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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. O presente manual de cadastro de clientes (“Manual”) tem como objetivo fixar critérios e 

procedimentos de cadastro dos cotistas dos fundos geridos e distribuídos (“Cotistas”) da REAG 

Gestora S.A. (“REAG Gestora”), bem como de verificação e atualização das informações cadastrais 

fornecidas pelos Cotistas, nos termos da Lei nº 9.613 de 03 de março de 1998, da Lei nº 12.846 de 

01 de agosto de 2013, da Instrução nº 301 de 16 de abril de 1999 da Comissão de Valores Mobiliários 

e respectivas alterações (“CVM”), da Instrução CVM nº 333 de 14 de abril de 2000, bem como do 

Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento 

(“Código de Distribuição” e “ANBIMA”, respectivamente).  

 
1.2. Esta política aplica-se a todos os sócios, administradores, funcionários e estagiários da REAG 

Gestora que atuem no cadastro, verificação e atualização das informações dos Cotistas 

(“Colaboradores”).  

 
2. PROCEDIMENTOS DE CADASTRO  

 
2.1. O departamento de cadastro envia ao potencial cliente Ficha Cadastral, Questionário de 

Suitability e Cartão de Assinaturas, os quais devem ser devolvidos preenchidos e acompanhados dos 

seguintes documentos: (i) se pessoa física, cópias simples do documento de identidade e do 

comprovante de residência emitido nos últimos 90 dias; ou (ii) se pessoa jurídica, cópias autenticadas 

da documentação societária vigente, dos documentos de identidade dos diretores e procuradores da 

companhia, da procuração vigente, cópia simples dos comprovantes de residência dos diretores e 

procuradores, e Balanço Patrimonial e/ou DRE do último exercício, assinado pelo administrador e 

contador da empresa.  

 
2.1.1. A depender do tipo de cliente, poderá ser solicitado o envio de informações e 

documentos adicionais.  

 
2.1.2. No ato do recebimento da documentação acima, o cliente será informado que o 

prosseguimento de seu cadastro como cotista estará sujeito ao parecer do Compliance, que 

analisará os documentos fornecidos.  

 
2.2. O departamento de cadastro enviará a documentação do cliente ao Compliance, que analisará 

as informações e encaminhará parecer ao Diretor de Distribuição e Suitability e ao departamento de 

cadastro. Sendo o parecer desfavorável, o departamento de cadastro informará ao potencial cliente 

sobre a recusa de seu cadastro.  
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2.3. Sendo aprovada a documentação do potencial cliente pelo Compliance, o departamento de 

cadastro informará ao potencial cliente seu perfil de Suitability feito em conformidade com as 

informações por ele fornecidas, e encaminhará Termo de Adesão para preenchimento e assinatura, 

acompanhado do regulamento e da lâmina do fundo de investimento.  

 
2.3.1. A conclusão do cadastro está condicionada ao recebimento do Termo de Adesão 

preenchido e assinado pelo potencial cliente. Enquanto o Termo de Adesão não for 

recepcionado pela REAG Gestora, os pedidos de movimentação feitos pelo potencial cliente 

não serão acatados.  

 
2.4. Ao receber o Termo de Adesão preenchido e assinado, o processo de cadastro será finalizado 

pelo departamento de cadastro, ocasião em que o administrador e o gestor do fundo serão 

comunicados sobre o ingresso do novo cotista.  

 

2.5. A documentação indicada no item 2.1 será arquivada eletronicamente em diretório com 

acesso restrito ao departamento de cadastro e ao Compliance. As vias físicas serão arquivadas na sede 

da REAG Gestora, em arquivo fechado com controle de acesso restrito às áreas supracitadas.  

 
3. ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS  
 
3.1. A renovação do cadastro dos cotistas será feita pela REAG Gestora em até 24 (vinte e quatro) 

meses contados da conclusão se seu cadastro. Quando se tratar de (i) pessoa politicamente exposta; 

(ii) cliente com grandes fortunas, (iii) clientes que forem representados costumeiramente por 

terceiros; (iv) que forem representados por, ou de cuja composição societária participe, pessoa 

domiciliada em jurisdições com deficiências estratégicas de prevenção à lavagem de dinheiro e ao 

financiamento ao terrorismo ou de região considerada de tributação favorecida; e (v) com ocupações 

profissionais e ramos de atividades considerados como de alto risco por serem incompatíveis com 

determinadas operações realizadas no mercado financeiro, ou serem mais suscetíveis de 

envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro (“alto risco”), a renovação do cadastro será feita em 

até 12 (doze) meses da conclusão do cadastro.  

 

3.2. No ato da renovação do cadastro, o cotista deverá preencher e encaminhar ao departamento 

de cadastro a documentação indicada no item 2.1 e o Termo de Adesão preenchido e assinado, 

acompanhados das cópias dos documentos elencados no item supracitado. 

 

3.3. Enquanto não for recepcionado, pela REAG Gestora, os documentos de renovação cadastral 

do cotista, não serão acatados pedidos de movimentação da conta, exceto resgate.   
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3.4. Os cotistas deverão comunicar à REAG Gestora, em até 10 (dez) dias a contar da alteração, 

as alterações de seu perfil cadastral. 

 

3.5. A depender do tipo de alteração, poderá ser solicitado ao cotista o envio da cópia simples da 

documentação alterada ou então o preenchimento e assinatura de todos os documentos indicados no 

item 2.1. Enquanto não forem recepcionados os documentos de atualização, não serão acatados 

pedidos de movimentação da conta, exceto resgate.  

 

3.6. Periodicamente serão feitas checagens das informações cadastrais dos cotistas, pelo 

Compliance. Na hipótese de verificação de alteração de informação cadastral não comunicada pelo 

cotista, o Compliance informará a ocorrência ao departamento de cadastro, que entrará em contato 

com o cotista para atualização de suas informações. Na ocasião, o cotista será informado que os 

pedidos de movimentação, com exceção de resgate, não serão acatados até a atualização de suas 

informações.  

 
4. PERFIL DE SUITABILITY  

 
4.1. A definição do perfil de suitability do cotista será feita pelo Compliance quando da análise dos 

documentos cadastrais, em conformidade com as diretrizes e parâmetros definidos previamente pelo 

Diretor de Distribuição e Suitability.  

 
4.2. O perfil de suitability será enviado ao Diretor de Distribuição e Suitability, que aprovará ou 

rejeitará o perfil proposto pelo Compliance – neste caso, o Diretor de Distribuição e Suitability fará o 

perfil que entender ser aplicável ao cotista.  

 

4.2.1. Com a validação ou alteração do perfil de suitability pelo Diretor de Distribuição e Suitability, 

será gerado o Termo de Adesão pelo Compliance, que o encaminhará ao departamento de cadastro, 

que enviará ao cotista para assinatura, nos termos do item 2.3 e demais itens sequentes. 

 
4.3. As movimentações do fundo serão feitas em conformidade com o perfil de suitability de cada 

cotista. Os cotistas que desejarem aportar recursos em fundo de investimento não compatível com 

seu perfil de suitability deverão assinar Termo de Adesão e Termo de Ciência de Desenquadramento.  

 

4.4. Em conformidade à estratégia de negócios adotada pela REAG Gestora, serão 

automaticamente recusados os pedidos de adesão dos cotistas de perfil conservador aos fundos de 

investimento classificados como agressivos.  
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4.4. No caso de atualização das informações cadastrais do cotista, nos termos do item 3 e 

respectivos subitens, o perfil de suitability será revisto pelo Compliance, que encaminhará o novo perfil 

para validação do Diretor de Distribuição e Suitability.  

 

5. MONITORAMENTO DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS  

 
5.1. O Compliance checará  periodicamente as informações e documentação fornecida pelos 

cotistas no ato do cadastro.  

 
5.2. No caso de cotistas de Alto Risco, a checagem de informações será feita trimestralmente.  

 
5.3. Ao final de cada checagem, o Compliance enviará relatório ao diretor de Distribuição e 

Suitability, com as conclusões das análises realizadas.   

 

5.4. Na hipótese de serem verificados eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou outras 

atividades ilegais de qualquer cotista, quando do monitoramento das informações, o Compliance 

realizará apurações adicionais e analisará, caso a caso, a pertinência da comunicação do fato COAF, 

a qual será feita em até 24 (vinte e quatro) horas da verificação do evento suspeito. Ato subsequente, 

o Compliance encaminhará para a diretoria da REAG Gestora o relatório com as análises e informações 

que embasaram a comunicação ao COAF, para adoção das providências que entenderem necessárias.  

 

5.5. O Compliance manterá registro de todas as análises realizadas, inclusive daquelas em que 

conclua pelo não reporte ao COAF, pelo período de 5 (cinco) anos.  

 

6. DETECÇÃO E REPORTE DE ATIVIDADES SUSPEITAS  

 

6.1. Sendo verificado evento suspeito de lavagem de dinheiro ou outras atividades ilícitas de 

qualquer cotista por quaisquer Colaboradores, será feito o reporte imediato ao Compliance, 

comunicando todos os detalhes possíveis.  

 

6.2. Ao receber o reporte, o Compliance realizará apurações adicionais e analisará a pertinência de 

comunicação do fato ao COAF em até 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência do evento.  

 

6.3. O Compliance fará relatório de todos os casos analisados, nos quais serão relatadas as 

informações e documentos que embasaram a comunicação ou a não do evento suspeito ao COAF, 

os quais serão enviados para a diretoria da REAG Gestora, que adotará as medidas cabíveis.   
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6.4 Os relatórios serão armazenados pelo período de 5 (cinco) anos.  

 

7. CADASTRO DE INVESTIDORES NÃO RESIDENTES  

 

7.1 Em virtude da estratégia de negócio adotada pela REAG Gestora no âmbito da atividade de 

distribuição das cotas de seus fundos, não serão acatados pedidos de cadastro de investidores não 

residentes. Eventuais exceções serão tratadas caso a caso, em comitês de crédito e Compliance, nos 

quais serão decididos inclusive o procedimento de monitoramento que será adotado.   

 

8. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES  

 

8.1. Todos os Colaboradores são informados da obrigação de proteger as informações do cotista, 

sendo vedada a sua divulgação à pessoas ou terceiros que não estejam diretamente envolvidos nos 

processos de cadastro e monitoramento.  

 

8.2. Todos os documentos pertinentes aos cotistas serão armazenados em arquivo fechado com 

controle de acesso restrito ao Colaborares e ao Compliance, sendo vedado o acesso de pessoas não 

permitidas.  

 

8.3. É vedada a manutenção de qualquer documento ou informação inerentes ao cotista em 

qualquer meio que não seja de acesso restrito (como por exemplo, em cima das mesas ou em gavetas 

sem chave).  

 
8.4. Os computadores dos Colaboradores e do Compliance deverão permanecer com a tela 

bloqueada, quando os respectivos usuários se ausentarem da mesa, mesmo que durante um curto 

período.   

 

8.5. Neste ato, os Colaboradores e os membros do departamento de Compliance firmarão Termo 

de Confidencialidade das informações cadastrais dos cotistas, nos quais se comprometem a zelar pela 

segurança das informações fornecidas pelos cotistas.  

 

8.5.1 Anualmente os Colaboradores e os membros do departamento de Compliance firmarão 

novo Termo de Confidencialidade, no qual será ratificado o compromisso de proteger e zelar pela 

segurança das informações cadastrais dos cotistas.  
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9. VIGÊNCIA  

 

9.1. O presente manual entra em vigor em novembro/2019 e vigorará por prazo indeterminado, 

substituindo qualquer outro atualmente em vigor. Referido manual poderá ser atualizado 

periodicamente pela REAG Gestora, a depender de alterações em sua estrutura interna de governança  

ou para adequação à legislação aplicável.  

* * * 


