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IVEST CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. 
 (“Sociedade”) 

 
Formulário de referência constante do Anexo E à Resolução CVM Nº 19, de 25 de fevereiro de 2021 

(Data-base 31/12/2022) 
 

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário 

 

1.1. O diretor responsável pela Consultoria de Valores Mobiliários, Sr. Caio Henrico Fernandez e o 

Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles 

internos, Sr. Luiz Carlos Penhas Fonseca, declaram nos devidos termos que 

a.  reviram o formulário de atividades 

b. que todas as informações nele contidas é um retrato verdadeiro, preciso e completo da 

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

 

2. Histórico da empresa 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa: 

A Sociedade nasceu fruto de trabalho independente de consultoria de investimentos prestados 

pelo consultor, devidamente habilitado pela CVM para exercício do ofício, Caio Henrico 

Fernandez (“Caio”), desde novembro de 2017. Entre 2017 e 2020 este atuou diretamente como 

consultor pessoa física. A partir de 2020, com o crescimento da operação, constituiu a Ivest, 

Consultoria de Valores Mobiliários Pessoa Jurídica, autorizada pela CVM para o exercício da 

atividade em 03/11/2020. 

 

Desde então, a Ivest vem aperfeiçoando sua estrutura e seus processos, profissionalizando o 

atendimento ao cliente, mas, mantendo o objetivo de quando Caio prestava os serviços em 

sua pessoa física, ou seja, oferecer atendimento de qualidade, no que concerne os serviços de 

consultoria de investimentos em valores mobiliários, sem perder o tom personalizado. 

 

 

 

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: 

Não houve alterações societárias relevantes. O Sr. Luiz Carlos Penhas Fonseca entrou na 

sociedade como diretor de Risco, Compliance e Controles Internos, conforme ata da 

Assembleia de 01/12/2022. 

 

b. Escopo das atividades: 

Não houve alteração no escopo das atividades nos últimos 5(cinco) anos. 

 

c. Recursos humanos e computacionais:  
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A Ivest tem a infraestrutura tecnologia adequada a seu porte em termos de número de clientes e 

colaboradores. Para suporte adotamos os seguintes serviços, métodos e plataformas: 

i. Economática – Plataforma onde é possível validar e testar modelos de alocação, visão retornos 

futuros, mas principalmente uma melhor estimativa de riscos das carteiras. 

ii. Sistema Smart Brain – Plataforma onde é possível consolidar as carteiras dos clientes, assim 

tendo uma visão global e uma análise de fatores de risco em tempo real. 

iii. Recursos Humanos – Asset Allocation (CIO) – Contamos com 2 pessoas dedicadas a 

acompanhar as estratégias de alocação, o cenário macroeconômico assim como manter 

atualizada a curadoria de produtos, conforme figura acima. 

iv. Broadcast (Agência Estado) – Plataforma onde é possível consultar em tempo real preços, 

taxas, cotações, fundos e outros ativos do mercado financeiro. 

 

d. Regras, políticas procedimentos e controles internos: 

Compete ao Diretor de Compliance e Risco a adoção, implementação e monitoramento dos 

manuais de regras, políticas, procedimentos e controles internos e são aplicáveis a todos os 

sócios, diretores e colaboradores. 

 

3. Recursos Humanos: 

 

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

a. Número de sócios 

10 

b. Número de empregados: 

01 
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c. Número de terceirizados: 

02, sendo eles Recursos Humanos e Marketing. 

 

d. Lista de pessoas naturais que são registradas na CVM como consultor de valores mobiliários 

e atuam exclusivamente como prepostos ou sócios da empresa: 

Caio Henrico Fernandez - CPF 353.505.678-02 

Fabio Rodrigo Pereira Sobreira – CPF 077.792.117-03 

Ingo Zietemann – CPF 223.977.788-58  

Luiz Carlos Penhas Fonseca – CPF 303.493.148-45 (Obs. O Sr. Luiz Fonseca, embora registrado na 

CVM como consultor de valores mobiliários, está impedido de exercer tal função, por força maior de 

seu exercício como Diretor de Risco, Compliance e Controles Internos na Ivest). 

Eder Benaventana Alves – CPF 065.404.516-01 

 

4. Auditores: 

 

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

a. Nome empresarial: 

A sociedade não possui auditores externos contratados. 

 

b. Data de contratação dos serviços: 

A sociedade não possui auditores externos contratados. 

 

c. Descrição dos serviços prestados: 

A sociedade não possui auditores externos contratados. 

 
5. Resiliência Financeira 

 

5.1.   Com base nas demonstrações financeiras, ateste se a receita em decorrência da atividade de 

consultoria de valores mobiliários é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da 

empresa com tal atividade  

A Sociedade, por meio de seus administradores, atesta que a receita decorrente da atividade de 

consultoria de valores mobiliários é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da 

sociedade com tal atividade. 

 

6. Escopo das atividades 

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

a. Tipo e características dos serviços prestados: 

 Consultoria de investimentos mobiliários, conforme contrato firmado com o investidor. 

 

b. Tipos de valores mobiliários objeto de consultoria: 
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Investimentos em valores mobiliários como fundos, títulos de renda fixa, ações, opções, 

derivativos, CDBs, títulos públicos, outros ativos mobiliários e criptoativos (conforme parecer 

de orientação CVM 40/22).  

 

c. Características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados: 

Formulário preenchido com o consentimento do investidor, onde procura-se traçar suas 

necessidades e objetivos, além de características da origem do recurso, planejamento 

sucessório e perfil de risco desejado. Em alguns casos substituímos o formulário por um 

processo de planejamento financeiro mais robusto, onde identificamos necessidades dos 

clientes de forma mais aprofundada. 

Adicionalmente, a Ivest Consultoria utiliza o sistema de dados da empresa BigDataCorp, 

através do produto BigBoost API, que provê as informações necessárias para atender aos 

requisitos relacionados aos processos de “conheça seu cliente” (know your client), PLDFT e 

conformidade regulatória. 

 

6.2. Descrever resumidamente as atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de 

consultoria de valores mobiliários, destacando: 

 

a) Os potenciais conflitos de interesses entre tais atividades: 

A Sociedade, além da consultoria de valores mobiliários, exerce o serviço de planejamento 

financeiro a todos os seus clientes, assim agregando ainda mais a qualidade do serviço 

prestado e tornando o processo de “conheça o seu cliente” e suitability mais completo. 

Insta observar que os serviços de planejamento financeiro não são regulados pela CVM e, 

ainda, nos termos da Resolução CVM 19/21, antiga Instrução CVM 592/17, a atividade não 

conflita com as atividades de consultoria de investimentos em valores mobiliários, nos 

termos do parágrafo segundo inciso I, do Artigo 1º.  

Além disso, a área de Asset Allocation (CIO), mencionada no item 2.2.c acima fornece 

informações de pesquisa, curadoria de produtos e análise de mercado para outras 

empresas do grupo, além da consultoria de investimentos, conforme imagem fornecida no 

item 7.2, com todos os devidos controles de nosso diretor de Risco, Compliance e Controles 

Internos para que não haja nenhum tipo de conflito de interesse. 

 

b) Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, 

coligadas e sob controle comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses 

existentes entre tais atividades: 

A Sociedade não possui sociedades controladoras, controladas ou coligadas. 

Entende-se que a Ivest Consultoria pertence a um grupo denominado como Ivest Multi 

Family Office que atua com soluções financeiras para seus clientes, tendo os serviços de 

câmbio, seguros, crédito e a atividade de administração profissional de carteira de valores 

mobiliários, inscrita na Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, com as devidas 

segmentações e não conflito de interesses entre tais atividades.  

 

6.3. Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações: 
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a. Número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não 

qualificados, conforme regulamentação específica) 

Total de 184 clientes, sendo 9 investidores profissionais, 33 qualificados e 142 não qualificados 

 

b. Número de clientes, divido por: 

i. Pessoas naturais – 176 clientes 

ii. Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) – 8 clientes 

iii. Instituições financeiras – nenhum cliente 

iv. Entidades abertas de previdência complementar – nenhum cliente 

v. Entidades fechadas de previdência complementar – nenhum cliente 

vi. Regimes próprios de previdência social – nenhum cliente 

vii. Seguradoras - nenhum cliente 

viii. Sociedades da capitalização e de arrendamento mercantil – nenhum cliente 

ix. Clubes de investimento – nenhum cliente 

x. Fundos de investimento – nenhum cliente 

xi. Investidores não residentes – nenhum cliente  

xii. Outros (especificar) – nenhum cliente 

 

6.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

Não existem outras informações que a empresa julgue relevante. 

 

7. Grupo econômico 

 

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

 

a. Controladores diretos e indiretos: 

A Sociedade não pertence contabilmente a nenhum grupo financeiro, sendo seu 

controlador direto, Caio Henrico Fernandez, porém entende-se que a Ivest Consultoria 

pertence a um grupo denominado como Ivest Multi Family Office que atua com soluções 

financeiras para seus clientes, tendo os serviços de câmbio, seguros, crédito e a atividade 

de administração profissional de carteira de valores mobiliários, inscrita na Resolução CVM 

nº 21, de 25 de fevereiro de 2021, com as devidas segmentações e não conflito de 

interesses entre tais atividades. 

 

b. Controladas e coligadas: 

Não há 

c. Participações da empresa em sociedades do grupo: 

Não há 

d. Participações de sociedades do grupo na empresa: 

Não há 

e. Sociedades sob controle comum: 
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Ivest Serviços Financeiros – Atividade de correspondente bancário, responsável pelos serviços 

de câmbio, seguros e crédito. 

Ivest Gestora- responsável pela atividade de administração profissional de carteira de valores 

mobiliários, inscrita na Resolução CVM nº 21, de 25 de fevereiro de 2021. 

 

7.2. Caso a empresa deseje, inserir no 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 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: 

 

i) Diretoria: representação geral da Sociedade, praticando todos os atos necessários 

ou convenientes a administração desta, além da atividade de consultoria; 

ii) Departamento de risco e alocação (Suitability): análise de classe de ativos, seus 

riscos e correlações com outras classes para determinarmos o percentual de 

alocação em títulos e valores mobiliários;  

iii) Departamento de Asset Allocation (CIO): responsável pelo acompanhamento 

macro do mercado, análise e manutenção da curadoria de produtos, e responsável 

pelo comitê mensal de alocação, onde se discute o percentual investido em cada 

classe, conforme o perfil de risco de cada cliente; 

iv) Departamento de Compliance e PLDFT: responsável pela implementação e 

cumprimento de regras, procedimentos, controles internos e das normas 

estabelecidas pela Resolução CVM nº 19 de 25 de fevereiro de 2021, assim como 

o responsável pela identificação, o cadastro, o registro, as operações, a 

comunicação, os limites e a responsabilidade administrativa de que tratam os 
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artigos. 10, 11, 12 e 13 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, referentes aos 

crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, conforme dispõe a 

Resolução CVM 50, de 02 de setembro de 2021.  

v) Departamento de Middle: responsável por boletar todas as operações em um 

sistema de consolidação, além de controlar dados cadastrais, termos e 

vencimentos e dar suporte gerencial aos consultores. 

 

b. Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e 

a forma como são registradas suas decisões: 

O comitê de risco e alocação se reúne mensalmente e é composto pelos profissionais da 

empresa responsáveis pela consultoria e alocação, além de outros profissionais do mercado 

que eventualmente são convidados (respeitando todas as políticas de confidencialidade – 

NDA), tendo suas decisões registradas em carta mensal divulgada no site www.ivest.com.br > 

Publicações > Cartas Mensais. Além disso, todas as segundas feiras são feitas revisões da 

alocação das carteiras dos clientes afim de identificar possíveis ajustes, riscos e oportunidades. 

O comitê tem como objetivo, implementar os princípios de alocação e produtos, tendo sempre 

como foco, a melhor proporção de risco e retorno para o cliente, conforme o seu perfil de 

investidor (Suitability). Além do comitê de risco e alocação, existem outros comitês, como o de 

produtos, com o objetivo de discutir a curadoria da Ivest, assim como manter diligência sobre 

os produtos indicados. 

 

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

Diretor de Consultoria e Suitability: responsável pela atividade de consultoria de valores 

mobiliários, coordenando as atividades de análise de títulos e valores mobiliários e tomada de 

decisão/recomendação de investimentos, bem como pela verificação da adequação das 

operações efetuadas/recomendadas ao perfil dos clientes/investidores. 

 

Diretor de Compliance: supervisão direta e responsabilidade pelas atividades atinentes a 

gestão de risco e cumprimento de regras, políticas, procedimento e controles internos e das 

normas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro (PLD/FT), nos termos das Resoluções 

CVM 50/21 e 19/21. 

 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir no organograma da estrutura administrativa da empresa, desde 

que compatível com as informações prestadas no item 8.1 

Devido a sua estrutura simplificada, a Sociedade entende não haver necessidade de apresentar 

seu organograma de estrutura administrativa. 

 

8.3. Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos III e IV do art. 4º, 

indicar em forma de tabela: 

 

a. Nome – Luiz Carlos Penhas Fonseca 

b. Idade - 40 anos 
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c. Profissão - Engenheiro 

d. CPF – 303.493.148-45 

e. Cargo ocupado – Diretor de Risco, Compliance e controles internos. 

f. Data da posse – 01 de dezembro de 2022 

g. Prazo do mandato - Indeterminado 

h. Outros cargos ou funções exercidas na empresa – Diretor de Asset Allocation 

 

8.4. Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer: 

a. Currículo, contendo as seguintes informações: 

 

i. Cursos concluídos      

Graduado em Administração de empresas – FECAP 

Pós-graduado em Finance as Accouting - University of La Verne, Califórnia 

Pós-Graduado em Finanças – Insper 

ii. Aprovação em exame de certificação profissional 

Não há, exceto o título de consultor. 

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

Nome da Empresa - Banco Safra 

Cargo e funções inerentes ao cargo - Consultoria de investimentos para clientes Private, 

além de negócios em mesa de operações. 

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Banco 

Datas de entrada e saída do cargo: julho/2016 até Set/2017 

 

Nome da Empresa - XP Investimentos 

Cargo e funções inerentes ao cargo - Consultoria de investimentos, mesa de operações, 

compra e venda de ativos financeiros. 

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Corretora de valores 

mobiliários 

Datas de entrada e saída do cargo: Set/2011 até Mai/2016 

 

8.5.  Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, 

procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta Resolução fornecer: 

 

a. Currículo, contendo as seguintes informações: 

 

a. Cursos concluídos 

MBA Executivo em Finanças - Insper, São Paulo, Brasil - 2016-2018 

Pós-Graduação em Gestão de Negócios (CBA) - Insper, São Paulo, Brasil - 2010-2012 

Graduação em Engenharia Elétrica - Eletrônica – Escola de Engenharia Mauá - IMT, São 

Caetano, Brasil - 2003-2007 

Técnico em Processamento de Dados Fundação Escola de Comércio Alvares Penteado - FECAP, 

São Paulo, Brasil - 1997-1999 
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ii. Aprovação em exame de certificação profissional 

Certificado de Gestor ANBIMA (CGA) – 03/12/2020 
 
iii. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:   

Nome da Empresa – 4Legal / Acelere.me/55. Lab. 
Cargo e funções inerentes ao cargo – Consultor de Projetos e Processos 
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Consultoria e 
mentoria para startups e pequenas empresas nas áreas de performance financeira e 
gerenciamento de processos. 
Datas de entrada e saída do cargo: 2015 até 2018  
  

 
8.6.  Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores 

mobiliários, incluindo: 

a. Quantidade de profissionais 

5 

 

b. Percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM: 

100% 

 

c. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: 

Consultoria de valores mobiliários, analisando, junto ao suporte do time de risco e alocação, a 

carteira de investimentos de cada cliente com um olhar exclusivo e, efetuando uma constante 

realocação e balanceamento com base nos pontos revistos no planejamento financeiro e 

Suitability, “o diagnóstico”. 

 

d. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: 

A Ivest utiliza-se de alguns sistemas e processos para o melhor desempenho de suas atividades, 

sendo eles: 

 

a) Sistema Smart Brain – Sistema onde conseguimos enxergar a posição de 

nossos clientes de forma global, a fim de controlar exposição diretas e 

indiretas em ativos e classes econômicas. Através dele, também conseguimos 

mensurar e adequar a exposição em risco e alinhá-la com ao perfil de 

investidor (suitability) e ao planejamento financeiro feito com o cliente. 

b) Economática – Sistema onde conseguimos testar modelos quantitativos para 

melhor modelar os portfolios de alocação de nossos clientes.  

 

Além disso, nossa área de Asset Allocation é responsável por dar suporte ao consultor na 

alocação das carteiras, tendo como base, alocações estruturais, assim como bandas de 

oscilação, estimando um risco e retorno esperado com base em modelos quantitativos e 

qualitativos, conhecido como Portfolio Management. 
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8.7. 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: 

01 

 

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: 

Elaboração, implementação e monitoramento do efetivo cumprimento das rotinas e 

procedimentos internos visando a mitigação dos riscos inerentes à atividade 

desenvolvida pela Sociedade, como o integral atendimento às normas regulamentares 

dela, envolvendo atividades como: i) Apresentação de regras, procedimentos e 

controles internos. ii) Apresentação e manutenção do código de ética e demais 

políticas a novos colaboradores, assim como manter atualizadas as políticas e manuais 

da Ivest.  

 

Para maiores detalhes, por favor, consultar o Manual de Controles Internos 

(Compliance) da Sociedade, disponibilizado para o público em geral por meio de seu 

sítio na internet. 

 

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

Nos termos da Resolução CVM Nº 19, de 25 de fevereiro de 2021, especialmente o 

Artigo 21, inciso IV do caput e o inciso II do parágrafo único, a Consultoria de Valores 

Mobiliários adota procedimentos e regras de condutas para preservar informações 

confidenciais e permitir a identificação das pessoas que tenham acesso a elas. A 

informação alcançada em função da atividade profissional desempenhada por cada 

Colaborador na Consultoria de Valores Mobiliários é considerada confidencial e não 

pode ser transmitida de forma alguma a terceiros não colaboradores ou a 

colaboradores não autorizados. As rotinas e procedimentos envolvidos encontram-se 

descritos de forma detalhada nos manuais e políticas adotados pela Sociedade, em 

especial no Manual de Compliance. 

 

a. A forma como a empresa garante a independência do trabalho 

executado pelo setor: 

O diretor responsável pelos controles internos não possui qualquer conflito de 

interesse com a área de consultoria de valores mobiliários, como metas, performance, 

comissões e receitas. Suas metas são relacionadas estritamente a evolução da área de 

Compliance e PLDFT, com melhoria em processos e clareza nas informações prestadas. 

As rotinas e procedimentos envolvidos encontram-se descritos de forma detalhada nos 

manuais e políticas adotados pela Sociedade, em especial no Manual de Compliance. 

 

Além da responsabilidade do diretor responsável pelos controles internos, recebemos 

todas as comissões devidas através do CNPJ da Ivest, evitando que possíveis 

compensações por indicação de produtos sejam pagas diretamente ao consultor e não 
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declaradas, assim como forçando a execução de nossa política de comissões, Cash 

Back. 

 

8.8. Outras informações que a empresa julgue relevantes 

A Sociedade entende não haver outras informações relevantes. 

 

9. Remuneração da empresa 

 

9.1. Em relação a cada tipo de serviço prestado, conforme descrito no item 6.1ª, indicar as principais 

formas de remuneração que pratica: 

A Ivest é remunerada por um percentual sob consultoria pré-estabelecido entre o cliente e a 

contratada, utilizando-se do modelo fee-only, garantindo a total isenção na alocação de produtos. 

Tal percentual pode oscilar conforme o patrimônio do investidor, podendo ser cobrado conforme 

descrição abaixo:  

i) Valor fixo de R$ 300,00 por mês para posições abaixo de R$ 300.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais) 

ii) 1,20% a.a. (um por cento e vinte décimos) para posições entre R$ 

300.000,01 (trezentos e cinquenta mil reais) e R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil)  

iii) 0,90% a.a. (noventa décimos) para posições entre R$ 500.000,01 

(quinhentos mil) e R$ 1.000.000,00 (um milhão). 

iv) 0,70% a.a. (setenta décimos) para posições entre R$ 1.000.000,01 (um 

milhão) e R$ 10.000.000,00 (dez milhões). 

v)  0,60% a.a. (sessenta décimos) para posições entre R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões) e R$ 30.000.000,00 (trinta milhões)  

vi) 0,50% a.a. (cinquenta décimos) para posições acima de R$ 30.000.000,00 

(trinta milhões). 

vii) Em algumas exceções, é cobrado um valor fixo do cliente, independente 

do montante investido (valor teto). 

viii) Em alguns casos, por negociação comercial, os percentuais cobrados 

podem não obedecer aos padrões discriminados nos itens acima. 

ix) Para clientes do tipo “Investidor Profissional”, com o devido termo 

assinado e consentimento do cliente, a remuneração da consultoria pode 

ser pode ser cobrada através do comissionamento de produtos, conforme 

orientação da Resolução CVM 19. 

Vale ressaltar que o processo de planejamento financeiro prestado aos clientes não possui um 
custo a parte, já estando incluso nos valores da consultoria descritos acima.  

 

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 
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90% 

 

b. Taxas de performance 

Não foram cobradas taxas de performance. 

 

c. No caso de clientes profissionais, nos termos da regulamentação específica, remunerações, 

tais como rebates e outras formas de remuneração que não sejam diretamente recebidas de 

seus clientes de consultoria e que estejam relacionadas com previsão existente no parágrafo 

único do art. 17 

10% 

 

d. Honorários por hora 

Não se aplica. 

 

e. Outras formas de remuneração 

Não se aplica. 

 
9.3. No caso de recebimento de taxas de performance, explicar a metodologia de cálculo e apuração, 

vinculação a um índice de referência, periodicidade de apuração e pagamento. 

Não se aplica 

9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes. 

Não há 

 

10. Regras, procedimentos e controles internos. 

 

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

cursos, viagens etc. 

Como política da empresa, qualquer benefício, presente, curso ou vantagem devem ser devolvidos 

ao investidor. Casos excepcionais poderão ser autorizados pela Diretora de Compliance e PLDFT, 

se identificado a não existência de conflito de interesse e interferência nas decisões de quem os 

recebeu. Para maiores detalhes, por favor, consultar o Código de Ética e o Manual de Controles 

Internos (Compliance) da Sociedade que podem ser encontrados no sítio da internet da Sociedade. 

 

10.2. Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser 

encontrados os documentos exigidos pelo art. 13 desta Instrução 

https://ivest.com.br/compliance.html 

 
11. Contingência 
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11.1. Descrever os processos judiciais, procedimentos 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. Principais fatos 

Não se aplica 

b. Valores, bens ou direitos envolvidos 

Não se aplica 

 

11.2. Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não 

estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários figure 

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

a. Principais fatos 

Não se aplica 

b. Valores, bens ou direitos envolvidos 

Não se aplica 

 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores 

Não identificamos outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores 

 

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, 

prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a 

empresa tenha figurado no polo passivo, indicando: 

a. Principais fatos 

Não se aplica. 

b. Valores, bens ou direitos envolvidos 

Não se aplica. 

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 consultoria de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado 
seus negócios ou sua reputação profissional, indicando: 
 

a. Principais fatos 

Não se aplica 

 

b.  Valores, bens ou direitos envolvidos  

Não se aplica 

 

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, 

informando sobre: 

 

a. O diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários da Sociedade declara que não 

possui acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos 

últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, 
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Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está 

inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais 

entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos ou por entidades equivalentes em seu 

país de domicílio.  

 

b. O diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários da Sociedade declara que não 

possui condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, 

“lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a 

ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema 

financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação. 

 

c.  O diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários da Sociedade declara que não 

possui impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e 

administrativa.  

 

d. O diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários da Sociedade declara que não 

possui inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de 

mercado organizado 

 

São Paulo, 31/03/2023 

 

Assinado eletronicamente 

Caio Henrico Fernandez 

Diretor Responsável pela consultoria de investimentos de valores mobiliários. 

CPF: 353.505.678-02 

 

Assinado eletronicamente 

Luiz Carlos Penhas Fonseca 

Diretor(a) responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e 

controles internos. 

CPF: 303.493.148-45 
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