
 

iANEXO 15-II 
Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 

(informações prestadas com base nas posições de 31 de maio de 2021) 
 

ADMINISTRADORES DE  

CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  

Os campos 
assinalados com 

“FG” são 
facultativos para o 

administrador 
registrado na 

categoria gestor de 
recursos 

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do 
formulário 

 

1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de 
carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de 
regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:  

 

a. reviram o formulário de referência  

b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, 
preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das 
práticas adotadas pela empresa 

 

O Sr. ROBERT KRAUSE, alemão com visto permanente no Brasil, casado, administrador 
de empresas, portador da carteira de registro nacional migratório CRNM n.º V361604-5, 
inscrito no CPF sob o n° 700.434.111-93, residente e domiciliado na cidade e Estado de São 
Paulo, com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 2.277, 17º andar, 
Conjunto 1.702, Jardim Paulistano, na qualidade de Diretor Responsável pela administração 
de carteiras de valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM n.º 558/15, conforme 
atualizada, estando devidamente autorizado para tanto, conforme o Ato Declaratório n.º 
18.054, expedido pela CVM em 27 de agosto de 2020; e (b.2) a Sra. FABIANA FRANCO, 
brasileira, divorciada, advogada, portadora da carteira de identidade n° 18.433.649-1, expedida 
pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o n° 146.628.238-03, com escritório na cidade e Estado de 
São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima no 2.277, Conjunto 1.702, Jardim Paulistano, CEP 
01452-000, na qualidade de  diretor responsável pela (1) implementação e cumprimento de 
regras, procedimentos e controles internos e da Instrução CVM 558; e (2) aplicação das regras 
que dispõem sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os 
limites e a responsabilidade administrativa referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de 
bens, direitos e valores, nos termos da Lei 9.613/1998 e da Instrução CVM nº 301/1999; 
declaram que: (a) reviram o formulário de referência; e (ii) 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/SP, 25 de junho de 2021 

 

 

ROBERT KRAUSE 

  
 

FABIANA FRANCO 

2. Histórico da empresa1  

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa  

A REAG WM GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. foi constituída em 28 de janeiro de 2021 
(“Sociedade”). Os seus atos constitutivos foram devidamente registrados na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 26 de fevereiro de 2021, sob o NIRE 3523691102-
2. 

 

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 

 

N/A. A Sociedade foi constituída em 28 de janeiro de 2021 e até o presente momento não 
possui nenhuma alteração societária. 

 

b. escopo das atividades  

A Sociedade exercerá a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, 
notadamente a gestão de recursos de terceiros, para clientes de Wealth Management do 
GRUPO REAG. 

 

c. recursos humanos e computacionais  

No que se refere à gestão de recursos, a Sociedade dispõe de 2 (dois) Diretores: (1) 1 (um) 
deles, ROBERT KRAUSE, na qualidade de Diretor responsável pela administração de 
carteiras de valores mobiliários, com a gestão de 3 (três) colaboradores diretos; e (2) a outra, 
FABIANA FRANCO, na qualidade de diretor responsável pela (2.1) implementação e 
cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e da Instrução CVM 558, com a 
gestão de 2 colaboradores diretos para a área de compliance e 1 para a área de risco. 

 

 
1 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, 
caso exerça outras atividades.  



d. regras, políticas, procedimentos e controles internos  

A Sociedade utiliza-se das regras, políticas, procedimentos e controles internos unificados do 
GRUPO REAG. 

 

3. Recursos humanos2   

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

 

a. número de sócios  

A Sociedade é uma subsidiária integral de REAG INVESTIMENTOS S.A, inscrita no CNPJ 
sob o n.º 10.452.416/0001-02. 

 

b. número de empregados  

A Sociedade possui 4 (quatro) colaboradores dedicados exclusivamente à gestão de recursos 
(Incluindo o Diretor de Administração de Carteiras) e dos demais colaboradores do Grupo 
Reag para as atividades compartilhadas, tais como, Compliance, Sales, Jurídico RH e 
departamento financeiro. 

 

c. número de terceirizados  

01 (um) Deltime – Tecnologia da Informação  

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. 

 

ROBERT KRAUSE, inscrito no CPF sob o n° 700.434.111-93  

4. Auditores  

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

a. nome empresarial  

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.  

b. data de contratação dos serviços   

 
2 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, 
caso exerça outras atividades.  



22 de maio de 2020  

c. descrição dos serviços contratados  

Efetuar a auditoria das demonstrações financeiras referente a todas as empresas do GRUPO 
REAG. 

 

5. Resiliência financeira  

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:  

a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se 
refere o item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os 
investimentos da empresa com a atividade de administração de 
carteira de valores mobiliários 

 

Não aplicável no momento.  

b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% 
dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 
6.3.c e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

 

Não aplicável no momento.  

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º 
desta Instrução3  

Item Facultativo para 
Gestor 

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 tem como escopo a prestação de serviços de administração de carteiras de valores 
mobiliários e a gestão de fundos de investimento voltado ao público de Wealth Management 
do Grupo Reag. 

 

 
3 A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado 
na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º. 



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.) 

 

A Sociedade tem como escopo a prestação de serviços de administração de carteiras de valores 
mobiliários e a gestão de fundos de investimento voltado ao público de Wealth Management 
do Grupo Reag, em especial Fundos denominados “Estruturados” 

 

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão  

Valores Mobiliários admitidos a constar da carteira dos Fundos de Investimento, tais como 
Cotas de Fundos, Ações, Títulos Públicos, dentre outros admitidos na regulamentação 
aplicável. 

 

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

 

A Sociedade não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja gestor.  

6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela 
empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, 
destacando: 

 

a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais 
atividades; e  

 

Não Aplicável tendo em vista a sociedade não exercer outras atividades.  

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.  

 

Conforme Organograma previsto no item 7.2., o controlador da Sociedade, detentor de é o Sr. 
JOÃO CARLOS FALBO MANSUR, acima qualificado. 

(i) Sociedades que prestam serviço no Mercado de Capitais: 

(1) Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 
34.829.992/0001-86, a qual presta os serviços de Securities Services. 

(2) Reag Gestora de Recursos S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 18.606.232/0001-53, a qual é a 
responsável pela gestão de fundos líquidos; 

 



(3) Reag Administradora de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.º 23.863.529/0001-34, 
a qual é responsável pela Administração de FIPs e Gestão de Fundos Estruturados; 

(4) REAG Securities - Securitizadora de Créditos S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 
20.451.953/0001-83, a qual é responsável por analisar, coordenar e executar processos de 
securitização de ativos imobiliários e do agronegócio para clientes finais do “Grupo Reag”. 

A Reag WM está inserida no Grupo Reag e sua estrutura organizacional do foi concebida de 
forma a atender exclusivamente o seu cliente final (Cotista) do segmento Wealth Management. 

Dessa forma, sempre foi observado o rigor necessário no cumprimento da política de gestão 
de conflitos de interesses, fundamental para a preservação dos interesses dos clientes e da boa 
imagem do Grupo Reag. 

O Grupo Reag e, consequentemente, a Reag WM mantém uma estrutura nas quais as 
atividades de supervisão e controle estão claramente definidas e integralmente segregadas de 
outras áreas que possam representar conflito de interesses, propiciando-lhes uma adequada 
independência. 

Assim, não obstante o Grupo Reag atuar em uma gama variada de atividades de mercado de 
capitais, tais como gestão de recursos de terceiros, que apresentam potenciais conflitos de 
interesses com a atividade de administração fiduciária, os mesmos critérios e rigor 
relativamente à segregação de atividades da Reag WM se aplicam a todas as outras empresas 
do Grupo Reag. 

Reforçam ainda o comprometimento com as melhores práticas a existência de políticas, 
circulares e controles internos, que buscam detalhar as regras e procedimentos a serem 
adotados em situações de conflitos de interesses dentro da Reag WM e com outras empresas 
do Grupo Reag. 

Tais políticas, circulares e controles internos vinculam e se aplicam a todos os colaboradores 
do Grupo Reag, no melhor interesse dos clientes, do mercado e do próprio Grupo Reag, 
devendo as regras e princípios neles descritos serem observados pelos colaboradores não 
apenas em suas atividades dentro do Grupo Reag, mas também em outros negócios nos quais 
eventualmente possuam participação de qualquer natureza. 

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos4 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) 

 

Não aplicável no momento.  

b. número de investidores, dividido por:  

i. pessoas naturais  

Não aplicável no momento.  

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



ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)  

Não aplicável no momento.  

iii. instituições financeiras  

Não aplicável no momento.  

iv. entidades abertas de previdência complementar  

Não aplicável no momento.  

v. entidades fechadas de previdência complementar  

Não aplicável no momento.  

vi. regimes próprios de previdência social  

Não aplicável no momento.  

vii. seguradoras  

Não aplicável no momento.  

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil  

Não aplicável no momento.  

ix. clubes de investimento  

Não aplicável no momento.  

x. fundos de investimento   

Não aplicável no momento.  

xi. investidores não residentes 

Não aplicável no momento. 

 

xii. outros (especificar)  

Não aplicável no momento.  



c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre 
fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não 
qualificados)  

 

Não aplicável no momento.  

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos 
financeiros no exterior 

 

Não aplicável no momento.  

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) 
maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) 

 

Não aplicável no momento.  

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre 
investidores: 

 

i. pessoas naturais  

Não aplicável no momento.  

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) 

Não aplicável no momento. 

 

iii. instituições financeiras  

Não aplicável no momento.  

iv. entidades abertas de previdência complementar  

Não aplicável no momento.  

v. entidades fechadas de previdência complementar  

Não aplicável no momento.  

vi. regimes próprios de previdência social  

Não aplicável no momento.  

vii. seguradoras  



Não aplicável no momento.  

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil  

Não aplicável no momento.  

ix. clubes de investimento  

Não aplicável no momento.  

x. fundos de investimento  

Não aplicável no momento.  

xi. investidores não residentes  

Não aplicável no momento.  

xii. outros (especificar)  

Não aplicável no momento.  

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

 

a. ações  

Não aplicável no momento.  

b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas 
jurídicas não financeiras 

 

Não aplicável no momento.  

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras  

Não aplicável no momento.  

d. cotas de fundos de investimento em ações  

Não aplicável no momento.  

e. cotas de fundos de investimento em participações  



Não aplicável no momento.  

f. cotas de fundos de investimento imobiliário  

Não aplicável no momento.  

g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios  

Não aplicável no momento.  

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa  

Não aplicável no momento.  

i. cotas de outros fundos de investimento  

Não aplicável no momento.  

j. derivativos (valor de mercado)  

Não aplicável no momento.  

k. outros valores mobiliários  

Não aplicável no momento.  

l. títulos públicos  

Não aplicável no momento.  

m. outros ativos  

Não aplicável no momento.  

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores 
mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de 
administração fiduciária 

Item Facultativo 
para Gestor 

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes  

Não há outras informações que a Sociedade julgue relevantes que não tenham sido divulgadas.  

7. Grupo econômico  



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

 

a. controladores diretos e indiretos  

A empresa é uma subsidiária integral de REAG INVESTIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ 
sob o n.º 10.452.416/0001-02. 

 

b. controladas e coligadas  

A Sociedade não possui sociedades controladas.  

São consideradas sociedades coligadas da Companhia, visto que o controlador, JOÃO 
CARLOS FALBO MANSUR, detém participação societária superior a 10% (dez por cento), 
as seguintes sociedades a seguir listadas: (1) LUMABE PARTICIPACOES LTDA., inscrita no 
CNPJ sob o nº 34.032.320/0001-45; (2) AFT-K PARTICIPACOES LTDA., inscrita no CNPJ 
sob o nº 35.064.358/0001-62; (3) REAG INVESTIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ sob o 
nº 10.452.416/0001-02; (4) BLUM PARTICIPACOES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
34.995.011/0001-70. 

 

c. participações da empresa em sociedades do grupo   

A Sociedade não possui participação em sociedades do grupo.  

d. participações de sociedades do grupo na empresa   

A Sociedade é subsidiária integral de Reag Investimentos S.A., inscrita no CNPJ sob o n.º 
10.452.416/0001-02. 

 

e. sociedades sob controle comum  

(1) LUMABE PARTICIPACOES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 34.032.320/0001-45; (2) 
AFT-K PARTICIPACOES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 35.064.358/0001-62; (3) 
REAG INVESTIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 10.452.416/0001-02; (4) BLUM 
PARTICIPACOES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 34.995.011/0001-70. 

 

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. 

 

Item constante como Anexo II.  

8. Estrutura operacional e administrativa5  

 
5 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, 
caso exerça outras atividades.  



8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme 
estabelecido no seu contrato ou estatuto social e regimento interno, 
identificando: 

 

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico  

A Sociedade é administrada por 2 (dois) diretores, quais sejam: (i) o Diretor de Administração 
de Carteiras – Gestão de Recursos, será pela administração de carteiras / gestão de portfólio; 
(ii) o Diretor de Compliance, que será responsável pela implementação e cumprimento de 
regras, procedimentos e controles internos e pela aplicação e cumprimento das normas 
relativas à prevenção da lavagem de dinheiro.  

A Diretoria responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários possui um 
departamento técnico é liderado pelo próprio Diretor, a quem se subordinam 3 (três) pessoas.  

A Diretoria responsável pelo cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e 
pela aplicação e das normas relativas à prevenção da lavagem de dinheiro é composta pela 
própria Diretora, a quem se subordinam 2 (duas) pessoas e, no tocante a gestão de risco, se 
subordina mais 1(uma) pessoa..  

Ademais, a Sociedade possui 03 (três) comitês internos, a saber: 

(i) Comitê de Investimentos, responsável pela análise e monitoramento dos ativos dos fundos 
apresentadas pelo respectivo gestor;  

(ii) Comitê de Compliance e Riscos, responsável por analisar o comportamento do risco dos 
fundos de investimento administrados pela Sociedade, bem como revisar os processos internos 
e propor melhorias, conforme o caso; e 

(iii) Comitê de Produtos, responsável pelas definições de estratégias comerciais e de 
distribuição, estruturação de operações e de novos produtos, metas comerciais, 
posicionamento estratégico perante concorrentes, aderências às normas de autorregulação, 
bem como responsável por aprovar os limites, critérios e características dos produtos, sejam 
atuais ou novos. 

 

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que 
são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas 
decisões 

 

(i) Comitê de Investimentos, será composto pelo Diretor responsável pela atividade de 
administração de carteiras, pelo Diretor responsável pelo cumprimento de regras, 
procedimentos e controles internos, por um representante do Departamento Jurídico e por 
um representante da área Comercial (Sales) e se reunirá, ordinariamente, quando do 
encerramento de cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que convocado. Suas reuniões 
serão documentadas por meio da lavratura de atas de reunião, que serão arquivadas na sede da 
Sociedade;  

(ii) Comitê de Compliance e Riscos, será composto pelo Diretor responsável pela atividade de 
administração de carteiras, pela Diretora responsável pelo cumprimento de regras, 
procedimentos e controles internos e por um representante do Departamento Jurídico, e se 

 



reunirá, ordinariamente, 01 (uma) vez ao mês e, extraordinariamente, sempre que convocado. 
Suas reuniões serão documentadas por meio da lavratura de atas de reunião, que serão 
arquivadas na sede da Sociedade; e; 

(iii) Comitê de Produtos, será composto pelo Diretor responsável pela atividade de 
administração de carteiras, pela Diretora responsável pelo cumprimento de regras, 
procedimentos e controles internos e por um representante do Departamento Jurídico, e se 
reunirá, ordinariamente, 01 (uma) vez ao mês e, extraordinariamente, sempre que convocado. 
Suas reuniões serão documentadas por meio da lavratura de atas de reunião, que serão 
arquivadas na sede da Sociedade; e; 

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

 

A Sociedade, no que se refere à gestão de recursos, é administrada por 2 (dois) diretores: (i) o 
Diretor de administração de carteira de valores mobiliários, distribuição de cotas dos fundos 
de investimento que administra e suitabilty; e (ii) o Diretor responsável pelo cumprimento de 
regras, procedimentos e controles internos e prevenção à lavagem de dinheiro, a qual 
representará a sociedade administrativamente.  

 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura 
administrativa da empresa, desde que compatível com as informações 
apresentadas no item 8.1. 

 

Por se tratar de item facultativo, a Sociedade optou por não inserir organograma de sua 
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: Fabiana Franco Robert Krause 

Idade: 49 44 

Profissão: Advogada Administrador de Empresas 

CPF: 146.628.238-03 700.434.111-93 

Cargo: Diretor de Compliance Diretor de Administração de 
Carteiras 

Data da Posse: 28/01/2021 28/01/2021 

Prazo de 
Mandato: 

Indeterminado Indeterminado 

 



Outros cargos ou 
funções exercidas 
na empresa: 

Diretor de Compliance, Gestão 
de Risco e Diretor 
Administrativo da Sociedade 

Diretor de Administração de 
Carteiras  

 

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

 

a. currículo, contendo as seguintes informações:  

i. cursos concluídos;  

2003 Participação no Programa da Comissão de Cooperação Internacional da 
FEA-USP (Universidade de São Paulo). Especialização em planejamento estratégico e 
econometria. 

2001 - 2003 Universidade Friedrich-Alexander de Erlangen-Nürnberg - Mestrado 
(Diplom-Kaufmann) em Administração de Empresas, com especialização em finanças. 
Certificado adicional em Estudos Internacionais - Espanha e América Latina. Cursos 
avançados nos idiomas inglês, espanhol, francês e português. 

2000 - 2001  Institut d´Etudes Politiques de Strasbourg - Graduação em Ciências 
Políticas (Di-plôme de l´IEP). Disciplinas eleitas: Comércio e Relações Internacionais. 

1997- 2000 Universidade de Erlangen-Nürnberg - Pré-graduação (Vordiplom: 
primeiro ciclo de estudos concluído) em Ciências Sociais e em Administração de Empresas. 

 

ii. aprovação em exame de certificação profissional  

2020  Certificação CGA da ANBIMA. 

2004 - 2006 Aprovação no programa Chartered Financial Analyst (CFA). CFA 
charter holder desde janeiro de 2007. 

 

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

 

• nome da empresa  

Grupo Reag Investimentos  

• cargo e funções inerentes ao cargo   

Gestor de Fundos Estruturados  

• atividade principal da empresa na qual tais 
experiências ocorreram 

 



Gestão de Fundos de Investimento  

• datas de entrada e saída do cargo  

11/ 2020 a atual  

• nome da empresa  

Hemisfério Sul Investimentos  

• cargo e funções inerentes ao cargo   

Associado - Gestor e analista sênior de investimentos para fundos de crédito high yield  

• atividade principal da empresa na qual tais 
experiências ocorreram 

 

Gestão de Fundos de Investimento  

• datas de entrada e saída do cargo  

04/2018 a 02/2020  

• nome da empresa  

Fitch Ratings  

• cargo e funções inerentes ao cargo   

Diretor de Crédito na área de Finanças Estruturadas LatAm.  

• atividade principal da empresa na qual tais 
experiências ocorreram 

 

Agência de Rating  

• datas de entrada e saída do cargo  

08/2010 a 03/2018  

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e 
cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta 
Instrução, fornecer: 

 



a. currículo, contendo as seguintes informações:  

i. cursos concluídos;  

Graduada em Direito pela PUC / 1998  

Graduada em Administração de Empresas pela USP / 1995 
 

ii   aprovação em exame de certificação profissional (opcional)  

ii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 
anos, indicando: 

 

• nome da empresa  

Grupo Reag Investimentos  

• cargo e funções inerentes ao cargo   

Diretora Administrativa, de Compliance e Riscos  

• atividade principal da empresa na qual tais 
experiências ocorreram 

 

Gestão de Fundos de Investimento  

• datas de entrada e saída do cargo  

10/2016 a atual  

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não 
seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer: 

Não Aplicável – 
Mesmo diretor 
acima 

a. currículo, contendo as seguintes informações:  

i. cursos concluídos;  

ii. aprovação em exame de certificação profissional  

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

 

• nome da empresa  



• cargo e funções inerentes ao cargo   

• atividade principal da empresa na qual tais 
experiências ocorreram 

 

• datas de entrada e saída do cargo  

8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de 
cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no 
item 8.4, fornecer: 

Não aplicável – 
Sociedade não faz 

distribuição 

a. currículo, contendo as seguintes informações:  

i. cursos concluídos;  

ii. aprovação em exame de certificação profissional  

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

 

• nome da empresa  

• cargo e funções inerentes ao cargo   

• atividade principal da empresa na qual tais 
experiências ocorreram 

 

• datas de entrada e saída do cargo  

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

 

a. quantidade de profissionais  

4 (quatro) profissionais, sendo um deles o Diretor de Administração de Carteiras.  

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes  

O Diretor é responsável pela administração de recursos, pela definição das estratégias e tomada 
de decisões de investimento e pela definição das informações a respeito do ativo objeto da 
prestação da gestão de valores mobiliários, com base entre outras, nas informações fornecidas 
pelos colaboradores.  

Os demais colaboradores são responsáveis pela análise e avaliação de investimentos como 
alocação entre os diferentes ativos e posições das carteiras sob gestão, além de monitorar os 

 



mercados, avaliar e selecionar potenciais gestores para fins de aplicação em cotas de fundos de 
investimento, dar suporte à gestão de ativos, captar dados no mercado, confeccionar relatórios 
e acompanhar as rentabilidades das carteiras e ativos no mercado. 

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

 

A sociedade utiliza os sistemas AMPLIS e Britech. O AMPLIS é uma plataforma de 
gerenciamento de fundos de investimento, que possui sistema de controle de ativos e cálculos 
de cotas, no qual são processados os ativos de Renda Fixa, Renda Variável, Mercado Futuro, 
SWAP e Cota de Fundos de Investimento, consolidando todas as informações e apurando o 
patrimônio diário e o valor da cota diária. O Amplis possibilita a emissão de extratos e de 
relatórios de cálculo da composição da carteira diária, demonstrativos de caixa, demonstrativos 
de cálculo das taxas de administração, custódia, gestão e performance. 

A plataforma Britech módulos Atlas/MARKET RISK e Atlas/LIQUID RISK, conhecida 
como “Britech HUB”, é um website com recursos dos módulos de software Atlas/MARKET 
RISK e Atlas/LIQUID RISK, Versão 1.05. A plataforma oferece ferramentas para gestão de 
risco de mercado, de liquidez e de compliance dos fundos, entre as quais: VaR Paramétrico, 
Cenários de estresse BMF, Composição de carteira por setor e instrumento, Regras de 
enquadramento, Liquidez para ativos da carteira, Fator de dispersão/concentração de cotistas, 
Teste de Stress, Relatórios integrados com Excel, Trilha de auditoria, Regras por usuário, 
Permissões customizadas, Upload do histórico do passivo.A plataforma pode ser acessada pela 
Web, através de qualquer browser compatível com Microsoft Internet Explorer IE versão 11 
(ou superior). 

Rotina e Procedimentos: Toda e qualquer operação deve ser feita pelo intermédio dos sistemas 
AMPLIS e JCOT, a rotina é simples e gerida pelo sistema. Como qualquer sistema de controle, 
as informações devem ser imputadas no sistema gerido por ele. O próprio sistema ajudará a 
fazer a gestão dando ao operador o controle dos ativos e dos cotistas. 

 

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  

3 (três) profissionais, sendo um deles a Diretora de Compliance  

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes  

Cumprimento das questões regulatórias da CVM, da Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais, bem como das disposições das políticas e manuais do 
Grupo Reag.  

 



O departamento de Compliance também realiza pesquisas de backgound checking de novos 
clientes e parceiros, além de esclarecer dúvidas de pontos regulatórios levantados pelos 
Colaboradores. 

 

Também realiza o monitoramento dos ativos dos fundos e realiza testes periódicos de eficácia 
dos controles internos do Grupo Reag. 

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

 

A Sociedade utiliza o sistema Compliasset para controle e acompanhamento de todas as rotinas 
e procedimentos para o cumprimento do quanto disposto na regulamentação em vigor e em 
seus Manuais, bem como para monitoramento e fiscalização do cumprimento, pelos 
colaboradores, administradores e custodiantes dos fundos geridos pela Sociedade, da Política 
de Combate à Lavagem de Dinheiro da Sociedade, tudo em conformidade definido no Manual 
de Compliance.  

Todo o conteúdo que está na rede da Sociedade, bem como computadores e arquivos pessoais 
salvos podem ser acessados caso os administradores da Sociedade julguem necessário. Da 
mesma forma, mensagens de correio eletrônico e conversas telefônicas e conversas telefônicas 
de colaboradores poderão ser gravadas e, quando necessário, interceptadas e escutadas, sem 
que isto represente violação da privacidade dos colaboradores já que tratam de ferramentas 
disponibilizadas pela Sociedade.  

Adicionalmente, será realizado um monitoramento semestral sobre uma amostragem 
significativa dos colaboradores, escolhida aleatoriamente pela Diretora de Compliance, para 
que sejam verificados os arquivos eletrônicos, inclusive e-mails, com o objetivo de verificar 
possíveis situações de descumprimento às regras contidas no Manual de Compliance. 

 

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

 

A Diretora responsável pelo Compliance exerce suas atividades com independência e 
autonomia, tendo discricionariedade para tomar as decisões, não se subordinando à equipe de 
gestão de investimentos. 

 

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

 

a. quantidade de profissionais  

2 (dois) profissionais, sendo um deles a diretora de gestão de riscos, que conta com o auxílio 
de um analista sênior. 

 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes  



Gestão e controle de risco de mercado, crédito e liquidez das carteiras dos fundos de 
investimento sob gestão do Grupo Reag. 

 

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

 

O Grupo Reag obtém informações das carteiras de seus fundos geridos através de acessos de 
consulta às plataformas BRITECH-PAS, desenvolvida pela BRITECH, e AMPLIS, 
desenvolvida pela TOTVS Financial Services, cujos dados são inseridos pelos administradores 
dos respectivos fundos. Os referidos acessos permitem consulta aos ativos das carteiras dos 
fundos, patrimônio, valor da cota diária, demonstrativos de caixa, incluindo taxas de 
administração, custódia, gestão e performance. 

Quanto aos passivos, o Grupo Reag obtém informações de cotistas de seus dos fundos geridos 
através de acessos de consulta ao módulo de Relatórios de Cotista da plataforma BRITECH-
PAS, desenvolvida pela BRITECH, e ao JCOT, plataforma desenvolvida pela TOTVS 
Financial Services, cujos dados são inseridos pelos administradores dos respectivos fundos. Os 
referidos acessos permitem consulta às informações de cadastro de cotistas, com sua posição 
nos fundos de investimento expressa em quantidade de cotas e valores financeiros. 

 

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

 

Na estrutura da gestora, tanto a área de gestão de risco quanto sua respectiva diretora não se 
subordinam à equipe de gestão de investimentos, razão pela qual possuem total autonomia no 
exercício de suas atividades. 

 

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: 

Item Facultativo 
para Gestor 

a. quantidade de profissionais  

b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos 
envolvidos 

 

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

 

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de 
cotas de fundos de investimento, incluindo: 

Não Aplicável – 
Sociedade não atua 

na Distribuição 

a. quantidade de profissionais  



b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes  

c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na 
distribuição de cotas 

 

d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos 
equipamentos e serviços utilizados na distribuição 

 

e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos 
envolvidos 

 

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes  

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 

 

Acreditamos que um modelo de remuneração simples e transparente beneficia o cliente, o que 
em última análise, é de nosso interesse. 

Para tanto, conceituamos nossa estrutura de fees como um relationship fee: 

O relationship fee ajuda a minimizar eventuais conflitos na decisão de alocação, uma vez que 
a alocação, ou seleção de ativos, não tem qualquer influência na nossa remuneração; 

Baseado não apenas na quantidade de recursos sob nossa responsabilidade, mas também 
levando em conta a complexidade dessa gestão; 

Eventuais outros benefícios como comissões ou mark-ups, se existentes, são revertidos 
integralmente aos clientes. 

 Tabela Indicativa: 

 
(*) Valores indicativos, assumindo 1 FIM exclusivo/restrito ou carteira administrada. 
Estruturas mais complexas ou com provedores de serviços externos ao Grupo Reag, os valores 
podem mudar. 

 



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: 

Não Aplicável – 
Empresa em 
Constituição 

a. taxas com bases fixas  

b. taxas de performance  

c. taxas de ingresso  

d. taxas de saída  

e. outras taxas  

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes  

10. Regras, procedimentos e controles internos  

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

Item Facultativo 
para Gestor 

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

 

Os custos das transações são previamente acordados com as corretoras e contratualmente 
determinados. Para monitoramento utilizamos planilhas internas de controle além de contar 
com o monitoramento paralelo do administrador fiduciário, que efetua o acompanhamento se 
os valores pagos em cada operação estão de acordo com os percentuais de devolução de 
corretagem acordados nos contratos. 

 

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

 

A Companhia não incentiva o recebimento ou oferecimento de brindes e presentes, seja de 
parceiro, distribuidor, prestador de serviços ou clientes. 

 

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

 

A Sociedade possui 2 (dois) sistemas automáticos de back-up (salvamento de informações) da 
rede de arquivos, que replica os dados automaticamente na “nuvem”. 

Neste sentido, o plano de continuidade tem sua sustentação básica composta pelos 
procedimentos de cópia de base de dados e a respectiva guarda destas cópias em local seguro.  

 



Cada tipo de arquivo irá exigir um tipo de cópia, entretanto, numa primeira abordagem, 
podemos distinguir entre os dois tipos de arquivo: os arquivos de uso corporativo e os arquivos 
de uso pessoal. Independentemente do tipo de arquivo, sua cópia e a respectiva armazenagem 
desta cópia é uma exigência do plano de continuidade de negócio, conforme política de 
segurança estabelecida.  

As cópias (backups) de todas as bases de dados corporativas devem ser feitas com frequência 
definida no plano de continuidade e/ou política de segurança de informação.  

A guarda deve ser feita em local seguro, com uma distância geográfica mínima que evite que 
problemas nas instalações tenham repercussão no local de guarda de cópias (ou vice-versa).  

A Sociedade possui uma parceria com o prestador de gerenciamento de serviços de TI, que 
mantém disponível uma sala preparada com quatro posições de trabalho completas, equipadas 
com energia elétrica, infraestrutura de cabos de rede e telefonia em um ambiente controlado.  

A Sociedade forneceu 4 computadores modelo HP all-in-one, que estão desligados e 
disponíveis para situações de desastre, estes equipamentos serão utilizados para recuperar o 
ambiente. 

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

 

O monitoramento da liquidez dos ativos financeiros detidos pelas Carteiras de Investimento  
ou Fundos Geridos busca analisar a compatibilidade do nível de liquidez das posições dos 
fundos de investimento com seus respectivos prazos de pagamento de resgate e o 
cumprimento de suas obrigações estabelecidas no respectivo regulamento. 

A análise inclui os depósitos de margem esperados bem como outras garantias exigíveis, 
adicionalmente aos valores de resgate esperados em condições ordinárias e estimados para 
condições atípicas, levando-se em conta o grau de dispersão da propriedade das cotas das 
Carteiras de Investimento ou Fundos Geridos. 

Conforme nossas premissas de negócio, as Carteiras de Investimento ou Fundos Geridos pela 
Sociedade serão, quase em sua totalidade, constituídos sob a forma de condomínio fechado, 
destinados a um único cotista ou grupos bastante restritos de cotistas. Nossa política de 
liquidez tem como premissa analisar as características específicas das Carteiras de Investimento 
ou Fundos Geridos, os quais não apresentam grande pulverização de ativos, tampouco de 
cotistas, bem como, considera o fato de que o mercado secundário de determinados ativos é 
avaliado apenas mensalmente. A Sociedade considera o gerenciamento de riscos como um 
processo dinâmico, contínuo e interativo, que assume duas formas distintas, porém 
intimamente relacionadas: (i) risco de liquidez de ativos ou de mercado; e (ii) risco de liquidez 
de funding ou de fluxo de caixa. Por meio de análise semanal da liquidez das Carteiras de 
Investimento ou Fundos Geridos é possível mensurar o risco decorrente da falta de 
contrapartes em número suficiente ou do interesse do mercado em negociar a quantidade 
desejada de uma posição, de forma a evitar ou minimizar a volatilidade anormal o seu preço. 

 

10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o 
cumprimento das normas específicas de que trata o inciso I do art. 

 



30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de 
investimento de que seja administrador ou gestor 

Apesar da Sociedade não realizar a atividade de distribuição de cotas dos fundos sob sua gestão,  
o Grupo Reag possui Política de Conheça seu Cliente e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 
de Combate ao Financiamento do Terrorismo, Política de Distribuição de Cotas e Suitability, 
e Manual de Cadastro de Cotistas.  

 

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de 
computadores na qual podem ser encontrados os documentos 
exigidos pelo art. 14 desta Instrução 

 

www.reag.com.br  

11. Contingências6  

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que 
não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, 
que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando: 

 

a. principais fatos  

b. valores, bens ou direitos envolvidos  

Não aplicável, tendo em vista a inexistência de processos judiciais, administrativos ou arbitrais 
que a Sociedade figure no polo passivo. 

 

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que 
não estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela 
administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo 
passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando: 

 

a. principais fatos  

b. valores, bens ou direitos envolvidos  

Não aplicável, considerando que o diretor responsável pela administração de carteiras de 
valores mobiliários não figura em nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral e que 
afetem a sua reputação profissional. 

 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos 
itens anteriores 

 

 
6 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, 
caso exerça outras atividades.  



Não há outras informações que a Sociedade julgue relevantes e que não tenham sido 
divulgadas. 

 

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  

b. valores, bens ou direitos envolvidos  

Não aplicável, considerando que não foi prolatada nenhuma condenação judicial, 
administrativa ou arbitral, transitada em julgado, 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  

b. valores, bens ou direitos envolvidos  

Não aplicável, considerando que não foi prolatada nenhuma condenação judicial, 
administrativa ou arbitral, transitada em julgado, em que a Sociedade tenha figurado no polo 
passivo. 

 

 
  



ANEXO I 
DECLARAÇÃO DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS 

 

 
ROBERT KRAUSE, alemão com visto permanente no Brasil, casado, administrador de empresas, portador 
da carteira de registro nacional migratório CRNM n.º V361604-5, inscrito no CPF sob o n° 700.434.111-93, 
residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório comercial na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima nº 2.277, 17º andar, Conjunto 1.702, Jardim Paulistano, na qualidade de Diretor Responsável pela 
administração de carteiras de valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM n.º 558/15, conforme 
atualizada, estando devidamente autorizado para tanto, conforme o Ato Declaratório n.º 18.054, expedido pela 
CVM em 27 de agosto de 2020:  
 
a. não sofreu acusações decorrentes de processos administrativos, bem como quaisquer punições, 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;  
 
b. não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades 
autorizadas a funcionar pelos órgãos citados na letra “a” acima;  
 
c.  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;  
 
d. não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;  
 
e. não está incluído em cadastro de serviços de proteção ao crédito;  
 
f. não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado 
organizado; e 
 
g. não tem contra si títulos levados a protesto. 
 
São Paulo, 25 de junho de 2021 
 

 
_____________________________________________________________________ 

ROBERT KRAUSE  
Diretor de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários da Companhia 

 
  



ANEXO II 
ORGANOGRAMA SOCIETÁRIO 
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