
MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. 

(“Sociedade”) 

 

Formulário de Referência (Anexo E da RCVM 21/2021) 

 (Itens 6.2./6.3./9.2. atualizados na data-base de 31/12/2020. Demais Informações 

atualizadas à data da assinatura.) 

 

 

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário: 

1.1. O Diretor responsável pela Administração da Carteira de Valores Mobiliários, Sr. Hermann 

Alexander Leitão Steinbach Von Uslar, e a Diretora Responsável pela implementação e cumprimento de 

regras, procedimentos e controles internos, a Sra. Renata Marques Laguna Cardoso, declaram, por meio 

desta, que: 

 

a) reviram o formulário de referência objeto do Anexo E à RCVM 21/2021; e 

 

b) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos 

negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa. 

 

São Paulo, 20 de Setembro de 2021 

 

____________________ 

Hermann Alexander Leitão Steinbach Von Uslar 

 

____________________ 

Renata Marques Laguna Cardoso 

 

2. Histórico da Empresa: 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa:  

Fundada em agosto de 2012, a Sociedade obteve o credenciamento na CVM como gestora profissional 

de recursos de terceiros em dezembro do mesmo ano e tem como principal e único objetivo a gestão de 

carteira de títulos e valores mobiliários de terceiros. 

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

anos, incluindo: 

a) os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições 

de controle societário:  

Agosto/2012: fundação da empresa. 

Agosto/2015: saída do sócio Eduardo Cotrim Knott e venda do controle societário à DXA Gestão de 

Investimentos Ltda. 

Julho/2019: desligamento da sócia DXA Gestão de Investimentos Ltda. e compra do controle societário 

pelo sócio Hermann Alexander Leitão Steinbach Von Uslar. 

Agosto/2019: alteração do endereço da sede da Sociedade e ingresso do sócio Gustavo de Macedo 

Ahrends no controle da Sociedade. 
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Setembro/2019: criação de filial na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. 

Março/2021: alteração da razão social de Sow Gestão de Investimentos Ltda. para Milênio Capital Gestão 

de Investimentos Ltda.  

Agosto/2021: retirada do sócio Roberto Guerreiro e ingresso das sócias Marilia Loverso e Renata Laguna. 

b) escopo das atividades:  

Não houve mudança no escopo das atividades. 

c) recursos humanos e computacionais: 

Maio/2014: saída do sócio Afonso Sant’Ana Beviláqua 

Agosto/2015: saída do sócio Eduardo Cotrim Knott e entrada da sócia DXA Gestão de Investimentos 

Ltda. 

Maio/2017: ingresso dos sócios Felipe Casoni e Gustavo Alves. 

Julho/2019: desligamento da sócia DXA Gestão de Investimentos Ltda. e nomeação do sócio Felipe 

Casoni como Diretor de Compliance, Risco e PLD. 

Agosto/2019: ingresso dos sócios Roberto Guerreiro e Gustavo de Macedo Ahrends. 

Março/2021: ingresso dos sócios André Buchaim, Vitor Wesseling e Raphael François. 

Agosto/2021: retirada do sócio Roberto Guerreiro, ingresso das sócias Marilia Loverso e Renata Laguna, 

nomeação da sócia Renata Laguna como Diretora de Compliance e PLD e nomeação do sócio Hermann 

Von Uslar como Diretor de Distribuição e Suitability.  

 

Não houve alterações relevantes nos recursos computacionais, os quais encontram-se em constante 

modernização. Hoje a Sociedade conta com o seguinte: 

 

27 (vinte e sete) microcomputadores modelos Dell, Lenovo, Acer e HP com sistema operacional 

Windows 10 Pro/Windows Pro 7 e Antivírus; 

02 (dois) servidores, sendo 01 (um) físico de arquivos Dell modelo PowerEdge T110 com sistema 

operacional Windows Server 2016 Standard e 01 (um) servidor virtual de aplicação junto à AWS com 

sistema operacional Windows 2012 R2; 

Backup local em HD Externo e backup remoto (cloud); 

2 (dois) firewalls appliance Sonicwall; 

Nobreak para servidores; 

2 (duas) impressora multifuncional; 

Acesso de alta velocidade à Internet através de link dedicado com redundância (link backup). 

d) regras, políticas, procedimentos e controles internos:  

A Sociedade adota os seguintes manuais e políticas internas: Código de Ética e Conduta; Manual de 

Compliance; Política de Gestão de Riscos; Política de Investimentos Próprios; Plano de Continuidade de 

Negócios; Política de Decisão de Investimentos; Política de Certificação; Política de Segurança da 

Informação, Segurança Cibernética e Proteção de Dados; Política de Voto; Política de Seleção, 

Contratação e Monitoramento de Prestadores de Serviços; Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro 

e Financiamento ao Terrorismo e Política de Distribuição e Suitability. As políticas e manuais internos 

são atualizadas periodicamente.  

3. Recursos Humanos:  

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

a) número de sócios:  
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09 (nove) 

b) número de empregados:  

13 (treze) 

c) número de terceirizados: 

0 (zero) 

d) lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de 

valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da 

empresa: 

Hermann Alexander Leitão Steinbach Von Uslar (CPF: 074.253.198-88) 

Felipe Casoni de Azevedo Carvalho (CPF: 143.211.357-70) 

4. Auditores:  

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

a) nome empresarial:  

N/A. A Sociedade não possui auditores independentes contratados. 

b) data de contratação dos serviços:  

N/A. A Sociedade não possui auditores independentes contratados. 

c) descrição dos serviços contratados: 

N/A. A Sociedade não possui auditores independentes contratados. 

5. Resiliência Financeira: 

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste: 

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

cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de 

valores mobiliários: 

Sim. A receita em decorrência de taxas com bases fixas é suficiente para cobrir os custos e os 

investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários. 

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

administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais): 

Sim. O patrimônio líquido da Sociedade representa mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e 

mais do que 0,02% dos recursos sob gestão. 

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

N/A, posto que a Sociedade não atua na administração fiduciária. 

6. Escopo das Atividades: 

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

a) tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, 

controladoria, tesouraria, etc.) 

A Sociedade presta serviços de administração de carteiras na modalidade gestão de recursos 

discricionária. 

b) tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de 

investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos 

creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.): 

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, Fundo de Investimento Multimercados e Fundos de 

Investimento em Cotas. 
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c) tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão: 

Cotas de Fundos, direitos creditórios, ações e contratos derivativos. 

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

Sim, a Sociedade atua na distribuição de cotas de fundos de investimento. 

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

administração de carteiras de valores mobiliários, destacando: 

a) os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:  

A sociedade não desenvolve nenhuma outra atividade, pelo que não há que se falar em potenciais 

conflitos de interesses. 

b) informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas 

e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais 

atividades: 

A Sociedade é coligada à Pipo Capital Gestão de Investimentos Ltda. (CNPJ: 42.330.305/0001-01), cujo 

objeto social consiste na gestão de fundos de investimento em participação. Considerando que as 

sociedades possuem focos diferente de atuação na gestão de recursos de terceiros, não há conflito de 

interesse entre as atividades por elas desempenhadas. A Sociedade compartilha recursos humanos e 

físicos com a Pipo Capital Gestão de Investimentos Ltda. Deste modo, todos os colaboradores são 

aderentes aos manuais e políticas da Sociedade, estando cientes da necessidade da observância das rotinas 

e controles neles descritos, em especial no que se refere à confidencialidade e segurança das informações 

e investimentos próprios. 

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos1 e carteiras administradas geridos pela empresa, 

fornecendo as seguintes informações: 

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

qualificados e não qualificados): 

Total: 60 investidores, sendo: 

Fundos para Qualificados: 60 

Fundos para Não-Qualificados: 0 

b) número de investidores, dividido por:  

(i) pessoas naturais: 40 

(ii) pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 7 

(iii) instituições financeiras: 0 

(iv) entidades abertas de previdência complementar: 0 

(v) entidades fechadas de previdência complementar: 0 

(vi) regimes próprios de previdência social: 0 

(vii) seguradoras: 0 

(viii) sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0 

(ix) clubes de investimento: 0 

(x) fundos de investimento: 11 

(xi) investidores não residentes: 2 

(xii) outros (especificar): 0 

                                                           
1 Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master. 

DocuSign Envelope ID: E89291D2-DA51-4F1B-92C3-AF119C575822



c) recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a 

investidores qualificados e não qualificados):  

Fundos para Qualificados: R$   252.799.711,38  

Fundos para Não-Qualificados: 0 

Total: R$   252.799.711,38  

d) recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior:  

Não há. 

e) recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é 

necessário identificar os nomes): 

1. R$ 23.128.408,01 

2. R$ 21.680.678,73 

3. R$ 20.033.021,92  

4. R$ 20.023.029,14 

5. R$ 13.958.105,16 

6. R$ 12.340.156,13 

7. R$ 10.800.145,72 

8. R$ 10.153.107,70 

9. R$ 10.025.122,24 

10. R$ 9.361.730,86 

f) recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: 

(i) pessoas naturais: R$    68.929.263,07 

(ii) pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): R$ 73.105.187,05 

(iii) instituições financeiras: 0 

(iv) entidades abertas de previdência complementar: 0 

(v) entidades fechadas de previdência complementar: 0 

(vi) regimes próprios de previdência social: 0 

(vii) seguradoras: 0 

(viii) sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 0 

(ix) clubes de investimento: 0 

(x) fundos de investimento: R$    75.126.477,37 

(xi) investidores não residentes: R$    35.638.783,89 

(xii) outros (especificar): 0 

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

a) ações: R$ 2.361.177,60  

b) debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: 18.068.585,54 

c) títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: R$ 0 

d) cotas de fundos de investimento em ações: R$ 2.248.766,41 

e) cotas de fundos de investimento em participações: R$ 0,01 

f) cotas de fundos de investimento imobiliário: 0 

g) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: R$ 34.120.705,87 

h) cotas de fundos de investimento em renda fixa: R$  43.411.479,61 

i) cotas de outros fundos de investimento: R$  5.051.066,24 

j) derivativos (valor de mercado): R$ 196.128,56 
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k) outros valores mobiliários: R$ 3.230,08  

l) títulos públicos: R$ 20.202.595,03 

m) outros ativos: R$ 127.041.787,50 (direitos creditórios), -5.835.387,22 (Contas a Pagar/Receber), 

5.929.576,15 (Caixa) 

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

administrador exerce atividades de administração fiduciária: 

N/A, posto que a Sociedade não exerce a administração fiduciária. 

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes: 

N/A. Inexistem outras informações que a empresa julgue relevantes. 

7. Grupo Econômico:  

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

a) controladores diretos e indiretos:  

Controladores Diretos:  

Hermann Alexander Leitão Steinbach Von Uslar (CPF: 074.253.198-88) 

Gustavo de Macedo Ahrends (CPF: 102.449.457-80) 

Não existem controladores indiretos. 

b) controladas e coligadas: 

N/A, posto que inexistem sociedades controladas ou coligadas à Sociedade. 

c) participações da empresa em sociedades do grupo: 

Pipo Capital Gestão de Investimentos Ltda. (CNPJ:  42.330.305/0001-01): 50%. 

d) participações de sociedades do grupo na empresa: 

N/A, posto que não existem participações de outras sociedades no capital social da Sociedade. 

e) sociedades sob controle comum: 

N/A, posto que inexistem sociedades sob controle comum. 

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

desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.: 

N/A. A Sociedade entende não ser necessária a inserção de organograma. 

8. Estrutura operacional e administrativa: 

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou 

estatuto social e regimento interno, identificando:  

a) atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico: 

Diretoria Administrativa: responsável pela representação geral da Sociedade, praticando todos os atos 

necessários ou convenientes à administração desta. 

 

Departamento de Gestão, Distribuição e Suitability: responsável pela gestão profissional de recursos de 

terceiros, distribuição dos fundos sob gestão e verificação da adequação do perfil dos investidores ao 

risco dos produtos investidos. 

 

Departamento de Risco: identificação, formalização da metodologia de monitoramento dos riscos das 

carteiras sob gestão da Sociedade, bem como dos riscos operacionais relacionados às suas atividades e 

implementação do gerenciamento dos riscos. 
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Departamento de Compliance e PLD: adoção, avaliação e monitoramento dos controles internos e das 

normas relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, assim como análise 

de eventuais descumprimentos identificados e a promoção de ampla divulgação e aplicação dos preceitos 

éticos no desenvolvimento das atividades de todos os colaboradores da Sociedade. 

b) em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a 

forma como são registradas suas decisões: 

N/A, posto que a Sociedade não conta com comitês em sua estrutura.  

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

HERMANN ALEXANDER LEITÃO STEINBACH VON USLAR: responsabilidade pela atividade 

de gestão de carteiras, distribuição e suitability, na qualidade de DIRETOR DE GESTÃO, DISTRIBUIÇÃO E 

SUITABILITY.  

 

RENATA MARQUES LAGUNA CARDOSO: responsabilidade pelas atividades atinentes à adoção, 

manutenção e cumprimento dos controles internos e das normas de combate e prevenção à lavagem de 

dinheiro, na qualidade de DIRETORA DE COMPLIANCE E PLD. 

 

FELIPE CASONI DE AZEVEDO CARVALHO: responsabilidade pela atividade de gestão de risco, 

na qualidade de DIRETOR DE RISCO. 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que 

compatível com as informações apresentadas no item 8.1.: 

N/A. A Sociedade entende não ser necessária a inserção de organograma da estrutura administrativa. 

8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de 

comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores 

mobiliários, indicar, em forma de tabela: 

Nome: Hermann Alexander Leitão Steinbach Von Uslar 

Idade: 55 anos 

Profissão: Economista 

CPF: 074.253.198-88 

Cargo Ocupado: Diretor de Gestão, Distribuição e Suitability 

Data da Posse: 10/06/2014 

Prazo do Mandato: indeterminado 

Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Não há. 

Nome: Felipe Casoni de Azevedo Carvalho 

Idade: 30 

Profissão: Engenheiro 

CPF: 143.211.357-70 

Cargo Ocupado: Diretor de Risco 

Data da Posse: 24/07/2019 

Prazo do Mandato: indeterminado 

Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Não há. 

Nome: Renata Marques Laguna Cardoso 

Idade: 32 

Profissão: Advogada 
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CPF: 124.105.217-46 

Cargo Ocupado: Diretora de Compliance e PLD 

Data da Posse: 25/08/2021 

Prazo do Mandato: indeterminado 

Outros Cargos ou Funções Exercidos na Empresa: Não há. 

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

fornecer: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

(i) cursos concluídos:  

MA, Finance. Instituição: Drexel University 

(ii) aprovação em exame de certificação profissional:  

Isento CGA (ANBIMA). 

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

Nome da Empresa:  

Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda. 

Cargo e funções inerentes ao cargo:  

Diretor de Distribuição e Suitability: responsável pela supervisão direta da atividade de distribuição e 

suitability. 

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  

Gestão profissional de recursos de terceiros. 

Datas de entrada e saída do cargo:  

Agosto de 2021 até o presente momento. 

Nome da Empresa:  

Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda. 

Cargo e funções inerentes ao cargo:  

Diretor de Gestão: responsável pela supervisão direta da atividade de gestão profissional de recursos de 

terceiros 

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  

Gestão profissional de recursos de terceiros. 

Datas de entrada e saída do cargo:  

Janeiro de 2013 até o presente momento. 

Nome da Empresa:  

Pipo Capital Gestão de Investimentos Ltda.  

Cargo e funções inerentes ao cargo:  

Diretor de Gestão, Distribuição e Suitability: responsável pela supervisão direta da atividade de gestão 

profissional de recursos de terceiros, distribuição e suitability. 

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  

Gestão profissional de recursos de terceiros. 

Datas de entrada e saída do cargo:  

Junho de 2021 até o presente momento. 

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

procedimentos e controles internos, fornecer currículo, contendo as seguintes informações: 
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a. currículo, contendo as seguintes informações: 

(i) cursos concluídos:  

Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

LLM em Direito Corporativo pelo IBMEC/RJ. 

Formação em Finanças pela Alumni Coppead. 

(ii) aprovação em exame de certificação profissional (opcional):  

Não aplicável. 

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

Nome da Empresa:  

Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda. 

Cargo e funções inerentes ao cargo:  

Diretora de Compliance e PLD responsável pela verificação do cumprimento dos procedimentos e 

controles internos pela equipe e Sociedade, coordenação das atividades de prevenção à lavagem de 

dinheiro. 

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  

Gestão profissional de recursos de terceiros. 

Datas de entrada e saída do cargo:  

Agosto de 2021 até o presente momento. 

Nome da Empresa:  

 Pipo Capital Gestão de Investimentos Ltda.  

Cargo e funções inerentes ao cargo:  

Diretora de Compliance e PLD: responsável pela verificação do cumprimento dos procedimentos e 

controles internos pela equipe e Sociedade, coordenação das atividades de prevenção à lavagem de 

dinheiro. 

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  

Gestão profissional de recursos de terceiros. 

Datas de entrada e saída do cargo:  

Junho de 2021 até o presente momento. 

Nome da Empresa:  

 Navi Capital – Administradora e Gestora de Recursos de Terceiros Ltda. 

Cargo e funções inerentes ao cargo:  

Coordenadora Jurídica: responsável pela área jurídica do Grupo Navi, atuando, ainda, na implementação, 

gerência e cumprimento das políticas, normas, processos e procedimentos de compliance e controles 

internos do Grupo Navi. 

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  

Gestão profissional de recursos de terceiros. 

Datas de entrada e saída do cargo:  

Março de 2020 a Maio de 2021. 

Nome da Empresa:  

Brasil Plural S.A. Banco Múltiplo 

Cargo e funções inerentes ao cargo:  

Especialista em Crédito: originação e monitoramento de operações de crédito. 
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Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  

Banco Múltiplo 

Datas de entrada e saída do cargo:  

Setembro de 2015 até Março de 2020. 

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada 

no item anterior, fornecer currículo, contendo as seguintes informações: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

(i) cursos concluídos:  

Bacharel em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

(ii) aprovação em exame de certificação profissional:  

Chartered Financial Analyst (CFA) 

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

Nome da Empresa:  

Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda. 

Cargo e funções inerentes ao cargo:  

Diretor de Riscos: responsável pela gestão de riscos relacionados às carteiras sob gestão. 

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  

Gestão profissional de recursos de terceiros. 

Datas de entrada e saída do cargo: 

Junho de 2015 até o presente momento. 

Nome da Empresa:  

Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda. 

Cargo e funções inerentes ao cargo:  

Diretor de Compliance e PLD: responsável pela verificação do cumprimento dos procedimentos e 

controles internos pela equipe e Sociedade, coordenação das atividades de prevenção à lavagem de 

dinheiro. 

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  

Gestão profissional de recursos de terceiros. 

Datas de entrada e saída do cargo: 

Junho de 2015 até Agosto de 2021. 

Nome da Empresa:  

Pipo Capital Gestão de Investimentos Ltda. 

Cargo e funções inerentes ao cargo:  

Diretor de Riscos: responsável pela gestão de riscos relacionados às carteiras sob gestão. 

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  

Gestão profissional de recursos de terceiros. 

Datas de entrada e saída do cargo: 

Junho de 2021 até o presente momento. 

8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de 

investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer currículo, contendo as 

seguintes informações:  

a. currículo, contendo as seguintes informações: 
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(i) cursos concluídos:  

Idem ao item 8.4. 

(ii) aprovação em exame de certificação profissional:  

Idem ao item 8.4. 

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

Nome da Empresa:  

Idem ao item 8.4. 

Cargo e funções inerentes ao cargo:  

Idem ao item 8.4. 

Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram:  

Idem ao item 8.4. 

Datas de entrada e saída do cargo: 

Idem ao item 8.4. 

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

a) quantidade de profissionais: 

12 (doze) 

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: 

Monitoramento do mercado e identificação de oportunidades de investimento. Análise e aprovação de 

operações. Monitoramento do risco dos ativos. 

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

Os veículos de informação, as rotinas e procedimentos envolvidos no processo de análise de 

investimentos encontram-se descritos de forma detalhada na Política de Decisão de Investimentos, 

Seleção e Alocação de Ativos. 

8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente 

atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos 

serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo: 

a) quantidade de profissionais: 

02 (dois) 

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: 

Elaboração, implementação e fiscalização do fiel cumprimento das rotinas e procedimentos definidos 

internamente a fim de garantir o cumprimento das normas que regem as atividades desenvolvidas pela 

Sociedade, inclusive no que se refere aos serviços terceirizados. 

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

São utilizadas planilhas proprietárias para o controle e registro do resultado das rotinas de fiscalização e 

monitoramento mantidos pelo Departamento de Compliance e PLD. Desse modo, uma vez verificada a 

inobservância das normas de conduta e políticas estabelecidas pela Sociedade, a Diretora de Compliance 

e PLD analisará o caso, podendo aplicar a título de enforcement, as sanções previstas nos manuais 

internos. 

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

A Diretora de Compliance e PLD possui total independência e autonomia para o exercício das suas 

funções, podendo verificar e questionar qualquer ato ou omissão dos colaboradores, sendo possível a 
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aplicação das ações disciplinares cabíveis, independente de nível hierárquico, a qualquer Colaborador 

que descumpra os princípios, obrigações e vedações dispostas nas políticas da Sociedade. 

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

a) quantidade de profissionais: 

05 (cinco) 

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: 

Análise do risco das oportunidades de investimento identificadas e monitoramento dos riscos e limites 

das carteiras sob gestão. 

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

Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos encontram-se descritos de forma 

detalhada na Política de Gestão de Riscos da Sociedade. 

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

O Diretor de Risco possui total independência e autonomia para o exercício das suas funções. 

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle 

e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo: 

a) quantidade de profissionais: 

N/A, posto que a Sociedade não exerce atividades de tesouraria, controle e processamento de ativos ou 

escrituração de cotas. 

b) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:  

N/A, posto que a Sociedade não exerce atividades de tesouraria, controle e processamento de ativos ou 

escrituração de cotas. 

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

N/A, posto que a Sociedade não exerce atividades de tesouraria, controle e processamento de ativos ou 

escrituração de cotas. 

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de 

investimento, incluindo: 

a) quantidade de profissionais: 

01 (um) 

b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: 

A área de Distribuição é responsável pelo: (i) cadastro de clientes; e (ii) verificação da adequação dos 

produtos, serviços e operações ao perfil do cliente. 

c) programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas: 

Todos os colaboradores são submetidos a treinamento inicial ao ingressar na Sociedade, bem como a 

programa de treinamento de reciclagem periódico, sendo que à equipe envolvida na atividade de 

distribuição de cotas de fundos de investimento é dada ênfase nos procedimentos a serem observados 

para fins de disponibilização de informações aos clientes e potenciais clientes e processos de cadastro e 

de conhecimento de clientes e potenciais clientes. 

d) infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados 

na distribuição: 

A infraestrutura disponível para a atividade de distribuição corresponde à infraestrutura de tecnologia 

descrita no item 2.2. (c), bem como sistema de background check e monitoramento de operações. 

e) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:  
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Para cadastro das informações dos clientes e potenciais clientes, bem como controle de movimentações 

é utilizado sistema de background check e de monitoramento. As fichas cadastrais em conjunto com os 

documentos recebidos dos clientes e os questionários de Suitability são arquivados na Sociedade, em 

meio eletrônico, e atualizados conforme periodicidade prevista na Política de Distribuição e Suitability. 

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:  

N/A. A Sociedade entende não existir outras informações relevantes. 

9. Remuneração da Empresa 

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

as principais formas de remuneração que pratica: 

Remuneração por meio de taxas com bases fixas e taxa de performance. 

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

seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo 

período, dos clientes em decorrência de: 

a. a. taxas com bases fixas: 92,6% 

b. b. taxas de performance: 7,4% 

c. c. taxas de ingresso: N/A 

d. d. taxas de saída: N/A 

e. e. outras taxas: N/A 

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes:  

N/A. A Sociedade entende não existir outras informações relevantes. 

10. Regras, Procedimentos e Controles Internos 

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

De forma resumida, o processo de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços consiste 

na avaliação do potencial do contratado em agregar valor às atividades da Sociedade, assim como na 

verificação da sua regularidade e idoneidade, seguindo o processo de due diligence previsto em política 

própria. 

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

minimizados: 

A seleção de corretoras utilizadas levará em consideração a corretagem oferecida, de forma a minimizar 

os custos de transação sem comprometer a qualidade do serviço. Ademais, serão utilizados os seguintes 

critérios para avaliação: (i) aptidão na execução, incluindo agilidade, frequência de erros, e impacto no 

mercado/liquidez (ii) qualidade no material de research; (iii) conferências, liquidação e custódia; (iv) 

qualidade das informações transmitidas; e (v) preços e custos relacionados às transações. 

Os custos de transação serão monitorados a fim de verificar a adequação aos custos cobrados por outras 

corretoras. 

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

cursos, viagens etc.: 

É estritamente proibido o recebimento ou o oferecimento a/de funcionários públicos, pessoas ou 

organizações, particulares ou públicas de entretenimento, de presentes ou benefícios de qualquer valor, 

excetuando-se os casos de pessoas ou entidades que possuam relacionamento comercial com a Sociedade 

e desde que em valor de até R$ 200,00 (duzentos reais). 

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

adotados: 
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O Plano de Continuidade de Negócios da Sociedade baseia-se na redundância e/ou back-up de 

infraestrutura e processos. De forma resumida, posto que o mencionado Plano está descrito de forma 

detalhada em manual próprio, em caso de contingência nos equipamentos, existe redundância de telefonia 

e internet, sendo as informações arquivadas no diretório da Sociedade objeto de back-up diário. Em caso 

de impossibilidade de acesso ao escritório, os dados e informações necessárias ao desempenho das 

atividades essenciais poderão ser acessados em local diverso da sede social. 

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

carteiras de valores mobiliários: 

Os controles para gerenciamento de risco de liquidez são efetuados semanalmente para os Fundos de 

Investimentos em Cotas de Fundos de Investimentos Multimercados (FICFIM) e Fundos de 

Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) pela área de Risco e Compliance. A metodologia de 

gerenciamento encontra-se descrita na Política de Gestão de Riscos. 

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

específicas de que trata o inciso I do art. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos 

de investimento de que seja administrador ou gestor: 

Para cadastro dos clientes são utilizados os modelos de ficha cadastral adotados internamente, segregados 

em pessoas físicas e pessoas jurídicas, a fim de identificar o real beneficiário das operações propostas e 

realizadas pela Sociedade, sempre que aplicável, mitigando assim o risco de a Sociedade ser utilizada em 

atividades ilícitas.  

 

Ademais, a Sociedade conta com metodologia própria de Suitability a fim de verificar se o produto, 

serviço ou operação é adequado aos objetivos de investimento do cliente; verificar se a situação financeira 

do cliente é compatível com o produto, serviço ou operação; e verificar se o cliente possui conhecimento 

necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação. 

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

encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 desta Resolução: 

www.milenio.capital 

11. Contingências: 

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativas ou arbitrais que não estejam sob sigilo, em 

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

indicando: 

a) principais fatos: 

Inexistem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Sociedade figure no polo passivo. 

b) valores, bens ou direitos envolvidos: 

Inexistem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Sociedade figure no polo passivo. 

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativas ou arbitrais que não estejam sob sigilo, em 

que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no 

polo passivo e tenham afetado sua reputação profissional, indicando: 

a) principais fatos: 

Inexistem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o Diretor de responsável pela 

administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo. 

b) valores, bens ou direitos envolvidos: 
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Inexistem processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o Diretor responsável pela 

administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo. 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores: 

Inexistem outras contingências relevantes. 

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

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

tenha figurado no polo passivo, indicando:  

a) principais fatos: 

Inexistem condenações judiciais, administrativas ou arbitrais em que a Sociedade tenha figurado no polo 

passivo. 

b) valores, bens ou direitos envolvidos: 

Inexistem condenações judiciais, administrativas ou arbitrais em que a Sociedade tenha figurado no polo 

passivo. 

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

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

responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo 

e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando: 

a) principais fatos: 

Inexistem condenações judiciais, administrativos ou arbitrais em que o Diretor responsável pela 

administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo. 

b) valores, bens ou direitos envolvidos: 

Inexistem condenações judiciais, administrativas ou arbitrais em que o Diretor responsável pela 

administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo. 

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando: 
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Por meio desta, o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da sociedade 

declara que: 

 

a) não foi acusado ou sofreu punições em decorrência de processos administrativos, nos últimos 5 (cinco) 

anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC, bem como não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em 

instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos; 

 

b) não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de 

dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as 

relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena 

criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em 

julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação; 

 

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

administrativa; 

 

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

 

e) não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado 

organizado; 

 

f) não tem contra si títulos levados a protesto. 

 

 

São Paulo, 20 de Setembro de 2021 

 

____________________ 

Hermann Alexander Leitão Steinbach Von Uslar 
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