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Apresentação 

 

 

Este questionário foi elaborado com base no Questionário Padrão ANBIMA Due 
Diligence para Fundos de Investimento (“Questionário Due Diligence”), geralmente 
aplicado por investidores institucionais ou alocadores de recursos ao gestor do 
fundo de investimento no qual se pretende investir, cujo objetivo é o de conferir 
maior racionalidade aos processos de diligência voltados para a seleção e a 
alocação de recursos em fundos de investimento, com o estabelecimento de um 
padrão único para o questionário a ser utilizado nesses processos. São 
respondidas apenas as questões aplicáveis ao Administrador Fiduciário. 
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1) Informações sobre a Empresa 
1 - Informações Cadastrais 
1.1 Razão Social 
Banco Cooperativo Sicredi S.A. 
1.2 Nome de fantasia 
Banco Sicredi 
1.3 Endereço 
Av. Assis Brasil, nº 3.940 – Torre C – 12º andar – São Sebastião – Porto Alegre – RS 
1.4 CNPJ 
01.181.521/0001-55 
1.5 Data de constituição 
16 de outubro de 1995 
1.6 Telefone  
+55 51 3358-4700 
1.7 Fax 
+55 51 3358-4745 
1.8 Website 
www.sicredi.com.br 
1.9 Quais são as autoridades regulatórias em que a empresa possui registro? Fornecer 

detalhes sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade. 

• CETIP – Balcão organizado de ativos e derivativos – Conta nº 77480-00-0 
• SELIC – Conta nº 0058-0000-1 
• Banco Central (UNICAD) – Autorização para funcionamento em 20/03/1996 – Código 

Sisbacen: 05748 
• Receita Federal do Brasil – CNPJ nº 01.181.521/0001-55 – Data de abertura em 

06/05/1996 
• CVM – Ato Declaratório nº 4.497, de 24/09/1997 

1.10 Membro de associações de classe? Quais? 
Sim. ABBC, ABDE, ABECIP, Associação Brasileira de Agribusiness, ANBIMA, Associação dos 
Bancos, AMCHAM, CVM, Febraban, Federasul e Sindicato dos Bancos. 
1.11 Nome de quem responde o questionário 
Christian Martinewski Dohnert 
1.12 Cargo 
Gerente de Administração e Custódia 
1.13 Telefone para contato 
+55 51 3358-4923 
1.14 Fax 
+55 51 3358-4760 
1.15 E-mail para contato 
adm_fundos@sicredi.com.br 
2 - Informações Institucionais 
2.1 Quadro societário: nomes dos principais sócios e respectivas participações (anexar 

Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3) 
O acionista majoritário do Banco Cooperativo Sicredi é a Sicredi Participações S.A. (72,88%), 
CNPJ 10.480.950/0001-14, holding cujos acionistas são centrais cooperativas, que por sua vez 
têm como associadas as cooperativas singulares sediadas na área de atuação das centrais. O 
restante da participação é dividido pelo grupo holandês Rabo Development BV (23,97%), CNPJ 
13.853.116/0001-15, e o International Finance Corporation (3,15%), CNPJ 05.708.200/0001-17 - 
segmento do Banco Mundial que promove o investimento sustentável no setor privado dos países 
em desenvolvimento. 
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2.2 Principais alterações no quadro societário nos últimos cinco anos. 
Em 2013, mediante integralização de ações em moeda nacional, o International Finance 
Corporation passou a ter uma participação minoritária no capital social do Banco: 3,01% em Ações 
Preferenciais Classe B. 
Em 19 de fevereiro de 2016, ocorreu Assembleia Geral Extraordinária que deliberou pelo aumento 
de capital do Banco Sicredi, alterando a participação societária nas seguintes proporções: Sicredi 
Participações S.A.: de 74,11% para 72,88%; Rabo Development B.V.: de 22,65% para 23,97%; 
International Finance Corporation: de 3,25% para 3,15%. 
Em março de 2016, a Cooperativa Central de Crédito do Norte/Nordeste - Central Sicredi 
Norte/Nordeste tornou-se acionista da Sicredi Participações S.A. 
2.3 Qual a estrutura empresarial do grupo? 

 
2.4 Forneça o Organograma da Empresa (anexar Resumo Profissional dos principais 

executivos conforme modelo constante na Seção 3) 
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2.5 Responsável perante a CVM (anexar Resumo Profissional conforme modelo constante na 

Seção 3) 
O Responsável perante a CVM é o Diretor Executivo de Riscos, Sr. Júlio Pereira Cardozo Jr., CFA. 
2.6 A empresa é signatária do Código de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em 

caso afirmativo, citar o(s) Código(s). 
A empresa é signatária dos seguintes códigos da ANBIMA: 

• Código de Negociação de Produtos no Varejo; 
• Código de Ética; 
• Código de Negociação de Instrumentos Financeiros; 
• Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas; 
• Código para Fundos de Investimento; 
• Código para Fundos de Investimento – categoria Distribuidor;  
• Código para o Programa de Certificação Continuada; 
• Código para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais. 

2.7 A empresa é signatária do Código de Ética da ANBIMA? 
Sim. 
2.8 A empresa é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as 

instituições. 
Não. 
2.9 Os principais sócios ou os principais executivos detêm participação em outros negócios? 

Quais? 
O Diretor, Sr. Cidmar Luis Stoffel, possui participação minoritária na Corretora de Seguros Sicredi 
Ltda., CNPJ 04.026.752/0001-82. 
2.10 Os principais executivos exercem alguma atividade de representação ou governança 

(cargos em Conselhos, Diretorias, Comissões, Associações, Bolsas, etc.) em outras 
empresas ou entidades? Quais? 

Diretor Presidente João Tavares ‐ Vice‐Presidente de Administração do IBEF‐RS 
2.11 Descreva breve histórico da empresa. 
O Banco foi constituído em 1995, pela Cooperativa Central de Crédito do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina - Central Sicredi Sul -, iniciando suas operações no mercado em 1996, como o 
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primeiro banco cooperativo brasileiro. Inicialmente, foi estruturado para realizar o serviço de 
compensação de cheques e proporcionar acesso às reservas bancárias para as cooperativas de 
crédito que integram o Sicredi. Outra função que o banco absorveu desde a sua fundação foi a 
administração de recursos de terceiros, devidamento segregada da gestão de recursos próprios, 
especialmente para viabilizar a gestão profissional dos recursos de caixa das cooperativas. 
O Banco é classificado, pela agência Fitch, no Rating Nacional de Longo Prazo como ‘AA+(bra)’ e 
pela agência Moody’s como ‘Aa2.br’, devido ao grau de segurança de suas operações. Além disso, 
ao longo dos anos, ampliou a carteira de produtos e serviços disponibilizados, incorporando 
operações de cobrança e pagamentos, crédito para empresas de maior porte, consórcios, cartões, 
seguros, trade finance, previdência privada, poupança e distribuição de fundos de investimento. 
2.12 A Empresa possui Código de Ética e Conduta, Manual de Compliance, Manual de Risco, 

Manual de marcação a mercado, Manual de Gestão de Liquidez, Política de Suitability. Em 
caso afirmativo, favor anexar. 

Sim, exceto Manual de Risco, que é facultativo ao Administrador. 
2.13 Cite os Comitês formais, a sua composição em termos de cargos, a frequência com que 

são realizadas as suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões. 
Comitê de Auditoria (estatutário) 
Objetivo: Atuar como órgão estatutário do Banco, avaliando e manifestando-se sobre todos os 
temas relacionados às auditorias interna e externa. 
Composição: 3 diretores estatutários, sendo um deles designado Coordenador. 
Periodicidade: Trimestral, de forma ordinária, e, quando necessário, extraordinariamente. 
Forma de registro: Ata 
 
Comitê de Remuneração (estatutário) 
Objetivo: Atuar como órgão estatutário do Banco, avaliando e manifestando-se sobre todos os 
temas respectivos. Compete ao Comitê: elaborar a política de remuneração de diretores da 
instituição, propondo à Diretoria as formas de remuneração, na forma da Lei das Sociedades 
Anônimas. Supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração de 
diretores. 
Composição: 3 membros e tem na sua composição pelo menos 1 membro não integrante da 
Diretoria 
Periodicidade: Anual, de forma ordinária, e, quando necessário, extraordinariamente. 
Forma de registro: Ata 
 
Comitê Técnico de Riscos (não estatutário) 
Objetivo:  avaliar e recomendar, de acordo com as suas atribuições, sobre aspectos de riscos de 
Crédito, Liquidez, Mercado, Operacional, Legal, Socioambiental, Taxas de Juros da Carteira de 
Não Negociação e demais riscos não abrangidos pelas parcelas do montante RWA, verificando os 
impactos financeiros, na alocação de capital, as adequações aos normativos internos e externos, 
assim como sobre a gestão integrada de riscos no âmbito do Sistema. 
Composição: Diretor Executivo de Riscos (coordenador), Superintendente de Risco de Crédito, 
Superintendente de Economia, Superintendente Jurídico, Superintendente de Compliance e 
Ouvidoria, Superintendente de Produtos e Serviços Financeiros, Superintendente de Crédito e 
Cobrança e Gerente de Finanças Corporativas. 
Periodicidade: em caráter ordinário, mensalmente, e extraordinário, sempre que necessário, 
mediante convocação do Coordenador e/ou da Dependência Assessora. 
Forma de registro: Ata 
 
Comitê de Compliance, Controles Internos e Riscos (não estatutário) 
Objetivo: Avaliação, análise, monitoramento e recomendação de ações relacionadas à adoção das 
melhores práticas nas disciplinas de Compliance, Controles Internos e Riscos sobre os produtos, 
serviços e atos praticados no âmbito das entidades do Sicredi, sejam de caráter interno ou 
externo.Composição: O Comitê, ordinariamente, será composto pelos superintendentes e/ou 
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gestores do Banco e Diretores da Centrais, responsáveis pelas áreas de: Controles Internos e 
Riscos (Operacional, Mercado e Liquidez); Ouvidoria e Compliance; Risco de Crédito; Jurídico; 
Supervisão das Cooperativas Centrais; 
Periodicidade: Bimestral, de forma ordinária, e quando necessário, extraordinariamente.   
Forma de registro: Ata 
 
Comitê de Marcação a Mercado (não estatutário) 
Objetivo: avaliar e emitir parecer sobre assuntos técnicos relacionados à Marcação a Mercado de 
ativos operados pelo Sistema Sicredi. 
Composição:  Diretor responsável pelas áreas de Risco (coordenador), Superintendente 
responsável pela área de Risco de Mercado, Superintendente responsável pela área de Risco de 
Crédito e Gerente responsável pela área de Administração de Fundos. 
Periodicidade: em caráter ordinário, em intervalos não superiores a 15 dias, e extraordinário, 
sempre que necessário, mediante convocação do coordenador. 
Forma de registro: Ata. 
2.14 Se o grupo econômico da empresa presta serviços de administração, controladoria e 

custódia descreva a estrutura e o relacionamento com a empresa de gestão (anexar 
Resumo Profissional conforme modelo constante na Seção 3) 

O Banco realiza diversas atividades próprias de um banco múltiplo. 
As atividades que potencialmente teriam conflitos de interesse com a atividade de Administração 
Fiduciária são a Tesouraria própria do Banco, a Distribuição de Fundos de Investimentos e a 
Gestão de Recursos de Terceiros. 
A mitigação do conflito de interesse é feita por meio da segregação de funções das atividades, com 
a indicação de diferentes diretores e pessoas responsáveis. Além disso, as áreas são segregadas 
fisicamente, com controle de acesso às dependências da área de Administração Fiduciária. 
Adicionalmente, o Sicredi possui estrutura de controles internos e compliance, que atuam 
diretamente na supervisão das atividades realizadas. O departamento de Auditoria Interna atua de 
forma independente na estrutura do Banco, respondendo diretamente ao Conselho de 
Administração da Sicredipar, controladora do Banco. 
2.15 A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as 

atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais. 
Sim, o Sicredi possui área de tecnologia da informação própria. A sua responsabilidade reside, 
principalmente, em administrar o parque de TI do grupo. No que se refere aos sistemas utilizados 
para a administração de recursos de terceiros, os mesmos são terceirizados. Apenas os fundos 
distribuídos através da rede Sicredi utilizam sistemas próprios para o controle de passivos. Para os 
demais produtos, o Banco Sicredi utiliza a solução YMF da TOTVS S.A. 
3 - Números da Empresa 
3.1 – Preencha a Tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da Empresa. 

Ano Patrimônio sob 
gestão (posição de 
final de período) 

Número de pessoas 
que trabalham na 
empresa 

Número de portfólios 
sob gestão 

2012 N/A N/A N/A 
2013 N/A N/A N/A 
2014 N/A N/A N/A 
2015 N/A N/A N/A 
2016 N/A N/A N/A 

 

3.2 Tipologia dos portfólios sob gestão (* sem dupla contagem) 
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• Fundos: 
Domicílio local 
 
Domicílio em outro país 
 
 

Nº            % Carteira 
N/A                

 
N/A  

• Clubes 
N/A  

• Carteiras 
Domicílio local 
 
• Res. Nº 2.689 
 

N/A  
 
N/A  

3.3 Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de 
investimento? 

Tipo Nº  Exclusivos % total 
� Curto Prazo N/A N/A N/A 
� Referenciado N/A N/A N/A 
� Cambial N/A N/A N/A 
� Renda Fixa N/A N/A N/A 
� Multimercado N/A N/A N/A 
� Dívida Externa N/A N/A N/A 
� Ações N/A N/A N/A 
� FIDC N/A N/A N/A 
� FIP N/A N/A N/A 
� FIEE N/A N/A N/A 
� FII N/A N/A N/A 
� Fundo de Índice (ETF) N/A N/A N/A 
� Outras categorias N/A N/A N/A 

3.4 Com quantos distribuidores e/ou alocadores a Empresa tem acordos ou contratos de 
distribuição? 

Os fundos administrados pelo Banco Sicredi são distribuídos pelas cooperativas que integram o 
Sistema, fluxo acordado em contrato único de distribuição celebrado entre as partes (cooperativas 
e banco). 
3.5 Considerando o volume total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos cinco 

maiores distribuidores ou alocadores? 
N/A 

3.6 Atualmente, qual é o percentual do volume sob gestão que são originados especificamente 
de aplicações da própria Empresa (incluindo controladores, coligadas, subsidiárias, seus 
sócios e principais executivos)? 

 N/A 
3.7 Qual a distribuição do passivo segundo tipologia de investidor? 

Tipo nº          % passivo 
� Pessoas Físicas 85390 1,95% 
� Empresas 4491 3,28% 
� Instituições Financeiras/ Seguradoras/ Soc. de Capitalização 74 88,32% 
� Investidores Institucionais Previdenciários 204 1,38% 
� Distribuidores, Alocadores (inclui fundos de fundos de 13 5,05% 
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terceiros e family offices) 
� Investidor Estrangeiro 0 0% 
� Governo 48 0,02% 

3.8 Considerando o volume total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos 10 
maiores clientes? Fornecer o percentual detido por cada um deles. 

N/A  
4 - Receitas da Empresa 
4.1 Qual a estrutura de receitas da Empresa? (gestão, performance, comissões, rebates etc.) 
Da Diretoria Executiva de Riscos, 100% da receita vem das taxas de administração e de custódia. 
4.2 Qual parcela do resultado da Empresa vem da atividade de gestão de carteiras? 
N/A. 
4.3 A receita de Taxa de Administração é suficiente para cobrir os custos da Empresa? 
As receitas advindas de taxa de administração e custódia são suficientes para cobrir todas as 
despesas relacionadas às atividades prestadas pela Gerência de Administração e Custódia.  
5 - Recursos Humanos 
5.1 Quais as regras de remuneração ou comissionamento dos funcionários e associados? 
O Sicredi oferece uma política de remuneração diferenciada, que aproxima os resultados do 
negócio a todos os colaboradores, estabelecendo um vínculo direto entre remuneração e 
performance. 
Objetivos da política: 
• Consolidar a cultura de desempenho crescente, aproximando o resultado do negócio à 
rotina dos colaboradores; 
• Possibilitar atração, retenção e motivação de profissionais qualificados; 
• Alinhar a remuneração às práticas de mercado. 
Composição da remuneração: a remuneração total dos colaboradores é composta por uma parte 
fixa e outra variável. 
Remuneração Fixa: Salário base e demais verbas pagas mensalmente. 
Remuneração Variável (Participação nos Resultados): O Sicredi possui modelos de remuneração 
variável baseados em resultados, que são creditados a título de PPR – Programa de Participação 
nos Resultados, com base na Lei n° 10.101. 
A remuneração variável visa atrair, reter e motivar os profissionais para suportar o crescimento do 
Sicredi e o sucesso do negócio, além de:  
• Direcionar os profissionais nos principais objetivos do negócio; 
• Prover um pagamento justo e alinhado com as práticas de mercado; 
• Tornar transparentes os critérios de aferição das performances e alcance de metas e criar   
uma clara relação entre pagamento desempenho e resultados. 
5.2 Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela Empresa? 
O Sicredi possui uma série de políticas e regulamentos que trazem as diretrizes e orientações 
corporativas das atividades de Gestão de Pessoas (GP) e que tem como objetivo principal a 
atração e retenção de talentos em nossa organização.  
Na prática, entre os principais mecanismos de retenção utilizados podemos destacar: 
Gestão de Desempenho 
O Evolução Sicredi é o programa que estrutura o processo de gestão de desempenho, 
disponibilizando uma ferramenta para acordar e acompanhar a performance dos colaboradores. 
Para o Sicredi, esse sistema garante o desdobramento dos objetivos estratégicos em todas as 
áreas e níveis hierárquicos, além de garantir o diagnóstico das competências fortalecidas e das 
que necessitam de desenvolvimento. Para os colaboradores, o Evolução Sicredi proporciona uma 
compreensão das expectativas com relação ao seu desempenho, amplia o autoconhecimento e 
estrutura um plano de desenvolvimento individual, ajudando o colaborador a atingir seus objetivos 
de carreira. 
Objetivos: 
• Promover o alinhamento sistêmico em relação ao processo de gestão de desempenho; 
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• Reconhecer o desempenho individual por meio de um processo de avaliação estruturado, 
que contempla a avaliação dos objetivos atingidos e do alinhamento às competências do Sicredi; 
• Estabelecer um alinhamento dos colaboradores com relação às competências esperadas 
pelo Sicredi; 
• Fortalecer o vínculo entre os objetivos individuais e os objetivos da área; 
• Possibilitar que os gestores planejem as ações de desenvolvimento dos seus 
colaboradores; 
• Apresentar a classificação (rating) final de avaliação de cada colaborador, na esfera 
profissional; 
• Estruturar o processo formal de feedback. 
A avaliação por competências e objetivos profissionais é utilizada para identificar o atual estágio de 
prontidão dos colaboradores em relação às competências do Sicredi, além de avaliar as metas 
contratadas atingidas para um determinado período. 
O Sicredi investe na gestão do desempenho de todos os colaboradores, permitindo que tenham 
clareza do que se espera de cada um, que sejam avaliados de acordo com essas expectativas e 
que recebam o feedback e o apoio necessários para que desenvolvam ainda mais suas 
competências e atinjam resultados cada vez melhores. 
As decisões sobre promoção são tomadas com base do desempenho do colaborador e orçamento 
da área. O responsável pela definição de promoções e aumentos salariais por mérito é o gestor do 
colaborador, que é orientado pela sua Consultora Interna de Gestão de Pessoas para levar em 
consideração todos os aspectos pertinentes: desempenho do colaborador, quadro de lotação, 
equilíbrio interno, adequação ao mercado e à estrutura de remuneração do Sicredi. 
Programa Formal de Recrutamento Interno 
A atração e a captação de pessoas no Sicredi têm como objetivo: 
• Atrair candidatos qualificados e capazes de ocupar posições na organização; 
• Captar profissionais com perfil alinhado às competências do Sicredi; 
• Criar um ambiente organizacional favorável à inclusão e que engaje os colaboradores, de 
forma a reter talentos e alcançar os resultados organizacionais. 
Processo de Recrutamento Interno: É a busca de profissionais dentro do próprio Sicredi para 
preenchimento de vagas. Antes de candidatar-se, o colaborador precisa: 
• Certificar-se de possuir os pré-requisitos exigidos; 
• Comunicar a seu gestor e ao profissional de gestão de pessoas da sua entidade sobre o 
interesse em uma oportunidade interna; 
• Estar com seu currículo atualizado. 
5.3 Existe uma política para treinamento e desenvolvimento profissional dos 

funcionários/associados? Qual? 
Sim. A realização de um trabalho contínuo voltado para a identificação de necessidades de 
treinamento entre os colaboradores, a partir do qual as empresas do Sicredi realizam 
planejamentos anuais de treinamento e desenvolvimento que têm como objetivo a preparação, 
formação e aperfeiçoamento dos colaboradores para atuais e futuros desafios da organização. 
Com base nesse planejamento, a empresa organiza seus investimentos em cursos, treinamentos, 
certificações e educação formal (graduação e pós-graduação). 
Existe uma política de Educação Corporativa que é utilizada como base para a implementação de 
ações de treinamento e desenvolvimento em todo o Sicredi. Esta política tem como premissa o 
autodesenvolvimento dos colaboradores e os treinamentos são contratados em parceria com o 
gestor e tem como foco não somente a atual posição do colaborador, mas também a sua 
preparação para novos desafios em sua carreira. 
6 - Informações Gerais 
6.1 Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da 

Empresa (instalações, equipe, hardware e software)? Existem planos de expansão? 
N/A 
6.2 A empresa já foi objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída à gestão? 

(anexar relatório mais recente) 
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O Banco é classificado, pela agência Fitch, no Rating Nacional de Longo Prazo como ‘AA+(bra)’ e 
pela agência Moody’s como ‘Aa2.br’, devido ao grau de segurança de suas operações. A gestão 
das carteiras não é realizada pelo Banco. 
6.3 A empresa já recebeu alguma premiação por publicações ou entidades no que tange à 

qualidade e ao histórico de gestão? Quais? 
N/A. 
7 - Informações Operacionais 
7.1 - Análise Econômica e Pesquisa 
7.1.1 Descreva a estrutura de análise econômica e de pesquisa da empresa (anexar Resumo 

Profissional conforme modelo constante na Seção 3) 
A Gerência de Análise Econômica encontra-se sob a Superintendência de Economia e Riscos, e 
conta com dois analistas econômicos, um analista do agronegócio e um gerente.  Além de 
acompanhamento diário dos mercados financeiros (EUA, Ásia, Zona do Euro e Brasil), a área é 
responsável por análises e projeções macroeconômicas das principais variáveis – PIB, juros, 
inflação e câmbio, por exemplo - para a economia brasileira. 
7.1.2 Principais mudanças na equipe de pesquisa nos últimos cinco anos 
A estrutura da área se modificou neste período. Anteriormente, a área se reportava diretamente à 
Diretoria, e era composta por um gerente, um especialista de economia, um especialista do 
agronegócio, um analista sênior e um analista pleno. Atualmente, a área foi inserida na 
Superintendência de Economia e Riscos, e conta, além do superintendente, com um gerente, um 
analista pleno, um analista júnior e um especialista no agronegócio. 
7.1.3 Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções? 
Além dos estudos realizados na própria Gerência, é utilizado o material realizado por consultorias 
políticas, de economia, e de agronegócio e clima. No entanto, o volume maior é referente a 
conteúdo produzido internamente, em torno de 70/30. 
7.1.4 Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo 

decisório? Esta equipe trabalha exclusivamente para o buy side ou também produz 
relatórios e informações para outros (sell side)? 

N/A. 
7.1.5 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise? 

Serviços de consultoria em clima, consultoria em agronegócio, consultoria política e consultoria 
econômica. Além disso, são utilizados terminais de informação e dados, como a Bloomberg, o 
Broadcast (Agência Estado) e o Macrodados, e softwares estatísticos, como o Eviews. 
7.2 – Gestão de Recursos 
7.2.1 Descreva a estrutura de gestão de recursos da empresa (anexar Resumo Profissional 

conforme modelo constante na Seção 3) 
N/A. 
7.2.2 Principais mudanças na equipe de gestão nos últimos cinco anos. 
N/A. 
 
7.2.3 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na gestão? 
N/A. 
7.2.4 Qual o processo de seleção e acompanhamento das corretoras? 
N/A. 
7.2.5 Liste as corretoras aprovadas. 
N/A. 
7.2.6 Que critérios orientam a divisão de ordens entre as corretoras selecionadas? Comente 

concentração, rodízio e o uso de discount brokers e research brokers. 
N/A. 
7.2.7 Qual é a política de gestão de caixa da empresa? Há uso de operações compromissadas 

com títulos públicos, outros fundos de investimento, CDBs de um dia? Descreva-a. 
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N/A. 
7.2.8 Como a gestão controla o prazo médio dos títulos para fundos de longo prazo, para fins 

de sua classificação tributária? 
N/A. 
7.2.9 De que forma o desempenho dos gestores e dos fundos é avaliado? 
N/A. 
7.2.10 A quem os gestores prestam conta da performance dos fundos? 
N/A. 
7.3 – Risco 
7.3.1 – Estrutura 
7.3.1.1 Descreva a estrutura de gerenciamento de riscos da empresa (anexar Resumo 

Profissional conforme modelo constante na Seção 3) 
O desenvolvimento e disseminação das diretrizes, ferramentas e metodologias relativas ao risco de 
mercado, liquidez, crédito e operacional para todo Sistema estão centralizados na Diretoria 
Executiva de Riscos, que reporta diretamente à Presidência Executiva. Nessa Diretoria, está 
também estabelecida a área responsável pelo Controle Interno. No que tange a responsabilidade 
pelo gerenciamento das correspondentes disciplinas, a estrutura é descentralizada, ou seja, cada 
entidade do Sistema deve indicar, para cada risco, um diretor responsável perante o Banco 
Central. O administrador adota em conjunto com o gestor política de gerenciamento e 
monitoramento de liquidez das carteiras dos fundos de investimento. A mensuração e o 
monitoramento do risco de mercado das carteiras dos fundos de investimento são realizados pelo 
gestor, cabendo ao administrador a supervisão diligente e a promoção de mecanismos necessários 
para assegurar a troca de informações com e gestor, necessárias à implementação da gestão do 
risco de liquidez. 
7.3.1.2 Quem é o responsável pela área e a quem se reporta? 
O Risco Operacional, Risco de Mercado e Liquidez estão sob responsabilidade da 
Superintendência de Riscos e Economia do Banco Cooperativo Sicredi; e o Risco de Crédito está 
sob responsabilidade da Superintendência de Risco de Crédito. Ambas estruturas respondem à 
Diretoria Executiva de Riscos.  
7.3.1.3 Principais mudanças na equipe de risco nos últimos cinco anos. 
Em 2015, a Superintendência de Controles Internos, Compliance e Risco Operacional, na época 
subordinada à Presidência Executiva, foi extinta. As disciplinas de controles internos e risco 
operacional passaram desde então para responsabilidade da Superintendência de Riscos e 
Economia, subordinada à Diretoria Executiva de Riscos. A área de Compliance ficou sob 
responsabilidade da Superintendência de Compliance e Ouvidoria, subordinada ao Presidente. 
7.3.1.4 Que serviços/sistemas são utilizados para apoio no controle de risco? São desenvolvidos 

internamente ou contratados junto a terceiros? Quem os fornece? Como foram 
escolhidos? Citar, especificamente, por tipo de risco (crédito, contraparte, preço, liquidez 
e operacional). 

Em relação ao risco operacional, utiliza-se a ferramenta EGRC do fornecedor SAS. Nela são 
gerenciadas as informações relativas a perdas operacionais e matrizes de riscos e controles. 
7.3.1.5 Quais são os relatórios de riscos, com que freqüência são gerados, o que contêm e 

quem recebe e analisa estes relatórios? 
Em relação ao risco operacional, anualmente são gerados relatórios com informações 
consolidadas sobre perdas operacionais analisadas. Adicionalmente, são gerados relatórios ao 
término de avaliação dos riscos e controles dos processos, contendo as deficiências identificadas, 
e a manifestação dos responsáveis sobre as medidas corretivas. 
As informações relacionadas às perdas operacionais, bem como dos riscos e controles são 
disponibilizadas aos gestores e colaboradores de controles internos e risco operacional por meio 
da ferramenta SAS Visual Analytics. 
7.3.2 - Risco de Crédito 
7.3.2.1 Descreva a metodologia de gestão do risco de crédito das carteiras. 
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N/A. 
7.3.2.2 Como cada nova operação de crédito é analisada e aprovada? 
N/A. 
7.3.2.3 A empresa, independentemente do critério de precificação, possui algum procedimento 

ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência? 
N/A. 
7.3.3 - Risco de Contraparte 
7.3.3.1 Descreva a metodologia de gerenciamento do risco de contraparte. 
N/A. 
7.3.3.2 Como são selecionadas as contrapartes e aprovados seus limites? 
N/A. 
7.3.4 - Risco de Preço 
7.3.4.1 Descreva a(s) metodologia(s) adotada(s) para a apuração do risco de preço (ex: VaR, 

Stress Test, Stop loss, etc). 
N/A. 
7.3.4.2 Como são formalizados os controles de risco de preço? 
N/A. 
7.3.4.3 Como é realizado o controle e o monitoramento de limites das estratégias (ex.: books tais 

como volatilidades, direcionais, arbitragens etc)? Com que frequência de atualização? 
N/A. 
7.3.4.4 Nos casos de posições que ultrapassem seus limites, como é o processo de tomada de 

decisão para o reenquadramento? 
Em caso de descumprimento de limites, o gestor apresenta tempestivamente justificativa de 
violação dos limites, assim como plano de ação para ajuste das posições desenquadradas. 
7.3.4.5 O administrador ou o custodiante realiza controles de risco adicional para as carteiras do 

gestor? Em caso afirmativo, fornecer detalhes. 
O administrador é responsável por supervisionar a gestão de risco de mercado realizada pelo 
gestor. Para isso, monitora a apuração do risco realizada pelo gestor, bem como sua aderência às 
políticas aplicáveis e à legislação vigente. 
7.3.5 - Risco de Liquidez 
7.3.5.1 Descreva a(s) metodologia(s) adotada(s) para a apuração do risco de liquidez, incluindo 

o tratamento de baixa liquidez e/ ou resgates excessivos. 
A metodologia de cálculo do Requerimento Mínimo de Liquidez (RML) de cada fundo de 
investimento depende das suas características. Deste modo, os fundos administrados pelo 
Banco Cooperativo Sicredi foram classificados em 4 (quatro) categorias: 

a) Fundos do Tipo 1: 

 Fundos de varejo ou destinado a um grupo não restrito de cotistas com movimentação 
significativa. Para estes fundos, o RML segue a seguinte metodologia de cálculo: 

 
onde: 

 Requerimento Mínimo de Liquidez para os Fundos do Tipo 1 

 Percentual do PL relativo ao montante de recursos do maior aplicador do fundo; 

Percentual do PL relativo ao percentil 99% da série histórica de resgates do fundo. 

b) Fundos do Tipo 2: 

Fundos destinados a um grupo específico de investidores, nos quais o índice de 
concentração é o fator de risco mais relevante, e as movimentações não são significativas. 
Para estes fundos, utiliza-se o Índice de Herfindahl, conforme mostrado a seguir: 
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onde: 

 Requerimento Mínimo de Liquidez para os Fundos do Tipo 2; 

 Índice de Herfindahl. 

c) Fundos do Tipo 3: 

Fundos destinados a um único investidor, ou a um grupo restrito de investidores que tenham 
entre si vínculo familiar, societário ou pertençam a um mesmo grupo econômico e cujo 
regulamento determine a possibilidade de resgate em ativos financeiros integrantes de sua 
carteira, ou ainda a investidores profissionais, cujo regulamento determine a possibilidade de 
resgate em ativos financeiros integrantes de sua carteira. Para estes fundos, a concentração 
não pode ser considerada, por conseguinte, a exigência de liquidez é calculada da seguinte 
forma: 

 
onde: 

 Requerimento Mínimo de Liquidez para os Fundos do Tipo 3; 

 Maior resgate realizado nos últimos 252 dias; 

Desvio-Padrão da série de resgates dos últimos 252 dias. 

d) Fundos do Tipo 4: 

Os fundos enquadrados nesta categoria possuem particularidades especiais no que diz 
respeito aos seus aplicadores e/ou em relação a sua carteira de ativos. Por este motivo, são 
considerados exceções dos Fundos do Tipo 3. Devido as suas características específicas, o 
controle de liquidez exigido para estes fundos é diferenciado, sendo no máximo 5% do 
patrimônio líquido do fundo, conforme demonstrado abaixo: 

 
Cláusula de Barreira 

O Requerimento Mínimo de Liquidez não poderá ser inferior a 5% do patrimônio líquido do 
fundo, com exceção dos Fundos do Tipo 4. 

 Enquadramento 
Serão considerados ativos líquidos para o cumprimento do RML aqueles capazes de 
satisfazer às necessidades de geração de caixa do fundo, de acordo com a sua cotização, 
sem prejuízo à sua rentabilidade. A definição de ativos líquidos está descrita no Anexo I 
deste manual. Serão considerados enquadrados, os fundos que apresentarem ativos 
líquidos em volume superior ao RML exigido. 

Para fundos de investimento em cotas de fundos de investimento (FICs) que aplicam em 
fundos do próprio Administrador, o cálculo dos ativos líquidos dos FICs é realizado da 
seguinte forma: 

 

em que  é o total de ativos líquidos de cada fundo que recebe a aplicação do FIC, 

considerando a cotização do FIC, e  é o percentual de cotas do FIC neste mesmo fundo. 

Para fins do cálculo de enquadramento de FICs que possuem aplicação em um mesmo 
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fundo, é permitido, caso necessário, a realocação dos ativos líquidos de um FIC com 
excedente de liquidez para outro FIC com insuficiência de liquidez. 

Cabe à área responsável pelo risco de liquidez apurar, acompanhar e reportar, via relatórios 
diários, o risco de liquidez dos fundos de investimento administrados pelo Banco 
Cooperativo Sicredi à gerência e ao diretor responsável pela administração fiduciária dos 
fundos de investimento. 

Em caso de desenquadramento, a área responsável pelo risco de liquidez deverá comunicar 
o gestor do fundo de investimento solicitando esclarecimentos a respeito do baixo nível de 
ativos líquidos do fundo. Caso necessário, com autorização do diretor responsável pela 
administração fiduciária, a área poderá solicitar ao gestor um plano de ação contendo as 
medidas a serem adotadas para garantir o nível adequado de liquidez nos fundos de 
investimentos. 

7.3.5.2 Como é realizado o controle e o monitoramento de limites das estratégias (ex.: books tais 
como volatilidades, direcionais, arbitragens etc)? Com que frequência de atualização? 

N/A. 
7.3.6 - Risco Operacional 
7.3.6.1 Descreva a metodologia de gestão do risco operacional. 
O processo de gerenciamento do risco operacional no Sicredi é um conjunto de ações que visa 
manter em níveis adequados os riscos a que cada instituição individualmente, o conglomerado, 
bem como as demais empresas – não financeiras, estão expostas. Os processos adotados podem 
ser resumidos em: 
• Avaliação de riscos e controles;      
• Documentação e armazenamento da base de perdas;         
• Gestão de continuidade de negócios;      
• Alocação de capital para o risco operacional; 
A descrição da estrutura completa e do processo de gerenciamento do risco operacional pode ser 
acessada por meio do sitio www.sicredi.com.br, no caminho “Conheça o Sicredi \ Relatórios \ 
Gestão de Riscos”. 
7.3.6.2 Descreva os procedimentos de confirmação de ordens executadas e de checagem das 

posições das carteiras e custódia. 
A checagem das ordens recebidas pela área de custódia com a contraparte é realizada através de 
e-mail ou contato telefônico. Os e-mails são arquivados e as ligações gravadas. 
A posição de ativos é conciliada diariamente entre o sistema interno e as respectivas câmaras de 
custódia através de sistema automatizado e parametrizado para validar as informações pertinentes 
a cada tipo de ativo e mercado. As divergências são verificadas e justificadas. 
7.3.6.3 Descreva os principais pilares dos planos de contingência, continuidade de negócios e 

recuperação de desastres adotados pela sua empresa. 
O Sicredi possui profissionais focados na Continuidade de Negócios da instituição, que tem 
objetivo de fortalecer a resiliência da organização e a sustentabilidade de seus produtos e serviços 
essenciais para o negócio, mesmo em situações adversas de crises e desastres. Através de uma 
Análise de Impacto de Negócios (BIA) sobre os serviços de operações do Sicredi, foram 
identificados os principais processos de negócios e assim foram definidas as estratégias de 
continuidade dos negócios adotadas. 
 
Atualmente possuímos estratégias tanto para a contingência dos principais sistemas como para 
continuidade dos principais processos e pessoas. 
 
Contigência dos principais sistemas (TI): 
A instituição possui dois datacenters a fim de garantir a alta disponibilidade dos principais 
sistemas, localizados em diferentes locais físicos da cidade onde a instituição tem sua sede. 
Anualmente são realizados testes de Recuperação de Desastres a fim de validar e melhorar os 
procedimentos de recuperação dos principais sistemas.  
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Continuidade dos principais processos de negócios/pessoas: 
No intuito de garantir a continuidade dos principais processos de negócios o Sicredi possui dois 
prédios onde um serve de contingência para outro, caso se materialize algum dos cenários abaixo: 
- Indisponibilidade total ou parcial de acesso às dependências; 
- Evacuação total ou parcial das dependências; 
- Perda total ou parcial da infraestrutura de TI. 
Os prédios ficam localizados em diferentes locais da cidade onde a instituição tem sua sede. Em 
casos extremados contamos com a possibilidade de trabalho em regime de Home-Office para 
áreas consideras críticas para o negócio. 
7.3.6.4 Descreva a política de segurança da informação. 
A Política de Segurança da Informação estabelece o direcionamento estratégico para a proteção 
efetiva das informações do Sicredi e tem como diretrizes: 

� Utilização de controles de segurança adequados e efetivos, frente aos riscos, custos, 
tecnologia e objetivos de negócio, garantindo a confidencialidade, integridade e 
disponibilidade das informações do Sicredi e de seus associados; 

� Devida autenticação e autorização para todos os acessos aos ativos de informação; 
� Destinação das informações somente às finalidades devidamente aprovadas pelo Sicredi; 
� Promoção de conscientização em Segurança da Informação; 
� A melhoria contínua nos processos que suportam o Sistema de Gestão de Segurança da 

Informação; 
� Existência de meios para o reporte e tratamento adequado de Incidentes de Segurança da 

Informação, assim considerados todos aqueles eventos que tenham impacto na 
confidencialidade, integridade ou disponibilidade das informações do Sicredi; 

� Revisão periódica dos normativos de Segurança da Informação, assegurando a efetividade 
das diretrizes, regras e controles; 

� Consonância com os princípios estabelecidos no Código de Conduta do Sicredi; 
� Apoio da alta administração na gestão efetiva de Segurança da Informação; 
� Responsabilidade dos colaboradores do Sicredi na aplicação dos conceitos e diretrizes de 

Segurança das Informações do Sistema. 
7.3.6.5 Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Qual a política de escuta das 

gravações? 
Existe um sistema de gravação de ligações telefônicas o qual é suportado pelo sistema NICE. Os 
colaboradores da gerência de Administração e Custódia, ao ingressarem no Sicredi, assinam um 
termo de ciência no qual está expresso que as ligações telefônicas são gravadas. As ligações são 
armazenadas pelo período mínimo de 7 anos no ambiente do fornecedor NICE e pelo período de 5 
anos no ambiente Sicredi. 
7.3.6.6 Descreva os procedimentos de back-up e redundância de informações, desktops e 

servidores (para back-up, cite especificamente a periodicidade, local e prazo de 
armazenamento). 

Existem várias estratégias adotadas para garantir a redundância dos dados. O Sicredi possui dois 
Data Centers. Existem servidores de banco de dados Oracle que utilizam a solução de cluster 
Oracle RAC. Os clusters possuem servidores ativos nos 2 Data Centers e com os dados 
armazenados em Storages em ambos Data Centers. A replicação é realizada de maneira síncrona 
através do Oracle ASM. Outros banco de dados utilizam o appliance EMC VPLEX para realizar a 
cópia síncrona do dado em ambos os Data Centers. Banco de dados Microsoft SQL utilizam a 
solução Always On para replicar os dados para o site de contingência. 
 
Para banco de dados Oracle, ainda existe a proteção Oracle Data Guard, que também tem os 
dados espelhados em ambos sites. 
 
A infraestrutura de SAN é redundante. 
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Os backups de banco de dados Oracle possuem retenção de 15 dias. Estes backups são 
realizados a cada 10 minutos e são armazenados na solução EMC DataDomain. 
 
Backup de máquinas virtuais possuem retenção de 15 dias e são realizados diariamente ou 
semanalmente, dependendo 
do servidor em questão. Estes backups são armazenados na solução EMC Avamar. 
 
Os backup de arquivos possuem retenções diversas (de dias a anos), de acordo com a 
necessidade/exigência da área responsável pelo dado. Estes backups também possuem 
frequências variadas. Os backups são armazenados na solução IBM TSM com tape library 3584. 
 
Todos os backups (EMC DataDomain, EMC Avamar e IBM TSM) são replicados para o site de 
contingência. 
7.3.6.7 Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico). 
Estabelece-se perímetros de segurança baseados no resultado das avaliações de risco de 
segurança da informação.  

� O perímetro de segurança de um local que contenha instalações de processamento de 
informações deve ser fisicamente sólido.  

� As paredes externas do local devem ser de construção robusta e as instalações projetadas 
de forma que informações de uso interno e/ou confidenciais fiquem protegidas contra 
acesso indevido e não permita que atividades executadas sejam visíveis no ambiente 
externo.  

� Portas ou janelas externas devem ser adequadamente protegidas contra o acesso não 
autorizado por meio de mecanismos de controle de acesso. Instalações de processamento 
de informações, bem como instalações que armazenem informações de uso interno e/ou 
confidenciais devem estar fisicamente separadas dos demais ambientes da organização e 
com acesso restrito apenas a pessoas autorizadas, através de dispositivos de controle de 
acesso com trilhas de auditoria habilitadas. 

Dentro dos perímetros de segurança, as atividades devem ser controladas, previamente 
autorizadas e monitoradas.  

� Áreas que processam ou armazenem informações de uso interno e/ou confidenciais devem 
ser mantidas fechadas/trancadas adotando-se controles eletrônicos de acesso físico para 
autorizar, validar e registrar o usuário com data e hora de entrada e saída de todos os 
acessos a estes ambientes; 

� Salas de processamento de informações devem adotar, também, controles adicionais para 
minimizar o risco de ameaças físicas potenciais ao ambiente como furto, incêndio, fumaça, 
água, poeira, interferências com o suprimento de energia elétrica, interferência com as 
comunicações e vandalismo; 

� Direitos de acessos a estes perímetros devem ser revistos, atualizados em intervalos 
regulares e revogados quando necessário; 

� Pessoas externas (terceiros, contratados, etc.) devem ter acesso restrito a estes 
perímetros de segurança. Estes acessos, quando necessários, devem ser previamente 
autorizados e, quando possível, monitorados por colaborador responsável; 

� Acessos a ambientes que possuem perímetros de segurança restritos devem ser 
precedidos de identificação em portaria ou recepção e de autorização de um gestor ou 
responsável. O uso de crachás se faz necessário; 

� O uso de câmeras fotográficas ou filmadoras, a elaboração de desenhos ou de qualquer 
outra forma de cópia é extremamente proibida nas dependências onde o acesso é restrito 
e/ou controlado. 

7.3.6.8 Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade dos 
servidores, links de internet e telefonia etc. 

Infraestrutura de servidores: 
� Há cerca de 4500 servidores (entre virtuais e físicos) que apoiam todos os serviços, 
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sistemas e processos de negócio, considerando as camadas de Desenvolvimento, Testes, 
Homologação, Pré produção e Produção. O índice de virtualização da empresa é de cerca 
de de 97%, acima da média mundial para a indústria financeira; 

� A arquitetura divide-se entre servidores x86 padrão de mercado (para a nuvem privada) e 
RISC Power8 (plataforma IBM) para bancos de dados de grande porte. A empresa possui 
dois Datacenters síncronos, um próprio (CAS) e outro em Co-location, cujas funções são 
hospedar toda a camada de infraestrutura de TI, trazendo segurança às informações e 
serviços de negócio.; 

� A carga computacional é distribuída entre os DC’s, proporcionando alta disponibilidade 
para o negócio. 

 
Tecnologia de conexão dos servidores: 

� FC de 8 a 16Gbps, a depender da criticidade do equipamento; 
� Uso de fibras ópticas já implementadas no padrão 40Gbps (2016); 
� Ethernet 10 Gbp/s. 

 
No-breaks: 

� Potência instalada de 400 kVA (dois ramais), com perspectivas de expansão para 500 kVA. 
 
Topologia de rede: 

� Utilizamos as redes RTM – um link primário (384 Kbps – DC CAS) e um secundário de 
contingência (256Kbps – DC Oi) – e RFSN – um link primário (2048Kbps – DC CAS) e um 
secundário de contingência (2048Kbps – DC CAS). 

 
Conectividade por Internet: 

� 500Mbp/s operadora OI; 
� 500Mbp/s operadora Level3; 
� 1Gbp/s PTT-RS. 

 
Rede de voz: 

� Telefonia IP utilizando Call Manager Cisco; 
� Conexão com as unidades via SIP Trunk. 

7.3.6.9 A instituição possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus? 
As estações de trabalho, servidores e caixas eletrônicos (ATMs) devem possuir software de 
antivírus instalado, configurado e atualizado conforme definições abaixo: 

� Estações de trabalho: 
o Versão de vacinas: no máximo 5 versões anteriores à última versão disponível; 
o Varredura durante acesso: ativada; 
o Tipos de ações analisadas na varredura durante acesso: leitura e escrita de 

arquivos; 
o Varredura de memória: no máximo a cada 24 horas; 
o Varredura das áreas comuns de infecção: no máximo a cada 2 semanas; 
o Varredura completa: no máximo a cada 2 meses; 
o Tipos de arquivos analisados nas varreduras: todos os arquivos; 
o Serviço de reputação: ativado 

� Servidores: 
o Versão de vacinas: no máximo 5 versões anteriores à última versão disponível; 
o Varredura durante acesso: ativada; 
o Tipos de ações analisadas na varredura durante acesso: leitura e escrita de 

arquivos; 
o Tipos de arquivos analisados nas varreduras: todos os arquivos; 
o Serviço de reputação: ativado 
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É recomendável que ambientes sensíveis não possuam conexão com redes sem fio. Regras de 
bloqueio (ex.: firewall) devem ser postas em prática para impedir que usuários não autenticados 
consigam trafegar na rede utilizando técnicas de "túnel", como ocorre em protocolos como User 
Datagram Protocol (UDP), como por exemplo portas Domain Name System (DNS); e Internet 
Control Message Protocol (ICMP). 
7.3.6.10 São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de 

sistemas? Com que frequência? 
Sim. Os testes são realizados sob demanda e previamente a disponibilização de um novo sistema 
ou nova versão de sistema em ambiente de produção. Este processo é aplicável aos sistemas 
críticos, escopo de segurança da informação. 
8 - Compliance e Auditoria Interna 
8.1 Quem são os responsáveis pelas áreas de compliance e auditoria interna e a quem se 

reportam? 
A função de Compliance no Banco Cooperativo Sicredi é exercida pela Superintendência de 
Compliance e Ouvidoria, cujo responsável é o Sr. Luiz Carlos Wanderer, subordinado diretamente 
ao Presidente Executivo. 
A Auditoria Interna mantém a sua total independência frente aos processos e atividades 
operacionais da Instituição, sob a gerência do Sr. Denis Breuer, que é subordinado diretamente ao 
Conselho de Administração da SicrediPar.     
8.2 Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas 

atualizações, pelas pessoas que trabalham na empresa. 
Quando da contratação de novos colaboradores, os mesmos são inseridos em um Programa de 
Integração de Colaboradores. Inicialmente, o colaborador recebe o Manual do Colaborador, 
contendo todas as informações a respeito da empresa, histórico, cultura, seus direitos e deveres 
assegurados. Adicionalmente são apresentados outros documentos sobre políticas e regulamentos 
internos aplicáveis, a saber: 
• RIS – Regimento Interno Sicredi 
• Regimento de Comunicação Administrativa 
• Regulamento de Segurança da Informação 
• Regulamento de Segurança Patrimonial e Pessoal 
• Planejamento Estratégico 
• Cartilha PRPO - Projeto de Revisão e Padronização Organizacional 
Neste conjunto de documentos são apresentadas as orientações quanto à conduta interna dos 
colaboradores, missão, visão e valores do Sicredi. Ao final do processo de integração, é registrada 
a participação para garantir a conformidade de todos os colaboradores do Programa. 
Os regulamentos aplicáveis aos colaboradores do Sicredi estão disponíveis eletronicamente 
através do Portal Corporativo (intranet), bem como no Sicredi Aprende, Programa de Educação 
Corporativa, que tem como objetivo proporcionar atividades de treinamento e contribuir com a 
educação formal de seus dirigentes e colaboradores. 
Especificamente no caso da Gerência de Administração e Custódia, todos os colaboradores devem 
aderir formalmente ao Termo de Adesão às Normas Internas Aplicáveis às Áreas Relacionadas à 
Administração de Carteiras de Valores Mobiliários, na qual o colaborador declara estar ciente das 
regras estabelecidas nos seguintes documentos: 
• Norma Interna – Código de Conduta Aplicável às Áreas Relacionadas à Administração de 

Carteiras de Valores Mobiliários para Atendimento à Instrução CVM Nº 558/15; 
• Norma Interna – Regras de Compra e Venda de Valores Mobiliários Aplicáveis às Áreas 

Relacionadas à Administração de Carteiras de Valores Mobiliários para Atendimento à 
Instrução Cvm Nº 558/15; e 

• Regras, Procedimentos e Descrição dos Controles Internos para Atendimento à Instrução CVM 
Nº 558/15. 

8.3 Descreva a política de investimentos pessoais e seu monitoramento.   
O Colaborador está sujeito às seguintes regras no que tange aos seus investimentos pessoais: 
• É permitido ao colaborador realizar transações comerciais pessoais envolvendo títulos e 
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valores mobiliários, somente nos mercados à vista de ações; títulos públicos e títulos emitidos ou 
com coobrigação de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Bacen; notas 
promissórias, debêntures, fundos de investimento e certificados de recebíveis imobiliários e/ou 
títulos privados objeto de oferta pública, todos estes desde que, quando necessário, devidamente 
registrados na CVM e, conforme indicado abaixo, não configurar conflitos de interesse. As notas de 
corretagem e extratos devem estar à disposição de qualquer entidade ou área de supervisão, para 
verificação do cumprimento desta Norma, caso solicitadas, sendo exemplos: Banco Central do 
Brasil, CVM, ANBIMA (externos) e Controles Internos e Compliance e Auditoria (internos); 
• Não é permitida a realização de "Vendas a Descoberto", considerando sua finalidade 
especulativa; 
• É vedado ao colaborador efetuar qualquer transação durante o expediente que 
prejudiquem o seu desempenho no ambiente de trabalho; 
• Nenhum negócio pode ser realizado em qualquer circunstância que apresente ou insinue 
conflito de interesse com os clientes do Banco ou com as demais empresas e seus clientes que 
fazem parte do Sicredi. Todo e qualquer potencial conflito de interesse deve ser revelado ao 
empregador e aos clientes; 
• O colaborador não pode valer-se de sua posição dentro do Banco ou Confederação, ou do 
nome do Sicredi, ou dar recomendações de investimento aos clientes, para obter quaisquer 
benefícios pessoais; 
• O colaborador que efetuar qualquer negociação que lhe sujeite a uma obrigação financeira 
difícil de ser cumprida e incompatível com sua capacidade de pagamento poderá ser penalizado ou 
demitido, conforme previsto na Norma Interna de Gestão do Código de Conduta do Sicredi. 
O monitoramento do cumprimento da política de Investimentos pessoais é de responsabilidade da 
área de Controles Internos. 
8.4 Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da 

empresa? 
Em função de suas características, as cooperativas singulares do Sistema Sicredi possuem um 
fundo restrito para suas aplicações. Para os executivos da instituição, não há nenhum produto 
exclusivo. 
8.5 Descreva as regras para investimento dos recursos próprios da empresa. 
As regras para investimento dos recursos próprios do Banco Sicredi estão descritas no normativo 
interno de Investimentos e Liquidez, aprovado pela Diretoria Executiva. 
8.6 Descreva os procedimentos para o controle de meios de comunicação alternativos ao 

sistema corporativo visando à administração de conflitos de interesse tais como front 
running, vazamento de informações confidenciais etc. (exemplos de meios de 
comunicação alternativos: telefone celular, sistemas de mensagens instantâneas e de 
webmail externo) 

A segurança em dispositivos móveis tem por objetivo manter a segurança dos telefones e 
dispositivos móveis corporativos. Constituem controles para segurança em dispositivos móveis: 

� Utilização de Telefones e Dispositivos Móveis Particulares 
o Descrição do controle: Detalhar as regras para utilização segura de telefones e 

dispositivos móveis particulares para atividades de trabalho no ambiente 
corporativo. 

o Regra para implementação: É permitida a utilização de smartphones particulares 
para atividades pertinentes ao Sicredi aos usuários que ocupam cargos de 
Gerente (isentos de registro de ponto), Superintendente, Diretor, Vice-Presidente e 
Presidente. Para demais situações é permitido o uso mediante formalização por 
parte do Superintendente ou Diretor da entidade, esclarecendo que tal dispositivo 
é utilizado para atividades de trabalho. 
É permitida a utilização de tablets particulares para atividades pertinentes ao 
Sicredi aos usuários que ocupam cargos de Superintendente, Diretor, Vice-
Presidente e Presidente. 
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Para ambos os casos particulares acima (smartphones e tablets), os dispositivos devem estar 
integrados com a plataforma corporativa de gerenciamento de dispositivos móveis do Sicredi. 
 
Com exceção das regras mencionadas nos parágrafos anteriores, não é autorizada a utilização de 
equipamentos particulares para atividades de trabalho dentro das dependências do Sicredi, 
incluindo computadores e equipamentos portáteis (notebooks, tablets, telefones, smartphones), 
câmeras fotográficas ou qualquer dispositivo de armazenamento externo que não seja de 
propriedade do Sicredi e que possibilite o armazenamento de informações corporativas. 
No caso de dispositivos corporativos de telefonia móvel, smartphones e tablets de propriedade do 
Sicredi, a utilização é permitida independente do cargo ocupado pelo usuário. 
 
No caso de dispositivos particulares deve ser observada a necessidade de remoção das 
informações em decorrência da extinção do vínculo de trabalho, conforme Norma de Classificação 
e Gestão de Ativos de Informação. 
 

� Termos de Responsabilidade 
o Descrição do controle: Telefones, dispositivos móveis (smartphones e tablets) e 

notebooks corporativos de propriedade do Sicredi devem ser disponibilizados para 
uso somente após formalização em termo de responsabilidade. 

o Regra para implementação: As respectivas áreas nas diversas entidades do 
Sicredi que realizam a disponibilização/entrega dos equipamentos aos 
colaboradores, são responsáveis por solicitar a formalização (assinatura do 
colaborador) em termo de responsabilidade no ato da entrega do equipamento e 
por realizar a devida guarda segura destes documentos. 

8.7 Como são verificados os procedimentos que visem ao combate à lavagem de dinheiro 
feitos pelos seus distribuidores. 
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Encontram-se formalizadas na Política e na Norma de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 
Combate ao Financiamento do Terrorismo (PLD/CFT) as diretrizes e regras da Instituição para 
monitorar, prevenir e tratar todo e qualquer risco de lavagem de dinheiro envolvendo as empresas 
do Sistema Sicredi como meio para a prática de crimes financeiros. A Norma de PLD/CFT institui a 
estrutura de responsabilidades para gestão dessa disciplina no Sistema e também contempla os 
regramentos em relação aos processos de: 

� Conheça seu Associado e/ou Cliente: conjunto de ações que visam conhecer os 
associados e/ou clientes considerando suas atividades, características e necessidades, 
objetivando identificar e conhecer a origem e constituição do patrimônio e dos recursos 
financeiros do associado e/ou cliente. Contempla os critérios para monitoramento e 
acompanhamento de associados e/ou clientes classificados como pessoas expostas 
politicamente (PEP); 

� Conheça seu colaborador: adoção de controles internos na seleção/admissão bem como o 
acompanhamento da situação econômico-financeira representada ao longo da vigência do 
contrato dos colaboradores; 

� Conheça seu fornecedor: regras voltadas para identificação e aceitação de fornecedores; 
� Conheça seu parceiro comercial: abordagem quanto a necessidade de identificação e 

aceitação de parceiros comerciais, incluindo bancos correspondentes, corretoras e outros; 
� Identificação de Indícios de Atividades Ilícitas: determina a necessidade de adoção de 

especial atenção durante o cadastramento de associados, proposição de operações e 
demais processos de negócio sempre que identificados indícios de atividades ilícitas. 

� Controle, Monitoramento e Comunicação de Operações: estabelece a responsabilidade 
pela execução dos processos de monitoramento e a necessidade de segregação da 
decisão quanto à informação ou não de uma situação suspeita ao Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras – COAF. 

 
As movimentações financeiras em espécie e atípicas são monitoradas em ferramenta 
computacional específica. O processo é efetuado através da emissão automática de alertas, de 
acordo com parâmetros pré-definidos, para posterior tratamento. O fluxo do tratamento prevê a 
avaliação imediata dos indícios de lavagem de dinheiro pelas agências, pelas respectivas 
cooperativas e pela área de Compliance do Banco Cooperativo Sicredi. Após exauridas as 
análises, são feitas as devidas comunicações ao COAF para aqueles casos em que foram 
levantadas suspeitas quanto a possíveis crimes de lavagem de dinheiro. 
 
Existem dois cursos a distância, relativos à prevenção à lavagem de dinheiro, sendo um deles de 
caráter obrigatório a todos os colaboradores, que aborda o tema e seus controles de acordo com a 
legislação vigente, e o outro de cunho operacional, dedicado aos colaboradores que atuam nos 
processos de monitoramento e comunicação de indícios de lavagem de dinheiro, utilizando a 
ferramenta computacional específica. 
 
A área responsável pela condução e gestão desta disciplina no Sistema é a Área de Compliance 
do Banco Cooperativo Sicredi. A responsabilidade pela supervisão das atividades realizadas nas 
Cooperativas Singulares é executada pela Diretoria ou Superintendência de Supervisão das 
Centrais. Adicionalmente, a Auditoria Interna realiza anualmente testes visando verificar 
conformidade dos procedimentos em relação às normas internas e regulamentares.  
8.8 Caso a empresa desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese wall e 

de que forma é garantida a proteção de informação entre departamentos que não 
estejam envolvidos no mesmo projeto ou linha de negócio. 

Conforme questão 2.14. 
8.9 No caso de a empresa utilizar serviços de administração, controladoria ou custódia 

prestados por empresa do mesmo grupo econômico, como se garante a segregação 
entre a área prestadora de serviço e a gestão de carteiras? 



Banco Cooperativo Sicredi S.A. 
Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS 
Sicredi Total Fone: 3003-4770 (regiões metropolitanas) / 0800-7244770 (demais regiões) 
SAC Sicredi: 0800-7247220 / 0800-7240525 (deficientes auditivos ou de fala) 
Ouvidoria Sicredi: 0800-6462519 / ouvidoria_fundos@sicredi.com.br 
E-mail: fundos@sicredi.com.br 
 

24 Classificação da informação: Uso Interno 

Conforme questão 2.14. 
8.10 Descreva as regras e os procedimentos para monitoramento da divisão de ordens, 

especificação de comitentes e operações entre carteiras. 
O administrador monitora diariamente a divisão de ordens aplicada pelo gestor, de acordo com as 
regras estabelecidas na política de divisão de lotes, formulada pelo mesmo. As Carteiras podem 
realizar operações, desde que executadas a preços de mercado, na contraparte de outro fundo 
administrado pelo Banco Sicredi.  
8.11 Descreva as regras e procedimentos de monitoramento das operações realizadas fora de 

plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de preços e fontes 
de referência utilizadas. 

Não é permitida a realização de operações fora de plataformas eletrônicas de negociação. 
8.12 Existe algum agente externo (ex.: consultoria), além do administrador, envolvido na 

verificação da adesão a limites de risco, limites legais ou regulamentares das posições 
dos fundos sob gestão da Empresa? 

Não. 
8.13 Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou 

atuação dos sócios ou executivos em outros negócios, bem como de sua eventual 
participação em Conselhos Fiscais e de Administração. 

As responsabilidades dos diretores do Banco Cooperativo Sicredi são avaliadas sob a luz das 
disposições regulamentares pela Superintendência Jurídica e aprovadas formalmente pela 
Diretoria Executiva, sempre atentando para adequada segregação de funções. 
8.14 Descreva as regras para o tratamento de soft dollar tais como recebimento de presentes, 

cursos, viagens etc. 
O colaborador poderá aceitar de fornecedores, parceiros não integrantes do Sicredi e de 
associados, brindes de valor de até o equivalente a um terço do Salário Mínimo Nacional, a título 
de propaganda institucional, não exclusivos e desde que não contrariem as diretrizes do Código de 
Conduta do Sicredi.  
Os brindes ou presentes não previstos acima, ainda que nominais, devem ser informados ao 
gestor imediato, para deliberação sobre a conveniência de aceitação ou não. Caso não aceitos, 
podem ser, a critério do mesmo gestor referido: a) devolvidos a quem os ofertou; b) 
disponibilizados de alguma forma aleatória para o coletivo dos colaboradores da entidade ou c) 
doados a instituições ou fundações benemerentes definidas pela Fundação Sicredi. 

  8.15 

A empresa recebe comissões para alocação por investimentos em títulos e valores 
mobiliários distribuídos em balcão? Quais as regras? Favor tratar o assunto de rebates 
de taxas de administração e performance sobre fundos investidos pagos ao gestor de 
forma específica. 

N/A. 
8.16 São realizados testes periódicos para verificação de conformidade com políticas 

internas? Com que frequência? 
Os testes são realizados de 2 maneiras: através da área de Auditoria Interna e através da Auditoria 
Externa Independente.  
 
Com relação à Auditoria Interna, as diversas áreas e processos do Banco Cooperativo Sicredi são 
auditados de acordo com o Planejamento Anual de Trabalho, previamente aprovado pelo Conselho 
de Administração da Sicredi Participações, Controladora do Banco. Por seu turno, a Auditoria 
Externa Independente promove a revisão dos procedimentos de controles internos através do 
extenso trabalho de revisão por ciclos operacionais, sendo o Plano de Trabalho também aprovado 
previamente pelo Conselho de Administração da Sicredi Participações e pela Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal do Banco, compilando todo este processo de verificação com a revisão das 
Demonstrações Financeiras, em periodicidade semestral e anual. 
 
Adicionalmente, anualmente, a Gerência de Controles Internos e Risco Operacional 
desenvolve/atualiza a matriz de riscos e controles dos processos relacionados à serviços 
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qualificados e administração de carteiras de valores mobiliários, detectando, reportando, e 
monitorando as ações corretivas para eventuais deficiências encontradas. 
9 - Questões Jurídicas e Legais 
9.1 Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da empresa (departamento 

jurídico próprio ou consultoria de terceiros) 
As questões jurídicas atinentes ao Banco Cooperativo Sicredi S.A., suas empresas controladas 
(Administradora de Consórcios Sicredi Ltda., Administradora de Cartões Sicredi Ltda., Corretora de 
Seguros Sicredi Ltda. e Sicredi Fundos Garantidores) e da Confederação Sicredi, são avaliadas 
pela Superintendência Jurídica, que pode ser enquadrada como departamento jurídico próprio. A 
atuação da Superintendência Jurídica é de cunho estratégico. A atuação processual direta, ou 
consultiva (para assuntos de grande relevância), se dá através de contratação de escritórios de 
advocacia selecionados. A sinergia entre a Superintendência Jurídica e os escritórios contratados 
é fortemente exercitada, considerando que internamente os elementos vinculados às demandas 
são estudados pela Superintendência Jurídica junto às áreas afetadas, e posteriormente estes 
assuntos são discutidos com os escritórios, visando obter o melhor resultado a partir de estratégias 
possíveis, analisadas pontualmente em cada um dos casos que tenham caráter estratégico. As 
demandas recorrentes possuem menos risco, e os escritório recebem orientações para atuação 
em prol de nossos interesses, utilizando estratégias e teses jurídicas elaboradas pela 
Superintendência Jurídica. Processos administrativos de cunho trabalhista, previdenciário e 
tributário têm atuação direta da Superintendência Jurídica. 
9.2 A empresa ou algum de seus dirigentes já foram punidos pela CVM, pelo Banco Central 

ou pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro? Se positivo, informar o número do 
processo. 

Não houve, até a presente data, punição pela CVM, Bacen ou CRSFN ao Banco e a seus 
diretores.  
9.3 Existe algum processo contra a Empresa ou algum de seus dirigentes na CVM, no Banco 

Central ou no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro? 
O Banco e/ou seus diretores não tem processo sancionatório na CVM, no Bacen ou no CRSFN.  
10 - Anexos Marcar Anexos Abaixo 
10.1 Resumo Profissional X 
10.2 Manual de Risco       
10.3 Manuais de Marcação a Mercado X 
10.4 Manual de Compliance X 
10.5 Código de Ética e Conduta X 
10.6 Manual de Política de Exercício de Direito de Voto 

(Proxy Voting) 
      

10.7 Relatório de Rating X 
10.8 Manual de Liquidez X 
10.9 Política de Suitability X 
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3) Eventos Importantes 
 
1 - Qualquer alteração em alguma questão dessa seção deve ser informada imediatamente 
após sua efetivação, com a indicação da referida data. 

1.1 Mudança societária que altere o controle acionário da empresa. 

Em 19 de fevereiro de 2016 ocorreu Assembleia Geral Extraordinária que deliberou pelo aumento 
de capital do Banco Sicredi, alterando a participação societária nas seguintes proporções: Sicredi 
Participações S.A.: de 74,11% para 72,88%; Rabo Development B.V.: de 22.65% para 23,97%; 
International Finance Corporation: de 3,25% para 3,15%. 

1.2 Entrada e saída dos principais sócios.  

Em março de 2016, a Cooperativa Central de Crédito do Norte/Nordeste - Central Sicredi 
Norte/Nordeste passou a ser acionista da Sicredi Participações S.A. 

1.3 • Alteração no quadro de profissionais responsáveis pelas atividades da empresa 
gestora, incluindo compliance e risco. 

N/A. 
2 - Alterações desde a última atualização 

2.1 Data da última atualização. 

31/01/2017 

2.2 Quais foram os fatos relevantes da empresa gestora desde a última atualização? 

N/A. 

2.3 Liste os itens alterados desde a última atualização do questionário. 

Foram alterados os itens 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.10, 2.13, 3.7, 4.1, 7.3.1.1, 7.3.1.2, 7.3.1.3, 7.3.4.4, 
7.3.5.1, 7.3.6.3 e 7.3.6.8. 
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Apresentação 
 

 

O objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de 
Investimento (“Questionário Due Diligence”) é o de conferir maior racionalidade 
aos processos de diligência voltados para a seleção e a alocação de recursos em 
fundos de investimento, com o estabelecimento de um padrão único para o 
questionário a ser utilizado nesses processos. Geralmente aplicado por 
investidores institucionais ou alocadores de recursos ao gestor do fundo de 
investimento no qual se pretende investir, o Questionário Due Diligence foi 
elaborado e será periodicamente revisado por um Grupo de Trabalho formado por 
associados à ANBIMA. Sua utilização, contudo, não inibe a troca de informações 
adicionais acerca de questões eventualmente não contempladas no documento 
entre as partes envolvidas.  

O Documento contém 3 Seções:  

Seção 1 – Informações sobre a Empresa 

Seção 2 – Informações sobre o Fundo de Investimento 

Seção 3 – Resumos Profissionais 

 

A adoção do documento é recomendada pelo Código de Regulação e Melhores 
Práticas de Fundos de Investimento. 
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1) Informações sobre o Fundo de Investimento 
 
 

1 - Alterações desde a última atualização 

1.1 Nome 
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M LONGO PRAZO 
1.2 CNPJ 
13.081.159/0001-20 
1.3 Data de início 
24/01/2011 
1.4 Classificação CVM 
Renda Fixa 
1.5 Classificação ANBIMA 
Renda Fixa Indexados  
1.6 Código ANBIMA 
266590 
1.7 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? 
Sim 
1.8 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 
LP     
1.9 Público-alvo 
O Fundo destina-se a Pessoas Jurídicas, Regimes Próprios de Previdência Social (instituídos 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios), Prefeituras Municipais, Instituições 
Financeiras, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de 
Investimento, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e Entidades abertas e 
fechadas de previdência complementar. 
1.10 O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN? 
Não.  
1.11 Exclusivamente para Investidor qualificado? 
Não.  
1.12 Conta Corrente (banco, agência, nº) 
Banco Cooperativo Sicredi, 748,  ag. 100, nº 09946-5 
1.13 Conta CETIP (nº) 
12093005 
1.14 Administração (indique contato para informações). 
Laura Scheeren Viegas – +55 51 3358-4804 
1.15 Custódia (indique contato para informações). 
Ricardo Ribeiro Yabiku – +55 51 3358-8811 
1.16 Auditoria externa (indique contato para informações). 
Daniel Marteletto – +55 51 3378-1700 
1.17 No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: 

Escriturador N/A 
Agente de depósito (Custódia Física) N/A 
Consultor Especializado N/A 
Assessor Jurídico N/A 
Seguradora N/A 

1.18 Cotização: abertura ou fechamento? Fechamento 
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1.19 Regras para aplicação e resgate: 

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação) Os pedidos podem 
ser efetuados em 
dias úteis até às 
16h. A conversão da 
aplicação e sua 
liquidação financeira 
serão efetuadas no 
mesmo dia do 
pedido. 

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e 
eventuais penalidades para resgates antes do término desse 
período. 

N/A 

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação) Os pedidos podem 
ser efetuados em 
dias úteis até às 
16h. A conversão do 
resgate será 
efetuada no mesmo 
dia do pedido e sua 
liquidação financeira 
será no primeiro dia 
útil subsequente. 

Aplicação inicial mínima R$ 50.000 

Aplicação máxima por cotista N/A 
Aplicação adicional mínima R$ 5.000 

Resgate Mínimo R$ 5.000 
1.20 Taxa de Entrada (upfront fee) 
N/A 
1.21 Taxa de Saída (redemption fee) 
N/A 
1.22 Taxa de Administração 
0,20% a.a 
1.23 Taxa de Administração máxima 

0,20% a.a  
1.24 Taxa de Performance 

• % N/A 
• Benchmark N/A 
• Frequência N/A 
• Linha-d’água N/A 

1.25 Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de 
Administração e de Performance? 

0,12% 
1.26 Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores? 
N/A 
1.27 Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria 

externa) contratado diretamente pelo Fundo? 
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 Não     
2 - Informações Qualitativas 
2.1 – Perfil 

2.1.1 Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de 
investimento. 

O Fundo tem o compromisso de buscar retorno do Índice de Mercado ANBIMA - IRF-M, alocando 
seus recursos em carteira composta por títulos públicos ou privados, que proporcionem 
rentabilidade compatível, direta ou indiretamente, com a variação do referido indicador de 
desempenho. 
A política de investimento do fundo é descrita em seu regulamento, anexo a esse documento. 
2.1.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 
N/A 
2.1.3 Processo de Decisão de Investimento. 
- Análise de Cenários: a área de Análise Econômica do Sicredi tem a responsabilidade de 
produzir cenários econômicos, em avaliações qualitativas e quantitativas, projetando variáveis 
macroeconômicas a partir de modelos econométricos proprietários. Dentre as principais variáveis 
a serem projetadas, destacam-se índices de inflação e indicadores de atividade econômica, as 
taxas de câmbio e de juros, nacionais e internacionais. Os cenários produzidos são utilizados na 
avaliação de preços de ativos de renda fixa, prefixados, indexados à inflação ou à variação 
cambial, pela área de gestão de recursos. Mensalmente, a área realiza apresentação da agenda 
de divulgações de indicadores econômicos e seus dados, analisando as previsões próprias e de 
mercado e avaliando os potenciais impactos sobre os mercados. Esta reunião é organizada pelos 
economistas integrantes da área de Análise Econômica e participam demais profissionais 
envolvidos na gestão.  
- Análise do risco de crédito dos emissores: a área de Risco de Crédito do Sicredi efetua a 
análise de Instituições Financeiras – a partir de modelo proprietário de indicadores econômico-
financeiros – e análise de emissores não financeiros – a partir de modelo proprietário de 
avaliação da capacidade econômico-financeira de empresas através de projeções de fluxo de 
caixa até o vencimento da dívida. Periodicamente, conforme a evolução dos indicadores, a 
evolução do cenário econômico e das notícias corporativas, são revisadas as análises de 
investimento dos emissores ou, a qualquer tempo, por solicitação do Diretor Responsável perante 
à CVM. As análises levam em conta fatores como: participação de mercado e sustentabilidade, 
estabilidade e diversificação de resultados, governança corporativa, transparência nas 
informações financeiras, concentração de risco de crédito, gestão da liquidez, adequação de 
capital, eficiência e qualidade de ativos.  
- Comitê de Gestão: Tem como objetivo a definição da estratégia global de médio e longo prazo. 
Ocorre ordinariamente com periodicidade mensal, podendo ser convocada pelo Diretor de Gestão 
em caráter extraordinário. Participam os integrantes da equipe de gestão e área de Análise 
Econômica. 
- Reunião Tática: com periodicidade semanal, o objetivo do fórum é analisar a evolução dos fatos 
e cenários discutidos no Comitê de Gestão, bem como discutir parâmetros de target price e timing 
das alocações. Participam os integrantes da equipe de gestão. 
- Reunião de Mercado Diária: é realizada diariamente, antes da abertura dos pregões, com o 
objetivo de discutir os fatos do dia, notícias da mídia e relatórios publicados. Todos os membros 
da equipe participam e contribuem para a discussão. O principal objetivo é aprimorar o 
entendimento dos fatos correntes, além de equalizar a informação entre toda a equipe. É 
fundamental na ratificação dos parâmetros timing e target price estabelecida na Reunião Tática. 
Participam os integrantes da equipe de gestão e área de Análise Econômica. 
2.1.4 Descreva o processo decisório de investimento. 
Além dos passos acima o processo decisório leva em consideração situação de mercado, liquidez 
e precificação dos ativos. 
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2.1.5 Cite as premiações, ratings e rankings. 
Não há. 
2.2 - Equipe de Gestão do Fundo 

2.2.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme 
modelo constante na Seção 3). 

Ricardo Sommer – Diretor, vinculado à CVM 
Luiz Furlani, CFA – Gerente, Portfólio Manager 
Dionatan Severo – Analista 
Getúlio Ost – Trader 
André Trierveiler – Analista 
Stéfano Salamoni – Estagiário 
2.2.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe. 
Não há. 
2.3 - Estratégias e Carteiras 

2.3.1 Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como: 
� Brasil (exclusivamente)    Sim 
� Brasil (predominantemente)     especifique   N/A 
� Global        especifique   N/A 

2.3.2 Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados. 
N/A 
2.3.3 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: 

stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos etc.). 

O fundo possui baixíssima exposição a riscos de mercado e por este motivo não possui política 
de stop gain e stop loss. Em relação à concentração de ativos, esta é determinada em 
regulamento. Já aluguel de ativos, o fundo não opera. 
2.3.4 Qual a política do fundo em relação às operações de day trade? 
Não permite. 
2.3.5 – Uso de Derivativos 
2.3.5.1 Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:  

• Proteção de carteira ou de posição Sim X     Não  

• Mudança de remuneração/indexador Sim X     Não  
• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, 

straddles, box, financiamentos com termo etc.) 
Sim      Não X 

• Alavancagem Sim      Não X 
2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos: 
Juros Sim X     Não  
Câmbio Sim      Não x 

Ações Sim      Não X  
Commodities Sim      Não x 

Em Bolsas: 

• Com garantia Sim X     Não  
• Sem garantia Sim      Não X 

Em balcão: 

• Com garantia Sim      Não X 
• Sem garantia Sim      Não x 

2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento 
2.3.6.1 de fundos de terceiros? Sim      Não X 
2.3.6.2 de fundos do gestor? Sim X     Não  
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3 - Informações Adicionais 

3.1 PL atual 
R$ 66.600.698,93 
3.2 PL médio em 12 meses 
R$ 56.511.661,73 
3.3 PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa 
Aproximadamente R$2.400.000.000,00. 
3.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua 

família? Quais são os critérios de definição? 
Não há restrição de captação de recursos. 
3.5 Número de cotistas 
46 
3.6 Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, 

controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 
0% 
3.7 Descreva as regras de concentração de passivo 
N/A 
3.8 Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas 

1º 12,92% 
2º 5,57% 
3º 4,53% 
4º 4,49% 
5º 4,43% 
6º 3,87% 
7º 3,46% 
8º 3,34% 
9º 3,26% 

      10º 2,96% 
3.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia 

desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê? 
Não. 
3.10 Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo? 
Desde 21/04/2013 o fundo é auditado pela PriceWaterHouseCoopers, atual auditor independente 
do fundo. 
3.11 Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto? 
O Fundo não exerceu direito de voto nenhuma vez desde sua abertura. 
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4 - Gestão de Risco 

4.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo. 
Até 50% do PL do Fundo poderá ser alocado em ativos financeiros de renda fixa de emissão 
privada; 
O total de ativos financeiros de emissão de instituições financeiras deve respeitar o limite de 50% 
(cinquenta por cento) do patrimônio líquido; 
O total de ativos financeiros de emissão de pessoas jurídicas não financeiras devem respeitar o 
limite de 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido. 
4.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo. 
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Os ativos que compõem as carteiras dos fundos são avaliados quanto a sua capacidade de 
geração de caixa, de acordo com os seguintes critérios: 
a) Volume investido;  
b) Fluxo de caixa do ativo; 
c) Negociação em bolsa; 
d) Registro em Câmaras de Liquidação; 
e) Mercado secundário;  
f) Margens e Garantias. 
   Considerando os critérios citados, a tabela a seguir apresenta o prazo esperado de 
liquidação de cada ativo: 
Ativos/Derivativos Dias úteis para liquidação 

Overnight D0 
Letra do Tesouro Nacional – LTN D0 

Letra Financeira do Tesouro – LFT D0 

Nota do Tesouro Nacional - Serie B – NTN-B D0 

Nota do Tesouro Nacional - Serie F – NTN-F D0 

Opções D+1 

Ações no Índice Bovespa D+4 

Ações fora do Índice Bovespa D+4 * 

Certificado de Depósito Bancário – CDB Vencimento ** 

Letra Financeira  Vencimento ** 

Letra Financeira Subordinada Vencimento ** 

Cédula de Crédito Bancário - CCB Vencimento 

Operação Compromissada Vencimento 

Debêntures Vencimento 

Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE Vencimento 

Nota Promissória Vencimento 

Box de Opções Vencimento 

Cédula do Produtor Rural – CPR Vencimento 

Termo de Ações Vencimento 
Cotas de Fundos de terceiros Cotização do Fundo 

Aluguel de Ações Vencimento 

* Se houver em carteira menos de 20% do volume médio diário operado no mercado, as ações 
serão consideradas D+4, caso contrário, serão consideradas ilíquidas. 
** Para os títulos privados de baixo risco, conforme definido pelo Administrador, a classificação de 
liquidez segue a tabela abaixo. 
 
Percentual dos ativos em carteira que serão considerados 
líquidos 

Cotização do Fundo LFs Debêntures*, CDBs, LFSub 

D+0 a D+4 0% 0% 

D+5 a D+14 20% 10% 

D+15 a D+30 30% 15% 

Superior a D+30 50% 20% 
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*No caso das debêntures, caso a Anbima divulgue percentual de liquidez inferior no Anexo das 
Diretrizes de Gerenciamento de Liquidez (divulgado mensalmente no site da ANBIMA), será 
utilizado o percentual divulgado pela Anbima. 
4.3 Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 
N/A 
4.4 Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na 

Instituição para tal? 
O órgão envolvido no processo de precificação é o Comitê de Marcação a Mercado. O Comitê de 
Marcação a Mercado, além dar transparência ao processo de marcação a mercado, tem por 
objetivo avaliar e emitir parecer sobre assuntos técnicos relacionados à Marcação a Mercado de 
ativos operados pelo Sistema Sicredi. O Comitê é responsável pela tomada de decisão sobre as 
fontes de preços utilizadas, as metodologias aplicadas, e pelo processo operacional. Dentre as 
atribuições do Comitê estão: 

• Avaliar situações atípicas de mercado que possam afetar a precificação dos ativos e 
definir alternativas com base nas melhores práticas de mercado; 

Definir spreads para o apreçamento de ativos sempre que os métodos definidos no Manual de 
Marcação a Mercado não forem possíveis de execução ou para situações atípicas de mercado. 
4.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking 

Error e Expected Shortfall)?  
Metodologia: Tracking Error 
Estimador de volatilidade e correlações: EWMA(0,94) 
Nível de confiança: 95% 
Benchmark: IRF-M 
 
Metodologia: Stress 
A metodologia adotada para o teste de estresse de risco de mercado é a aplicação de cenários 
históricos de estresse nos fatores de risco de mercado às carteiras. Para cada fator de risco 
avaliado, aplica-se a variação observada no cenário de estresse ao PU atual desse fator, 
obtendo, assim, o PU estressado. Para cálculo final, estressam-se todos os fatores de risco, e os 
resultados somados das diferenças de MtM dos fatores resulta na perda em estresse total da 
carteira para o período. 

Os cenários utilizados são os seguintes: 

Cenários de Stress                   Data    

CenarioStressADM1           15/10/2008          

CenarioStressADM2           13/10/2008          

CenarioStressADM3           20/06/2013          

CenarioStressADM4           01/09/2011          

CenarioStressADM5           28/10/2008          

CenarioStressADM6           22/10/2008          

CenarioStressADM7           11/09/2008          

CenarioStressADM8           10/10/2008 
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4.6 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no 

item 4.5 
Em caso de descumprimento de limites, o gestor apresenta tempestivamente justificativa de 
violação dos limites, assim como plano de ação para ajuste das posições desenquadradas. 
4.7 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress)? 
Limite Tracking Error: 0,15% 
4.8 Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5. 
Aproximadamente: R$ 100.000 
4.9 Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê? 
Não ocorreu. 
4.10 Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo 

Fundo? Comente. 
Tracking Error: R$ 61.158,42 
Stress: R$ 171.450,12 
4.11 Qual o VaR médio do Fundo nos últimos 
3 meses? R$ 26.960,80 
6 meses? R$ 18.130,32 
12 meses? R$ 12.305,29 
24 meses? R$ 10.945,90 
4.12 Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo 

Fundo e em qual(is) ativo(s)? 
 N/A 
4.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? 
0,75% 
4.14 Quando atingiu o limite? Por quê? 
Não ocorreu. 
4.15 Qual o stress médio do Fundo nos últimos 
3 meses? R$ 51.973,80 
6 meses? R$ 41.175,68 
12 meses? R$ 30.842,64 
24 meses? R$ 29.074,50 
4.16 Comente o último stop loss relevante do Fundo. 
N/A 
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5 – Comportamento do Fundo em Crises 

 Período Evento Comportamento Explicação 

 Jul- Out/97 Crise da Ásia N/A N/A 
 Ago/98 Crise da Rússia N/A N/A 
 Out/98 Quebra do LTCM N/A N/A 
 Jan/99 Desvalorização do Real N/A N/A 
 Mar/00 Crise do Nasdaq N/A N/A 
 Abr/01 Apagão N/A N/A 
 Set/01 Ataques terroristas nos 

EUA 
N/A N/A 

 Mar-Jul/02 Escândalos contábeis N/A N/A 
 Jun/02 Marcação a mercado N/A N/A 
 Jul-Out/02 Eleições no Brasil N/A N/A 
 Mai/06 Crise das Bolsas norte-

americanas 
N/A N/A 

 Jul-Ago/07 Crise das hipotecas N/A N/A 
 Out/2008 - 

Mar/2009 
Crise no Sistema 
Financeiro norte-
americano 

N/A N/A 

 Jan/10 – 
Jun/10 

Crise de endividamento 
dos PIGS 

N/A N/A 

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley) 

 Período Evento Perda Explicação Tempo para 
Recuperação 

1. 17/05/2017 - 
30/06/2017 

N/A -3,81% N/A 32 DU 

2. 30/11/2016 – 
08/12/2016 

N/A -0,80% N/A 6 DU 

3. 04/04/2017 – 
07/04/2017 

N/A -0,34% N/A 4 DU 

7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar 
o maior período) 

7.1 Atribução Contribuição (%) 
 Títulos Públicos Federais – 92% 

Títulos Privados – 8% 
7,78% 
0,67% 
 

7.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 
resgates). 

N/A 
7.3 O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? 

Quando? Por quê? 
Não. 

8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores 

8.1 Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? 
Com que defasagem? 
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Lâmina de Informações Essenciais, atualizada mensalmente no site do Sicredi até o 10º dia 
subsequente ao mês de referência do documento e que inclui a composição da carteira por tipo 
de ativo, bem como informações sobre a rentabilidade do fundo; Demonstração de Desempenho, 
contém detalhamento das despesas do fundo no período analisado bem como o percentual de 
despesas pagas aos grupos econômicos do administrador e gestor, atualizada semestralmente 
no site nos meses de fevereiro e agosto relativo às informações dos 12 meses findos em 
dezembro e junho, respectivamente; Histórico de Cotas, disponivel no site e atualizado 
diariamente com um dia de defasagem; Tabela de Rentabilidade, disponivel no site também com 
atualização diária e um dia de defasagem; Resenha mensal realizada pelo gestor do fundo com 
comentário sobre estratégias, resultados e perspectivas para o benchmark do fundo com 
defasagem próxima a 30 dias; Comparativo mensal entre o desempenho do fundo e o mercado 
em termos de posicionamento, taxa e retorno aos cotistas com defasagem próxima a 45 dias; 
Regulamento e Formulário de Informações Complementares, atualizados no site sempre que 
houver alguma alteração, na data de vigência da nova versão; Demonstrações Financeiras, 
atualizadas no site anualmente em até 120 dias após o encerramento do exercício. 
8.2 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 
A composição da carteira, detalhada por espécie de ativo, é disponibilizada mensalmente através 
da lâmina de informações essenciais. Adicionalmente, a composição da carteira do fundo é 
publicada mensalmente no site da CVM, especificada por ativo. 
8.3 Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos? 
A Equipe de Distribuição do Sicredi tem contato aberto com o Gestor do fundo para 
esclarecimento de dúvidas ou questionamentos de clientes. 
9 – Atendimento aos Cotistas 

9.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 
periodicidade? Com que defasagem? 

Conforme 8.1. 
9.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 
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O Sicredi utiliza os seguintes canais para divulgação de informações sobre o Fundo: 
I. Todas as informações de Fundos de Investimentos estão disponíveis no site do Sicredi (página 
do Administrador e nas páginas dos produtos), bem como o investidor tem acesso a todas 
informações nas agências e no Internet Banking.  As informações de rentabilidade e demais 
informações exigidas pela CVM (Formulário de Informações Complementares, Regulamento, 
Demonstrações Financeiras Anuais, Tabela de Rentabilidade, Histórico de Cotas, Lamina de 
informações Essenciais estão disponíveis no site do Administrador e são atualizadas conforme 
abaixo:  
Formulário de Informações Complementares – sempre que houver alteração no Fundo 
Regulamento – sempre que houver alteração no Fundo 
Demonstrações Financeiras Anuais – atualização anual publicada até 120 dias após o 
encerramento do exercício 
Tabela de Rentabilidade – atualizada diariamente com a rentabilidade de fechamento ou abertura 
do dia dependendo do tipo de cota do Fundo 
Histórico de Cotas – atualizada diariamente com a cota de fechamento ou abertura do dia 
dependendo do tipo de cota do Fundo 
Lamina de Informações Essenciais – atualizada mensalmente até o dia 10 do mês posterior ao 
mês base da Lâmina 
 
II. O cotista poderá solicitar informações adicionais, inclusive referentes a exercícios anteriores 
como resultados, demonstrações contábeis, relatórios do administrador do fundo e demais 
documentos pertinentes diretamente na sede do ADMINISTRADOR, localizada na Avenida Assis 
Brasil 3940 – Porto Alegre – RS ou pelo Sicredi Total Fone, através dos telefones: 3003 4770 
(capitais e regiões metropolitanas) e 0800 724 4770 (demais regiões). 
 
9.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 

acessado e qual o horário para atendimento? 
Conforme 9.2. 
10 - Investimento no Exterior 

Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo 
10.1 Qual é a Estrutura desse Fundo? 
N/A 
10.2 Quais os riscos envolvidos? 
N/A 
10.3 Qual o produto? 
N/A 
10.4 Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior? 

 
N/A 
10.5 Qual (is) o (s) veículo (s) utilizado (s) para estas alocações? 

 
N/A 
10.6 Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros) 
N/A 
10.7 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 
N/A 
10.8 O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades 

reguladoras pertinentes? 
N/A 
10.9 Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi 

constituída a diretoria do Fundo. 
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N/A 
11 – Anexos 
11.1 Regulamento Sim X     Não  
11.2 Prospecto Sim      Não X  
11.3 Última lâmina Sim X     Não   
11.4 Último Informe de Perfil Mensal (Arquivo 

XML - Padrão CVM) da carteira 
Sim x     Não   

11.5 Último Informe de Extrato das Informações 
sobre o Fundo (Arquivo XML - Padrão 
CVM) 

Sim X     Não   

11.6 Relatórios de Gestão Sim      Não X  
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3) Eventos Importantes do Fundo de Investimento 
 

 
1 – Nome do Fundo 

1.1 Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e 
Auditor. 

A Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi substituiu a Quantitas Gestão 
de Recursos S.A. como gestor do fundo em 21/11/2016. 

1.2 Alteração de dados de contato 

N/A 

1.3 Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo 

N/A 

1.4 Alteração da classificação tributária 

N/A 

1.5 Alteração de limites de risco dos fundos 

N/A 
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Apresentação 
 

 

O objetivo deste Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos de 
Investimento (“Questionário Due Diligence”) é o de conferir maior racionalidade 
aos processos de diligência voltados para a seleção e a alocação de recursos em 
fundos de investimento, com o estabelecimento de um padrão único para o 
questionário a ser utilizado nesses processos. Geralmente aplicado por 
investidores institucionais ou alocadores de recursos ao gestor do fundo de 
investimento no qual se pretende investir, o Questionário Due Diligence foi 
elaborado e será periodicamente revisado por um Grupo de Trabalho formado por 
associados à ANBIMA. Sua utilização, contudo, não inibe a troca de informações 
adicionais acerca de questões eventualmente não contempladas no documento 
entre as partes envolvidas.  

O Documento contém 3 Seções:  

Seção 1 – Informações sobre a Empresa 

Seção 2 – Informações sobre o Fundo de Investimento 

Seção 3 – Resumos Profissionais 

 

A adoção do documento é recomendada pelo Código de Regulação e Melhores 
Práticas de Fundos de Investimento. 
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1) Informações sobre o Fundo de Investimento 
 
 

1 - Alterações desde a última atualização 

1.1 Nome 
SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 
1.2 CNPJ 
19.196.599/0001-09 
1.3 Data de início 
27/02/2014 
1.4 Classificação CVM 
 Renda Fixa  
1.5 Classificação ANBIMA 
Renda Fixa Indexados  
1.6 Código ANBIMA 
361348 
1.7 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? 
Sim 
1.8 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 
Indefinido 
1.9 Público-alvo 
O Fundo destina-se a Pessoas Jurídicas, Regimes Próprios de Previdência Social (instituídos 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios), Prefeituras Municipais, Instituições 
Financeiras, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de 
Investimento, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e Entidades abertas e 
fechadas de previdência complementar. 
1.10 O Regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica 

aplicável ao cotista, p. ex., Resolução nº 3.792, do CMN? 
Não 
1.11 Exclusivamente para Investidor qualificado? 
Não 
1.12 Conta Corrente (banco, agência, nº) 
Banco Cooperativo Sicredi, 748,  ag. 100, nº 09931-7 
1.13 Conta CETIP (nº) 
19277006 
1.14 Administração (indique contato para informações). 
Laura Scheeren Viegas – +55 51 3358-4804 
1.15 Custódia (indique contato para informações). 
Ricardo Ribeiro Yabiku – +55 51 3358-8811 
1.16 Auditoria externa (indique contato para informações). 
Daniel Marteletto – +55 51 3378-1700 
1.17 No caso dos FIDCs ou Fundos de Crédito, caso se aplique, informar: 

Escriturador N/A 
Agente de depósito (Custódia Física) N/A 
Consultor Especializado N/A 
Assessor Jurídico N/A 
Seguradora N/A 

1.18 Cotização: abertura ou fechamento? Fechamento 



 
 

5 

 
1.19 Regras para aplicação e resgate: 

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação) Os pedidos podem 
ser efetuados em 
dias úteis até às 
16h. A conversão da 
aplicação e sua 
liquidação financeira 
serão efetuadas no 
mesmo dia do 
pedido. 

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up period) e 
eventuais penalidades para resgates antes do término desse 
período. 

N/A 

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação) Os pedidos podem 
ser efetuados em 
dias úteis até às 
16h. A conversão do 
resgate será 
efetuada no mesmo 
dia do pedido e sua 
liquidação financeira 
será no primeiro dia 
útil subsequente. 

Aplicação inicial mínima R$ 50.000 

Aplicação máxima por cotista N/A 
Aplicação adicional mínima R$ 5.000 

Resgate Mínimo R$ 5.000 
1.20 Taxa de Entrada (upfront fee) 
N/A 
1.21 Taxa de Saída (redemption fee) 
N/A 
1.22 Taxa de Administração 
0,20% a.a 
1.23 Taxa de Administração máxima 

0,20% a.a.  
1.24 Taxa de Performance 

• % N/A 
• Benchmark N/A 
• Frequência N/A 
• Linha-d’água N/A 

1.25 Qual o custo total estimado do Fundo (em percentual do PL), excluindo-se as taxas de 
Administração e de Performance? 

0,10% 
1.26 Quais as regras de rebate de taxas para distribuidores/alocadores? 
N/A 
1.27 Há algum consultor ou prestador de serviço (exceto administração, custódia e auditoria 

externa) contratado diretamente pelo Fundo? 
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Não 
2 - Informações Qualitativas 
2.1 – Perfil 

2.1.1 Descreva o Fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de 
investimento. 

O Fundo tem o compromisso de buscar retorno do Índice de Mercado ANBIMA - IRF-M 1, 
alocando seus recursos em carteira composta por títulos públicos ou privados, que proporcionem 
rentabilidade compatível, direta ou indiretamente, com a variação do referido indicador de 
desempenho. 
A política de investimento do fundo é descrita em seu regulamento, anexo a esse documento. 
2.1.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 

histórico do Fundo. 
N/A 
2.1.3 Processo de Decisão de Investimento. 

- Análise de Cenários: a área de Análise Econômica do Sicredi tem a responsabilidade de 

produzir cenários econômicos, em avaliações qualitativas e quantitativas, projetando variáveis 

macroeconômicas a partir de modelos econométricos proprietários. Dentre as principais variáveis 

a serem projetadas, destacam-se índices de inflação e indicadores de atividade econômica, as 

taxas de câmbio e de juros, nacionais e internacionais. Os cenários produzidos são utilizados na 

avaliação de preços de ativos de renda fixa, prefixados, indexados à inflação ou à variação 

cambial, pela área de gestão de recursos. Mensalmente, a área realiza apresentação da agenda 

de divulgações de indicadores econômicos e seus dados, analisando as previsões próprias e de 

mercado e avaliando os potenciais impactos sobre os mercados. Esta reunião é organizada pelos 

economistas integrantes da área de Análise Econômica e participam demais profissionais 

envolvidos na gestão.  

- Análise do risco de crédito dos emissores: a área de Risco de Crédito do Sicredi efetua a 

análise de Instituições Financeiras – a partir de modelo proprietário de indicadores econômico-

financeiros – e análise de emissores não financeiros – a partir de modelo proprietário de 

avaliação da capacidade econômico-financeira de empresas através de projeções de fluxo de 

caixa até o vencimento da dívida. Periodicamente, conforme a evolução dos indicadores, a 

evolução do cenário econômico e das notícias corporativas, são revisadas as análises de 

investimento dos emissores ou, a qualquer tempo, por solicitação do Diretor Responsável perante 

à CVM. As análises levam em conta fatores como: participação de mercado e sustentabilidade, 

estabilidade e diversificação de resultados, governança corporativa, transparência nas 

informações financeiras, concentração de risco de crédito, gestão da liquidez, adequação de 

capital, eficiência e qualidade de ativos.  

- Comitê de Gestão: Tem como objetivo a definição da estratégia global de médio e longo prazo. 

Ocorre ordinariamente com periodicidade mensal, podendo ser convocada pelo Diretor de Gestão 

em caráter extraordinário. Participam os integrantes da equipe de gestão e área de Análise 
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Econômica. 

- Reunião Tática: com periodicidade semanal, o objetivo do fórum é analisar a evolução dos fatos 

e cenários discutidos no Comitê de Gestão, bem como discutir parâmetros de target price e timing 

das alocações. Participam os integrantes da equipe de gestão. 

- Reunião de Mercado Diária: é realizada diariamente, antes da abertura dos pregões, com o 

objetivo de discutir os fatos do dia, notícias da mídia e relatórios publicados. Todos os membros 

da equipe participam e contribuem para a discussão. O principal objetivo é aprimorar o 

entendimento dos fatores correntes, além de equalizar a informação entre toda a equipe. É 

fundamental na ratificação dos parâmetros timing e target price estabelecida na Reunião Tática. 

Participam integrantes da equipe de gestão e área de Análise Econômica. 

 
2.1.4 Descreva o processo decisório de investimento. 
Além dos passos acima o processo decisório leva em consideração situação de mercado, liquidez 
e precificação dos ativos. 
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2.1.5 Cite as premiações, ratings e rankings. 
Não há. 
2.2 - Equipe de Gestão do Fundo 

2.2.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão (anexar Resumo Profissional conforme 
modelo constante na Seção 3). 

Ricardo Sommer – Diretor, vinculado à CVM 
Luiz Furlani, CFA– Gerente, Portfólio Manager 
Dionatan Severo – Analista 
Getúlio Ost – Trader 
André Trierveiler – Analista 
Wesley Oliveira - Trader 
Stéfano Salamoni - Estagiário 
 
2.2.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe. 
Não há. 
2.3 - Estratégias e Carteiras 

2.3.1 Quanto aos mercados em que opera, o Fundo pode ser caracterizado como: 
� Brasil (exclusivamente)    Sim 
� Brasil (predominantemente)     especifique   N/A 
� Global        especifique   N/A 

2.3.2 Caso o Fundo invista no exterior, descreva os principais ativos e instrumentos utilizados. 
N/A 
2.3.3 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o Fundo (ex.: 

stop loss, stop gain, concentração de ativos, aluguel de ativos etc.). 

O fundo possui baixíssima exposição a riscos de mercado e por este motivo não possui política 
de stop gain e stop loss. Em relação à concentração de ativos, esta é determinada em 
regulamento. Já aluguel de ativos, o fundo não opera. 
2.3.4 Qual a política do fundo em relação às operações de day trade? 
Não permite. 
2.3.5 – Uso de Derivativos 
2.3.5.1 Com que objetivo(s) são utilizados derivativos:  

• Proteção de carteira ou de posição Sim X     Não  

• Mudança de remuneração/indexador Sim X     Não  
• Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, 

straddles, box, financiamentos com termo etc.) 
Sim      Não X 

• Alavancagem Sim      Não X 
2.3.5.2 Mercados em que são utilizados derivativos: 
Juros Sim X     Não  
Câmbio Sim      Não X 
Ações Sim      Não X  
Commodities Sim      Não X 

Em Bolsas: 

• Com garantia Sim X     Não  
• Sem garantia Sim      Não X 

Em balcão: 

• Com garantia Sim      Não X 
• Sem garantia Sim      Não X 

2.3.6 - Compra de Cotas de Fundos de Investimento 
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2.3.6.1 de fundos de terceiros? Sim      Não X 
2.3.6.2 de fundos do gestor? Sim      Não X 
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3 - Informações Adicionais 

3.1 PL atual 
R$ 105.170.235,90 
3.2 PL médio em 12 meses 
R$ 79.763.195,32 
3.3 PL atual total da mesma estratégia sob gestão da Empresa 
Aproximadamente R$2.400.000.000,00 
3.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do Fundo e de sua 

família? Quais são os critérios de definição? 
Não há restrição de captação de recursos. 
3.5 Número de cotistas 
42 
3.6 Qual percentual do passivo do Fundo representa aplicações da Empresa, 

controladores, coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 
0% 
3.7 Descreva as regras de concentração de passivo 
N/A 
3.8 Percentuais detidos pelos cinco maiores e dez maiores cotistas 

1º 17,48% 
2º 12,90% 
3º 8,56% 
4º 8,50% 
5º 6,41% 
6º 4,62% 
7º 4,09% 
8º 3,74% 
9º 3,66% 

      10º 2,76% 
3.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de Administração e/ou de Custódia 

desde o início da operação do Fundo? Quando? Por quê? 
Não 
3.10 Há quanto tempo o Auditor Externo realiza auditoria no Fundo? 
Desde 21/04/2013 o fundo é auditado pela PriceWaterHouseCoopers, atual auditor independente 
do fundo. 
3.11 Quais e quando foram os três últimos exercícios de direito de voto? 
O Fundo não exerceu direito de voto nenhuma vez desde sua abertura. 
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4 - Gestão de Risco 

4.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do Fundo. 
Até 50% do PL do Fundo poderá ser alocado em ativos financeiros de renda fixa de emissão 
privada; 
O total de ativos financeiros de emissão de instituições financeiras deve respeitar o limite de 50% 
(cinquenta por cento) do patrimônio líquido; 
O total de ativos financeiros de emissão de pessoas jurídicas não financeiras devem respeitar o 
limite de 20% (vinte por cento) do patrimônio líquido. 
4.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do Fundo. 
Os ativos que compõem as carteiras dos fundos são avaliados quanto a sua capacidade de 
geração de caixa, de acordo com os seguintes critérios: 
a) Volume investido;  
b) Fluxo de caixa do ativo; 
c) Negociação em bolsa; 
d) Registro em Câmaras de Liquidação; 
e) Mercado secundário;  
f) Margens e Garantias. 
   Considerando os critérios citados, a tabela a seguir apresenta o prazo esperado de 
liquidação de cada ativo: 

Ativos/DerivativosAtivos/DerivativosAtivos/DerivativosAtivos/Derivativos    Dias úteis para liquidaçãoDias úteis para liquidaçãoDias úteis para liquidaçãoDias úteis para liquidação    

Overnight D0 
Letra do Tesouro Nacional – LTN D0 

Letra Financeira do Tesouro – LFT D0 

Nota do Tesouro Nacional - Serie B – NTN-B D0 

Nota do Tesouro Nacional - Serie F – NTN-F D0 

Opções D+1 

Ações no Índice Bovespa D+4 

Ações fora do Índice Bovespa D+4 * 

Certificado de Depósito Bancário – CDB Vencimento ** 

Letra Financeira  Vencimento ** 

Letra Financeira Subordinada Vencimento ** 

Cédula de Crédito Bancário - CCB Vencimento 

Operação Compromissada Vencimento 

Debêntures Vencimento 

Depósito a Prazo com Garantia Especial - DPGE Vencimento 

Nota Promissória Vencimento 

Box de Opções Vencimento 

Cédula do Produtor Rural – CPR Vencimento 

Termo de Ações Vencimento 
Cotas de Fundos de terceiros Cotização do Fundo 

Aluguel de Ações Vencimento 

* Se houver em carteira menos de 20% do volume médio diário operado no 
mercado, as ações serão consideradas D+4, caso contrário, serão consideradas 
ilíquidas. 
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** Para os títulos privados de baixo risco, conforme definido pelo Administrador, 
a classificação de liquidez segue a tabela abaixo. 
 

Percentual dos ativos em carteira que serão considerados 
líquidos 

Cotização do Fundo LFs Debêntures*, CDBs, LFSub 

D+0 a D+4 0% 0% 

D+5 a D+14 20% 10% 

D+15 a D+30 30% 15% 

Superior a D+30 50% 20% 

*No caso das debêntures, caso a Anbima divulgue percentual de liquidez inferior no Anexo das 
Diretrizes de Gerenciamento de Liquidez (divulgado mensalmente no site da ANBIMA), será 
utilizado o percentual divulgado pela Anbima. 
4.3 Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 
N/A 
4.4 Como é feita a precificação de ativos/derivativos ilíquidos/exóticos? Existem esferas na 

Instituição para tal? 
O órgão envolvido no processo de precificação é o Comitê de Marcação a Mercado. O Comitê de 
Marcação a Mercado, além dar transparência ao processo de marcação a mercado, tem por 
objetivo avaliar e emitir parecer sobre assuntos técnicos relacionados à Marcação a Mercado de 
ativos operados pelo Sistema Sicredi. O Comitê é responsável pela tomada de decisão sobre as 
fontes de preços utilizadas, as metodologias aplicadas, e pelo processo operacional. Dentre as 
atribuições do Comitê estão: 

• Avaliar situações atípicas de mercado que possam afetar a precificação dos ativos e 
definir alternativas com base nas melhores práticas de mercado; 

• Definir spreads para o apreçamento de ativos sempre que os métodos definidos no 

Manual de Marcação a Mercado não forem possíveis de execução ou para situações 

atípicas de mercado. 

 
4.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking 

Error e Expected Shortfall)?  
Metodologia: Tracking Error 
Estimador de volatilidade e correlações: EWMA(0,94) 
Nível de confiança: 95% 
Benchmark: IRF-M1 

Metodologia: Stress 

A metodologia adotada para o teste de estresse de risco de mercado é a aplicação de cenários 
históricos de estresse nos fatores de risco de mercado às carteiras. Para cada fator de risco 
avaliado, aplica-se a variação observada no cenário de estresse ao PU atual desse fator, 
obtendo, assim, o PU estressado. Para cálculo final, estressam-se todos os fatores de risco, e os 
resultados somados das diferenças de MtM dos fatores resulta na perda em estresse total da 
carteira para o período. 

Os cenários utilizados são os seguintes: 
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Cenários de Stress                   Data    

CenarioStressADM1           15/10/2008          

CenarioStressADM2           13/10/2008          

CenarioStressADM3           20/06/2013          

CenarioStressADM4           01/09/2011          

CenarioStressADM5           28/10/2008          

CenarioStressADM6           22/10/2008          

CenarioStressADM7           11/09/2008          

CenarioStressADM8           10/10/2008 
4.6 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no 

item 4.5 
Em caso de descumprimento de limites, o gestor apresenta tempestivamente justificativa de 
violação dos limites, assim como plano de ação para ajuste das posições desenquadradas. 
4.7 Qual o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 (exceto stress)? 
Limite Tracking Error: 0,15% 
4.8 Descreva as regras de Orçamento da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5. 
Aproximadamente: R$150.000 
4.9 Quando atingiu o limite da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5? Por quê? 
Não ocorreu. 
4.10 Historicamente, qual o máximo da(s) metodologia(s) citadas no item 4.5 registrado pelo 

Fundo? Comente. 
Tracking Error: R$ 28.985,59 
Stress: R$ 198.282,34 
4.11 Qual o VaR médio do Fundo nos últimos 
3 meses? R$ 10.828,65 
6 meses? R$ 9.125,47 
12 meses? R$ 6.151,28 
24 meses? R$ 5.989,50 
4.12 Historicamente, qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo 

Fundo e em qual(is) ativo(s)? 
N/A 
4.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? 
0,75% 
4.14 Quando atingiu o limite? Por quê? 
Não ocorreu. 
4.15 Qual o stress médio do Fundo nos últimos 
3 meses? R$ 28.111,07 
6 meses? R$ 29.190,11 
12 meses? R$ 18.780,80 
24 meses? R$ 23.311,40 
4.16 Comente o último stop loss relevante do Fundo. 
N/A 
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5 – Comportamento do Fundo em Crises 

 Período Evento Comportamento Explicação 

 Jul- Out/97 Crise da Ásia N/A N/A 
 Ago/98 Crise da Rússia N/A N/A 
 Out/98 Quebra do LTCM N/A N/A 
 Jan/99 Desvalorização do Real N/A N/A 
 Mar/00 Crise do Nasdaq N/A N/A 
 Abr/01 Apagão N/A N/A 
 Set/01 Ataques terroristas nos 

EUA 
N/A N/A 

 Mar-Jul/02 Escândalos contábeis N/A N/A 
 Jun/02 Marcação a mercado N/A N/A 
 Jul-Out/02 Eleições no Brasil N/A N/A 
 Mai/06 Crise das Bolsas norte-

americanas 
N/A N/A 

 Jul-Ago/07 Crise das hipotecas N/A N/A 
 Out/2008 - 

Mar/2009 
Crise no Sistema 
Financeiro norte-
americano 

N/A N/A 

 Jan/10 – 
Jun/10 

Crise de endividamento 
dos PIGS 

N/A N/A 

6 - Três períodos de maior perda do Fundo (peak to valley) 

 Período Evento Perda Explicação Tempo para 
Recuperação 

1. 17/05/2017 - 

26/05/2017 

N/A -0,49% N/A 7 DU 

2. 31/05/2017 -

02/06/2017 

N/A -0,02% N/A 2 DU 

3. N/A N/A N/A N/A N/A 
7 - Atribuição de performance desde o início do fundo ou nos últimos cinco anos (informar 
o maior período) 

7.1 Atribução Contribuição (%) 
 Títulos Públicos Federais – 87% 

Títulos Privados – 13% 
5,54% 
0,83% 
 

7.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 
resgates). 

N/A 
7.3 O Fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação do gestor? 

Quando? Por quê? 
Não. 

8 – Relacionamento com Distribuidores/Alocadores 

8.1 Quais os relatórios disponíveis do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua periodicidade? 
Com que defasagem? 
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Lâmina de Informações Essenciais, atualizada mensalmente no site do Sicredi até o 10º dia 
subsequente ao mês de referência do documento e que inclui a composição da carteira por tipo 
de ativo, bem como informações sobre a rentabilidade do fundo; Demonstração de Desempenho, 
contém detalhamento das despesas do fundo no período analisado bem como o percentual de 
despesas pagas aos grupos econômicos do administrador e gestor, atualizada semestralmente 
no site nos meses de fevereiro e agosto relativo às informações dos 12 meses findos em 
dezembro e junho, respectivamente; Histórico de Cotas, disponivel no site e atualizado 
diariamente com um dia de defasagem; Tabela de Rentabilidade, disponivel no site também com 
atualização diária e um dia de defasagem; Resenha mensal realizada pelo gestor do fundo com 
comentário sobre estratégias, resultados e perspectivas para o benchmark do fundo com 
defasagem próxima a 30 dias; Comparativo mensal entre o desempenho do fundo e o mercado 
em termos de posicionamento, taxa e retorno aos cotistas com defasagem próxima a 45 dias; 
Regulamento e Formulário de Informações Complementares, atualizados no site sempre que 
houver alguma alteração, na data de vigência da nova versão; Demonstrações Financeiras, 
atualizadas no site anualmente em até 120 dias após o encerramento do exercício. 
8.2 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 

para distribuidores/alocadores? 
A composição da carteira, detalhada por espécie de ativo, é disponibilizada mensalmente através 
da lâmina de informações essenciais. Adicionalmente, a composição da carteira do fundo é 
publicada mensalmente no site da CVM, especificada por ativo. 
8.3 Com que frequência é possível realizar conference calls com o gestor dos fundos? 
A Equipe de Distribuição do Sicredi tem contato aberto com o Gestor do fundo para 
esclarecimento de dúvidas ou questionamentos de clientes. 
9 – Atendimento aos Cotistas 

9.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do Fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 
periodicidade? Com que defasagem? 

Conforme 8.1. 
9.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e 

com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 
O Sicredi utiliza os seguintes canais para divulgação de informações sobre o Fundo: 
I. Todas as informações de Fundos de Investimentos estão disponíveis no site do Sicredi (página 
do Administrador e nas páginas dos produtos), bem como o investidor tem acesso a todas 
informações nas agências e no Internet Banking.  As informações de rentabilidade e demais 
informações exigidas pela CVM (Formulário de Informações Complementares, Regulamento, 
Demonstrações Financeiras Anuais, Tabela de Rentabilidade, Histórico de Cotas, Lamina de 
informações Essenciais estão disponíveis no site do Administrador e são atualizadas conforme 
abaixo:  
Formulário de Informações Complementares – sempre que houver alteração no Fundo 
Regulamento – sempre que houver alteração no Fundo 
Demonstrações Financeiras Anuais – atualização anual publicada até 120 dias após o 
encerramento do exercício 
Tabela de Rentabilidade – atualizada diariamente com a rentabilidade de fechamento ou abertura 
do dia dependendo do tipo de cota do Fundo 
Histórico de Cotas – atualizada diariamente com a cota de fechamento ou abertura do dia 
dependendo do tipo de cota do Fundo 
Lamina de Informações Essenciais – atualizada mensalmente até o dia 10 do mês posterior ao 
mês base da Lâmina 
 
II. O cotista poderá solicitar informações adicionais, inclusive referentes a exercícios anteriores 
como resultados, demonstrações contábeis, relatórios do administrador do fundo e demais 
documentos pertinentes diretamente na sede do ADMINISTRADOR, localizada na Avenida Assis 
Brasil 3940 – Porto Alegre – RS ou pelo Sicredi Total Fone, através dos telefones: 3003 4770 
(capitais e regiões metropolitanas) e 0800 724 4770 (demais regiões).  
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9.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser 
acessado e qual o horário para atendimento? 

Conforme 9.2. 
10 - Investimento no Exterior 

Caso o Fundo tenha investimentos no exterior, preencher os dados abaixo 
10.1 Qual é a Estrutura desse Fundo? 
N/A 
10.2 Quais os riscos envolvidos? 
N/A 
10.3 Qual o produto? 
N/A 
10.4 Qual (is) a (s) estratégia (s) de alocação em ativos no exterior? 

 
N/A 
10.5 Qual (is) o (s) veículo (s) utilizado (s) para estas alocações? 

 
N/A 
10.6 Enumerar os prestadores de serviços dos investimentos no exterior (administrador, 

custodiante, RTA, prime broker, entre outros) 
N/A 
10.7 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 

contaminação entre elas. 
N/A 
10.8 O investimento no exterior foi constituído sob qual jurisdição? Quais são as entidades 

reguladoras pertinentes? 
N/A 
10.9 Caso o investimento no exterior seja feito através de fundos, descreva como foi 

constituída a diretoria do Fundo. 
N/A 
11 – Anexos 
11.1 Regulamento Sim X     Não  
11.2 Prospecto Sim      Não X  
11.3 Última lâmina Sim X     Não   
11.4 Último Informe de Perfil Mensal (Arquivo 

XML - Padrão CVM) da carteira 
Sim X     Não   

11.5 Último Informe de Extrato das Informações 
sobre o Fundo (Arquivo XML - Padrão 
CVM) 

Sim X     Não   

11.6 Relatórios de Gestão Sim      Não X  
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3) Eventos Importantes do Fundo de Investimento 
 

 
1 – Nome do Fundo 

1.1 Alteração de prestadores de serviço dos fundos geridos: Administrador, Custodiante e 
Auditor. 

A Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi substituiu a Quantitas Gestão 
de Recursos S.A. como gestor do fundo em 21/11/2016. 

1.2 Alteração de dados de contato 

N/A 

1.3 Alteração nas condições de aplicação e resgate do Fundo 

N/A 

1.4 Alteração da classificação tributária 

N/A 

1.5 Alteração de limites de risco dos fundos 

N/A 

 

  

Atualizar Sumário 



Questionário Padrão Due Diligence para 
Fundos de Investimento – Seção 3:

Resumos Profissionais

Gestor de Recursos de Terceiros (Pessoa Jurídica):
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Questionário preenchido por:
Christian Martinewski Döhnert

Data:
31/07/2017

Observações.:

- Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja pertinente ao profissional, este deve 
ser preenchido com "N/A".



Nome Pedro Lutz Ramos

Email pedro_ramos@sicredi.com.br
Data de Nascimento 20/10/1984

Cargo Gerente de Análise Econômica

Data em que assumiu cargo atual jun2015

Data em que passou a fazer parte do atual departamento abr/2011

Data de entrada (mês/ano) abr/2011

Nome Câmara de Dirigentes e Lojistas de Porto Alegre

Cargo Economista

Data de entrada (mês/ano) jul/2008

Data de saída (mês/ano) jul/2009

Nome Fecomércio RS

Cargo Economista - Chefe

Data de entrada (mês/ano) ago/2009

Data de saída (mês/ano) mar/2011

Entidade Fecomércio RS

Cargo Economista - Chefe

Período ago/09 - mar/11

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Curso Economia

Instituição UFRGS

Data da conclusão (mês/ano) jan/2007

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso Economia Aplicada

Instituição UFRGS

Data da conclusão (mês/ano) ago/2009

Curso Economia Aplicada

Instituição UFRGS

Data da conclusão (mês/ano) set/2016

Título N/A

Órgão Certificador N/A

Título N/A

Órgão Certificador N/A

Comentários adicionais

Formação
Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Informações Gerais

Experiência Profissional
Banco Cooperativo SICREDI S.A.

Instituição 1

Instituição 2

mailto:pedro_ramos@sicredi.com.br#


Questionário Padrão Due Diligence para 
Fundos de Investimento – Seção 3:

Resumos Profissionais

Gestor de Recursos de Terceiros (Pessoa Jurídica):
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Questionário preenchido por:
Christian Martinewski Döhnert

Data:
31/07/2017

Observações.:

- Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja pertinente ao profissional, este deve 
ser preenchido com "N/A".



Nome João Francisco Sanchez Tavares

Email (opcional) diretoria_banco@sicredi.com.br

Data de Nascimento 08/11/1971

Cargo Diretor Presidente*

Data em que assumiu cargo atual jun/2017
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento jun/2017

Data de entrada (mês/ano) mai/1998

Nome Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Cargo Diretor de Administração e Finanças

Data de entrada (mês/ano) abr/2013

Data de saída (mês/ano) jun/2017

Nome Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Cargo Diretor de Planejamento e Administração

Data de entrada (mês/ano) abr/2012

Data de saída (mês/ano) abr/2013

Nome Banco Cooperativo Sicredi

Cargo Gerente de Finanças Corporativas e Controladoria e de Crédito

Data de entrada (mês/ano) mai/1998

Data de saída (mês/ano) abr/2012

Nome Banco Bandeirantes

Cargo Gerente de Negócios

Data de entrada (mês/ano) abr/1995

Data de saída (mês/ano) mar/1998

Nome Petrobrás Distribuidora

Cargo Assessor Comercial

Data de entrada (mês/ano) 1990

Data de saída (mês/ano) 1995

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Curso Administração de Empresas

Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Data da conclusão (mês/ano) 2000

Curso Especialização em Finanças

Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Data da conclusão (mês/ano) 2002

Curso Master in Business Economics

Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Data da conclusão (mês/ano) Em conclusão.

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título N/A

Órgão Certificador N/A

Título N/A

Órgão Certificador N/A

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais
* Aguardando homologação do Bacen

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3



Nome Julio Pereira Cardozo Junior

Email (opcional) diretoria_banco@sicredi.com.br

Data de Nascimento 15/04/1972

Cargo Diretor Executivo de Riscos

Data em que assumiu cargo atual mai/2011
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento mai/2011

Data de entrada (mês/ano) jun/2009

Nome Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Cargo Diretor de Recursos de Terceiros

Data de entrada (mês/ano) jun/2009

Data de saída (mês/ano) mai/2011

Nome Tyche Financial Advisors

Cargo Sócio

Data de entrada (mês/ano) fev/2009

Data de saída (mês/ano) jun/2009

Nome Vitória Asset Management

Cargo Diretor de Investimentos

Data de entrada (mês/ano) jan/2007

Data de saída (mês/ano) fev/2009

Nome Banco BVA

Cargo Tesoureiro

Data de entrada (mês/ano) mai/2001

Data de saída (mês/ano) jan/2007

Nome Banco Bozano - Simonsen

Cargo Administrador de Carteiras

Data de entrada (mês/ano) jan/1995

Data de saída (mês/ano) jul/1999

Entidade ANBIMA

Cargo Membro da comissão de governança corporativa da ANBIMA

Período

Entidade CFA Institute

Cargo Membro voluntário de diversas comissões no CFA Institute

Período

Curso Engenharia Eletrônica

Instituição Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

Data da conclusão (mês/ano) 1994

Curso MBA em Finanças

Instituição University of Michigan Business School (Ross)

Data da conclusão (mês/ano) 2000

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título Chartered Financial Analyst

Órgão Certificador CFA Institute

Título Chartered Alternative Investment Analyst

Órgão Certificador CAIA Association

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais
Presidente da Comissão de Economia e Mercados do Sindicato dos Bancos do RJ.

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Questionário Padrão Due Diligence para 
Fundos de Investimento – Seção 3:

Resumos Profissionais

Gestor de Recursos de Terceiros (Pessoa Jurídica):
Confederação de Cooperatvias Ligadas ao Sicredi - Confederação Sicredi

Questionário preenchido por:
Luiz Gustavo Cassilatti Furlani

Data:
31/07/2017

Observações.:

- Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja pertinente ao profissional, este
deve ser preenchido com "N/A".



Nome Ricardo Green Sommer
Email (opcional) ricardo_sommer@sicredi.com.br
Data de Nascimento N/A

Cargo Diretor de Gestão de Recursos
Data em que assumiu cargo atual 07/2016
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 07/2016

Data de entrada (mês/ano) 11/2003

Nome Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Cargo Gerente de Administração e Custódia

Data de entrada (mês/ano) 07/2011

Data de saída (mês/ano) 07/2016

Nome Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Cargo Analista

Data de entrada (mês/ano) 11/2003

Data de saída (mês/ano) 07/2011

Nome N/A
Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A

Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Curso Graduação em Economia

Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Data da conclusão (mês/ano) 12/2006

Curso Especialização em Economia e Finanças

Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Data da conclusão (mês/ano) 12/2012

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CPA-20

Órgão Certificador ANBIMA

Título N/A

Órgão Certificador N/A

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais
N/A



Nome Luiz Gustavo Cassilatti Furlani 
Email (opcional) luiz_furlani@sicredi.com.br
Data de Nascimento 02/09/1983

Cargo Gerente de Gestão de Recursos
Data em que assumiu cargo atual ago/2016
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento ago/2016

Data de entrada (mês/ano) mai/2012

Nome Banco Cooperativo Sicredi
Cargo Especialista de Risco de Mercado e Liquidez

Data de entrada (mês/ano) ago/2016

Data de saída (mês/ano) mai/2012

Nome Quantitas Asset Management

Cargo Head de Análise Quantitativa e Economista

Data de entrada (mês/ano) ago/2011

Data de saída (mês/ano) abr/2012

Nome Sicredi Asset Management

Cargo Analista Quantitativo Sênior

Data de entrada (mês/ano) 03/2011

Data de saída (mês/ano) ago/2011

Nome Banco Cooperativo Sicredi

Cargo Economista Sênior

Data de entrada (mês/ano) 09/2007

Data de saída (mês/ano) 02/2011

Nome N/A

Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Curso Graduação em Economia

Instituição IBMEC São Paulo

Data da conclusão (mês/ano) 12/2005

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso Mestrado em Economia - Economia Aplicado

Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Data da conclusão (mês/ano) 06/2008

Curso Doutorado em Economia - Economia Aplicado

Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Data da conclusão (mês/ano) 04/2014

Título CFA

Órgão Certificador CFA Institute

Título N/A

Órgão Certificador N/A

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais
N/A



Nome Dionatan Silva Severo
Email (opcional) dionatan_severo@sicredi.com.br
Data de Nascimento 05/05/1984

Cargo Analista de Gestão de Recursos
Data em que assumiu cargo atual 08/2016
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 08/2016

Data de entrada (mês/ano) 08/2016

Nome Quantitas Asset Management
Cargo GERENTE DE RISCOS, COMPLIANCE E MIDDLE OFFICE

Data de entrada (mês/ano) 10/2015

Data de saída (mês/ano) 05/2016

Nome Quantitas Asset Management
Cargo GERENTE DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES

Data de entrada (mês/ano) 10/2015

Data de saída (mês/ano) 08/2014

Nome Quantitas Asset Management

Cargo TRADER SENIOR - RENDA VARIÁVEL

Data de entrada (mês/ano) 08/2011

Data de saída (mês/ano) 08/2014

Nome BANCO COOPERATIVO SICREDI

Cargo TRADER RENDA VARIÁVEL

Data de entrada (mês/ano) 05/2008

Data de saída (mês/ano) 08/2011

Nome N/A

Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Curso CIÊNCIAS ECONÔMICAS

Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Data da conclusão (mês/ano) 06/2010

Curso Pós-Graduação em Controladoria, Contabilidade e Finanças

Instituição UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

Data da conclusão (mês/ano) 12/2017

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CPA-20

Órgão Certificador ANBIMA

Título CGA

Órgão Certificador ANBIMA

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais
N/A



Nome Getúlio Turatti Ost
Email (opcional) getulio_ost@sicredi.com.br
Data de Nascimento 30/07/1990

Cargo TRADER
Data em que assumiu cargo atual 08/2016
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 08/2016

Data de entrada (mês/ano) 08/2016

Nome ELEVEN FINANCIAL RESEARCH
Cargo ESPECIALISTA DE RENDA FIXA

Data de entrada (mês/ano) 02/2016

Data de saída (mês/ano) 07/2016

Nome Quantitas Asset Management
Cargo TRADER RENDA FIXA

Data de entrada (mês/ano) 08/2011

Data de saída (mês/ano) 01/2015

Nome N/A
Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A

Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Curso Ciências Econômicas

Instituição Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Data da conclusão (mês/ano) 06/2013

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CPA-20

Órgão Certificador ANBIMA

Título N/A

Órgão Certificador N/A

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais
N/A



Nome Andre da Rocha Trierveiler
Email (opcional) andre_trierveiler@sicredi.com.br
Data de Nascimento 08/12/1989

Cargo Analista de Gestão de Recursos
Data em que assumiu cargo atual 08/2016
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 08/2016

Data de entrada (mês/ano) 06/2013

Nome Banco Cooperativo Sicredi

Cargo Analista de Administração e Estruturação

Data de entrada (mês/ano) 07/2015

Data de saída (mês/ano) 07/2016

Nome Banco Cooperativo Sicredi

Cargo Analista de Liquidação e Custódia

Data de entrada (mês/ano) 06/2013

Data de saída (mês/ano) 06/2015

Nome N/A
Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A

Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Curso Engenharia de Produção

Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Data da conclusão (mês/ano) 06/2013

Curso Pos Graduação em Mercado de Capitais

Instituição APIMEC - SUL

Data da conclusão (mês/ano) Em andamento

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CPA-20

Órgão Certificador ANBIMA

Título N/A

Órgão Certificador N/A

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais
N/A



Nome Wesley Jackson Pereira de Oliveira

Email (opcional) wesley_pereira@sicredi.com.br

Data de Nascimento 06/10/1988

Cargo Trader de Gestão de Recursos

Data em que assumiu cargo atual fev/17
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 22/02/2017

Data de entrada (mês/ano) 01/02/2017

Nome Banco HSBC

Cargo Trader de Renda Fixa- Mesa Proprietária

Data de entrada (mês/ano) jul/15

Data de saída (mês/ano) set/16

Nome Banco HSBC

Cargo Estagiário - Trader

Data de entrada (mês/ano) abr/14

Data de saída (mês/ano) jun/15

Nome N/A
Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A
Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A

Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Curso Engenharia de Produção Mecânica

Instituição Universidade de São Paulo - USP

Data da conclusão (mês/ano) jun/16

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título N/A

Órgão Certificador N/A

Título N/A

Órgão Certificador N/A

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais
N/A

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Nome Stéfano Eizo Yamakawa Salamoni

Email (opcional) stefano_salamoni@sicredi.com.br

Data de Nascimento 31/10/1992

Cargo Estagiário de Gestão de Recursos

Data em que assumiu cargo atual 10/2016
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 10/2016

Data de entrada (mês/ano) 10/2016

Nome Ministério da Defesa - Exército Brasileiro

Cargo Oficial

Data de entrada (mês/ano) 01/2011

Data de saída (mês/ano) 07/2016

Nome N/A

Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A

Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A

Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Nome N/A

Cargo N/A

Data de entrada (mês/ano) N/A

Data de saída (mês/ano) N/A

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Entidade N/A

Cargo N/A

Período N/A

Curso Bacharelado em Administração

Instituição Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Data da conclusão (mês/ano) Em andamento

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Curso N/A

Instituição N/A

Data da conclusão (mês/ano) N/A

Título CPA-20

Órgão Certificador ANBIMA

Título N/A

Órgão Certificador N/A

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais
N/A



Questionário Padrão Due Diligence para 
Fundos de Investimento – Seção 3:

Resumos Profissionais

Gestor de Recursos de Terceiros (Pessoa Jurídica):
Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Questionário preenchido por:
Christian Martinewski Döhnert

Data:
31/07/2017

Observações.:

- Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja pertinente ao profissional, este deve 
ser preenchido com "N/A".



Nome Alexandre Englert Barbosa

Email alexandre_barbosa@sicredi.com.br
Data de Nascimento 28/07/1977

Cargo Superintendente Riscos e Economia
Data em que assumiu cargo atual abr/15
Data em que passou a fazer parte do atual departamento abr/15
Data de entrada (mês/ano) fev/07

Nome Federação das Indústrias do Est. do RS (FIERGS)

Cargo Consultor Econômico
Data de entrada (mês/ano) fev/01

Data de saída (mês/ano) jan/07

Nome Federasul

Cargo Assessor Econômico
Data de entrada (mês/ano) abr/00

Data de saída (mês/ano) jan/01

Entidade
Cargo
Período

Entidade
Cargo
Período

Curso Ciências Econômicas
Instituição UFRGS
Data da conclusão (mês/ano) dez/98

Curso -
Instituição -
Data da conclusão (mês/ano) -

Curso Economia Aplicada
Instituição UFRGS
Data da conclusão (mês/ano) dez/01

Curso Economia Aplicada
Instituição UFRGS
Data da conclusão (mês/ano) dez/07

Título -

Órgão Certificador -

Título -

Órgão Certificador -

Comentários adicionais

Formação
Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Informações Gerais

Experiência Profissional
Banco Cooperativo SICREDI S.A.

Instituição

Instituição


