da transação;
características das garantias; valor; e prazo.
2.

Análise Qualitativa

Com a finalidade de situar a empresa no setor em que esta atua, é efetuada uma ampla
análise com foco em qualificar a empresa e seu management em relação a sua
competitividade, eficiência operacional, market share, entre outros aspectos específicos
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dependendo do seu setor de atuação. Esta abordagem qualitativa estende-se ainda ao perfil
do management e dos acionistas, no que tange sua competência administrativa, reputação,
ética e postura profissional.
3.

Simulação de Cenários

Esta etapa do processo envolve a análise de stress, com a tentativa de antever cenários que
possam impactar o perfil de crédito da operação. Os responsáveis por tal análise verificarão
as condições macroeconômicas relacionadas ao setor sob análise, dando ênfase a aspectos
como sazonalidade, setores com maior/menor sensibilidade à renda, riscos de intervenções
governamentais (proteções alfandegárias, subsídios, etc.) e impactos de ordem regulatória e
cambial.
4.

Checagem restritiva

A Gestora realizará pesquisas restritivas sobre o emissor do crédito quais sejam, consulta
restritiva no tocante ao CNPJ da empresa e CPF dos acionistas; certidões: CND – (Dívida
Ativa da União); e Certidões negativas: INSS, FGTS, ICMS, ISS, Contribuições e Tributos
Federais.
5.

Monitoramento

Concluída a análise de crédito, a Gestora gerencia o risco de crédito através da definição de
limites mínimos de qualidade de crédito de emissor, de contraparte ou de intermediário,
medida por agência de ‘rating’; limites de exposição por emissor ou contraparte, nominais ou
como um percentual do patrimônio líquido do fundo ou carteira administrada; e limites
consolidados nominais por emissor, contraparte ou intermediário.
Quando aplicável, o monitoramento dos emissores será constante. A periodicidade da
revisão será proporcional à qualidade de crédito (ou seja, quanto pior a qualidade, mais curto
será o intervalo entre as reavaliações) e/ou à relevância do crédito para a carteira.
Adicionalmente, a Gestora reavaliará periodicamente a qualidade das garantias e o
atendimento das condições para eventual execução enquanto o ativo permanecer na carteira
do fundo, desta forma reportando ao comitê de investimentos / crédito qualquer
anormalidade
6.

Cobrança

No caso de inadimplemento de ativo de crédito privado constante das carteiras dos fundos
sob gestão, a Gestora contratará terceiros especializados para realizar os procedimentos de
cobrança de eventuais créditos problemáticos.
VII.
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GESTÃO DE RISCOS OPERACIONAIS

A.

Definição de risco operacional

Risco Operacional é a possibilidade de ocorrência de perda resultante de falha, deficiência
ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos externos
(Resolução CMN 3.380).
São exemplos de eventos de Risco Operacional:
fraudes internas;
fraudes externas;
demandas trabalhistas e segurança deficiente do local de trabalho;
práticas inadequadas relativas a clientes, produtos e serviços;
danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição;
aqueles que acarretem a interrupção das atividades da instituição;
falhas em sistemas de tecnologia da informação; e
falhas na execução, cumprimento de prazos e gerenciamento das atividades na
instituição.
B.

Princípios Gerais da gestão de riscos operacionais

1.

Simplicidade

Quão mais complexas forem as nossas atividades, maior o custo de se prevenir e remediar
um eventual erro, assim como maior a probabilidade da ocorrência de um erro. Dessa forma,
procuramos simplificar a gestão de portfólio e a estrutura administrativa da empresa.
2.

Organização

É importante manter as operações organizadas de maneira que os procedimentos sejam
facilmente executados e verificados. Procuramos manter um manual de operações para as
funções mais críticas de maneira que mesmo um colaborador não acostumado à execução
de tais funções possa executá-las em caso de necessidade.
3.

Integridade

Uma cultura de integridade norteia os potenciais conflitos de interesses e a atuação em
situações de interpretações ambíguas. Assim, problemas são evitados ainda em estágio
preliminar.
4.

Diligência

É importante manter a supervisão das várias regras e procedimentos e, igualmente
importante, rapidamente agir para a solução de um problema tão logo seja identificado.
5.
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Reputação

A nossa reputação é o nosso principal ativo.
C.

Mapeamento de riscos

1.

Mapa de processos

Atualmente os seguintes processos / atividades necessitam de acompanhamento:
processo para que o cliente faça pedido de Aplicação e Resgate;
arquivamento dos processos de avaliações de clientes;
arquivamento eletrônico de fichas e documentos de clientes;
espaço físico fora do ambiente da Taler para operacionalizar as transações;
acesso aos Sistemas utilizados para operacionalização: Livro Caixa; Taler Portal;
Bloomberg; ComDinheiro e o ASANA;
acesso do cadastramento e boletagem de ativo e passivo junto aos administradores
acesso ao processo de Lavagem de Dinheiro;
acesso a relatórios com posição dos clientes;
acesso a análises/avaliações de clientes;
backup de informações;
aviso de desastre aos clientes; e
local de encontro, em caso de desastre;
Os parâmetros de gestão dos portfólios como especificados nesta Política de Gestão de
Riscos, assim como os regulamentos dos fundos, devem ser observados e é
responsabilidade da Gestora de Risco cuidar da observância desta Política. Além disso, há
questões referentes à execução de ordens, controle de custódia, cálculo de cotas, dentre
várias, que são de responsabilidade do backoffice.
As corretoras utilizadas são avaliadas por sua capacidade de execução e idoneidade, além
de terem que ser aprovadas pelo Administrador de nossos fundos. As ordens executadas
são verificadas ao final do dia, e as posições de custódia e caixa são verificadas no dia
seguinte à execução. Qualquer divergência é tratada assim que identificada.
2.

Estratégias para controle de riscos

A política para controle de riscos operacionais envolve as seguintes estratégias:
criação de um grupo responsável pelas principais atividades;
decisão de manter os recursos (Humanos e equipamentos) disponíveis e em lugar
seguro aptos ao pronto emprego/funcionamento com back office e apoio logístico;
definição de um local de encontro dos funcionários em caso de emergência;
verificado junto as Áreas de Negócios a prioridade das atividades por grau de
necessidade;
análise das atividades verificando probabilidades de ocorrência e impacto nas áreas
envolvidas;
divulgação das ações tomadas/implementadas as Áreas envolvidas;
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confecção de uma lista de Clientes incluindo as seguintes informações: Nome,
endereço e Telefone.
todas as informações (relatórios, arquivos e informações de clientes) contam com a
existência de backup e adicionalmente são diariamente arquivadas por uma empresa
terceirizada; para garantir o funcionamento sem interrupções dos seus serviços.
90% das informações da empresa são web base.
aluguel de uma sala na Regus, a ser disponibilizado para uma eventual necessidade
de abandono da instalação da empresa.
VIII.

PLANO DE CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS (“PCN”)

A.

Objetivo

Este plano tem por objetivo planejar o emprego dos recursos disponíveis para traçar
estratégias e ações eficientes para que a área de negócio não fique inoperante em eventos
adversos em um momento de contingência. Este processo é revisado anualmente utilizando
diagrama de causa e efeito.
São objetivos específicos do PCN:
preservar o bom atendimento a clientes;
oferecer aos clientes e funcionários segurança, estabilidade e normalidade quando da
ocorrência de anormalidade
manter os dados / informações da empresa em segurança;
B.

Hipóteses de emergência

As hipóteses de emergência cobertas pelo PCN da gestora são os seguintes:
Falta de acesso ao local de trabalho, a considerar epidemia, greves;
Falta de energia não permitindo acesso a telefones, computador, sistemas; e
Em caso de incêndio nas dependências da empresa.
C.

Planejamento de contingências

1.

Infraestrutura

A Área Operacional é responsável pelo atendimento das aplicações e resgates, em caso de
anomalia, este irá notificar os clientes, que os pedidos irão ser feitos diretamente com o
Gestor/Administrador;
A Área Administrativa/Compliance, através de seu responsável, irá entrar em contato com
todos os funcionários para verificar a situação destes através de telefones/Celulares. O teste
de chamada será feito pelo menos 2 vezes ao ano para verificar a funcionalidade.
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Todos os funcionários e Colaboradores em caso de desastre irão se encontrar no endereço
abaixo em frente ao Edifício Diamond Tower, ficando a disposição da empresa; aqueles parte
do grupo de ação serão encaminhados para a dependências da sala de hotel e os outros
dispensados por tempo indeterminado;
Rua Joaquim Floriano, 1.120 – em frente ao Edifício Diamond
Tower obedecendo uma distância segura do evento, se
necessário.
Um site externo de contingência foi alugado por meio da Regus e é disponibilizado para uma
eventual necessidade de abandono da instalação da empresa.
2.

Sistemas

Arquivos: Os backups são feitos diariamente e arquivados em cofre de
segurança/antichama nas dependências da Taler. Adicionalmente são enviadas
semanalmente uma fita de backup para a empresa prestadora de serviços de rede e
tecnologia (Intranet). 90% dos arquivos/documentação da empresa são web-based. Cabe
ressaltar que todos os arquivos ou ligações gravadas relativas às atividades de distribuição
de cotas de fundos de investimentos são armazenadas por 05 (cinco) anos.
Acesso remoto / nuvem: Sistemas (Livro Caixa; Taler Portal; Bloomberg; ComDinheiro;
ASANA) poderão ser acessados fora do ambiente interno, imediatamente após qualquer
evento de desastre utilizando notebooks/IPAD e Smartphone pessoais.
Internet/Intranet: Poderão ser acessados fora do ambiente interno, imediatamente após
qualquer evento de desastre utilizando notebooks/IPAD e Smartphone pessoais.
3.

Grupo de Ações Coordenadas – Organograma

D.

Pessoas-Chave
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Outro aspecto importante da continuidade de negócios diz respeito à indisponibilidade de
pessoas. Contamos com os seguintes procedimentos:
Manuais operacionais por áreas, com detalhamento dos procedimentos e rotinas,
além dos contatos nas nossas contrapartes. Tais manuais já foram testados várias vezes por
conta das férias dos sócios, e são atualizados na medida em que novas rotinas ou tarefas
são adicionadas;
-

Evita-se ter mais de um sócio de férias, ou em viagem profissional, ao mesmo tempo;

-

Além do Gestor, os Diretores Executivos poderão executar ordens de pagamento;

Os pagamentos podem ser feitos remotamente, através da utilização de token e
certificado de acesso bancário;
Para certas funções, pode-se fazer uma procuração do Gestor para outro sócio, com
poderes específicos para a execução das referidas funções
IX.

RELATÓRIO DE RISCO

A.

Aspectos gerais

1.

Escopo

Apresentamos nesta seção as informações que deverão constar dos relatórios de risco da
gestora, bem como outros aspetos do funcionamento da Área de Risco.
2.

Responsabilidade

A Área de Risco é responsável pela confecção dos relatórios de risco exigidos pelos
processos identificados acima. A DdR deve disponibilizar via Asana os documentos para
acesso do Comitê de Risco e aos Diretores Executivos e Sócios. A Gestora não tenciona
contratar terceiros para monitorar ou mensurar os riscos inerentes de cada um dos fundos
caso essa orientação mude, indicaremos a forma de acompanhamento e diligência adotada
pela Gestora em relação a terceiros, a fim de assegurar o cumprimento da Política de Gestão
de Risco.
3.

Periodicidade

Cada relatório terá sua periodicidade, mas mensalmente suas últimas versões estarão
disponíveis para revisão do Comitê de Risco.
4.
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Avaliação semestral ou revisão extraordinária

As métricas e acompanhamentos descritos a seguir terão sua aderência e eficácia avaliadas
durante as reuniões formais anuais do CR, ou mais frequentemente ou extraordinariamente
se houver necessidade, conforme o entendimento do Comitê de Risco. Por exemplo,
ambientes de elevada incerteza econômica ou política, ou quando a performance do fundo
não esteja se configurando conforme as expectativas, podem suscitar a convocação de uma
reunião extraordinária do CR.
B.

Relatório e dinâmica de monitoramento

Caso o Relatório de Risco inclua alguma métrica ou indicador fora de seu limite, o Gestor
deverá justificar ou comentar o ocorrido via e-mail, e se necessário, remediar a situação.
C.

Procedimentos em caso de desenquadramento

Caso o Relatório de Risco inclua alguma métrica ou indicador fora de seu limite, o Gestor
deverá justificar ou comentar o ocorrido via Asana, e se necessário, remediar a situação.
Todas estas informações estão registradas via sistema (Asana) com referência de data em
um projeto(Relatório de Risco) Na ausência do Gestor, os outros sócios diretores deverão
atuar em seu lugar.
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ANEXO 1 – TERMO DE COMPROMISSO
Através deste instrumento eu, ______________________________________, inscrito no
CPF sob o nº _________________, declaro para os devidos fins que:
1.
Estou ciente de que a política de investimento pessoal, como um todo, passa a fazer
parte dos meus deveres como Colaborador da Gestora incorporando-se às demais regras de
conduta adotadas pela Gestora, bem como ao Termo de Confidencialidade.
2.
Comprometo-me, ainda, a informar imediatamente à Gestora qualquer fato que eu
venha a ter conhecimento que possa gerar algum risco.
3.
A partir desta data, a não observância do Termo de Confidencialidade e/ou deste
Termo de Compromisso poderá implicar na caracterização de falta grave, fato que poderá
ser passível da aplicação das penalidades cabíveis, ensejando inclusive sua classificação
como justa causa para efeitos de rescisão de contrato de trabalho, quando aplicável, nos
termos do artigo 482 da Consolidação das Leis de Trabalho, ou desligamento ou exclusão
por justa causa, conforme minha função à época do fato, obrigando-me a indenizar a Gestora
e/ou terceiros pelos eventuais prejuízos suportados, perdas e danos e/ou lucros cessantes,
independente da adoção das medidas legais cabíveis.
4.
As regras aqui estabelecidas não invalidam nenhuma disposição societária, do
contrato de trabalho, nem de qualquer outra regra estabelecida pela Gestora, mas apenas
servem de complemento e esclarecem como lidar com determinadas situações relacionadas
à minha atividade profissional.
5.
Tenho ciência de que, com exceção de autorização escrita da DdC, é expressamente
proibido quaisquer investimentos pessoais feitos por mim, meu cônjuge, companheiro(a), ou
dependente financeiro, em desacordo com a Política de Investimentos Pessoais estabelecida
neste Manual.
6.
Os investimentos relacionados em documento anexo a este termo foram realizados
anteriormente ao meu ingresso na Gestor e representam a totalidade dos meus
investimentos pessoais. Comprometo-me a solicitar à DdC, previamente a qualquer
negociação, autorização por escrito para realizar qualquer negociação com os ativos listados
na tabela abaixo. Todos os investimentos listados estão plenamente de acordo com a política
de investimento pessoal (conforme definida no Manual), não caracterizando quaisquer
infrações ou conflitos de interesse.
7.
Estou ciente de que a Gestora poderá, a seu exclusivo critério, não autorizar a
negociação com os ativos listados, caso entenda que a referida negociação poderá conflitar
com os interesses dos clientes e/ou com as posições detidas pelos clubes, fundos de
investimento e/ou carteiras geridas pela Gestora.
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7.1. Estou ciente, inclusive, de que a Gestora e seus sócios não poderão ser
responsabilizados por qualquer prejuízo, perda e/ou dano que eu venha a ter em razão da
não realização da referida negociação.
8.
Participei do processo de integração e treinamento inicial da Gestora e recebi o
Manual. Tive, portanto, conhecimento dos princípios e das normas aplicáveis às minhas
atividades e da Gestora e tive oportunidade de esclarecer dúvidas relacionadas a tais
princípios e normas junto à DdC, de modo que as compreendi e me comprometo a observálas no desempenho das minhas atividades, bem como a participar assiduamente do
programa de treinamento continuado.
9.
Tenho ciência de que é terminantemente proibido fazer cópias (físicas ou eletrônicas)
ou imprimir os arquivos utilizados, gerados ou disponíveis na rede da Gestora e circular em
ambientes externos à Gestora com estes arquivos (físicos ou eletrônicos) sem a devida
autorização, uma vez que tais arquivos contêm informações que são consideradas como
informações confidenciais, conforme descrito no Termo de Confidencialidade.
10.
Tenho ciência de que a Gestora poderá gravar qualquer ligação telefônica realizada
ou recebida por meio das linhas telefônicas disponibilizadas pela Gestora para minha
atividade profissional, especialmente, mas não se limitando, às ligações da equipe de
atendimento e da mesa de operação da Gestora.
11.
Tenho ciência de que a Gestora poderá monitorar toda e qualquer troca, interna ou
externa, de meus e-mails e outras modalidades de comunicação eletrônica.
12.
Tenho ciência de que a senha e login para acesso aos dados contidos em todos os
computadores, inclusive nos e-mails, são pessoais e intransferíveis, de modo que me
comprometo a não divulgá-los para outros colaboradores da Gestora e/ou quaisquer
terceiros.

[Cidade], [data]
_______________________________________
[ COLABORADOR]
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ANEXO 2 – TERMO DE COMPROMISSO – ATUALIZAÇÃO
Através deste instrumento eu, ______________________________________, inscrito no
CPF sob o nº _________________, declaro para os devidos fins que:
Fui comunicado sobre as recentes alterações no Manual da Gestora, tendo recebido uma
cópia atualizada.
Tive conhecimento das alterações no Manual e tive oportunidade de esclarecer dúvidas
relacionadas junto à DdC, de modo que compreendi o novo conjunto de normas e me
comprometo a observá-las no desempenho das minhas atividades, bem como a participar
assiduamente do programa de treinamento continuado.

[Cidade], [data]
_______________________________________
[ COLABORADOR]

105

ANEXO 3 – TRANSAÇÕES EM VALORES MOBILIÁRIOS
Através deste instrumento eu, ______________________________________, inscrito no
CPF sob o nº _________________, declaro para os devidos fins que as seguintes
transações em Valores Mobiliários foram realizadas no semestre-calendário findo em _____
de ________ de _____
Transações realizadas pelo Colaborador e/ou cônjuge/companheiro(a) e/ou dependente
financeiro
Ativo

Emissor

Quantidade Valor

Data

[Cidade], [data]
_______________________________________
[ COLABORADOR]
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Compra/Venda Data
de Autorizado
autorização por
do
Compliance

ANEXO 4 – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE
Por meio deste instrumento eu, ______________________________________, inscrito no
CPF sob o nº ___________________, doravante denominado “Colaborador”, e TALER
PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA. (“Gestora”), inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
05.794.902/0001.60, celebramos o presente Termo de Confidencialidade (“Termo”) para
preservar informações pessoais e profissionais dos clientes e da Gestora, resolvendo que
este deve ser regido de acordo com as cláusulas que seguem:
1. São consideradas informações confidenciais (“Informações Confidenciais”), para os fins
deste Termo:
a) Todo tipo de informação escrita, verbal ou apresentada de modo tangível ou intangível,
podendo incluir: know-how, técnicas, cópias, diagramas, modelos, amostras, programas de
computador, informações técnicas, financeiras ou relacionadas a estratégias de investimento
ou comerciais, incluindo saldos, extratos e posições de clientes, dos clubes, fundos de
investimento e carteiras geridas pela Gestora, operações estruturadas, demais operações e
seus respectivos valores, analisadas ou realizadas para os clubes, fundos de investimento e
carteiras geridas pela Gestora, estruturas, planos de ação, relação de clientes, contrapartes
comerciais, fornecedores e prestadores de serviços, bem como informações estratégicas,
mercadológicas ou de qualquer natureza relativas às atividades da Gestora e a seus sócios
ou clientes, independente destas informações estarem contidas em discos, disquetes, pendrives, fitas, outros tipos de mídia ou em documentos físicos.
b) Informações acessadas pelo Colaborador em virtude do desempenho de suas atividades
na Gestora, bem como informações estratégicas ou mercadológicas e outras, de qualquer
natureza, obtidas junto a sócios, sócios-diretores, funcionários, trainees ou estagiários da
Gestora ou, ainda, junto a seus representantes, consultores, assessores, clientes,
fornecedores e prestadores de serviços em geral.
2. O Colaborador compromete-se a utilizar as Informações Confidenciais a que venha a ter
acesso estrita e exclusivamente para desempenho de suas atividades na Gestora,
comprometendo-se, portanto, a não divulgar tais Informações Confidenciais para quaisquer
fins, colaboradores não autorizados, mídia, ou pessoas estranhas à Gestora, inclusive, nesse
último caso, cônjuge, companheiro(a), ascendente, descendente, qualquer pessoa de
relacionamento próximo ou dependente financeiro do Colaborador.
2.1 O Colaborador se obriga a, durante a vigência deste Termo e por prazo indeterminado
após sua rescisão, manter absoluto sigilo pessoal e profissional das Informações
Confidenciais a que teve acesso durante o seu período na Gestora, se comprometendo,
ainda a não utilizar, praticar ou divulgar informações privilegiadas, Insider Trading”,
Divulgação Privilegiada e “Front Running”, seja atuando em benefício próprio, da Gestora ou
de terceiros.
2.2 A não observância da confidencialidade e do sigilo, mesmo após o término da vigência
deste Termo, estará sujeita à responsabilização nas esferas cível e criminal.
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3 O Colaborador entende que a revelação não autorizada de qualquer Informação
Confidencial pode acarretar prejuízos irreparáveis e sem remédio jurídico para a Gestora e
terceiros, ficando deste já o Colaborador obrigado a indenizar a Gestora, seus sócios e
terceiros prejudicados, nos termos estabelecidos a seguir.
3.1 O descumprimento acima estabelecido será considerado ilícito civil e criminal, ensejando
inclusive sua classificação como justa causa para efeitos de rescisão de contrato de trabalho,
quando aplicável, nos termos do artigo 482 da Consolidação das Leis de Trabalho, ou
desligamento ou exclusão por justa causa, conforme a função do Colaborador à época do
fato, obrigando-lhe a indenizar a Gestora e/ou terceiros pelos eventuais prejuízos
suportados, perdas e danos e/ou lucros cessantes, independente da adoção das medidas
legais cabíveis.
3.2 O Colaborador expressamente autoriza a Gestora a deduzir de seus rendimentos, sejam
eles remuneração, participação nos lucros ou dividendos, observados, caso aplicáveis,
eventuais limites máximos mensais previstos na legislação em vigor, quaisquer quantias
necessárias para indenizar danos por ele dolosamente causados, no ato da não observância
da confidencialidade das Informações Confidenciais, nos termos do parágrafo primeiro do
artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem prejuízos do direito do Gestora de
exigir do Colaborador o restante da indenização, porventura não coberta pela dedução ora
autorizada.
3.3 A obrigação de indenização pelo Colaborador em caso de revelação de Informações
Confidenciais subsistirá pelo prazo durante o qual o Colaborador for obrigado a manter as
Informações Confidenciais, mencionados nos itens 2 e 2.1 acima.
3.4 O Colaborador tem ciência de que terá a responsabilidade de provar que a informação
divulgada indevidamente não se trata de Informação Confidencial.
4. O Colaborador reconhece e toma ciência que:
a) Todos os documentos relacionados direta ou indiretamente com as Informações
Confidenciais, inclusive contratos, minutas de contrato, cartas, fac-símiles, apresentações a
clientes, e-mails e todo tipo de correspondências eletrônicas, arquivos e sistemas
computadorizados, planilhas, planos de ação, modelos de avaliação, análise, gestão e
memorandos por este elaborados ou obtidos em decorrência do desempenho de suas
atividades na Gestora são e permanecerão sendo propriedade exclusiva da Gestora e de
seus sócios, razão pela qual compromete-se a não utilizar tais documentos, no presente ou
no futuro, para quaisquer fins que não o desempenho de suas atividades na Gestora,
devendo todos os documentos permanecer em poder e sob a custódia da Gestora, salvo se
em virtude de interesses da Gestora for necessário que o Colaborador mantenha guarda de
tais documentos ou de suas cópias fora das instalações da Gestora;
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b) Em caso de rescisão do contrato individual de trabalho, desligamento ou exclusão do
Colaborador, o Colaborador deverá restituir imediatamente à Gestora todos os documentos e
cópias que contenham Informações Confidenciais que estejam em seu poder;
c) Nos termos da Lei 9.609/98, a base de dados, sistemas computadorizados desenvolvidos
internamente, modelos computadorizados de análise, avaliação e gestão de qualquer
natureza, bem como arquivos eletrônicos (“Informação Protegida”), são de propriedade
exclusiva da Gestora, sendo terminantemente proibida sua reprodução total ou parcial, por
qualquer meio ou processo; sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra
modificação; a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua comunicação ao
público; a reprodução, a distribuição ou comunicação ao público de informações parciais, dos
resultados das operações relacionadas à base de dados ou, ainda, a disseminação de
boatos, ficando sujeito, em caso de infração, às penalidades dispostas na referida lei.
d) Nos termos da Lei 9.279/95, é proibida a divulgação, exploração ou utilização sem
autorização, de Informação Protegida a que teve acesso mediante relação contratual ou
empregatícia, mesmo após o término do contrato, ficando sujeito, em caso de infração, às
penalidades dispostas na referida lei.
5. Ocorrendo a hipótese do Colaborador ser requisitado por autoridades brasileiras ou
estrangeiras (em perguntas orais, interrogatórios, pedidos de informação ou documentos,
notificações, citações ou intimações, e investigações de qualquer natureza) a divulgar
qualquer Informação Confidencial a que teve acesso, o Colaborador deverá notificar
imediatamente a Gestora, permitindo que a Gestora procure a medida judicial cabível para
atender ou evitar a revelação.
5.1 Caso a Gestora não consiga a ordem judicial para impedir a revelação das informações
em tempo hábil, o Colaborador poderá fornecer a Informação Confidencial solicitada pela
autoridade. Nesse caso, o fornecimento da Informação Confidencial solicitada deverá
restringir-se exclusivamente àquela a que o Colaborador esteja obrigado a divulgar.
5.2 A obrigação de notificar a Gestora subsiste mesmo depois de rescindido o contrato
individual de trabalho, ao desligamento ou exclusão do Colaborador, por prazo
indeterminado.
6. Este Termo é parte integrante das regras que regem a relação de trabalho e/ou societária
do Colaborador com a Gestora, que ao assiná-lo está aceitando expressamente os termos e
condições aqui estabelecidos.
6.1 A transgressão a qualquer das regras descritas neste Termo, sem prejuízo do disposto
no item 3 e seguintes acima, será considerada infração contratual, sujeitando o Colaborador
às sanções que lhe forem atribuídas pelos sócios da Gestora.
Assim, estando de acordo com as condições acima mencionadas, assinam o presente em 02
vias de igual teor e forma, para um só efeito produzirem, na presença das testemunhas
abaixo assinadas.
109

[Cidade], [data]
_______________________________________
[ COLABORADOR]
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ANEXO 5 – FORMULÁRIO DE CADASTRO – PESSOA FÍSICA
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ANEXO 6 – FORMULÁRIO DE CADASTRO – PESSOA JURÍDICA
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ANEXO 7 – METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS DE
INVESTIMENTOS
Para determinar a Classificação dos Produtos de Investimentos, escolha os produtos
existentes em cada Fundo de Investimento e some para determinar a classificação do
Fundo de Investimento

Produtos

Pontos

Títulos Financeiros: CDB/Compromissada/LCI/ LCA/LF sênior
Emissor investment grade com prazo de até 3 anos

1,0

Emissor non investment grade com prazo até 3 anos

2,0

Emissor investment grade, acima de 3 anos

1,5

Emissor non investment grade, acima de 3 anos

2,5

LF subordinada e subordinada híbrida
Emissor investment grade

1,50

Emissor non investment grade

3,00

Híbrida

3,50
Títulos Públicos

LFT

0,50

(títulos públicos ex LTF) até 3 anos

1,00

(títulos públicos ex LTF) acima de 3 e até 10 anos

1,50

(títulos públicos ex LTF) acima de 10 anos

2,50

Títulos não financeiros: Debêntures/CRI/CRA/CDCA/CCB/CPR/FIDC etc.
Emissão investment grade, com prazo até 3 anos

1,50

Emissão non investment grade, com prazo até 3 anos

2,50

Emissão investment grade, acima de 3 anos

2,00

Emissão non investment grade, acima de 3 anos

3,50

Ações
Ações
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4,0

Derivativos Listados em Bolsa
Futuro e Swap DI/ Opção de juros

2,0

Futuro e Swap Moedas / Opção de moedas

3,5

Futuro e Swap Ibovespa/ Opção de ações ou índices

4,0

Futuro e Swap Cupom Cambial – FRC

3,0

Futuro e Swap de Commodities

4,0
COE

Com capital protegido, emissor investment grade, até 3 anos

1,5

Com capital protegido, emissor investment grade, acima de 3 anos

2,0

Com capital protegido, emissor non investment grade, até 3 anos

3,0

Com capital protegido, emissor non investment grade, acima de 3 anos

3,5

Sem capital protegido, emissor investment grade, até 3 anos

2,0

Sem capital protegido, emissor investment grade, acima de 3 anos

2,5

Sem capital protegido, emissor non investment grade, até 3 anos

3,5

Sem capital protegido, emissor non investment grade, acima de 3 anos

4,0

Fundos Estruturados
FIP

5,00

FII de incorporação

4,00

Outros FIIs

2,50

PONTUAÇÃO
Soma Total dos Pontos
18 – 24
25 – 31
32 – 38
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ANEXO 8 – FORMULÁRIO DE SUITABILITY
Avaliação do Investidor – Perfil de Risco
(Questionário para atendimento à Instrução CVM n.º 539/13)
Nome: .....................................................................................................................
CPF/CNPJ: .................................................
1) Qual o seu principal objetivo ao investir seu patrimônio conosco?
1. ( ) Preservar meu patrimônio assumindo um menor risco
2. ( ) Uma combinação entre preservação do patrimônio e sua valorização
3. ( ) Maximizar o potencial de ganho assumindo um maior risco
2) Por quanto tempo pretende deixar seus recursos investidos conosco?
1. ( ) Preservar meu patrimônio assumindo um menor risco
2. ( ) Uma combinação entre preservação do patrimônio e sua valorização
3. ( ) Maximizar o potencial de ganho assumindo um maior risco
3) Em relação aos seus investimentos na Taler, qual é a necessidade dos
recursos aplicados?
1. ( ) Preciso deste dinheiro como complemento de renda
2. ( ) Eventualmente posso precisar utilizar uma parte dele
3. ( ) Não tenho necessidade imediata deste dinheiro
4) Qual percentual da sua renda o(a) Sr(a) investe regularmente?
1. ( ) Até 10%
2. ( ) De 10 a 20%
3. ( ) Acima de 20%
5) Por conta de oscilações do mercado, considere que seus investimentos
percam 10% do valor aplicado. Neste caso, o que o(a) Sr(a) faria?
1. ( ) Não sei o que faria
2. ( ) Venderia toda a posição
3. ( ) Manteria a posição
4. ( ) Aumentaria a posição
6) Em quais dos investimentos abaixo você investiu nos últimos 5 anos ou tem
conhecimento devido a sua formação acadêmica ou experiência profissional?
(Esta questão permite múltiplas respostas. Deve ser utilizado o maior valor
entre as respostas para fins de cálculo do perfil)
1. ( ) Poupança, Fundos DI, CDB, Fundos RF
2. ( ) Fundos Multimercado, Títulos públicos, LCI, LCA
3. ( ) Fundos de Ações, Ações, Fundos Imobiliários, Debêntures, Fundos Cambiais
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4. ( ) Fundos de Investimento em Participações (FIP), Derivativos (Futuros, Opções
e Swaps)
7) Como você descreveria sua expectativa de renda futura para os próximos 5
anos?
1. ( ) Minha renda deve diminuir devido à aposentadoria, mudança de emprego,
diminuição de faturamento, etc
2. ( ) Minha renda deve se manter estável
3. ( ) Minha renda deve aumentar devido a uma promoção, novo emprego, aumento
de faturamento, etc.
8) QUESTÃO H: Há intenção do Sr(a) realizar operações com derivativos?
1. ( ) Não
2. ( ) Sim
DECLARAÇÃO
Declaro ter ciência das recomendações feitas pela Taler relativas à identificação de meu
perfil de risco como investidor e a adequação dos produtos e serviços ao meu perfil
definido, de acordo com as diretrizes previstas pela regulamentação vigente. Ainda é de
meu conhecimento que ao solicitar investimentos não condizentes com o perfil de risco
acima definido, estarei assumindo os riscos relacionados às minhas decisões e isentando o
Taler de quaisquer responsabilidades por eventuais perdas decorrentes dos investimentos
realizados.
São Paulo, [•] de [•] de 20[•]
_____________________________
Assinatura do Investidor
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ANEXO 9 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO INVESTIDOR - PERFIL DE
SUITABILITY
Para determinar o Perfil de Risco de seu Portfólio, insira o número da resposta
correspondente a cada questão acima e o total.
EM RELAÇÃO AO PATRIMÔNIO TOTAL DO INVESTIDOR:
Caso este seja menor que R$ 3.000.000,00 será atribuído 1 (um) ponto. Se for maior ou igual
a R$ 3.000.000,00, porém menor que R$ 5.000.000,00 será atribuído 2 (dois) pontos. Caso
seja maior ou igual a R$ 5.000.000,00 será atribuído 3 (três) pontos. Cabe ressaltar,
entretanto, que dependendo da disposição desses bens, conforme discriminado na ficha
cadastral, poderá ser atribuído mais ou menos pontos, independente do valor principal. Por
exemplo, caso o cliente possua um patrimônio alocado apenas em imóveis poderá ser
atribuído menos pontos, por outro lado caso possua um patrimônio muito alocado em
investimentos financeiros poderá ser atribuído mais pontos, caso isso venha a acontecer
será disposto em manifestação escrita aprovada por comitê.
EM RELAÇÃO AOS VALORES DAS RECEITAS DECLARADAS:
Caso esta seja menor que R$ 70.000,00 ao ano, será atribuído 0 (zero) pontos. Caso seja
maior ou igual R$ 70.000,00 ao ano, porém menor que R$ 150.000,00 ao ano será atribuído
1 (um) ponto. Caso esta seja maior que R$ 150.000,00 ao ano, porém menor que 230.000,00
ao ano serão atribuídos 2 (dois) pontos. Por fim, caso seja maior que 230.000,00 serão
atribuídos 3 (três) pontos.
EM RELAÇÃO A FORMAÇÃO ACADÊMICA/ EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Caso o cliente não possua Formação Acadêmica ou Experiência profissional na área
financeira será atribuído apenas 1 (um) ponto, caso ele possua será atribuído dois pontos.
Caso não possua formação acadêmica superior, bem como nenhuma experiência
profissional será atribuído 0 (zero) pontos.
PONTUAÇÃO
1) ___ x 3 = ___

1) ___ x 2 = ___

2) ___ x 2 = ___

2) ___ x 3 = ___

3) ___ x 2 = ___

3) ___ x 2 = ___

4) ___ x 1 = ___

4) ___ x 3 = ___
TOTAL: ______

Total
18 – 24
25 – 31
32 – 38
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ANEXO 10 – TERMO DE CIÊNCIA DE DESENQUADRAMENTO
Nome: .....................................................................................................................
CPF/CNPJ: .................................................
Declaro que fui avisado (a) pela Taler, através de um de seus Colaboradores e estou ciente
de que:
(i) Os investimentos por mim solicitados estão inadequados ao meu perfil, conforme tabela
abaixo, identificado após o preenchimento do Questionário de Perfil de Risco / (ii) Meu Perfil
de Risco está desatualizado, identificado pela Taler, uma vez que o prazo de preenchimento
do último Questionário de Perfil de Risco possui mais de 24 (vinte e quatro) meses.
Perfil
de
Investidor

Risco Data de Assinatura Fundo
de Classificação
de
da
Avaliação
de Investimento / CNPJ
Risco do Fundo de
Risco
Investimento

Declaro estar ciente das consequências da minha opção de persistir com o investimento,
mesmo que o meu Perfil de Risco esteja inadequado ou desatualizado, por entender que o
Perfil de Risco da Taler não reflete a minha condição ou que não há necessidade de
atualização.
São Paulo, [•] de [•] de 20[•]
_____________________________
Assinatura do Investidor

122

MANUAL DE COMPLIANCE E GESTÃO DE RISCOS ............................................................................................................... 1
PARTE A – APRESENTAÇÃO DA GESTORA .......................................................................................................................... 3
I.

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................................... 3
Perfil ........................................................................................................................................................................ 3
Serviços ................................................................................................................................................................... 3
II.
POLÍTICA DE INVESTIMENTO ................................................................................................................................................ 4
A.
Princípios................................................................................................................................................................. 4
B.
Processo de investimento ....................................................................................................................................... 4
A.
B.

1.
2.
3.
4.
5.

Perfil do cliente .................................................................................................................................................................... 4
Política de investimento ....................................................................................................................................................... 5
Portfólio do cliente............................................................................................................................................................... 5
Estratégia de investimento .................................................................................................................................................. 5
Infraestrutura ....................................................................................................................................................................... 6

PARTE B – POLÍTICA DE COMPLIANCE ................................................................................................................................ 7
I.
A.
B.
C.
II.
A.
B.
C.
D.

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................................................... 7
Abrangência............................................................................................................................................................ 7
Objetivos ................................................................................................................................................................. 7
Atribuições .............................................................................................................................................................. 8
ESTRUTURA ..................................................................................................................................................................... 8
Comitê de Compliance ............................................................................................................................................ 8
Diretoria de Compliance ......................................................................................................................................... 9
Garantia de Independência .................................................................................................................................. 10
Controles e processos ........................................................................................................................................... 10
1.
2.
3.
4.
5.

V.
VI.
A.
B.
C.
D.
E.

Controles internos .............................................................................................................................................................. 10
Processos de suporte aos controles internos ..................................................................................................................... 10
Controles Internos Existentes na Taler............................................................................................................................... 11
Avaliação ............................................................................................................................................................................ 13
Monitoramento e reporte de problemas encontrados ...................................................................................................... 14

MANUAL DE COMPLIANCE ESCRITO .................................................................................................................................... 14
RESPONSABILIZAÇÃO E PENALIDADES .................................................................................................................................. 15
Violações ............................................................................................................................................................... 15
Esclarecimentos .................................................................................................................................................... 15
Termo de Compromisso Disciplinar ...................................................................................................................... 15
Processo Administrativo Interno ........................................................................................................................... 16
Dever de Reportar ................................................................................................................................................. 16

PARTE C – CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA ........................................................................................................................ 17
I.
II.
A.
B.
C.
III.
A.
B.
C.
D.
E.
IV.
A.

123

CONSIDERAÇÕES GERAIS .................................................................................................................................................. 17
PRINCÍPIOS, VALORES E VISÃO QUE SUPORTAM ESTE CÓDIGO ................................................................................................... 17
Princípios............................................................................................................................................................... 17
Valores .................................................................................................................................................................. 18
Visão ..................................................................................................................................................................... 18
REPRESENTAÇÃO DA GESTORA........................................................................................................................................... 19
Representação legal ............................................................................................................................................. 19
Comunicação com a Imprensa .............................................................................................................................. 19
Comunicação com clientes.................................................................................................................................... 19
Comunicação com terceiros .................................................................................................................................. 20
Contatos com concorrentes .................................................................................................................................. 20
BENS E PROPRIEDADE DA GESTORA ..................................................................................................................................... 20
Propriedade da Gestora ........................................................................................................................................ 20

B.
C.

Propriedade intelectual ........................................................................................................................................ 21
Alçada de despesas e reembolsos......................................................................................................................... 21

PARTE D – CONFLITOS DE INTERESSE ............................................................................................................................... 22
I.
A.
B.
C.
D.
II.
A.
B.
C.
D.

ASPECTOS GERAIS ........................................................................................................................................................... 22
Definição ............................................................................................................................................................... 22
Exemplos ............................................................................................................................................................... 22
Dever de prevenir.................................................................................................................................................. 22
Dever de informar ................................................................................................................................................. 22
PRESENTES E DIVERSÕES .................................................................................................................................................. 23
Definições ............................................................................................................................................................. 23
Regra geral ........................................................................................................................................................... 23
Dever de informar ................................................................................................................................................. 23
Situações específicas............................................................................................................................................. 23
1.
2.
3.

III.
A.
B.
C.
D.
IV.
A.
B.
C.
D.
E.
V.
A.
B.
C.
D.
E.
VI.
A.
B.
C.
VII.
A.
B.
C.
D.

Receber diversões em situações de negócios .................................................................................................................... 23
Receber presentes de fornecedores e parceiros comerciais.............................................................................................. 24
Oferecer presentes ou diversões em situações de negócio ............................................................................................... 24

NEGOCIAÇÕES PESSOAIS .................................................................................................................................................. 24
Normas gerais. ...................................................................................................................................................... 24
Informações sobre investimentos pessoais. ......................................................................................................... 24
Proibições.............................................................................................................................................................. 25
Fundos “da casa” .................................................................................................................................................. 25
NEGOCIAÇÕES DA GESTORA .............................................................................................................................................. 25
Aspectos Gerais .................................................................................................................................................... 25
Escopo da política ................................................................................................................................................. 26
Objetivos da política de negociações e best execution ......................................................................................... 26
Deveres ................................................................................................................................................................. 26
Mecanismos específicos........................................................................................................................................ 26
RATEIO E DIVISÃO E OPORTUNIDADES ................................................................................................................................. 27
Aspectos gerais ..................................................................................................................................................... 27
Rateio de ordens – títulos públicos e taxas ........................................................................................................... 28
Rateio de ordens – derivativos.............................................................................................................................. 28
Rateio de ordens – crédito privado e fundos cotados em bolsa ........................................................................... 28
Oportunidades de investimento em fundos .......................................................................................................... 28
INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA ............................................................................................................................................. 29
Definição ............................................................................................................................................................... 29
Vedações ............................................................................................................................................................... 29
Dever de comunicar .............................................................................................................................................. 29
MANIPULAÇÃO DE MERCADO ....................................................................................................................................... 30
Definição ............................................................................................................................................................... 30
Tipos ..................................................................................................................................................................... 30
Ações preventivas e integridade do processo de investimento ............................................................................ 31
Mecanismos de proteção ...................................................................................................................................... 31

PARTE E – DISTRIBUIÇÃO ................................................................................................................................................. 33
I.
A.

ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO ........................................................................................................................................... 33
Aspectos Gerais .................................................................................................................................................... 33
1.
2.

B.
C.
D.
II.

124

Programa de distribuição ................................................................................................................................................... 33
Início das atividades de distribuição .................................................................................................................................. 33

Governança........................................................................................................................................................... 33
Limites da atuação................................................................................................................................................ 34
Reclamações de investidores ................................................................................................................................ 34
AML, CADASTRO E SUITABILITY ......................................................................................................................................... 35

A.

Cadastro e abertura de contas ............................................................................................................................. 35
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B.

Processo anti‐lavagem de dinheiro (“AML”) ......................................................................................................... 39
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C.

Aspectos gerais .................................................................................................................................................................. 39
Responsabilidades .............................................................................................................................................................. 39
Indícios de Lavagem de Dinheiro ....................................................................................................................................... 40
Ferramentas de Combate e Prevenção aos crimes de Lavagem de Dinheiro .................................................................... 41
Processos AML sobre o Passivo.......................................................................................................................................... 41
Processos AML sobre o ativo ............................................................................................................................................. 45
Monitoramento e Identificação de Atividades................................................................................................................... 46
Detecção de atividades suspeitas ...................................................................................................................................... 48

Suitability .............................................................................................................................................................. 49
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

D.

Processo de identificação de pessoas físicas ...................................................................................................................... 35
Processo de identificação de pessoas jurídicas .................................................................................................................. 36
Processo de Aprovação de Novos Clientes......................................................................................................................... 37
Pessoas Politicamente Expostas (“PEPs”); ......................................................................................................................... 37
Pessoas em “Atenção Especial”; ........................................................................................................................................ 38
Atualização de Cadastro de Clientes; ................................................................................................................................. 39

Aspectos Gerais .................................................................................................................................................................. 49
Atribuições e Responsabilidades ........................................................................................................................................ 49
Procedimento e Processo de Suitability ............................................................................................................................. 50
Classificação dos Fundos de Investimento ......................................................................................................................... 51
Instrumentos Financeiros Complexos ................................................................................................................................ 52
Classificação dos Investidores ............................................................................................................................................ 53
Consolidação e Análise das Informações ........................................................................................................................... 54
Resultado da Análise das Informações ............................................................................................................................... 54
Divergência entre o Perfil de Risco do Investidor e Perfil de Risco do Produto ................................................................. 55
Atualização do Perfil de Risco do Investidor ...................................................................................................................... 55
Dispensa do Dever de Suitability ........................................................................................................................................ 57
Controles Internos e Relatórios de Conformidade ............................................................................................................. 57
Treinamento....................................................................................................................................................................... 57
Manutenção dos Arquivos ................................................................................................................................................. 57
Clientes de Consultoria/Planejamentos .................................................................................. Erro! Indicador não definido.

Troca de Informações ........................................................................................................................................... 58

1.

INTRODUÇÃO ......................................................................................................................................................... 58

2.

TALER X ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO .................................................................................................................. 58

3.

TALER X CLIENTES ................................................................................................................................................... 58

4.

ACEITAÇÃO DE ORDENS DE APLICAÇÕES E RESGATES ............................................................................................. 60
E.
III.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
IV.
A.
B.
C.

Utilização de sistemas de terceiros ....................................................................................................................... 62
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO .................................................................................................. 63
Adesão às normas da CVM e da ANBIMA............................................................................................................. 63
Responsabilidade .................................................................................................................................................. 63
Divulgação dos fundos de investimento e institucional ........................................................................................ 63
Checklists e rotina de checagem prévia de materiais ........................................................................................... 63
Website ................................................................................................................................................................. 63
Formulário‐Referência .......................................................................................................................................... 63
PUBLICIDADE ................................................................................................................................................................. 64
Requisitos Gerais relativos à Publicidade ............................................................................................................. 64
Disposições Gerais Anti‐Fraude ............................................................................................................................ 64
Omissões ou Distorções Relevantes ...................................................................................................................... 64

PARTE F – OPERAÇÕES..................................................................................................................................................... 65
I.
A.

125

LEI ANTICORRUPÇÃO ....................................................................................................................................................... 65
Aspectos Gerais .................................................................................................................................................... 65

B.
C.

Violações ............................................................................................................................................................... 65
Práticas corruptas ................................................................................................................................................. 65
1.
2

D.
E.

Proteção de Colaboradores .................................................................................................................................. 66
Políticas específicas .............................................................................................................................................. 66
1.
2.
3.
4.

II.

Práticas gerais .................................................................................................................................................................... 65
Práticas relativas a licitações e contratos:.......................................................................................................................... 65

Recusa de rebates .............................................................................................................................................................. 66
Proibição de doações eleitorais ......................................................................................................................................... 66
Relacionamentos com agentes públicos ............................................................................................................................ 66
Controle de pagamentos e sistemas de alçada .................................................................................................................. 67

CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA DE INFORMAÇÕES ............................................................................................................ 67

A.

Aspectos gerais ..................................................................................................................................................... 67
1.
2.

B.
C.

Objetivos ............................................................................................................................................................................ 67
Regras gerais ...................................................................................................................................................................... 67

Princípios básicos .................................................................................................................................................. 68
Diretrizes ............................................................................................................................................................... 68
1.
2.
3.

Proteção da Informação ..................................................................................................................................................... 68
Responsabilidade pela Segurança da Informação .............................................................................................................. 69
Acesso à informação .......................................................................................................................................................... 69

D.
E.

Sistemas gerenciais............................................................................................................................................... 69
Termo de confidencialidade .................................................................................................................................. 70
III. SEGREGAÇÃO DE OPERAÇÕES ............................................................................................................................................ 70
A Gestora manterá a devida segregação entre as suas diversas áreas e implementará controles que monitorem a
execução das atividades, a fim de garantir a segurança das informações e impedir a ocorrência de fraudes e erros. 70
A.
Segregação de atividades e funções ..................................................................................................................... 70
B.
Segregação física .................................................................................................................................................. 70
C.
Segregação eletrônica .......................................................................................................................................... 71
1.
2.

IV.
A.

Acesso a sistemas ............................................................................................................................................................... 71
Controle de Acesso de Diretórios ....................................................................................................................................... 71

VOTO EM ASSEMBLEIA .............................................................................................................................................. 72
Aspectos gerais ..................................................................................................................................................... 72
1.
2.

Definição e Finalidade ........................................................................................................................................................ 72
Exclusões ............................................................................................................................................................................ 72

B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Responsabilidade .................................................................................................................................................. 72
Princípios Gerais ................................................................................................................................................... 73
Matérias Relevantes Obrigatórias ........................................................................................................................ 73
Matérias Facultativas ........................................................................................................................................... 74
Conflitos de Interesse............................................................................................................................................ 74
Processo Decisório ................................................................................................................................................ 75
Disposições Gerais ................................................................................................................................................ 75
V.
TREINAMENTO ............................................................................................................................................................... 76
A.
Política Geral......................................................................................................................................................... 76
B.
Certificação ........................................................................................................................................................... 76
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificação de profissionais certificados na admissão e no desligamento ...................................................................... 77
Critérios para determinar as atividades elegíveis ás certificações ..................................................................................... 77
Critério de identificação de elegibilidade de profissionais transferidos ............................................................................ 77
Atualização de certificação no vencimento........................................................................................................................ 77
Afastamento dos Colaboradores sem a devida certificação ou com a certificação vencida .............................................. 78
Operação do banco de dados da ANBIMA ......................................................................................................................... 78

PARTE G – GESTÃO DE RISCOS ......................................................................................................................................... 79
I.
A.
B.

126

ASPECTOS GERAIS ...................................................................................................................................................... 79
Objetivos ............................................................................................................................................................... 79
Escopo ................................................................................................................................................................... 79

C.

Governança........................................................................................................................................................... 80
1.
2.
3.

Estrutura ............................................................................................................................................................................ 80
Comitê de Risco.................................................................................................................................................................. 80
Diretoria de Risco ............................................................................................................................................................... 81

D.
II.

Garantia de Independência .................................................................................................................................. 81
PROCESSO DE INVESTIMENTO E CONTROLE DE RISCO ................................................................................................ 81
A.
Conceitos gerais .................................................................................................................................................... 81
B.
Controle de risco no nível do perfil dos clientes .................................................................................................... 82
1.
2.
3.
4.

C.

Controle de risco no nível da montagem do portfólio: Seleção de ativos ............................................................. 83
1.
2.
3.
4.

D.
III.
IV.
A.
B.
C.
V.
A.
B.
C.
D.

Definição de perfis de clientes ........................................................................................................................................... 82
Procedimentos adotados em casos de desenquadramento entre o perfil dos clientes e dos investimentos.................... 82
Controles utilizados para monitoramento da adequação do perfil dos clientes e dos investimentos ............................... 82
Prazo para regularização do enquadramento do perfil dos clientes .................................................................................. 83
Montagem de portfólio ...................................................................................................................................................... 83
Escolha de gestores (Management Research) ................................................................................................................... 84
Riscos de concentração ...................................................................................................................................................... 84
Acompanhamento das cotas dos fundos ........................................................................................................................... 85

Preservação institucional ...................................................................................................................................... 87
PRECIFICAÇÃO ............................................................................................................................................................... 87
GESTÃO DE RISCO DE MERCADO ............................................................................................................................... 88
Definição de risco de mercado .............................................................................................................................. 88
Escopo da gestão de riscos de mercado ............................................................................................................... 88
Metodologias ........................................................................................................................................................ 88
GERENCIAMENTO DO RISCO DE LIQUIDEZ ............................................................................................................................ 90
Definição de risco de liquidez................................................................................................................................ 90
Escopo da gestão de riscos de liquidez ................................................................................................................. 90
Elementos da gestão de liquidez de Fundos Terceiros .......................................................................................... 90
Elementos da gestão de liquidez dos Fundos Próprios ......................................................................................... 91
1.
2.
3.
4.

Monitoramento do passivo ................................................................................................................................................ 91
Monitoramento do ativo .................................................................................................................................................... 92
Teste de estresse de resgate .............................................................................................................................................. 92
Métricas e metodologias .................................................................................................................................................... 93

E.
VI.

Procedimentos em situações especiais de iliquidez das carteiras ........................................................................ 93
GESTÃO DE RISCOS DE CRÉDITO E CONTRAPARTE .......................................................................................................... 94
A.
Definição de Risco de Crédito ............................................................................................................................... 94
B.
Princípios para a gestão de Risco de Crédito ........................................................................................................ 94
C.
Fases ..................................................................................................................................................................... 94
1.
2.
3.
4.
5.
6.

VII.
A.
B.

GESTÃO DE RISCOS OPERACIONAIS................................................................................................................................ 96
Definição de risco operacional .............................................................................................................................. 97
Princípios Gerais da gestão de riscos operacionais .............................................................................................. 97
1.
2.
3.
4.
5.

C.

127

Simplicidade ....................................................................................................................................................................... 97
Organização........................................................................................................................................................................ 97
Integridade ......................................................................................................................................................................... 97
Diligência ............................................................................................................................................................................ 97
Reputação .......................................................................................................................................................................... 97

Mapeamento de riscos ......................................................................................................................................... 98
1.
2.

VIII.

Fundamentos de Crédito.................................................................................................................................................... 95
Análise Qualitativa ............................................................................................................................................................. 95
Simulação de Cenários ....................................................................................................................................................... 96
Checagem restritiva ........................................................................................................................................................... 96
Monitoramento.................................................................................................................................................................. 96
Cobrança ............................................................................................................................................................................ 96

Mapa de processos ............................................................................................................................................................ 98
Estratégias para controle de riscos .................................................................................................................................... 98

PLANO DE CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS (“PCN”) ........................................................................................................ 99

A.
B.
C.

Objetivo ................................................................................................................................................................ 99
Hipóteses de emergência ...................................................................................................................................... 99
Planejamento de contingências ............................................................................................................................ 99
1.
2.
3.

Infraestrutura ..................................................................................................................................................................... 99
Sistemas ........................................................................................................................................................................... 100
Grupo de Ações Coordenadas – Organograma ................................................................................................................ 100

D.
IX.

Pessoas‐Chave .................................................................................................................................................... 100
RELATÓRIO DE RISCO .................................................................................................................................................... 101
A.
Aspectos gerais ................................................................................................................................................... 101
1.
2.
3.
4.

B.
C.

Escopo .............................................................................................................................................................................. 101
Responsabilidade ............................................................................................................................................................. 101
Periodicidade ................................................................................................................................................................... 101
Avaliação semestral ou revisão extraordinária ................................................................................................................ 101

Relatório e dinâmica de monitoramento ............................................................................................................ 102
Procedimentos em caso de desenquadramento ................................................................................................. 102

ANEXO 1 – TERMO DE COMPROMISSO .......................................................................................................................... 103
ANEXO 2 – TERMO DE COMPROMISSO – ATUALIZAÇÃO................................................................................................ 105
ANEXO 3 – TRANSAÇÕES EM VALORES MOBILIÁRIOS .................................................................................................... 106
ANEXO 4 – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE ................................................................................................................. 107
ANEXO 5 – FORMULÁRIO DE CADASTRO – PESSOA FÍSICA ............................................................................................. 111
ANEXO 6 – FORMULÁRIO DE CADASTRO – PESSOA JURÍDICA ........................................................................................ 116
ANEXO 7 – FORMULÁRIO DE SUITABILITY...................................................................................................................... 119
ANEXO 8 – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO INVESTIDOR ‐ PERFIL DE SUITABILITY ................................................... 121
ANEXO 9 – TERMO DE CIÊNCIA DE DESENQUADRAMENTO ........................................................................................... 122

128

