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Classificação da Informação: Uso Público. 

 
Formulário de Referência – Patrimono Gestão de Recursos Ltda 

 

ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE VALORES 
MOBILIÁRIOS 

 

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo 
conteúdo do formulário 

 

1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela 
administração de carteiras de valores mobiliários e 
pela implementação e cumprimento de regras, 
procedimentos e controles internos e desta Instrução, 
atestando que:  

Declarações efetuadas no preenchimento no site da 
Comissão de Valores Mobiliários. 
 

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 

2. Histórico da empresa1  

1.2. Breve histórico sobre a constituição da 
empresa 

A Patrimono Gestão de Recursos Ltda. foi constituída 

em 2017 tendo por objeto social (i) o exercício de 

administração de carteiras de valores mobiliários, 

fundos de investimento, carteiras administrativas, 

clubes de investimentos e demais veículos de 

investimento, nos termos da legislação aplicável. Não 

serão realizadas, no mesmo espaço físico das 

instalações de sua sede, outras atividades 

concomitantes. 

1.3. 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 

Substituição dos diretores responsáveis pela 
administração de carteiras de valores mobiliários, 
distribuição, suitability e do diretor de risco. 

b. escopo das atividades Não houve mudanças. 

c. recursos humanos e computacionais Retirada do antigo sócio responsável pela diretoria da 
gestão, distribuição e suitability. Substituído pelo 
sócio-diretor Hendrik Johannes de Camargo Kraag, 
Diretor responsável pela administração de carteiras de 
valores mobiliários, distribuição, suitability. 
Alteração do Diretor de risco de mercado de Hendrik 
Johannes de Camargo Kraag para Jessica Maiara 
Demarchi. Inclusão de Fabio Langsch como sócio-
diretor responsável pela gestão de fundo de 
investimento. 

 
1 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso 

exerça outras atividades.  
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d. regras, políticas, procedimentos e 
controles internos 

Não houve mudanças 

3. Recursos humanos2   

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

 

a. número de sócios   3 (três) 

b. número de empregados    0 (zero) 

c. número de terceirizados  0 (zero) 

d. lista das pessoas naturais que são 
registradas na CVM como 
administradores de carteiras de valores 
mobiliários e atuam exclusivamente 
como prepostos ou empregados da 
empresa  

  2 (dois):  
060.916.829-03 
HENDRIK JOHANNES DE CAMARGO KRAAG 
 
033.509.479-13 
FABIO LANGSCH 
 

4. Auditores  

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

 

a. nome empresarial N/A 

b. data de contratação dos serviços  N/A 

c. descrição dos serviços contratados N/A 

5. Resiliência financeira  

1.6. 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 

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 

1.7. Demonstrações financeiras e relatório de que 
trata o § 5º do art. 1º desta Instrução3  

  

6. Escopo das atividades  

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

 

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

A Patrimono presta serviços de gestão discricionária 
de carteiras de valores mobiliários e de fundos de 
investimento. 

 
2 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso 

exerça outras atividades.  
3 A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na 

categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º. 
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b. 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.) 

Fundos de Investimento: ALMA FIA BDR NÍVEL I - 
Fundo de ações com possibilidade de investimento em 
BDRs para diversificação da carteira. 
Carteira Administradas - foco em clientes 
profissionais, que possuem acima de R$ 10 milhões. 

c. tipos de valores mobiliários objeto de 
administração 

Ações admitidas à negociação em mercado 
organizado; 
Bônus ou recibos de subscrição e certificados de 
depósito de ações admitidas à negociação em 
mercado organizado; 
Cotas de fundos de ações, cotas de Fundos de Ação 
"BDR Nível I" e cotas de fundos de índice de ações 
negociadas em mercado organizado; 
Brazilian Depositary Receipts classificados como Nível 
I, II e II; 
Outros valores mobiliários, observado os limites de 
concentração previstos na regulamentação e no 
regulamento do fundos ou na política de 
investimentos da carteira administrada. 

d. se atua na distribuição de cotas de fundos 
de investimento de que seja administrador 
ou gestor 

não 

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

Intermediação de valores mobiliários através da B3.  

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

A Patrimono tem por objeto social (i) o exercício de 
administração de carteiras de valores mobiliários, 
fundos de investimento, carteiras administrativas, 
clubes de investimentos e demais veículos de 
investimento, nos termos da legislação aplicável. Não 
será realizada, no mesmo espaço físico das 
instalações de sua sede, outras atividades 
concomitantes. 
A Patrimono adota todas as medidas à prevenção de 
conflito de interesses entre suas áreas e para que seja 
respeitada a confidencialidade das informações, 
assegurando que cada Colaborador obedeça a 
separação das áreas e a segregação das atividades 
dentro destas. 
O Colaborador da Patrimono deve ater suas 
atividades dentro das responsabilidades e atribuições 
que lhe couber, utilizando apenas o material, 
equipamentos e instalações que lhe for 
disponibilizado ou autorizado o uso. 
Nos termos do inciso I do art. 24 da ICVM 
n.o558/2015, será garantida a segregação física de 
instalações entre a área responsável pela 
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administração de carteiras de valores mobiliários e as 
demais atividades exercidas pela Patrimono, tais 
como as áreas responsáveis pela intermediação e 
distribuição de valores. 
Não há compartilhamento de espaço físico com 
nenhuma outra atividade empresarial desempenhada 
por quaisquer das sociedades indicadas no item 7.1.e 
deste Formulário. 
A sede social da Patrimono encontra-se devidamente 
mobiliada com divisórias que promovem isolamento 
físico e acústico entre as áreas de comercial e análise, 
o que assegura que cada um dos Colaborares possam 
realizar suas funções sem interferências externas e, 
no caso das atividades de análise e gestão, com 
isolamento em relação a outras áreas, incluindo 
documentação, papéis de trabalho, computadores, 
telefones, softwares, arquivos eletrônicos e 
servidores de rede, que somente poderão ser 
acessados por pessoas previamente autorizadas e 
mediante senhas de acesso, onde aplicável. 
Para fins de controle de acesso a informações sigilosas 
em formato impresso, a Patrimono se vale de armários 
com chaves, que só poderão ser acessados por pessoas 
devidamente autorizadas. 

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.  

Alguns sócios da Patrimono exercem atividade de 
agente autônomo de investimento. Nenhum desses 
sócios exercerá função na Patrimono incompatível 
com essa condição, conforme as restrições impostas 
pela Instrução CVM n° 558. 
Não há nem haverá situações de conflito de interesse 
potenciais entre as atividades da Patrimono e as das 
sociedades sob controle comum indicadas no item 
7.1.e deste Formulário. 
As políticas e regras de prevenção de conflitos de 
interesse instituídas pela Patrimono perante seus 
sócios, administradores e colaboradores são 
consideradas suficientes e adequadas para evitar o 
surgimento de qualquer situação de conflito de 
interesse nas atividades da Patrimono. 

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos4 
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) 

100 (cem) 
Investidores qualificados: 98 
Investidores não qualificados: 2 

b. número de investidores, dividido por:  

i. pessoas naturais 95 

 
4 Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master. 
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ii. pessoas jurídicas (não financeiras 
ou institucionais) 

5 

iii. instituições financeiras N/A 

iv. entidades abertas de previdência 
complementar 

N/A 

v. entidades fechadas de previdência 
complementar 

N/A 

vi. regimes próprios de previdência 
social 

N/A 

vii. seguradoras N/A 

viii. sociedades de capitalização e de 
arrendamento mercantil 

N/A 

ix. clubes de investimento N/A 

x. fundos de investimento  N/A 

xi. investidores não residentes N/A 

xii. outros (especificar) N/A 

c. recursos financeiros sob administração 
(total e dividido entre fundos e carteiras 
destinados a investidores qualificados e 
não qualificados)  

TOTAL - R$    R$ 84.292.514,30 
Investidores qualificados R$ 83.504.452,59 
Investidores não qualificados R$ 788.061,71 
 
 

d. recursos financeiros sob administração 
aplicados em ativos financeiros no exterior 

N/A 

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

R$ 27.064.659,95 

R$ 11.461.268,31 

R$ 9.383.699,47 

R$ 6.464.328,15 

R$ 5.265.682,33 

R$ 3.013.695,74 

R$ 2.810.836,18 

R$ 2.615.606,90 

R$ 2.448.676,83 

R$ 1.553.228,99 

  
f. recursos financeiros sob administração, 

dividido entre investidores: 
R$ 84.292.514,30 

i. pessoas naturais R$ 83.468.201,55 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras 
ou institucionais) 

R$ 824.312,75 

iii. instituições financeiras N/A 

iv. entidades abertas de previdência 
complementar 

N/A 

v. entidades fechadas de previdência 
complementar 

N/A 

vi. regimes próprios de previdência 
social 

N/A 

vii. seguradoras N/A 

viii. sociedades de capitalização e de 
arrendamento mercantil 

N/A 
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ix. clubes de investimento N/A 

x. fundos de investimento N/A 

xi. investidores não residentes N/A 

xii. outros (especificar) N/A 

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

 

a. Ações N/A 

b. debêntures e outros títulos de renda fixa 
emitidos por pessoas jurídicas não 
financeiras 

N/A 

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas 
jurídicas financeiras 

N/A 

d. cotas de fundos de investimento em ações N/A 

e. cotas de fundos de investimento em 
participações 

N/A 

f. cotas de fundos de investimento 
imobiliário 

N/A 

g. cotas de fundos de investimento em 
direitos creditórios 

N/A 

h. cotas de fundos de investimento em renda 
fixa 

N/A 

i. cotas de outros fundos de investimento N/A 

j. derivativos (valor de mercado) N/A 

k. outros valores mobiliários N/A 

l. títulos públicos N/A 

m. outros ativos N/A 

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos 
das carteiras de valores mobiliários nas quais o 
administrador exerce atividades de administração 
fiduciária 

N/A 

6.6. Fornecer outras informações que a empresa 
julgue relevantes 

N/A 

7. Grupo econômico  

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

 

a. controladores diretos e indiretos 047.324.179-06 
LEANDRO YURI PAMPLONA CORRÊA 
 
056.712.149-63 
LUIS CARLOS PAULI 

b. controladas e coligadas  

c. participações da empresa em sociedades 
do grupo  

N/A 

d. participações de sociedades do grupo na 
empresa  

N/A 
 

e. sociedades sob controle comum 14.408.277/0001-62 
Patrimono Agente Autônomo de Investimento S/S 
LTDA-EPP 
 
14.408.346/0001-38 
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Patrimono Corretora de Seguros LTDA-ME 

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

 

8. Estrutura operacional e administrativa5  

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 

Diretoria de Gestão, Distribuição e Suitability: 
É responsável por toda atividade de análise, gestão de 
carteiras administradas, execução de operações e 
controle dos ativos geridos. Responsável: Sr. Hendrik 
Johannes de Camargo Kraag. Sr. Fabio Langsch 
responsável pela gestão do fundo de investimento 
Alma FIA BDR Nível I. 
 
Diretoria Compliance:  
É responsável pela conformidade da Patrimono com às 
regulações ao qual está sujeita, e também aos 
procedimentos internos definidos em manuais e 
políticas próprias. As atividades aqui previstas serão 
monitoradas pelo Comitê de Compliance da 
Patrimono. Responsável: Sra. Jessica Maiara Demarchi. 
 
Diretoria de Risco: 
É responsável pela supervisão das operações 
realizadas pela equipe de gestão, certificando o 
cumprimento dos regulamentos dos fundos sob 
gestão bem como os mandatos estabelecidos 
internamente. As atividades aqui previstas serão 
monitoradas pelo Comitê de Compliance e pelo 
Comitê de Renda Variável da Patrimono. Responsável: 
Sra. Jessica Maiara Demarchi. 

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

A. COMITÊ DE RENDA VARIÁVEL 
O Comitê de Renda Variável ("Comitê") é um órgão de 
caráter propositivo e deliberativo sobre todos os 
temas relacionados ao gerenciamento dos riscos 
financeiros dos fundos e carteiras geridos pela 
Patrimono. É composto pelo Diretor de Risco e por 
pelo menos um outro Diretor ou Colaborador 
integrante dos quadros da Patrimono, designados pelo 
Diretor de Risco. 
Algumas de suas principais funções são: zelar pela 
sólida estrutura de governança de risco, acompanhar 
o trabalho da Área de Risco na implementação e 
monitoramento das decisões do Comitê, discutir 

 
5 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso 

exerça outras atividades.  
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temas e técnicas novas que julgar relevantes e 
acompanhar as mudanças contínuas dos mercados. 
O Comitê tem competência para estabelecer e revisar 
limites, assim como quaisquer para^metros e métricas 
de risco que considerar necessários para a gestão de 
risco - sempre em observância às disposições dos 
regulamentos e demais documentos constitutivos dos 
fundos. Se houver extrapolação de limites ou 
situações não previstas, o Comitê de Risco deve ser 
convocado para tratar a questão. 
O Comitê se reúne ordinariamente toda primeira 
segunda-feira do mês, às 10:00h, e 
extraordinariamente, sempre que necessário, para 
avaliar a condução da gestão de risco. A convocação 
das reuniões será feita pelo Diretor de Risco, ou por 
pelo menos dois outros membros do Comitê de Risco. 
As reuniões são conduzidas pelo Diretor de Risco e as 
decisões tomadas devem ser registradas em ata, as 
quais devem ser mantidas em arquivo pelo período 
mínimo de cinco anos. 
B. COMITÊ DE COMPLIANCE 
O Comitê de Compliance é um órgão de caráter 
propositivo e deliberativo sobre todos os temas 
relacionados ao gerenciamento dos riscos regulatórios 
e ao atendimento às normas e regulamentos internos 
da Patrimono. É composto pelos Diretores de Risco e 
de Compliance, e por outros Colaboradores 
integrantes dos quadros da Patrimono que sejam 
designados pelo Diretor de Compliance. 
O Comitê se reúne mensalmente para avaliar os riscos 
regulatórios e a condução das políticas de compliance 
da Patrimono. A convocação das reuniões será feita 
pelo Diretor de Risco ou de Compliance, ou por pelo 
menos dois outros membros do Comitê. As reuniões 
são conduzidas pelo Diretor de Compliance e as 
deliberações tomadas devem ser registradas em ata, 
as quais devem ser mantidas em arquivo pelo período 
mínimo de cinco anos. 

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

O sócio-administrador LEANDRO YURI PAMPLONA 
CORRÊA anteriormente qualificado, terá os mais 
amplos poderes para praticar, isoladamente, atos de 
administração e representação da sociedade, em 
juízo ou extra-judicialmente, assinando todos os atos 
administrativos, comerciais e financeiros da 
sociedade, inclusive compra, venda e alienação de 
bens móveis e imóveis. 
O sócio-administrador HENDRIK JOHANNES DE 
CAMARGO KRAAG, anteriormente qualificado, atuará 
exclusivamente como Diretor responsável pela 
administração e distribuição de valores mobiliários 
sob gestão da sociedade, assim como Diretor 
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responsável pelo Suitability, na forma da Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários n. 558, de 26 de 
março de 2015. 
A sócia-administradora JESSICA MAIARA DEMARCHI, 
anteriormente qualificada, atuará como Diretora 
responsável pela implementação e cumprimento de 
regras, procedimentos e controles internos da 
sociedade e pelo programa de prevenção a lavagem 
de dinheiro, na forma da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários n.o 558, de 26 de março de 2015. 
A sócia-administradora JESSICA MAIARA DEMARCHI 
atuará como Diretora responsável pela gestão de 
risco na forma da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários n.o 558, de 26 de março de 2015. 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma 
da estrutura administrativa da empresa, desde que 
compatível com as informações apresentadas no item 
8.1. 

 

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

033.509.479-13  
FABIO LANGSCH 
39 anos 
Gestor de Investimentos 
Gestor de Investimentos 
26/04/2019 
Indeterminado 
N/A 
 
060.916.829-03  
HENDRIK JOHANNES DE CAMARGO KRAAG  
33 anos 
Gestor de Investimentos 
Diretor de Gestão, Distribuição, Suitability 
13/11/2017 
Indeterminado 
N/A 
 
078.349.739-32 
JÉSSICA MAIARA DEMARCGI  
28 anos 
Administradora 
Diretora de Compliance, Risco e PLD 
13/11/2017 
Indeterminado 
N/A 
 

a. nome  

b. idade 

c. profissão 

d. CPF ou número do passaporte 

e. cargo ocupado 

f. data da posse 

g. prazo do mandato 

h. outros cargos ou funções exercidos na 
empresa 

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

Gestão de Carteira, Compliance, Distribuição de Costa. 
Vide Anexo 8.3 abaixo. 

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 

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

Diretor de Compliance e Riscos. Vide Anexo 8.3 abaixo. 
 
 
 

a. currículo, contendo as seguintes 
informações: 

i. cursos concluídos; 

ii. aprovação em exame de 
certificação profissional 

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

● nome da empresa 

● cargo e funções inerentes ao 
cargo  

● atividade principal da 
empresa na qual tais 
experiências ocorreram 

● datas de entrada e saída do 
cargo 

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão 
de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no 
item anterior, fornecer: 

Vide Anexo 8.3 abaixo. 

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 
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● datas de entrada e saída do 
cargo 

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

Diretor de Distribuição de Cotas . Vide anexo 8.3 
abaixo. 

a. currículo, contendo as seguintes 
informações: 

i. cursos concluídos; 

ii. aprovação em exame de 
certificação profissional 

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

● nome da empresa 

● cargo e funções inerentes ao 
cargo  

● atividade principal da 
empresa na qual tais 
experiências ocorreram 

● datas de entrada e saída do 
cargo 

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

 

a. quantidade de profissionais   2 (dois) 

b. natureza das atividades desenvolvidas 
pelos seus integrantes 

 As atividades desenvolvidas pelos integrantes da 
equipe de gestão consistem em: (i) estabelecer filtros 
fundamentalistas sobre o universo de ativos afim de 
gerar ideias de investimentos (ii) análise e avaliação 
das posições do fundo de investimento; (iii) análise das 
informações públicas financeiras, operacionais e 
estratégicas das companhias; (iv) eventuais visitas de 
diligência; (v) análise de relatórios setoriais de 
terceiros, dados macroeconômicos e pesquisas 
próprias; (vi) análise de liquidez dos ativos; e (vii) 
outras atividades. 

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

A área de Gestão de recursos conta com os serviços 
de informação e sistemas de apoio a análise, tais 
como: 
- Broadcast; 
- Economatica; 
- Ferramenta de Gestão de Carteiras. 
 

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

 

a. quantidade de profissionais 1 (um) 

b. natureza das atividades desenvolvidas 
pelos seus integrantes 

O Diretor responsável pela implementação e 
cumprimento de regras, procedimentos e controles 
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internos da sociedade é responsável por divulgar, 
gerenciar e manter atualizados o Código de Ética e 
Conduta da Patrimono e todas as políticas de 
Controles Internos da empresa. As Políticas e 
Procedimentos da Patrimono são revisados 
anualmente pelo Diretor responsável pelo 
Compliance, com o objetivo de garantir a 
conformidade com os requerimentos legais e 
regulatórios, assim como a atualização conforme os 
processos e produtos da Patrimono. 
Além disso, o Diretor é responsável também pela 
realização de treinamentos, de testes de aderência às 
normas e de diversos controles relacionados às 
operações dos fundos de investimentos ou aos 
requisitos aplicáveis à Patrimono. 

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

O Diretor responsável utiliza planilhas desenvolvidas 
internamente para verificar o enquadramento e a 
correta alocação das operações entre os fundos e 
carteiras. 
As atividades do Diretor responsável pela 
implementação e cumprimento de regras, 
procedimentos e controles internos da sociedade 
abrangem rotinas diárias, semanais e mensais de 
verificação da conformidade das transações 
realizadas com a regulação em vigor, com os 
regulamentos dos fundos, bem como com aspectos 
relevantes das Políticas e Procedimentos da 
Patrimono. 
A Patrimono adota formulários, sistemas e software 
adequados a's normas da CVM e ANBIMA atuais para 
a avaliação de perfil do cliente (suitability) relativo ao 
regulamento e estratégia do produto para o qual o 
cliente pretende investir, inclusive no que diz respeito 
a Pessoas Politicamente Expostas (PPE) e cidadãos 
estrangeiros (FATCA). 

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

O Diretor responsável pela implementação e 
cumprimento de regras, procedimentos e controles 
internos da sociedade tem total independência para 
desempenhar suas funções e atua com o objetivo de 
garantir a conformidade das operações da Patrimono 
com as leis e regulamentações aplicáveis, bem como a 
autorregulação aplicável a suas atividades. A Diretora 
de Compliance não se envolve com atividades de 
gestão e distribuição. 

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

 

a. quantidade de profissionais 1 (um) 

b. natureza das atividades desenvolvidas 
pelos seus integrantes 

As atividades relacionadas a gestão de risco envolvem 
(i) sólida estrutura de governança responsável por 
todas as decisões relacionadas à gestão de risco e um 
conjunto de boas práticas;; (ii) constante 
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monitoramento das políticas e práticas aplicáveis a 
cada produto; (iii) contínuo aperfeiçoamento da 
gestão de risco; e (iv) atualização das técnicas e 
parâmetros à luz das informações mais recentes dos 
mercados de capitais. 
A gestão de riscos é de responsabilidade da 
administradora Jessica Maiara Demarchi, já 
mencionada anteriormente. 

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

O Diretor de Risco se dedica constantemente para 
que os temas relevantes relacionados aos riscos das 
carteiras sejam discutidos em colegiado no Comitê. 
Além disso, ele monitora que os relatórios de 
exposição a risco das carteiras sejam encaminhados 
para os profissionais de investimentos e os executivos 
da Patrimono. 

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

O Diretor responsável pela gestão de riscos da 
sociedade tem total independência para desempenhar 
suas funções e atua com o objetivo de identificar, 
mensurar e monitorar a exposição das carteiras aos 
diversos riscos inerentes aos fundos geridos. 
 

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

 

a. quantidade de profissionais N/A 

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

N/A 
 

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

N/A 

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

 

a. quantidade de profissionais 2 (dois) 

b. natureza das atividades desenvolvidas 
pelos seus integrantes 

As áreas relacionadas à distribuição da Patrimono são 
responsáveis pelo atendimento aos clientes, 
processamento das ordens de aplicação e resgate, 
verificação da adequação dos clientes aos produtos 
oferecidos (suitability), cadastro e procedimentos 
relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro. 

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

A distribuição de valores mobiliários, bem como o 
Suitability, será de responsabilidade do Diretor 
Hendrik Johannes de Camargo Kraag. 
Os profissionais da área de distribuições estão sujeitos 
aos treinamentos de Compliance aplicáveis às suas 
atividades, além de treinamento em PLD com 
frequência mínima anual e curso sobre informações 
confidenciais, no mínimo semestralmente. 

d. infraestrutura disponível, contendo 
relação discriminada dos equipamentos e 
serviços utilizados na distribuição 

As áreas relacionadas à distribuição da Patrimono 
contam com infraestrutura tecnológica adequada e 
sala de reunião para atender os clientes 
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presencialmente, por e-mail ou por telefone. As 
informações relativas ao cadastro de investidores 
ficam armazenadas em banco de dados próprio. 
Os e-mails trocados com clientes são armazenados 
pelo prazo mínimo de 5 anos. 

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

Além das ferramentas próprias para realização dos 
procedimentos relacionados com as atividades 
descritas acima, as áreas relacionadas à distribuição e 
suitability utilizam os sistemas disponibilizados pelos 
administradores dos fundos para gerenciamento do 
passivo e das movimentações nos fundos. 
A distribuição e busca de clientes será feita de forma 
direta por meio de contato eletrônico ou telefônico 
direto para pessoas indicadas por clientes da 
Patrimono, ou pessoas do relacionamento dos sócios e 
colaboradores. É responsabilidade da área de 
distribuição explicar todos os detalhes aos clientes 
potenciais e alerta-los dos riscos provenientes do 
investimento, principalmente, em renda variável, 
inclusive recomendando incisivamente a leitura dos 
Regulamentos dos produtos. Também poderão ser 
feitas apresentações com PowerPoint para 
explanarmos aos potenciais clientes os principais riscos 
a que estarão expostos, citando inclusive a hipótese de 
perda de capital, além de apresentarmos o racional de 
investimento em posições específicas, se o cliente 
assim desejar. 

8.13. Fornecer outras informações que a empresa 
julgue relevantes 

N/A 

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 receita da Patrimono é proveniente das taxas de 
gestão e performance. 

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) 100% 
b) 0% 
c) 0% 
d) 0% 
e) 0% 

a. taxas com bases fixas 

b. taxas de performance 

c. taxas de ingresso 

d. taxas de saída 

e. outras taxas 

9.3. Fornecer outras informações que a empresa 
julgue relevantes 

N/A 

10. Regras, procedimentos e controles internos  

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

As relações estabelecidas junto a parceiros da 
Patrimono devem ser transparentes e isentas de 
qualquer favorecimento. 
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A Empresa preza pela utilização de critérios legais, 
claros e objetivos na seleção e contratação de 
prestadores ou fornecedores de serviços, sendo certo 
que a Patrimono opta por prestadores de serviços 
reconhecidos pela excelência dos trabalhos no 
mercado em que atuam. 
Os parceiros não podem delegar a terceiros, total ou 
parcialmente, a execução dos serviços que 
constituam o objeto do contrato com a Patrimono, 
salvo se solicitado e consentido por esta. 
Por fim, a Patrimono veda com veemência a prática de 
qualquer conduta que configure espionagem ou 
consista na manipulação e obtenção de informações 
pertencentes aos seus concorrentes. Todas as pessoas, 
físicas ou jurídicas, membros da equipe da Patrimono 
ou empresas terceirizadas, que apresentem vínculo 
contratual com a Empresa, deverão adotar uma 
postura ética frente aos concorrentes, nos termos do 
estabelecido no Código de Ética, Conduta e 
Procedimentos Internos da Patrimono. 

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

Para minimizar os custos de transação na negociação 
dos ativos, a Patrimono busca: 
- Priorizar a negociação de ativos com alta liquidez; 
- Acessar mercados com spreads de compra e venda 
mais apertados; 
- Cotar com diversas contrapartes antes de fechar 
uma operação para ativos não listados; 
- Na seleção das corretoras, priorizar, além da 
idoneidade, aquelas especialistas no mercado operado 
e que oferecem qualidade de execução. 

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

A Patrimono aceita a prática do Soft Dollar, única e 
exclusivamente, para as atividades diretamente 
relacionadas a' gestão dos recursos, e que implique 
em benefícios diretos aos seus clientes, seja por 
redução de custo de operação ou acesso a melhores 
fontes de informações de mercado, relatórios, 
análises e conteúdo. 
A Empresa opõe-se que seus colaboradores, 
diretamente ou através de terceiros, ofereçam ou 
aceitem dinheiro, cheques (independentemente do 
valor), brindes, viagens, gratificações ou presentes que 
possam indicar qualquer tipo de favorecimento à 
Patrimono ou ao indivíduo, e que possam afetar as 
decisões nas negociações. 

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

A Patrimono identificou mecanismos alternativos 
para retomada dos serviços na eventualidade de uma 
interrupção. Uma atenção particular é dispensada 
para a habilidade em restaurar registros eletrônicos 
ou físicos que são necessários para a retomada dos 
negócios. No caso onde tais registros estão 
armazenados em um BackupSite, ou onde as 
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operações da Patrimono são redirecionadas para 
outra localização, devem ser tomadas as devidas 
precauções para que estes locais estejam em uma 
distância adequada dos locais de negócio originais 
para minimizar o risco de ambos estarem 
indisponíveis simultaneamente. 
A Patrimono busca assegurar a continuidade dos 
negócios adotando a abordagem a seguir: 
 
a) Políticas internas 
Estrutura que contempla políticas, normas, 
procedimentos, papéis e responsabilidades visando a 
implementação de uma gestão de continuidade de 
negócios efetiva na organização. 
 
b) Identificação dos Processos e Críticos e Análise de 
Impacto nos Negócios 
A análise de impacto é o processo da continuidade de 
negócios que identifica e mensura uma eventual 
interrupção operacional e possibilita a determinação 
das prioridades de recuperação, dos tempos de 
retomada e das necessidades mínimas de recursos e 
equipes. A documentação de procedimentos e 
informações desenvolvida, consolidada e mantida de 
forma que esteja disponível para utilização em 
eventuais interrupções, possibilitando a retomada de 
atividades críticas da Patrimono em prazos e 
condições aceitáveis. 
 
c) Ambiente tecnológico 
A infraestrutura de TI que suporta as operações da 
Patrimono está instalada atualmente em Santa 
Catarina (SC). A arquitetura da infraestrutura de TI 
vem sendo desenvolvida de forma a garantir alta 
disponibilidade do ambiente. 
 
d) Estratégias de Continuidade de Negócio 
A Patrimono possui a seguinte estratégia para a 
continuidade do negócio em caso de desastre ou 
interrupção das instalações com base na sua 
peculiaridade de negócios, processos e complexidade 
onde as pessoas se encontram: 
1- O escritório está operacional, porém sem acesso 
físico: a estratégia é recuperar as operações através 
do acesso remoto a partir do computador pessoal de 
cada pessoa. 
2- O escritório não está operacional: a estratégia é 
recuperar as operações através do acesso remoto em 
uma posição de desktop disponível por meio de 
conexão externa. 
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e) Pessoas-chave e Ativação do Plano 
A ativação do plano e o contato com as pessoas chaves 
e´ realizado pelo Diretor de Risco ou pessoa designada 
por ele. O Diretor de Risco e´ responsável por informar 
as pessoas da sua equipe no caso de uma interrupção 
e orienta-las quanto aos procedimentos nos termos 
das estratégias de continuidade de negócios descritas 
anteriormente. 

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

Por filosofia de investimento, as posições da 
Patrimono nos fundos de investimento de condomínio 
aberto são montadas com especial atenção ao aspecto 
de liquidez. Ao analisar a liquidez do fundo, a 
Patrimono compara a posição conjunta de todos os 
fundos contra o fluxo de negociação diária. Também 
são analisados e definidos os prazos de liquidação de 
cada posição individual, levando em conta a estratégia 
ou mandato de cada carteira sob gestão. Para os ativos 
brasileiros, cujos volumes negociados são conhecidos 
diariamente e de forma tempestiva, o monitoramento 
é feito diariamente. 

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 

A Patrimono possui políticas e controles internos 
(compliance) relacionados à atividade de distribuição 
de seus fundos. Essas políticas e controles são 
observados pelas áreas envolvidas na distribuição de 
fundos e são revistas periodicamente pelo 
departamento de Compliance. 
O Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e as 
demais políticas relacionadas à atividade de 
distribuição da Patrimono consideram os seguintes 
aspectos: 
- Aprovação, cadastramento e procedimentos de 
Conheça seu Cliente (Know your Client) e Conheça 
seu Parceiro (Know your Business Partner); 
- Registro das operações e transações no sistema do 
administrador; 
- Indicação do Diretor responsável pela gestão de 
risco e pela implementação e cumprimento de regras, 
procedimentos e controles internos da sociedade 
como responsável pelo Programa de Prevenção à 
lavagem de Dinheiro; 
- Processo interno e responsabilidades; 
- Sistema de monitoramento; 
- Identificação de transações atípicas; 
- Processo interno de reporte de denúncias, 
atividades atípicas ou suspeitas para o Comitê de 
Compliance; 
- Fluxo do processo de comunicação para o regulador; 
- Treinamento contínuo e dirigido aos Colaboradores; 
- Realização de avaliações periódicas; e 
- Processo de Verificação da Adequação dos Clientes 
aos Produtos oferecidos. 



 

Formulário de Referência 2019 

 
        

 Página 20 de 23 
 
 

 

Classificação da Informação: Uso Público. 

No caso do Suitability, as práticas envolvem a 
identificação do perfil de risco do investidor, com a 
obrigação deste confirmar sua decisão de 
investimento em produto que tenha classificação de 
risco igual ou mais agressiva do que o perfil 
identificado. 

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 

www.miliones.com.br 

11. Contingências6  

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: 

A Patrimono não figura no polo passivo de nenhum 
processo, seja judicial, administrativo ou arbitral, que 
seja relevante para os negócios da empresa. 

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

11.2. Descrever os processos judiciais, 
administrativos ou arbitrais, que não estejam 
sob sigilo, em que o diretor responsável pela 
administração de carteiras de valores 
mobiliários figure no polo passivo e que 
afetem sua reputação profissional, 
indicando: 

O Diretor responsável por gestão de carteiras não 
figura no polo passivo de nenhum processo, seja 
judicial, administrativo ou arbitral, que seja relevante 
para os negócios da empresa. 

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

11.3. Descrever outras contingências relevantes 
não abrangidas pelos itens anteriores 

N/A  

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: 

N/A 

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

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

N/A 
 
 
 
 

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

 
6 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso 

exerça outras atividades.  
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12. Declarações adicionais do diretor 
responsável pela administração, atestando: 

Declarações realizadas diretamente no site da 
Comissão de Valores Mobiliários. 

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 

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 
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ANEXO 8.3. ao Formulário de Referência – Pessoa Jurídica: Relação dos Diretores e componentes dos 
comitês (Técnico e de Risco) 
 
 

GESTÃO DE CARTEIRA 

Nome  FABIO LANGSCH 

Idade 39 anos 

Profissão Gestor de Investimentos 

CPF 033.509.479-13 

Cargo Gestor de Investimentos 

Data de posse 26/04/2019 

Prazo do Mandato Indeterminado 

Outros Cargos ou funções exercidas na 
empresa 

N/A 

Experiência Engenharia de Controle e Automação Industrial - 
UFSC Financial Management – Ibmec 
CGA, CFA 

 

GESTÃO DE CARTEIRA 

Nome  HENDRIK JOHANNES DE CAMARGO KRAAG 

Idade 33 anos 

Profissão Gestor de Investimentos 

CPF 060.916.829-03 

Cargo Gestor de Investimentos 

Data de posse 13/11/2017 

Prazo do Mandato Indeterminado 

Outros Cargos ou funções exercidas na 
empresa 

N/A 

Experiência Administração 
CEA, CGA 

 

COMPLIANCE 

Nome  JÉSSICA MAIARA DEMARCGI 

Idade 28 anos 

Profissão Administradora 

CPF 078.349.739-32 

Cargo Diretora de Compliance e Risco 

Data de posse 25/07/2017 

Prazo do Mandato Indeterminado 

Outros Cargos ou funções exercidas na 
empresa 

N/A 

Experiência Administração 
CEA, CNPI-T 

 

GESTÃO DE RISCO 

Nome  JÉSSICA MAIARA DEMARCGI 

Idade 28 anos 

Profissão Administradora 

CPF 078.349.739-32 

Cargo Diretora de Compliance e Risco 
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Data de posse 13/11/2017 

Prazo do Mandato Indeterminado 

Outros Cargos ou funções exercidas na 
empresa 

N/A 

Experiência Administração 
CEA, CNPI-T 

 

DISTRIBUIÇÃO DE COTAS 

Nome  HENDRIK JOHANNES DE CAMARGO KRAAG 

Idade 33 anos 

Profissão Gestor de Investimentos 

CPF 060.916.829-03 

Cargo Gestor de Investimentos 

Data de posse 13/11/2017 

Prazo do Mandato Indeterminado 

Outros Cargos ou funções exercidas na 
empresa 

N/A 

Experiência Administração 
CEA, CGA 

 


