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ANEXO 15-II 

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 

(informações prestadas com base nas posições de 31 de maio de 2017) 

 

ADMINISTRADORES DE 

CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Os campos assinalados com “FG” são facultativos 

para o administrador registrado na categoria gestor 

de recursos 

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:  

Vide Anexo I do presente Formulário de Referência. 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 empresa  

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa A Barigui Gestão de Recursos Ltda., cuja 

denominação anterior era Plancorp Gestão de 

Recursos Ltda, iniciou suas atividades em 15 de 

outubro de 2012. 

Em 10 de novembro de 2016 a Companhia foi 

adquirida pela Barigui S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos, Maria Teresa Fornea, Herculano 

Aníbal Alves, Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro e 

Evaldo Leandro Perussolo, conforme 3ª Alteração 

Contratual. 

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 

 Em 06 de outubro de 2014, ocorreu a saída de um 

sócio e a admissão da Plancorp Ltda., como sócia 

Pessoa Jurídica, e alteração da Razão Social para 
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Plancorp Gestão de Recursos Ltda. 

 Em 10 de novembro de 2016 os sócios Rodrigo 

Derdyk, Armando Ferreira da Silva e Plancorp 

Ltda. transferiram a título oneroso as quotas para 

Barigui S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos, Maria Teresa Fornea, Paulo de 

Paula Abreu, Herculano Aníbal Alves, Rodrigo 

Oliveira de Araújo Pinheiro e Evaldo Leandro 

Perussolo, por meio da 3ª Alteração Contratual. 

Desta forma com a alteração societária atual a 

Companhia passa a ser controlada pela Barigui S/A 

Crédito, Financiamento e Investimentos. 

 Em 10 de março de 2017, o sócio Paulo de Paula 

Abreu cedeu a título oneroso a totalidade de suas 

quotas da Barigui Gestão de Recursos Ltda. à 

Barigui S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos, retirando-se da sociedade. 

b. escopo das atividades Não houve nenhuma mudança relevante no período. 

Desde o início das atividades a empresa realiza a 

gestão de carteira de valores mobiliários em 

consonância com o Contrato Social da Companhia. 

c. recursos humanos e computacionais Não houve nenhuma mudança relevante no período. 

d. regras, políticas, procedimentos e controles 

internos 

Com as alterações societárias realizadas em 10 de 

novembro de 2016 e tendo em vista a mudança dos 

sócios da Companhia, houve novas definições 

relacionadas à área de riscos e compliance por meio 

da atualização dos Manuais, Políticas e Controles 

Internos.  

Os Manuais e Políticas que devem ser de 

conhecimento público estão disponibilizados no 

endereço eletrônico http://www.bariguiasset.com.br.  

Todas as Políticas da empresa são aprovadas pelos 

Sócios e Diretores Estatutários e revisadas 

anualmente, garantindo assim, a aderência às 

normas dos reguladores, leis, bem como com as 

melhores práticas de mercado. 

3. Recursos humanos  

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, 

fornecendo as seguintes informações:  
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a. número de sócios 5 (cinco) sócios 

b. número de empregados A Companhia não possui nenhum empregado. 

c. número de terceirizados A Companhia não possui nenhum terceirizado. 

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 

O administrador de carteira de valores mobiliários 

que atua exclusivamente como preposto é o Sr. 

Herculano Aníbal Alves, inscrito no CPF/MF sob o 

nº 463.463.178-49. 

4. Auditores  

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se 

houver: 

Não aplicável 
a. nome empresarial 

b. data de contratação dos serviços  

c. descrição dos serviços contratados 

5. Resiliência financeira  

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:  

a. se a receita em decorrência de taxas com bases 

fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para 

cobrir os custos e os investimentos da empresa 

com a atividade de administração de carteira de 

valores mobiliários 

Não aplicável 

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.) 

A Barigui Gestão de Recursos Ltda., atua na gestão 

de carteira de títulos e valores mobiliários, conforme 

registro na CVM e em consonância com o seu objeto 

social. Atualmente a empresa não realiza outras 

atividades, tais como de administrador fiduciário. 

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.) 

Não há fundos administrados ou geridos pela 

Companhia. 

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração 

e gestão 

A Companhia pretende administrar, gerir e prestar 

consultoria financeira, podendo aplicar em ativos 

mobiliários como: 

(i) ações, bônus de subscrição, debêntures simples, 

outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou 

permutáveis em ações de emissão de companhias, 

abertas ou fechadas, bem como cotas de sociedades 

limitadas;  

(ii) quaisquer direitos reais sobre bens imóveis; 

(iii) ações, debêntures, bônus de subscrição, seus 

cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de 

desdobramentos, certificados de depósito de valores 

mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de 

investimento, notas promissórias, e quaisquer outros 

valores mobiliários, desde que se trate de emissores 

registrados na CVM e cujas atividades preponderantes 

sejam permitidas aos FII; 

(iv) ações ou cotas de sociedades cujo único propósito 

se enquadre entre as atividades permitidas aos FII; 

(v) cotas de fundos de investimento em participações 

(FIP) que tenham como política de investimento, 

exclusivamente, atividades permitidas aos FII ou de 

fundos de investimento em ações que sejam setoriais e 

que invistam exclusivamente em construção civil ou no 

mercado imobiliário; 

(vi) cotas de outros FII;  

(vii) cotas de fundos de renda fixa; 

(viii) certificados de recebíveis imobiliários e cotas de 

fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) 

que tenham como política de investimento, 

exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde 
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que estes certificados e cotas tenham sido objeto de 

oferta pública registrada na CVM ou cujo registro 

tenha sido dispensado nos termos da regulamentação 

em vigor; 

(ix) letras hipotecárias; 

(x) letras de crédito imobiliário; e 

(xi) letras imobiliárias garantidas. 

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de 

investimento de que seja administrador ou gestor 

A Companhia não atua na distribuição de cotas de 

fundos de investimento. 

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  

A Companhia exerce somente as atividades de 

administração de carteira de títulos e valores 

mobiliários, não havendo, portanto potenciais 

conflitos de interesses. A Companhia preza no 

exercício das suas atividades por lealdade em relação 

aos seus clientes, evitando práticas que possam ferir a 

relação fiduciária com eles mantida. Nesse sentido, 

diante de uma situação de conflito de interesses, a 

Barigui informará ao cliente que está agindo em 

conflito de interesses e as fontes desse conflito, antes 

de prestar a consultoria financeira. 

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.  

A sociedade controladora, qual seja Barigui S/A 

Crédito, Financiamento e Investimentos é uma 

empresa cujo objeto social é a realização de 

financiamento para aquisição de bens e serviços, 

financiamento para capital de giro, bem como todas 

as demais operações ativas, passivas e acessórias a 

que estão legalmente autorizadas. Atualmente a 

controladora é também controladora da Barigui 

Securitizadora S.A., o que facilita a identificação e 

possível gerenciamento de potenciais conflitos de 

interesses que possam ocorrer. 

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e 

carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as 

seguintes informações: 
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a. número de investidores (total e dividido entre 

fundos e carteiras destinados a investidores 

qualificados e não qualificados) 

0 (zero) 

b. número de investidores, dividido por:  

i. pessoas naturais 0 (zero) 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou 

institucionais) 
0 (zero) 

iii. instituições financeiras 0 (zero) 

iv. entidades abertas de previdência 

complementar 
0 (zero) 

v. entidades fechadas de previdência 

complementar 
0 (zero) 

vi. regimes próprios de previdência social 0 (zero) 

vii. seguradoras 0 (zero) 

viii. sociedades de capitalização e de 

arrendamento mercantil 
0 (zero) 

ix. clubes de investimento 0 (zero) 

x. fundos de investimento  0 (zero) 

xi. investidores não residentes 0 (zero) 

xii. outros (especificar) 0 (zero) 

c. recursos financeiros sob administração (total e 

dividido entre fundos e carteiras destinados a 

investidores qualificados e não qualificados)
 
 

A Companhia não possui recursos financeiros sob sua 

administração. 

d. recursos financeiros sob administração aplicados 

em ativos financeiros no exterior 

A Companhia não possui recursos financeiros sob sua 

administração aplicados em ativos financeiros no 

exterior. 
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e. recursos financeiros sob administração de cada um 

dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário 

identificar os nomes) 

A Companhia não possui recursos financeiros sob sua 

administração de cada um dos 10 (dez) maiores 

clientes. 

f. recursos financeiros sob administração, dividido 

entre investidores: 
 

i. pessoas naturais 0 (zero) 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou 

institucionais) 
0 (zero) 

iii. instituições financeiras 0 (zero) 

iv. entidades abertas de previdência 

complementar 
0 (zero) 

v. entidades fechadas de previdência 

complementar 
0 (zero) 

vi. regimes próprios de previdência social 0 (zero) 

vii. seguradoras 0 (zero) 

viii. sociedades de capitalização e de 

arrendamento mercantil 
0 (zero) 

ix. clubes de investimento 0 (zero) 

x. fundos de investimento 0 (zero) 

xi. investidores não residentes 0 (zero) 

xii. outros (especificar) 0 (zero) 

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob 

administração, dividido entre: 
 

a. ações 0 (zero) 

b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos 

por pessoas jurídicas não financeiras 
0 (zero) 
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c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas 

financeiras 
0 (zero) 

d. cotas de fundos de investimento em ações 0 (zero) 

e. cotas de fundos de investimento em participações 0 (zero) 

f. cotas de fundos de investimento imobiliário 0 (zero) 

g. cotas de fundos de investimento em direitos 

creditórios 
0 (zero) 

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa 0 (zero) 

i. cotas de outros fundos de investimento 0 (zero) 

j. derivativos (valor de mercado) 0 (zero) 

k. outros valores mobiliários 0 (zero) 

l. títulos públicos 0 (zero) 

m. outros ativos 0 (zero) 

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das 

carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador 

exerce atividades de administração fiduciária 

Não aplicável  

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue 

relevantes 
Não aplicável 

7. Grupo econômico  

7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a 

empresa, indicando: 
 

a. controladores diretos e indiretos A Companhia possui como controlador direto a 

Barigui S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, 

instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

00.556.603/0001-74. 

b. controladas e coligadas Não aplicável. 

c. participações da empresa em sociedades do grupo  Não aplicável. 
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d. participações de sociedades do grupo na empresa  Barigui S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, 

instituição financeira, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

00.556.603/0001-74, detêm uma participação 

societária de 54,57% (cinquenta e quatro inteiros e  

cinquenta e sete centésimos por cento) do capital 

social da Barigui Gestão de Recursos Ltda. 

e. sociedades sob controle comum Barigui Securitizadora S.A. 

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. 

Vide Anexo II ao presente formulário de referência. 

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 

A Companhia é composta pela área de gestão de 

ativos, cuja atribuição é o acompanhamento e 

monitoramento dos ativos e da carteira de 

investimentos, bem como o relacionamento com os 

investidores. 

b. em relação aos comitês, sua composição, 

frequência com que são realizadas suas reuniões e 

a forma como são registradas suas decisões 

Não aplicável. 

c. em relação aos membros da diretoria, suas 

atribuições e poderes individuais 

A Companhia é composta por 2 (dois) diretores:  

(i) Sr. Herculano Aníbal Alves, cuja 

responsabilidade é a administração de carteiras 

de valores mobiliários, e; 

(ii) Sr. Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro, 

responsável pela gestão de risco, pelo 

cumprimento de regras, políticas, procedimentos 

e controles internos e pelo cumprimento das 

normas relativas à prevenção da lavagem de 

dinheiro. 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da 

estrutura administrativa da empresa, desde que compatível com 
Não aplicável. 
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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: 

Vide Anexo III ao presente formulário de referência. 

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: 

Vide Anexo IV ao presente formulário de referência. 

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 
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8.5. Em relação ao diretor responsável pela 

implementação e cumprimento de regras, políticas, 

procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer: 

Vide Anexo IV ao presente formulário de referência. 

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: 

O diretor responsável pela gestão de risco é o mesmo 

diretor indicado no item anterior. 

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: 

Não aplicável. 

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 1 (um) 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 

integrantes 

A área de gestão de recursos é composta por um 

diretor que realiza o acompanhamento e 

monitoramento dos ativos e da carteira de 

investimentos, bem como o relacionamento com os 

investidores. 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 

A Companhia acompanha informações de ativos 

negociados no mercado, relatórios de pesquisa das 

principais instituições financeiras e notícias das 

transações de ativos imobiliários. Periodicamente ou 

quando solicitados pelos investidores serão enviados 

relatórios financeiros e gerenciais, bem como 

demonstrações financeiras. Cada investimento é 

monitorado visando mitigar os riscos de liquidez, 

mercado, operacional e de crédito (quando houver). 
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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 

Caberá a Área de Risco, sem prejuízo de outras 

atribuições que lhe sejam atribuídas no Manual de 

Compliance: (i) a comprovação da entrega do Manual 

de Compliance e demais documentos de conhecimento 

obrigatório aos Colaboradores, bem como de 

checagem de que seus termos foram lidos, entendidos 

e aceitos; (ii) conhecer, analisar e revisar 

periodicamente os relatórios previstos no Manual de 

Compliance; (iv) requerer, conforme julgue 

necessário, explicações, informações e esclarecimentos 

adicionais acerca de alguma conduta dos 

colaboradores para verificação dos controles internos. 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 

A Companhia está em fase de contratação de um 

sistema específico de informação para gestão e 

controle de riscos, sendo que atualmente utiliza a base 

do conglomerado prudencial do Grupo Barigui. 

Adicionalmente, para garantir a verificação do 

permanente atendimento às normas legais e 

regulamentares aplicáveis à atividade, a Área de 

Risco adota a rotina enviar às demais áreas da 

Companhia a atualização sobre leis e normas 

aplicáveis às atividades de cada área. Ainda, Área de 

Risco participará de cursos, eventos e reuniões para 

atualização e aprimoramento técnico. 

d. a forma como a empresa garante a independência 

do trabalho executado pelo setor 

A área de Compliance é liderada pelo Sr. Rodrigo 

Oliveira de Araújo Pinheiro, indicado no contrato 

social, que atua de forma independente e autônoma 

com relação aos demais integrantes e diretores da 

Companhia. 

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a 

gestão de riscos, incluindo:  
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a. quantidade de profissionais 1 (um) 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 

integrantes 

O trabalho da área de risco sob a supervisão do 

Diretor de Compliance e Risco engloba a geração de 

reportes sobre as posições mantidas nos portfólios das 

carteiras de valores mobiliários. Esse gerenciamento 

será encaminhado ao Diretor responsável pela gestão 

das carteiras de valores mobiliários, contendo os 

parâmetros de risco dos ativos com a avaliação da 

área de risco com o enquadramento se os mesmos 

estão dentro dos parâmetros da legislação vigente, 

bem como se atendem a todas as regras previstas nos 

estatutos dos fundos e carteiras sob gestão da Barigui. 

 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 

A Barigui acompanha informações de ativos 

negociados no mercado, relatórios de pesquisa das 

principais instituições financeiras e notícias das 

transações de ativos imobiliários. Cada investimento é 

analisado detalhadamente visando mitigar os riscos 

de liquidez, mercado, operacional e de crédito 

(quando houver). 

A Companhia está em fase de contratação de um 

sistema específico de informação para gestão e 

controle de riscos, sendo que atualmente utiliza a base 

do conglomerado prudencial do Grupo Barigui. 

d. a forma como a empresa garante a independência 

do trabalho executado pelo setor 

A Área de Risco é liderada pelo Sr. Rodrigo Oliveira 

de Araújo Pinheiro, indicado no contrato social, que 

atua de forma independente e autônoma com relação 

aos demais integrantes e diretores da Companhia. 

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 

Não aplicável. 
b. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 

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

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela 

distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo: 

Não aplicável. 

a. quantidade de profissionais 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 

integrantes 

c. programa de treinamento dos profissionais 

envolvidos na distribuição de cotas 

d. infraestrutura disponível, contendo relação 

discriminada dos equipamentos e serviços utilizados 

na distribuição 

e. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue 

relevantes 
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 principal forma de remuneração da empresa é por 

meio de taxas de administração e de taxas de 

performance, quando e se houver perfomance.  

 

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 
Não aplicável. 

b. taxas de performance 
Não aplicável. 

c. taxas de ingresso 
Não aplicável. 

d. taxas de saída 
Não aplicável. 

e. outras taxas 
Não aplicável. 
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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 
Não aplicável. 

10.2. Descrever como os custos de transação com valores 

mobiliários são monitorados e minimizados Acompanhamento periódico das tarifas praticadas no 

mercado. 

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

tais como recebimento de presentes, cursos, viagens 

etc. 

A Barigui Gestão de Recursos Ltda., possui um código de 

ética para seus colaboradores que aborda as seguintes 

questões: a empresa opõe-se que seus colaboradores, 

diretamente ou através de terceiros, ofereçam ou aceitem 

dinheiro, cheque (independente do valor), substâncias 

ilegais, brindes, viagens, gratificações ou presentes que 

possam indicar qualquer tipo de favorecimento à empresa 

ou ao indivíduo, e que possam afetar as decisões nas 

negociações.  

Desta forma é de responsabilidade dos colaboradores:  

(i) não aceitar nem oferecer, direta ou indiretamente, 

favores, dinheiro ou presentes de caráter pessoal que 

possam afetar decisões, facilitar negócios ou beneficiar 

terceiros;  

(ii) evitar qualquer situação de desconforto quanto ao 

recebimento de brindes/presentes, sendo permitido ao 

colaborador receber, única e exclusivamente, brindes 

promocionais sem valor comercial, tais como: material de 

escritório em geral, camisetas ou outros objetos que não 

ultrapassem o valor de R$100,00;  

(iii) encaminhar todo e qualquer brinde/ presente (inclusive 

convite para shows, espetáculos etc.), diferente do descrito 

acima, para a área de Compliance e Risco para realização 

de sorteio entre todos os colaboradores ou até mesmo 

doação para instituições de caridade. 

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de 

negócios e recuperação de desastres adotados 

O Plano de Continuidade de Negócios (PCN) da Barigui 

Gestão de Recursos Ltda. é o desenvolvimento preventivo 

de um conjunto de estratégias e planos de ação de maneira 

a garantir que os serviços essenciais sejam devidamente 

identificados e preservados após a ocorrência de um 

acidente e/ou desastre, e até o retorno à situação normal de 

funcionamento da empresa dentro do contexto do negócio 

da qual ela faz parte.  

 

Além disso, sob o ponto de vista do PCN da Barigui, o 

funcionamento da empresa deve-se a duas variáveis: os 

componentes e os processos. Os componentes são as 

variáveis utilizadas para a realização dos processos: 

energia, comunicação, informática, infraestrutura e 
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recursos humanos. Todos os componentes podem ser 

substituídos ou restaurados, de acordo com características 

específicas. Os processos são as atividades realizadas para 

operar os negócios da empresa. 

 

O Plano de Continuidade de Negócios da Barigui é 

constituído pelos seguintes planos: Plano de Administração 

de Crises (PAC), Plano de Recuperação de Desastres 

(PRD) e Plano de Continuidade Operacional (PCO). 

 

Todos estes planos têm como objetivo principal a 

formalização de atos a serem tomados para que, em 

momentos de crise, a recuperação, a continuidade e a 

retomada dos negócios possam ser reestabelecidas, 

evitando que processos críticos de negócio da organização 

sejam afetados, o que no extremo negativo, pode acarretar 

em perdas financeiras generalizadas para clientes, 

colaboradores e sócios. 

 

Quanto às atualizações, o Plano de Continuidade de 

Negócios da Barigui deve ser revisado no mínimo 

anualmente, pois mudanças significativas em componentes, 

atividades ou processos críticos de negócio podem fazer 

com que novas estratégias e planos de ação sejam previstos, 

evitando assim com que eventuais desastres desestabilizem 

o andamento normal das atividades da empresa. 

 

10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos 

para a gestão do risco de liquidez das carteiras de 

valores mobiliários 

RISCO DE LIQUIDEZ 

O Risco de Liquidez é aquele que tem origem na 

impossibilidade de vender um título no mercado no 

momento desejado, ao último preço negociado. A 

possibilidade de incapacidade de uma posição ser desfeita 

rapidamente resulta em uma venda abaixo do preço justo 

com impacto negativo na quota dos fundos. Em momentos 

de crise o volume de negociação dos valores mobiliários 

pode diminuir bastante o que se traduz em aumento de 

risco para os fundos administrados. 

A administração do risco de liquidez implica em 

determinar parâmetros de concentração por ativos de 

acordo com a política de investimento dos fundos, bem 

como adequá-la ao prazo de resgate de cada fundo para 

que os investidores não sejam afetados. Para tanto, leva-se 

em consideração o tamanho da posição de cada título no 

fundo, versus o volume médio negociado no mercado. 
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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 

Não aplicável. 

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.bariguiasset.com.br  

11. Contingências  

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: Nada consta. 

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: Nada consta. 

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não 

abrangidas pelos itens anteriores 
Nada consta. 

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: Nada consta. 

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 



 

 

 

 

 

TEXT_SP - 12130659v6 12034.1  

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: 
Nada consta. 

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

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 

Vide Anexo V deste Formulário de Referência. 

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 
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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 I 

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. 

 

RODRIGO OLIVEIRA DE ARAÚJO PINHEIRO, português, casado, economista, 

portador da Cédula de Identidade RNE nº V319427-E, inscrito no CPF/MF sob o n.º 

057.278.867-32 e HERCULANO ANÍBAL ALVES, brasileiro, casado, economista, 

portador da Cédula de Identidade RG nº 5.306.068, inscrito no CPF/MF sob o n.º 

463.463.178-49, ambos com endereço comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na 

Rua Álvaro Anes, nº 46, Cj. 114, Pinheiros, servem-se da presente para DECLARAR 

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. 

 

São Paulo, 31 de maio de 2017. 

 

Atenciosamente, 
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Anexo II 

Organograma do Grupo Econômico da Barigui Gestão de Recursos Ltda. 
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Anexo III 

Informações Cadastrais dos Diretores da Barigui Gestão de Recursos Ltda. 

 

a. nome  Herculano Aníbal Alves Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro 

b. idade 64 anos 47 anos 

c. profissão Economista Economista 

d. CPF ou número do passaporte 463.463.178-49 057.278.867-32 

e. cargo ocupado Diretor de Gestão Diretor de Compliance e Risco 

f. data da posse 10 de novembro de 2016 10 de novembro de 2016 

g. prazo do mandato Indeterminado Indeterminado 

h. outros cargos ou funções 

exercidos na empresa 

Não aplicável Não aplicável 
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Anexo IV 

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

mobiliários, 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. 

 

Herculano Aníbal Alves 

Formação Acadêmica: Mestre em finanças e investimentos com pós graduado em 

Administração Financeira pela Fundação Getúlio Vargas e Economista pela PUC. 

Governança, Risco e Compliance pela Risk University - KPMG. Qualificado como 

Gestor de carteiras pela CVM e Certificação profissional pela Anbima - CGA. 

Atuação Profissional: Trabalhou no mercado financeiro, como diretor, analista de 

crédito, de investimentos e gestor de Renda Variável na BRAM - Bradesco Asset 

Management, ABN AMRO, Unibanco e Banco Bozzano Simonsen e na área 

administrativa e financeira na empresa de ônibus Vila Carrão. Nos três primeiros era 

membro dos Comitês de Crédito e de Investimentos e do comitê mensal da BRAM com 

o Bradesco. 

Conselheiro de administração e membro do Comitê de Auditoria Estatutário da Tim 

Brasil (2015 - atual), da Marfrig Brasil Foods (2015 - nov16). Conselheiro fiscal da 

Cielo (2015 - atual), da Grendene (2015 - atual), do Fundo de Private Equity de 

Tecnologia da GP (2001- 05), do Fundo de Valor e Liquidez da Bradesco Templeton 

(1998 -01) e Suplente no Fundo de Private Equity da 2BCapital. 

Especialista financeiro do Comitê de Auditoria Estatutária da Tim Brasil. 

Participa de diversas associações sendo Conselheiro do CAF - Comitê de Aquisições e 

Fusões (2015 - atual), do CSA - Conselho de Supervisão do Analista (2016 - atual), da 

AMEC - Associação dos Investidores do Mercado de Capitais (2011 - 16), Presidente 

do Comitê de Fundos de Ações da Anbima (2012 -16) e Conselheiro e Diretor Técnico 

da Abamec (atual Apimec 1988 - 92). Tem participação como palestrante em eventos da 
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Apimec, do Investidor Profissional e do Info Money. Entrevistas para os jornais: Valor, 

Estadão, Folha de São Paulo e o Globo, para revistas: Exame, Istoé Dinheiro e sites. 

 

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. 

 

Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro 

Formação Acadêmica: Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade da 

Cidade do Porto – Portugal (1992). MBA – Cranfield Business School – Londres 

(1997), IMRO – Investment Management and Regulatory Organization (1998) e CFA – 

Chartered Financial Analyst (2000).  

Atuação Profissional: Desde novembro de 2007 atua na função de Diretor Adjunto na 

Barigui S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos – entidade com atuação 

preponderante no Estado do Paraná, tendo apresentado significativa evolução de sua 

carteira de créditos nos últimos 3 (três) anos, envolvendo crédito consignado, capital de 

giro, crédito com intermediação de lojistas e empréstimos de longo prazo com garantia 

de imóveis. Encarregado do planejamento estratégico da sociedade, compreendendo a 

parte orçamentária e abertura de novos mercados e produtos, representante da financeira 

junto aos diversos órgãos de classe, responsável pela integração de atividades do Grupo 

Financeiro Barigui com o Grupo Comercial Barigui, este o maior do sul do Brasil na 

área de Revendas de Veículos. Ainda, desde 2011 exerce, também, a função de Diretor 

Adjunto na Barigui Cia. Hipotecária, sociedade recém autorizada a funcionar pelo 

BACEN, controlada pela Barigui S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, 

participando, em consequência, do Grupo Financeiro Barigui, empresa na qual é 

responsável pela constituição da carteira de crédito imobiliário e implementação do 

plano de negócios aprovado pelas autoridades monetárias. Não teve nenhuma 

condenação criminal, em processo administrativo da CVM, nem tampouco nenhuma 
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condenação transitada em julgado na esfera judicial ou administrativa, que o tenha 

suspendido ou inabilitado para prática de uma atividade profissional ou comercial 

qualquer. 
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Anexo V 

Declaração do diretor responsável pela administração 

 

 

HERCULANO ANÍBAL ALVES, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de 

Identidade RG nº 5.306.068, inscrito no CPF/MF sob o n.º 463.463.178-49, com endereço 

comercial na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Álvaro Anes, nº 46, Cj. 113, Pinheiros, na 

qualidade de diretor responsável pela atividade de administração de carteira de valores 

mobiliários, serve-se da presente para DECLARAR que: 

 

a. 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. 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. não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial 

e administrativa; 

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

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

mercado organizado; 

f. não tem contra si títulos levados a protesto; 

g. 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. 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. 

 

Atenciosamente, 

 


