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1.  Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário 

 

1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores 

mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles 

internos e desta Instrução, atestando que: 

a. reviram o formulário de referência. 

b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo 

da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa. 

Anexadas ao final do presente formulário. 

2. Histórico da empresa 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa. 

A Modal DTVM foi constituída em Outubro de 2002 sob o nome de Safdié Distribuidora de 

Valores Mobiliários, tendo sido adquirida pelo Banco Modal em Setembro de 2014, para 

oferecer para o nicho de varejo a intermediação de valores mobiliários através de ferramentas 

de internet com o objetivo de atingir um público que não era alcançado pelo Banco Modal. A 

troca de controle foi homologada pelo Banco Central do Brasil em 03 de julho de 2015. 

Essa estrutura está ativa desde outubro de 2015, quando iniciaram as atividades de 

intermediação no mercado BM&FBOVESPA e distribuição de ativos de renda fixa emitidos ou 

estruturados pelo Banco Modal. 

Em 2017 iniciaram-se as atividades de Administração fiduciária de recursos de terceiros. 

2.2.  Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 

(cinco) anos, incluindo: 

a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações 

e aquisições de controle societário 

O principal evento societário refere-se à venda da sociedade para o Banco Modal em 

2014. 

 

b. escopo das atividades 

A empresa realizava gestão de recursos de terceiros e atualmente está voltada, 

também, para a intermediação de títulos e valores mobiliários. 

 

c. recursos humanos e computacionais 

A estrutura de TI é compartilhada pelas diferentes sociedades componentes do Grupo 

Modal 
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Visando atender o crescimento das empresas do grupo, encerrou o ano de 2017 com a 

seguinte configuração: 

 

 

 170 servidores;  

 03 Storage em rede SAN/NFS; 

 06 Firewalls; 

 04 Nobreaks: 80kVA (5º) ,36kVA (6º) e 60kVA SP; 

 01 Gerador de 200KVA RJ; 

 01 Gerador 180 kVA SP; 

 04 links de Internet com operadoras distintas, com contingência automática; 

 04 links de telefonia com operadoras distintas com contingência automática; 

 02 Libraries de backup com 02 unidades cada LTO1 e LTO4 

 01 Autoloader de backup com 01 unidade cada LTO5 

 

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos 

Foram desenvolvidas políticas e procedimentos para as atividades relativas a Mesa de 

Operações, conciliação das posições custodiadas e liquidação de tais operações. Foram 

estabelecidos controles relativos a tais atividades com monitoramento das operações 

realizadas pelas áreas de Risco e de Compliance. 

3. Recursos humanos  

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

a. número de sócios 
 

2 

b. número de empregados 
 
104 

c. número de terceirizados 
 
2 

d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM 
 

 Luiz Eduardo Mendes de Almeida Portella 

 Bruno José Albuquerque de Castro. 
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4. Auditores 

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

a. nome empresarial 

PricewaterhouseCooper Auditores Independentes 

b. data de contratação dos serviços 

01/06/2017 

c. descrição dos serviços contratados 

Dentro do contexto do exame de auditoria das Demonstrações Financeiras do 

Conglomerado Prudencial (consolidado) de 30 de junho de 2017 e 31 de dezembro de 

2017, mas sem emissão individual. 

 

5. Resiliência financeira 

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste: 

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

suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de 

administração de carteira de valores mobiliários 

Não, pois não se trata de atividade principal. 

 

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

financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R$ 300.000,00 

(trezentos mil reais) 

Não aplicável. 

 

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

Não aplicável. 

 

6. Escopo das atividades 

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no 

mínimo: 
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a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento 

patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.) 

Administração Fiduciária 

 

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

investimento, fundos de investimento em participação, fundos de investimento 

imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes 

de investimento, carteiras administradas, etc.) 

Fundo de Investimento em Participações 

Fundo de Investimento Multimercado 

Fundos de Investimento em Direitos 

Creditórios 

 

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão 

 

Ações 

Debêntures 

Títulos de Crédito 

Cotas de Fundos de Investimentos 

Derivativos 

Renda Fixa 

 

 

d. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador 

ou gestor 

Sim 

 

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

de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando: 

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

As atividades desenvolvidas pela empresa são de intermediação e distribuição de títulos 

e valores mobiliários, dentre eles fundos de investimentos administrados ou geridos 
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pelas empresas do Grupo Modal, não tendo sido observados conflitos de interesse nas 

atividades até o momento.  

 

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

coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de 

interesses existentes entre tais atividades. 

As empresas que compõem o Grupo Modal, mantém total segregação física, estrutural 

e lógica, com o mesmo objetivo de mitigar riscos de conflito de interesses. 

 

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

empresa, fornecendo as seguintes informações: 

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

investidores qualificados e não qualificados) 

Não qualificado Qualificado Total 

432 178 610 

 

b. número de investidores, dividido por 

Tipo Não qualificado Qualificado Total 

Pessoa Física 92 34 126 

Pessoa Jurídica 8 3 11 

Instituição Financeira   1 1 

Fundo de Investimentos   134 134 

Investidor não residente   6 6 

Outros (Conta e Ordem) 332   332 

Total 432 178 610 

 

 

c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras 

destinados a investidores qualificados e não qualificados). 

Tipo Não qualificado Qualificado Total 

Pessoa Física 
     

18.133.329,39  
   

2.461.420.274,21  
   

2.479.553.603,60  

Pessoa Jurídica 
       

3.690.092,85  
         

40.684.341,64  
         

44.374.434,49  

Instituição Financeira 
           

891.894,12    
               

891.894,12  

Fundo de Investimentos 
       

3.912.845,16  
   

3.127.853.388,26  
   

3.131.766.233,42  

Investidor não residente   
       

750.054.562,97  
       

750.054.562,97  
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Outros (Conta e Ordem) 
     

24.894.060,81  
         

82.468.881,45  
       

107.362.942,26  

Total 
     

51.522.222,33  
   

6.462.481.448,53  
   

6.514.003.670,86  

 

d. Recursos financeiros sob administração aplicados no exteriror 

Zero 

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

é necessário identificar os nomes. 

 

1 
       
1.040.224.243,10  

2 
          
922.154.938,73  

3 
          
853.199.641,84  

4 
          
628.163.163,71  

5 
          
576.675.399,38  

6 
          
358.868.047,89  

7 
          
168.405.306,14  

8 
          
168.123.226,07  

9 
          
167.755.243,20  

10 
          
167.421.890,13  

 

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: 

Tipo Não qualificado Qualificado Total 

Pessoa Física 
     

18.133.329,39  
   

2.461.420.274,21  
   

2.479.553.603,60  

Pessoa Jurídica 
       

3.690.092,85  
         

40.684.341,64  
         

44.374.434,49  

Instituição Financeira 
           

891.894,12    
               

891.894,12  

Fundo de Investimentos 
       

3.912.845,16  
   

3.127.853.388,26  
   

3.131.766.233,42  

Investidor não residente   
       

750.054.562,97  
       

750.054.562,97  

Outros (Conta e Ordem) 
     

24.894.060,81  
         

82.468.881,45  
       

107.362.942,26  
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Total 
     

51.522.222,33  
   

6.462.481.448,53  
   

6.514.003.670,86  

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre: 

Ativos 
Volume 

financeiro 

Ações 
      
2.629.159.244,23  

Debêntures 
            
17.922.676,93  

Renda Fixa 
            
20.754.241,33  

Cotas de FIA 
               
2.033.266,90  

Cotas de FIP 
          
916.636.854,41  

Cotas de FII 
               
5.511.059,81  

Cotas em FIDC 
          
755.521.126,24  

Cotas em Fundos RF 
                                    
-    

Cotas em outros FI 
          
924.898.864,76  

Derivativos 
            
16.442.967,19  

Outros valores mobiliários 
          
934.569.138,34  

Titulos Públicos 
          
186.767.473,20  

Outros ativos 
          
103.786.757,53  

Total 
      

6.514.003.670,86  

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

o administrador exerce atividades de administração fiduciária. 

São gestores que buscam a valorização do investimento através de um portfólio 
diversificado de ativo. Os gestores estão sempre analisando oportunidade em diversos 
setores de modo a oferecer uma rentabilidade atrativa ao seu cotista, realizando toda a 
diligência e análise necessária para aquisição do ativo. O Modal, na qualidade de 
administrador de carteiras de valores mobiliários, constatou que essa diversificação na 
aquisição de ativos varia desde aquisição de controle acionário de companhia listada na 
Bovespa através de Fundo de Investimento a operações de recebíveis em direitos 
creditórios. 

 
6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

 
Não aplicável. 
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7. Grupo econômico 

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

a. controladores diretos e indiretos 

Banco Modal S.A. 

b. controladas e coligadas 

Não há. 

c. participações da empresa em sociedades do grupo 

Não há. 

d. participações de sociedades do grupo na empresa 

Banco Modal S.A. com 99,99% 

e. sociedades sob controle comum 

 

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

empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1. 

Não aplicável. 
 

8. Estrutura operacional e administrativa  
8.1.  Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato 

ou estatuto social e regimento interno, identificando: 
 

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico; 
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas 

reuniões e a forma como são registradas suas decisões;e 
c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais. 

 
A Modal DTVM é administrada por uma diretoria composta de duas classes de diretores, sendo, 
Diretores Executivos e Diretores Operacionais. Cabe aos Executivos gerenciar a execução das 
atividades gerais com maiores poderes sobre o negócio, enquanto aos Diretores Operacionais 
cabe a realização de atividades cotidianas. 
 
Relativamente aos comitês diretamente envolvidos na atividade da empresa: 
*COMITÊ DE RISCOS 
São analisados assuntos relativos ao orçamento de risco, limites operacionais e eventuais 
infrações a estes. Os encontros acontecem mensalmente e deles participam dois Diretores 
Executivos e a equipe responsável pela gestão de risco. 
 
*COMITÊS DE CRÉDITO 
Participam do comitê, ao menos, 3 membros da Diretoria Executiva do grupo, além do gestor da 
Área de Análise de Crédito. A reunião ocorre semanalmente ou, quando necessário, sob 
demanda. Neste comitê são aprovados os créditos com possibilidades de alocação nas carteiras 
geridas pelo grupo. 
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*COMITÊ DE COMPLIANCE 
Participam do comitê a equipe de Compliance, Diretor de PLD/CFT e Diretora de Controles 
Internos. São aprovadas as políticas operacionais, deliberação sobre comunicações ao COAF, 
apresentadas as situações de não conformidades às normas internas e previsão das penalizações 
às situações observadas. O Comitê ocorre por demandas. 
 
*COMITÊ DE AUDITORIA 
Responsável pela avaliação da efetividade dos controles e cumprimento dos requisitos 
regulatórios e normas internas. Revisão e aprovação das Demonstrações Financeiras, exigindo 
a melhoria das políticas e controles internos. Participam do Comitê 2 Diretores executivos, 2 
Diretores Operacionais e o Auditor Interno. 
 
8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, 

desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1. 
 
Não aplicável. 
 
8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos 

membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de 
carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma de tabela: 

 
 

 Diretor Gestão de 
Recursos 

Diretora de 
Controles 
Internos 

Diretor de Administração 
Fiduciária 

 

Diretor de Distribuição 

Nome 
 
 
 

Luiz Eduardo 
Mendes de Almeida 

Portella 

Ana Paula Moraes 
Venancio Amaral 

Bruno José Albuquerque 
de Castro 

Rodrigo Nicolau Puga 

Idade 
 

34 40 35 42 

Profissão 
 

Economista Contadora Engenheiro Economista 

CPF 
 

095.619.247-57 069.306.917-12 085.188.247-10 072.042.397-09 

Data da Posse 
 

    

Prazo do 
Mandato 
 

02 anos 02 anos 02 anos 02 anos 

Outros Cargos ou 
Funções 
exercidos na 
empresa 

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

 
 
8.4.  Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores 

mobiliários, fornecer: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; 
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ii. aprovação em exame de certificação profissional 

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

 nome da empresa 

 cargo e funções inerentes ao cargo  

 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

datas de entrada e saída do cargo 

Bruno José Albuquerque de Castro 

Graduado em Engenharia de Produção pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, e 

possui Especialização em Administração, com ênfase em Finanças, pelo IBMEC - RJ, e curso de 

Educação Executiva (PLD - Program for Leadership Development), pela Harvard Business School. 

Ingressou no Banco Modal em 2002 e atualmente é responsável para área de Merchant Bank, 

voltado para investimento de capital proprietário e gestão de ativos ilíquidos no setor real da 

economia, com objetivo de obter retornos de médio-longo prazo. 

Luiz Eduardo Mendes de Almeida Portella 

Economista, com Mestrado em Economia pelo IBMEC, é sócio do Modal desde 2010. Iniciou sua 

carreira no Banco Modal em 2002 e em 2004 foi efetivado como funcionário da mesa de 

operações, tornando-se Trader Júnior de Renda Fixa. Em 2006 passou a exercer a função de 

Head Trader de Renda Fixa e Câmbio e em 2010 tornou-se Tesoureiro do Banco. Em janeiro de 

2012, sua equipe se juntou à equipe de gestão do Modal Asset, no qual se tornou o responsável 

pela gestão de recursos proprietários e de terceiros. 

 

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, 
políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer: 

 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; 

ii. aprovação em exame de certificação profissional 

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

 nome da empresa 

 cargo e funções inerentes ao cargo  

 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

datas de entrada e saída do cargo 

Ana Paula Moraes Venancio Amaral 

Contadora, com MBA em Finanças e LLM em Direito Empresarial, é sócia do Banco Modal desde 

2008. Atualmente, como responsável pela área Administrativa, engloba as áreas de Compliance 

e Risco Operacional. Foi auditora da PriceWaterhouseCoopers (1995 -1997) 
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8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa 
indicada no item anterior, fornecer: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; 

ii. aprovação em exame de certificação profissional 

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

 nome da empresa 

 cargo e funções inerentes ao cargo  

 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

datas de entrada e saída do cargo 

       Cristiano Maron Aires 

Sócio e diretor executivo do Banco Modal desde 2007, ingressou na instituição em 2001 e atualmente é CFO e CRO do grupo e 

também head da área de risco. Economista pela UFRJ, com mestrado em Economia pelo IBMEC-RJ e pós-graduação em Gestão de 

Negócios OPM (Owner and President Management Program) na Harvard Business School (HBS), foi consultor do Banco Mundial 

(2004-2005) e auditor da PriceWaterhouseCoopers (1999-2001) com especialização na auditoria de instituições financeiras.  

 
Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de 
investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer: 

a. a. currículo, contendo as seguintes informações: 

iv. i. cursos concluídos; 

v. ii. aprovação em exame de certificação profissional 

vi. iii.principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, 

indicando: 

 nome da empresa 

 cargo e funções inerentes ao cargo  

 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

 datas de entrada e saída do cargo 

Carlos Bernardo de Sá Kessler 

Sócio do Banco Modal desde 2015 é head da área de Corporate Banking. Ingressou no grupo em 

2009 e atualmente é responsável pela originação de operações de crédito, derivativos e de 

mercado de capitais junto a clientes dos setores Imobiliário, Varejo e Agro nas regiões Nordeste, 

Sudeste e Centro-Oeste. É formado em Ciências Econômicas pela PUC-RJ e possui MBA Executivo 

em Finanças pelo IBMEC-RJ. 

 

8.7. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo: 

a. quantidade de profissionais 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 
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c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 

Não aplicável. 

8.8.  Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente 
atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização 
dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo: 

a. quantidade de profissionais 

04 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

A área de “Governança, Risco e Compliance” (“GRC”) do Modal é responsável por zelar pela 
aderência, pelas instituições que compõe o grupo Modal, às normas legais e regulamentares 
aplicáveis as atividades desenvolvidas. 

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

A área de GRC desempenha as seguintes rotinas, podendo, para tanto, utilizar ou não sistemas 

terceirizados ou desenvolvidos internamente: 

 Monitoramento de publicação de normas; 

 Análise de PLD/CFT; 

 Monitoramento de operações; 

 Gerenciamento de Risco Operacional. 
 

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

setor 

A área de GRC é área independente não tendo atuação direta em atividades que possam gerar 
conflitos de interesses e está diretamente subordinada a um comitê. 
 

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

a. quantidade de profissionais 

1 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

A DTVM possui estrutura de gerenciamento de riscos intrínsecos ao seu negócio. 

Nossas políticas permitem que realizemos nossas atividades com níveis de risco 

alinhados ao capital e à capacidade operacional. A DTVM dispõe atualmente de um 

profissional especializado em risco que atua no processo de gestão de risco de forma 

centralizada e se reporta à Gestão da DTVM. A área de Risco é totalmente 

independente das áreas operacionais e de negócios. A identificação e avaliação de 

riscos de mercado, crédito, liquidez, operacional, entre outros, seguem 

metodologia, políticas e procedimentos institucionais. 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 
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Atualmente não temos atividade relacionada, e estamos em fase de avaliação das 

metodologias e ferramentas que melhor se adequarão ao processo de gestão de 

riscos. 

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

setor 

A DTVM dispõe atualmente de um profissional especializado em risco que atua no 

processo de gestão de risco de forma centralizada e se reporta à Gestão da empresa. 

 

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de 
controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo: 

a. quantidade de profissionais 

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

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

atividade 

Não realizamos administração de recursos próprios e nem de terceiros. 
 
 
 

8.11. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos 
de investimento, incluindo: 

a. quantidade de profissionais 

1 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

As atividades da equipe de distribuição estão destinadas a prospecção, captação e 

manutenção dos clientes. Prestando de forma ágil, objetiva e proativa as 

solicitações/informações demandadas pelos clientes. 

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

Todos os profissionais da área de Distribuição participam de treinamentos acerca 

das boas práticas e normas para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao 

Terrorismo e sobre a indicação de produtos conforme a metodologia de adequação 

ao perfil de investimento do investidor (Suitability). 

d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e 

serviços utilizados na distribuição 

Não aplicável. 

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

Diariamente enviamos um e-mail com a divulgação das cotas dos fundos geridos 

pelo Modal Asset Management. Mensalmente efetuamos um call onde convidamos 

tanto os clientes quanto os prospectivos a participarem e entenderem quais foram 

as principais posições que contribuíram positivamente e negativamente para o 
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resultado do fundo, além de abordarmos o cenário macroeconômico. Além disso, o 

nosso administrador BNY Mellon, envia extrato mensalmente para os clientes. E nos 

disponibilizamos de acordo com a necessidade de cada cliente o envio da sua 

posição junto a Modal Asset Management. 

8.12.  Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

Não aplicável. 

9. Remuneração da empresa 

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

indicar as principais formas de remuneração que pratica 

A DTVM ainda não presta o serviço de gestão de recursos. 

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 

(trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, 

durante o mesmo período, dos clientes em decorrência de: 

a. taxas com bases fixas 

0 

b. taxas de performance 

0 

c. taxas de ingresso 

0 

d. taxas de saída 

0 

e. outras taxas 

0 

 

9.3.  Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

Não aplicável; 
 

10. Regras, procedimentos e controles internos 

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

Esta Política tem como objetivo regular o relacionamento e aprovação de novos prestadores de 
serviços contratados pelo Modal, regendo as condições mínimas de manutenção de 
relacionamento e os critérios para que um prestador de serviço seja aprovado internamente, 
considerando eventuais situações de risco para a instituição. 

 
. 

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

minimizados 
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Não aplicável. 

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

presentes, cursos, viagens etc 

É vedado o oferecimento ou recebimento de presentes ou benefícios de agentes públicos 

ou privados, bem como de ou para parentes ou cônjuges destes. 

 

O oferecimento de brindes será realizado, exclusivamente, por meio de campanha anual de 

fim de ano, cujos valores e conteúdo são devidamente aprovados pela Diretoria. Tais brindes 

poderão ser ofertados tanto para terceiros quanto para agentes públicos, vedado o envio 

para cônjuges e parentes destes. 

 

O recebimento de brindes tem o limite de US$ 100,00 (cem dólares americanos) e podem 

ser recebidos exclusivamente de terceiros, sendo vedado o recebimento por agentes 

públicos. 

 

As refeições poderão ser realizadas com terceiros, tais quais fornecedores e clientes e só 

poderão ser realizadas com agentes públicos quando houver a presença de pelo menos dois 

associados do Modal. É expressamente proibido o oferecimento ou recebimento de valores 

em espécie, em qualquer valor. 

 

São considerados benefícios: passagens áreas ou terrestres, hospedagem, entretenimentos 

e serviços de qualquer natureza. São considerados presentes qualquer produto com valor 

superior a US$ 100,00. 

 

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

desastres adotados  

O Plano de Contingência e de Continuidade de Negócios pode ser entendido como o 

conjunto de medidas preventivas e procedimentos de recuperação, no caso de qualquer 

interrupção de negócios. Estas medidas, vão muito além da simples adoção de um plano de 

seguro e, devem garantir a capacidade do grupo MODAL em operar em bases contínuas. 

Para tanto, esse plano deve assegurar que todos os processos críticos têm seus riscos 

identificados, avaliados, monitorados e controlados. 

 

O plano envolve basicamente quatro grupos, a saber: 

 

CONTINGÊNCIAS DE INFRAESTRUTURAS FÍSICAS: assim compreendidas as situações de 

catástrofes naturais ou não, tais como inundações, incêndios, desabamentos e etc. que 

impeçam o acesso e/ou utilização das instalações do grupo MODAL, como também danos 

físicos relevantes a instalações e/ou equipamentos, intencionais ou não e ainda falhas no 

fornecimento de energia elétrica. 

CONTINGÊNCIAS DE PESSOAL: aquelas onde os associados-chave não estão presentes por 

motivos de greves, doença, licenças e etc. 
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CONTINGÊNCIAS DE INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS: compreendidas as situações de 

inacessibilidade, falha ou perda de quaisquer recursos de TI, tais como hardware, software, 

telecom, rede e segurança. 

CONTINGÊNCIA DE SERVIÇOS EXTERNOS: compreendidas as situações de não prestação de 

serviço contratado considerado crítico / essencial aos processos do MODAL. 

 

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

das carteiras de valores mobiliários 

Não aplicável 

 

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

normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de 

cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor 

 Política de Suitability: O objetivo desta é estabelecer os procedimentos realizados 

pelo Modal para a verificação da adequação dos investimentos detidos pelo cliente, 

comparando-os com seu perfil, definido mediante preenchimento de Questionário de 

Perfil de Investidor específico. 

 Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro: Os principais objetivos desta política 

são (a) estabelecer normas e procedimentos mínimos para o cumprimento das 

atividades de PLD/CFT; (b) estabelecer funções e responsabilidades relacionadas ao 

cumprimento das atividades de PLD/CFT; (c) enfatizar a importância acerca do tema 

PLD/CFT, que tem abrangência institucional; e (d) demonstrar a preocupação do Modal 

em cumprir as legislações que tratam do assunto. 

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

podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução 

 

11. Contigências 

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob 

sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da 

empresa, indicando: 

Não há. 

a. principais fatos 

Não Há 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

Não Há. 
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11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob 

sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários 

figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando: 

Não há. 

c. principais fatos 

Não Há 

d. valores, bens ou direitos envolvidos 

Não Há. 

 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores 

Não há. 
 
 

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, 
prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a 
empresa tenha figurado no polo passivo, indicando: 

 
Não há. 

e. principais fatos 

Não Há 

f. valores, bens ou direitos envolvidos 

Não Há. 

 

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, 
prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o 
diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado 
no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando: 

 
Não há. 

g. principais fatos 

Não Há 

h. valores, bens ou direitos envolvidos 

Não Há. 

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando: 
 
a. que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições 

financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central 
do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC 
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b. que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, 
peculato, “lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a 
economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a 
propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, 
ressalvada a hipótese de reabilitação 
 
 

c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão 
judicial e administrativa 
 

d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito 
 
 

e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade 
administradora de mercado organizado 
 

f. que não tem contra si títulos levados a protesto 
 

 
g. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu  punição em decorrência de atividade 

sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar – PREVIC 
 

h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela 
CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC 
 

Anexada ao final do presente formulário. 


