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ANEXO 15-II 

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro) 

 

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 

Bruno Otavio Claudino dos 

Santos – Diretor responsável por 

Regras, Políticas, Procedimentos e 

Controles Internos CVM 558. 

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 Ver Anexo I – “Declaração dos 

Diretores” 

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 

Ver Anexo I – “Declaração dos 

Diretores” 

2. Histórico da empresa1  

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa EM 2005, OS SÓCIOS RAFAEL 
SA E LEONARDO FRACAO, 
INICIARAM COM UM 
TERCEIRO AMIGO UM 
CLUBE DE INVESTIMENTO 
PARA ADMINISTRAREM 
SEUS PROPRIOS RECURSOS.  
COM O PASSAR DO TEMPO 
MAIS AMIGOS E FAMILIARES 
FORAM SE JUNTANDO AO 
CLUBE. ASSIM, OS SÓCIOS 
RAFAEL E LEONARDO, 

                                                           
1 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso 
exerça outras atividades.  
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BUSCANDO UMA MAIOR 
PROFISSIONALIZAÇÃO,  
CONSTITUÍRAM UM AGENTE 
AUTÔNOMO PARA A 
DISTRIBUIÇÃO DE FUNDOS 
DA EMPRESA CAPITÂNIA S/A 
EM 2007.  
EM 2008 JUNTARAM-SE OS 
ATUAIS SÓCIOS GABRIEL 
BARBOSA E BRUNO 
CLAUDINO PARA 
TRABALHAREM COMO 
AGENTES AUTÔNOMOS, 
CONSTITUINDO A SWG 
AGENTES AUTÔNOMOS, QUE 
TRABALHOU COM A 
CORRETORA BRADESCO 
DESDE ENTÃO.  
COMO A FAMILIA DO SOCIO 
LEONARDO FRACAO 
VENDEU A EMPRESA QUE 
ERA DONA, GERANDO UM 
EVENTO DE LIQUIDEZ E 
TAMBEM UMA DEMANDA 
PELA GESTAO DE SEUS 
RECURSOS, ATÉ A DATA DE 
HOJE, ESTA DEMANDA TEM 
SIDO SUPRIDA NO 
RELACIONAMENTO COM OS 
BANCOS QUE A FAMILIA É 
CLIENTE. 
COM A DEMANDA DE 
OUTRAS PESSOAS, SURGIU A 
NECESSIDADE DE ABRIR 
UMA GESTORA PARA QUE 
ESTA GESTAO SEJA FEITA 
DE UMA FORMA MAIS 
PROFISSIONAL. O CLUBE DE 
INVESTIMENTOS, TAMBÉM 
RECEBE A DEMANDA DE 
VÁRIAS PESSOAS QUE 
QUEREM INGRESSAR, MAS 
PELA ESTRUTURA 
SIMPLIFICADA DO CLUBE, 
SURGE A NECESSIDADE DE 
TRANSFORMA-LO EM UM 
FUNDO. 
ASSIM, ENTROU NA 
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SOCIEDADE ASTIR BRASIL, 
QUE FOI DIRETOR 
FINANCEIRO DA EMPRESA 
SULTEPA S/A POR MAIS DE 
20 ANOS, COM LARGA 
EXPERIÊNCIA NO MERCADO 
DE CAPITAIS, PARA ATUAR 
COMO O GESTOR 
CREDENCIADO JUNTO À 
CVM. 

POR FIM, GUILHERME 

PARTEL INGRESSOU NA 

EMPRESA E PASSOU A 

TRABALHAR NA ÁREA DE 

ANÁLISE. EM 25 DE 

FEVEREIRO DE 2015, SR. 

ASTIR BRASIL SANTOS E 

SILVA DEIXOU A EMPRESA E 

GABRIEL RODRIGUES 

BARBOSA ASSUMIU COMO 

GESTOR.  

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 

ENTRADA DOS SÓCIOS GABRIEL 

RODRIGUES BARBOSA, BRUNO 

OTÁVIO CLAUDINO, ASTIR BRASIL 

SANTOS E SILVA E GUILHERME 

PARTEL. POR ÚLTIMO, SAÍDA DO 

ASTIR BRASIL SANTOS E SILVA. 

b. escopo das atividades A ESTRUTURA EMPRESARIAL DA 

NEBRASKA CAPITAL É BASTANTE 

SIMPLES. A EMPRESA NÃO 

PRETENDE TER PARTICIPACOES EM 

OUTRAS EMPRESAS, FOCANDO 

SUA ATIVIDADE NA GESTAO DE 

FUNDOS DE INVESTIMENTO. ESTES 

FUNDOS SERAO COMPOSTOS PARA 

GERIR E INVESTIR O CAPITAL DE 

SEUS SOCIOS E CLIENTES EM DUAS 

PRINCIPAIS CLASSES DE ATIVOS: 
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MERCADO DE ACOES NEGOCIADAS 

NA BOVESPA E EM MERCADOS 

INTERNACIONAIS E TITULOS DE 

RENDA FIXA. A EMPRESA 

PRETENDE TAMBEM TER UM 

NUMERO RESTRITO E ESTAVEL DE 

CLIENTES, PARA QUE SEUS SOCIOS 

FOQUEM SEUS ESFORCOS NA 

ANALISE DE EMPRESAS E 

NEGOCIOS, PROPICIANDO DESTA 

FORMAR MAIOR ACERTIVIDADE 

NOS INVESTIMENTOS QUE SERAO 

REALIZADOS. Em 2019 a empresa 

incluiu a possibilidade da distribuição de 

fundos de investimentos. 

c. recursos humanos e computacionais A empresa partiu de 2 sócios para 

5 sócios atualmente. Em termos 

computacionais a empresa 

acompanhou a evolução 

tecnológica, com base de dados em 

nuvem, sistema de firewall, e 

aquisição de computadores mais 

modernos. 

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos Atualizados de acordo com o 

regulamento vigente 

3. Recursos humanos2   

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as 

seguintes informações:  

 

a. número de sócios 5 

b. número de empregados A Nebraska Capital tem 1 

empregados contratados, a 

secretária; 

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



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil 
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br   

 
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015                                                                                                         5 
 

c. número de terceirizados A Nebraska Capital não tem 

terceirizados. 

d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM 

como administradores de carteiras de valores mobiliários 

e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados 

da empresa 

O sócio Gabriel Rodrigues 

Barbosa é registrado na CVM 

como Administrador de Carteiras e 

valores mobiliários e atua 

exclusivamente pela Nebraska 

Capital. Outro sócio, Bruno 

Claudino também é cadastrado na 

CVM como Administrador de 

Carteiras. 

4. Auditores  

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

a. nome empresarial N/A 

b. data de contratação dos serviços  N/A 

c. descrição dos serviços contratados N/A 

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 

A  receita decorrente de taxa de 

administração em 31/12/2018 é 

suficiente para cobrir os custos e 

investimentos. 

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) 

O Patrimônio Liquido da Nebraska 

Capital representa menos dos que 

os 0,02% dos recursos financeiros 

sob administração, e menos que 

R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais). 

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

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 Nebraska Capital atua com 

gestão discricionária de fundos de 

investimentos e planejamento 

empresarial. 

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.) 

Os produtos geridos pela 

Nebraska Capital são fundos de 

investimentos e carteiras 

administradas. 

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e 

gestão 

A Nebraska Capital foca seus 

esforços na gestão de fundos de 

investimentos. 

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento 

de que seja administrador ou gestor 

A Nebraska Capital atua como 

distribuidor de fundos geridos 

pela própria empresa. 

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  

O objeto social da Nebraska 

Capital prevê além de 

administração de carteiras, as 

atividades de assessoria e 

consultoria nas áreas de 

planejamento financeiro e de 

investimentos e distribuição de 

cotas de fundos de investimentos 

                                                           
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. 
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de seus próprios fundos. 

Entendemos que estas atividades 

listadas são complementares e não 

há conflito 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 Nebraska Capital é uma 

empresa independente não ligada 

a nenhum grupo econômico. 

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) 

Em 31/12/2018 são 45 clientes, 

todos investidores qualificados. 

b. número de investidores, dividido por:  

i. pessoas naturais 42 pessoas naturais 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) 3 pessoas jurídicas 

iii. instituições financeiras Zero 

iv. entidades abertas de previdência complementar Zero 

v. entidades fechadas de previdência complementar Zero 

vi. regimes próprios de previdência social Zero 

vii. seguradoras Zero 

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento 

mercantil 

Zero 

ix. clubes de investimento 0 Clube de Investimento 

x. fundos de investimento  0 Fundos de Investimento 

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

xii. outros (especificar) Zero 

c. recursos financeiros sob administração (total e dividido 

entre fundos e carteiras destinados a investidores 

qualificados e não qualificados)  

Todos os recursos financeiros sob 

administração são qualificados. 

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos 

financeiros no exterior 

R$ 43.137.796,81+19.378.165,09 

= 62.515.961,90 

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 

(dez) maiores clientes (não é necessário identificar os 

nomes) 

R$   57.053.496,40  
 R$   25.464.133,25  
 R$   24.416.456,84  
 R$   18.798.866,21  
 R$   18.236.843,64  
 R$   16.053.587,43  
 R$   16.053.587,43  
 R$   16.053.587,43  
 R$   16.053.587,43  
 R$   15.782.516,90  

 

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre 

investidores: 

 

i. pessoas naturais R$ 290.414.535,08 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) R$ 8.563.637,98 

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 
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ix. clubes de investimento 0 

x. fundos de investimento 0 

xi. investidores não residentes 0 

xii. outros (especificar) 0 

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, 

dividido entre: 

 

a. ações R$ 169.237.330,76 

b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por 

pessoas jurídicas não financeiras 

0 

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas 

financeiras 

0 

d. cotas de fundos de investimento em ações R$ 7.306.764,00 

e. cotas de fundos de investimento em participações 0 

f. cotas de fundos de investimento imobiliário 0 

g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios 0 

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa R$ 18.631.159,98 

i. cotas de outros fundos de investimento R$ 73.690.026,87 

j. derivativos (valor de mercado)  

k. outros valores mobiliários 0 

l. títulos públicos R$ 29.616.720,30 

m. outros ativos 0 

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 
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6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes N/A 

7. Grupo econômico  

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

indicando: 

A Nebraska Capital é uma 

empresa independente não ligada 

a um grupo econômico. 

a. controladores diretos e indiretos N/A 

b. controladas e coligadas N/A 

c. participações da empresa em sociedades do grupo  N/A 

d. participações de sociedades do grupo na empresa  N/A 

e. sociedades sob controle comum N/A 

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 

8. Estrutura operacional e administrativa5  

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 1. Área de Gestão atua no Comitê de 
Gestão e Investimento, responsável 
Gabriel Barbosa. Também diretor de 
Distribuição de Fundos de Investimentos 
2. ÁREA DE COMPLIANCE e 
Controles Internos; 
Atua na vigilância e manutenção das 
práticas das Políticas e Manuais da 
empresa, responsável Luiz Leonardo 
Fração 
3. Área de Análise. Atua na análise e 
avaliação de ativos. Responsável Rafael 
Taddei Sá e Guilherme Partel 

4. Área de RISCO, Programa de 

prevenção a lavagem de dinheiro e 

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

execução de todas as tarefas ligadas a 

gestora. Responsável Bruno Otavio 

Claudino dos Santos 

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com 

que são realizadas suas reuniões e a forma como são 

registradas suas decisões 

COMITÊ DE GESTÃO: 
- SÃO FEITAS REUNIOES 
SEMANAIS NO COMITÊ DE 
GESTÃO PARA A ANÁLISE E 
TOMADA DE DECISÃO DE 
INVESTIMENTOS.  
NESTAS REUNIOES OS ANALISTAS 
APRESENTAM AS ANÁLISES QUE 
REALIZARAM DAS EMPRESAS 
DURANTE A SEMANA.  
É ESTE O MOMENTO ONDE  
ANALISTAS E GESTOR JUNTAM-SE 
PARA CRITICAR E CONTRIBUIR 
COM AS ANALISES DE SEUS 
PARES. 
 NESTAS REUNIÕES ESTÃO 
SEMPRE PRESENTES O GESTOR E 
OS ANALISTAS RESPONSAVEIS 
PELAS ANALISES A SEREM 
APRESENTADAS.  
O REGISTRO DAS DECISOES É 
FEITO DE DUAS FORMAS: 
1)  POR UMA ATA CIRCULADA EM 
EMAIL INTERNO ENTRE ANALISTA 
E GESTOR. 
2) POR UMA PLANILHA DE 
CONTROLE DAS ANALISES. 
NESTA PLANILHA É COLOCADO 
OS PRECOS (COMPRA E VENDA), 
QUANTIDADE E DATAS DE TODAS 
AS ACOES JÁ ANALISADAS PELA 
EMPRESA. NA MAIOR PARTE DAS 
VEZES, UMA VEZ QUE É FEITA A 
ANALISE DE UMA EMPRESA O 
PREÇO NEM SEMPRE É O PREÇO 
DESEJADO PARA COMPRA OU 
VENDA. LOGO, A PLANILHA 
SERVE COMO UMA MEMORIA E 
REFERENCIA PARA O PERIODO EM 
QUE A NEBRASKA AGUARDARÁ 
ATE TER A OPORTUNIDADE DE 
OPERERAR DETERMINADO ATIVO.  
ESTAS ANALISES SÃO REVISADAS 
SEMPRE QUE ALGO RELEVANTE 
OCORRE COM A EMPRESA, OU EM 
SUAS DIVULGACOES DE 
RESULTADO TRIMESTRAL E 
ANUAL. É PARTE INTEGRANTE 
DESTA ANALISE TODO O 
REGISTRO DAS RAZOES PELAS 
QUAIS ESTA SENDO COMPRADA 
OU VENDIDA A EMPRESA, PARA 
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QUE NO DECORRER DOS ANOS 
TENHAMOS ACESSO A QUAIS 
FORAM OS INCENTIVOS QUE NOS 
LEVARAM A TODAS AS DECISOES. 
ALÉM DISSO, SEMANALMENTE É 
VERIFICADA A LIQUIDEZ DAS 
AÇÕES EM CARTEIRA PARA QUE 
AS MESMAS FIQUEM DENTRO DA 
POLÍTICA DE LIQUIDEZ DA 
EMPRESA, OU SEJA, QUE 
QUALQUER POSIÇÃO POSSA SER 
LIQUIDADE EM UM PRAZO 
MÁXIMO DE ATÉ 120 DIAS, 
LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A 
LIQUIDEZ DE MERCADO DE CADA 
ATIVO DOS ÚLTIMOS 24 E 36 
MESES. 
Vale lembrar que como nosso prazo de 
resgate é bastante longo, este parâmetro 
serve apenas de um indicativo sobre a 
liquidez, não sendo uma limite rígido. 
- SÃO FEITAS ADICIONALMENTE 
UMA REUNIÃO MENSAL DESTE 
MESMO COMITE PARA DISCUSSÃO 
DA ESTRATEGIA DE 
INVESTIMENTO DA EMPRESA, 
NÃO SE DISCUTINDO NESTE DIA 
AS ESPECIFICIDADES DAS 
EMPRESAS QUE SÃO ANALISADAS 
NAS REUNIOES SEMANAIS. ESTA 
REUNIAO TEM COMO OBJETIVO 
REVISAR AS PREMISSAS DE 
INVESTIMENTO DA EMPRESA, 
ALGO MAIS GENÉRICO DO QUE 
ANALISAR EMPRESAS EM SI.  
CONSIDERAMOS ESTA REUNIAO 
FUNDAMENTAL PARA 
RENOVARMOS TODOS OS MESES 
AS PREMISSAS QUE NOS LEVAM A 
ESCOLHER COMPRAR OU VENDER 
EMPRESAS. 
 
COMITÊ DE SÓCIOS:  
TODOS OS SEMESTRES O COMITE 
DE SOCIOS SE REUNE PARA QUE 
POSSAMOS DISCUTIR EM UM 
FORUM PROPÍCIO A ESTRATÉGIA 
DA EMPRESA.  
A PRINCIPIO A EMPRESA TEM UMA 
ATIVIDADE ÚNICA - A DE GESTAO 
DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS 
PARA RESTRITOS CLIENTES - MAS 
SEMESTRALMENTE REVISAMOS 
ESTA ESTRATÉGIA DE 
POSICIONAMENTO EM RELACAO 
AOS CLIENTES, BEM COMO 
DISCUTIMOS O ANDAMENTO DAS 
ATIVIDADES PRINCIPAIS DA 



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil 
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br   

 
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015                                                                                                         13 
 

EMPRESA: GESTAO DOS FUNDOS, 
RELACIONAMENTO COM OS 
CLIENTES, CUSTOS 
OPERACIONAIS. 
 
É NESTE FORUM TAMBEM QUE 
VERIFICAMOS A ATUACAO DE 
CADA SÓCIO EM RELACAO AO 
COMPLIANCE DA EMPRESA.  
 
CONSIDERAMOS NECESSÁRIO 
TODO O SEMESTRE, NESTA 
OPORTUNIDADE, REVISAR ESTAS 
ATIVIDADES DESEMPENHADAS 
POR CADA UM, REVISAR TAMBEM 
A LEGISLACAO REFERENTE A 
CADA UMA DELAS E 
ADAPTARMOS AS NECESSIDADES. 
 

CABE RESSALTAR QUE TODA E 

QUALQUER REUNIÃO DA 

EMPRESA GERA UMA ATA FÍSICA 

ASSINADA POR TODOS OS 

PARTICIPANTES DA MESMA, E 

ARQUIVADA EM LOCAIS 

APROPRIADOS. 

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

poderes individuais 

Listados no item 8.1.a. 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura 

administrativa da empresa, desde que compatível com as informações 

apresentadas no item 8.1. 

 

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: 

 

DIRETOR RESPONSÁVEL PELO ITEM 8.4  

a. nome  GABRIEL RODRIGUES 

BARBOSA 

b. idade 39 anos 

c. profissão Engenheiro Civil autorizado a 
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prestar serviços de Administrador 

de Carteiras de Valores 

Mobiliários pelo ato declaratório 

13.877. 

d. CPF ou número do passaporte CPF nº 954.347.390-00 

e. cargo ocupado Diretor  

f. data da posse 17/09/2014 

g. prazo do mandato Indeterminado 

h. outros cargos ou funções exercidos na empresa não 

DIRETOR RESPONSÁVEL PELO ITEM 8.5  

A. nome BRUNO OTAVIO CLAUDINO 

DOS SANTOS 

B. idade  34 ANOS 

C. profissão ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO 

D. CPF ou número do passaporte 004.495.610-03 

E. cargo ocupado DIRETOR 

F. data da posse 19/03/2009 

G. prazo do mandato INDETERMINADO 

H. outros cargos ou funções exercidos na empresa NÃO 

DIRETOR RESPONSÁVEL PELO ITEM 8.6  

a. nome LUIZ LEONARDO ABELIN 

FRAÇÃO 

b. idade  36 ANOS 

c. profissão ENGENHEIRO CIVIL 
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d. CPF ou número do passaporte 004.074.510-48 

e. cargo ocupado DIRETOR 

f. data da posse 23/07/2008 

g. prazo do mandato INDETERMINADO 

h. outros cargos ou funções exercidos na empresa NÃO 

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de 

carteiras de valores mobiliários, fornecer: 

 

a. currículo, contendo as seguintes informações:  

i. cursos concluídos; Engenharia Civil – UFRGS 

(2000-2005) 

ii. aprovação em exame de certificação profissional -Autorizado a prestar serviços de 

Administrador de Carteiras de 

Valores Mobiliários pelo ato 

declaratório 13.877, de 

17/09/2014 

- Certificado ANBIMA – CGA 

(Certificação de Gestores 

da ANBIMA) 10/12/2014 

-Certificado Nacional de 

Professional de Investimentos 

(CNPI) 30/06/2014 

iii. principais experiências profissionais durante os 

últimos 5 anos, indicando: 

Gerdau S.A. (2002 – 2008) 
Gestão de unidades fabris, gestão 
financeira de unidades. 
Chefe região Sul (RS, SC e PR) na 
área da Gerdau Armafer, com 
experiência internacional na unidade 
de New Jersey (EUA). 
Nebraska Capital (2008 até agora). 
Atuou na analise de investimentos e 
se aprimorou para se tornar o gestor 
da empresa. 
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 nome da empresa No item 8.4 a.III 

 cargo e funções inerentes ao cargo  No item 8.4 a.III 

 atividade principal da empresa na qual tais 

experiências ocorreram 

No item 8.4 a.III 

 datas de entrada e saída do cargo No item 8.4 a.III 

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; Engenharia de Produção UFGRS 

(2008) 

ii. aprovação em exame de certificação profissional - Autorizado a prestar serviços de 

Administrador de Carteiras de 

Valores Mobiliários pelo ato 

declaratório 13.848, de 

09/09/2014. 

 

iii. principais experiências profissionais durante os 

últimos 5 anos, indicando: 

Nebraska Capital, diretor da área 

de Gestão de Risco e PPLDFT 

 nome da empresa No item 8.5 a.III 

 cargo e funções inerentes ao cargo  No item 8.5 a.III 

 atividade principal da empresa na qual tais 

experiências ocorreram 

No item 8.5 a.III 

 datas de entrada e saída do cargo No item 8.5 a.III 

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso 

não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer: 
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a. currículo, contendo as seguintes informações:  

i. cursos concluídos; Engenharia Civil UFRGS 2007 

ii. aprovação em exame de certificação profissional - Cerificado de qualificação 

técnica para agente autônomo de 

Investimento 17/08/2008 

iii. principais experiências profissionais durante os 

últimos 5 anos, indicando: 

Nebraska Capital, diretor da área 

de Compliance (2008 – atual) 

 nome da empresa No item 8.6 a.III 

 cargo e funções inerentes ao cargo  No item 8.6 a.III 

 atividade principal da empresa na qual tais 

experiências ocorreram 

No item 8.6 a.III 

 datas de entrada e saída do cargo No item 8.6 a.III 

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: 

 

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

a. quantidade de profissionais 3 profissionais 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 

integrantes 

ANALISE DE 

INVESTIMENTOS, GESTÃO 

DE PORTIFOLIO. 

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

envolvidos 

Economática - O sistema 
Economática é uma ferramenta 
extremamente potente e amigável 
para análise de ações e de fundos. 
Trata-se de um conjunto de 
avançados módulos de análise que 
operam sobre uma base de dados 
de alta confiabilidade. Os usuários 
são analistas de corretoras, 
bancos, asset managers 
independentes, fundações de 
previdência, universidades, áreas 
de relação com investidores e 
investidores particulares. A 
Economática foi fundada em 1986 
e tem sólida presença nos Estados 
Unidos, Brasil, Argentina, Chile, 
México, Peru, Colômbia e 
Venezuela. 
 
Pacote Office (Word; Excel; 
Power Point e Outlook) 
 
A seguir, descrevem-se 
especificamente as atividades e 
procedimentos desenvolvidas pelo 
responsável junto ao Comitê de 
Gestão e Investimento, do qual 
participa desde a criação: 
 

1) O requerente realiza e apresenta 
ao Comitê de Gestão e 
Investimento uma análise do 
levantamento de dados das 
empresas interessados. 
 

2)  Cabe assinalar que este estudo 
leva em conta todas as 
informações destas empresas 
desde os Balanços Patrimoniais, 
DRE, ITR, até as vantagens 
comparativas de seus produtos 



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil 
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br   

 
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015                                                                                                         19 
 

ou serviços.  
 

3) Depois de apresentadas pelo 
gestor, as análises são debatidas 
pelo Comitê. 

Por fim, o requerente é responsável por 
se manter informado e atualizado através 
da leitura e análise de eventuais novas 
informações sobre Balanços 
Patrimoniais, DRE, ITR e notícias da 
imprensa quanto às empresas investidas.  

 

 

8.8. 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 1 profissional 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 

integrantes 

Todas as informações pessoais e 
financeiras de clientes da 
Nebraska Capital contarão com o 
sigilo e privacidade, devendo a 
Nebraska Capital tratar todas as 
informações recebidas como 
sigilosas, não sendo, portanto, 
permitida sua transmissão a 
terceiros, salvo expressa anuência 
do cliente. 
 
Todos os Integrantes da Nebraska 
Capital devem resguardar o sigilo 
e confidencialidade das 
informações relativas a clientes, 
obtidas no desenvolvimento das 
atividades da Nebraska Capital. 
Bem como toda a 
correspondência, interna e 
externa, todos os papéis de 
trabalho, relatórios e pareceres 
relacionados com o exercício da 
função. O sigilo e a 
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confidencialidade devem ser 
mantidos mesmo após o 
rompimento do vínculo com a 
Nebraska Capital pelo prazo de 5 
(cinco) anos contados da data do 
rompimento. 
 
Qualquer Integrante da Nebraska 
Capital que, por decisão de 
autoridade judiciária competente, 
tenha que revelar dados sigilosos 
deverá comunicar imediatamente 
tal fato ao Conselho de Sócios 
para que este possa tomar as 
medidas cabíveis. 
 
É expressamente vedada a 
revelação de estratégias, carteiras, 
fundos e/ou qualquer produto 
administrado ou gerido pela 
Nebraska Capital, bem como de 
qualquer operação em que a 
Nebraska Capital esteja envolvida 
em decorrência de suas atividades. 
 
A Nebraska Capital adota, ainda, 
como parte integrante da Política 
de Confidencialidade a assinatura, 
por cada Integrante da Nebraska 
Capital, do Termo de 
Confidencialidade e Ética (Anexo 
II). 
 
O Termo de Confidencialidade 
garante a preservação de toda e 
qualquer informação referente aos 
clientes, e decisões de 
investimentos. 
 
Qualquer cópia ou download de 
arquivos pertencentes à Nebraska 
Capital que contenham 
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informações confidenciais é 
terminantemente vedado, exceto 
se autorizado pelo responsável 
pela área de Gestão.  
 
O Integrante da Nebraska Capital 
que descumprir o disposto neste 
item estará sujeito à 
responsabilidade civil e criminal, 
bem como a demissão por justa 
causa e/ou exclusão da sociedade. 
 
Conduta em relação aos clientes 
 
Os Integrantes da Nebraska 
Capital devem exercer suas 
atividades com boa fé, 
transparência, probidade, 
diligência e lealdade, sobretudo 
em relação aos clientes. Os 
integrantes da Gestora devem 
seguir os seguintes padrões de 
ética e conduta: 
 

a. Atender os clientes com 
eficiência, respeito e 
cortesia, buscando 
oferecer serviços 
adequados às suas 
necessidades; 

b. Prezar pela transparência 
nas operações realizadas; 

c. Fornecer aos clientes 
informações claras, 
precisas e adequadas, 
alertando-os sobre riscos 
inerentes a cada tipo de 
operação e aplicação em 
que estejam envolvidos. 

d. Manter sigilo sobre 
quaisquer informações 
recebidas ou que venham a 



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil 
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br   

 
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015                                                                                                         22 
 

tomar conhecimento em 
razão do cargo exercido; 

e. Evitar situações de conflito 
de interesse; 

f. Jamais favorecer um 
cliente em detrimento de 
outro; 

g. Colocar os interesses do 
cliente à frente dos seus 
próprios 

 

Conduta em relação ao 
regulamento dos fundos de 
investimentos geridos 

 
Os Integrantes da 
Nebraska Capital devem, 
no que tange a gestão dos 
fundos de investimentos, 
cumprir fielmente o 
regulamento de cada fundo 
ou o contrato previamente 
firmado por escrito com o 
clientes, contrato este que 
deve conter as 
características dos serviços 
a serem prestados, dentre 
as quais se incluem: 
 

 

a.  Política de investimentos a 
ser adotada; 
b. Descrição detalhada da 

remuneração cobrada 
pelos serviços; 

c. Os riscos inerentes aos 
diversos tipos de 
operações com valores 
mobiliários nos mercados 
de bolsa, de balcão, nos 
mercados de liquidação 



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil 
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br   

 
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015                                                                                                         23 
 

futura e nas operações de 
empréstimo de ações que 
pretenda realizar com os 
recursos do cliente; 

d. O conteúdo e a 
periodicidade das 
informações a serem 
prestadas ao cliente; 

e. Informações sobre outras 
atividades que o gestor 
exerça no mercado e 
potenciais conflitos de 
interesse existentes entre 
tais atividades e a 
administração da carteira 
administrada; 

 

Política de Treinamento 
 
Todos os Integrantes da Nebraska 
Capital deverão ter conhecimento 
dos dispositivos constantes da Lei 
nº 9.613, de 03 de Março de 1998, 
que trata dos crimes de “lavagem” 
ou ocultação de bens, direitos e 
valores. Os Integrantes da 
Nebraska Capital envidarão seus 
maiores esforços a fim de coibir 
operações que tenham esse cunho. 
 
A Nebraska Capital manterá 
política específica referente à 
prevenção dos crimes de 
“lavagem” ou ocultação de bens, 
direitos e valores para 
atendimento da legislação 
aplicável. 
 
A Nebraska Capital possui 
Manual de Procedimento para 
Combate e Prevenção à Lavagem 
de Dinheiro, o qual deverá ser 
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revisado anualmente. 
 
A Nebraska Capital conta com 
uma pessoa Responsável pela 
Área de Compliance,  
 
Bimestralmente a Área de 
Compliance realizará reuniões 
com a finalidade de  discutir 
assuntos ligados à lavagem de 
dinheiro, bem como revalidar 
operações executadas. Das 
reuniões serão lavradas Atas ,com 
a assinatura de todos os presentes 
e os temas debatidos. 
 
O treinamento aos Integrantes da 
Nebraska Capital se dará 
anualmente nos termos descritos 
no Manual de Procedimento para 
Combate e Prevenção à Lavagem 
de Dinheiro. 

 

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

envolvidos 

Sistemas de informações no ITEM 

Descritos no ITEM 8.8.c. As 

rotinas e procedimentos estão 

descritos no ITEM 8.9.b 

d. a forma como a empresa garante a independência do 

trabalho executado pelo setor 

Foram criados Políticas e Manuais 

com controle específicos através 

de indicadores e relatórios para 

que a área possa ter a 

independência para o trabalho ser 

executado. 

8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão 

de riscos, incluindo:  

 

a. quantidade de profissionais 1 profissional 
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b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 

integrantes 

Controle de Risco por 

Contraparte, Liquidez, 

Concentração, Crédito, 

informações e operacional. Todos 

descritos de forma detalhada na 

Política de Investimentos e Gestão 

de Risco. 

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

envolvidos 

Economatica, Excel. 

d. a forma como a empresa garante a independência do 

trabalho executado pelo setor 

Via Política de Investimento e 

Gestão de risco foi criado 

relatórios e controles para 

monitoramento total dos riscos a 

serem apresentados de forma 

automática e independente pela 

área. 

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as 

atividades de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da 

escrituração de cotas, incluindo: 

N/A 

a. quantidade de profissionais N/A 

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

envolvidos 

N/A 

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

experiência na atividade 

N/A 

8.11. Fornecer informações sobre a área responsável pela 

distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo: 

 

a. quantidade de profissionais 1 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 

integrantes 

Prospecção e relacionamento com 

clientes; 

c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na Política de Treinamento 



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil 
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br   

 
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015                                                                                                         26 
 

distribuição de cotas  
Todos os Integrantes da Nebraska 
Capital deverão ter conhecimento 
dos dispositivos constantes da Lei 
nº 9.613, de 03 de Março de 1998 
e suas atualizações, que trata dos 
crimes de “lavagem” ou ocultação 
de bens, direitos e valores. Os 
Integrantes da Nebraska Capital 
envidarão seus maiores esforços a 
fim de coibir operações que 
tenham esse cunho. 
 
A Nebraska Capital manterá 
política específica referente à 
prevenção dos crimes de 
“lavagem” ou ocultação de bens, 
direitos e valores para 
atendimento da legislação 
aplicável. 
 
A Nebraska Capital possui 
Manual de Procedimento para 
Combate e Prevenção à Lavagem 
de Dinheiro, o qual deverá ser 
revisado anualmente. 
 
A Nebraska Capital conta com 
uma pessoa Responsável pela 
Área de Compliance,  
 
Bimestralmente a Área de 
Compliance realizará reuniões 
com a finalidade de  discutir 
assuntos ligados à lavagem de 
dinheiro, bem como revalidar 
operações executadas. Das 
reuniões serão lavradas Atas ,com 
a assinatura de todos os presentes 
e os temas debatidos. 
 
O treinamento aos Integrantes da 



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil 
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br   

 
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015                                                                                                         27 
 

Nebraska Capital se dará 
anualmente nos termos descritos 
no Manual de Procedimento para 
Combate e Prevenção à Lavagem 
de Dinheiro. 

 

d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada 

dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição 

A área de distribuição dispõem de 

toda infraestrutura das demais 

áreas da Nebraska Capital e utiliza 

os serviços e controles internos 

para gerenciar o relacionamento 

com os clientes, além dos 

servidores nas nuvens para 

armazenar informações cadastrais, 

registrar operações e obter 

relatórios gerencias. 

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

envolvidos 

Para cadastro das informações dos 

investidores a Nebraska Capital 

utiliza o sistema de interno de 

planilhas e pré-cadastro para 

facilitar o fluxo de informações na 

finalização e conferência dos 

dados. A rotina consiste em obter 

as informações cadastrais dos 

clientes, em consonância com a 

regulação vigente, avaliação da 

capacidade financeira do cliente e 

a origem dos recursos, avaliação e 

identificação do perfil de risco 

para a correta adequação dos 

produtos. Nesse sistema também 

são registradas todas as operações 

executadas pelos clientes. 

8.12. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes N/A 
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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 

Gestão de fundos de 

investimentos e planejamento 

empresarial 

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita 

total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste 

formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos 

clientes em decorrência de: 

 

a. taxas com bases fixas 90,93% 

b. taxas de performance 4,15% 

c. taxas de ingresso 0% 

d. taxas de saída 0% 

e. outras taxas 4,92% 

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes Não há. 

10. Regras, procedimentos e controles internos  

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

prestadores de serviços 

N/A 

10.2. Descrever como os custos de transação com valores 

mobiliários são monitorados e minimizados 

UTILIZAMOS DOIS CRITÉRIOS 
PARA A SELECAO DE 
CORRETORAS, NESTA ORDEM: 
 
1) REPUTACAO DE SERVIÇO E 
SOLIDEZ. 
2) PREÇO 
 
DENTRO DESTES CRITÉRIOS, 
INCIALMENTE TRABALHAREMOS 
COM A CORRETORA ITAÚ 
CORRETORA. UMA VEZ QUE AO 
LIDARMOS COM UMA 
QUANTIDADE GRANDE DE 
VALORES DE NOSSOS CLIENTES, 
ACREDITAMOS QUE SEJA 
NECESSÁRIO PREZAR MUITO PELA 
SOLIDEZ DE NOSSOS PARCEIROS.  
 
COMO ACOMPANHAMENTO, 
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TEMOS CRITÉRIOS INTERNOS E 
SUBJETIVOS PARA MANTER 
NOSSAS PARCEIRAS. ATÉ HOJE, O 
ITAÚ TEM SERVIDO MUITO BEM A 
NOS E A NOSSOS CLIENTES, E POR 
ISSO NÃO TEMOS EXPECTATIVA 
DE MUDANÇA. E, COMO NOSSO 
FIA ESTÃO CUSTODIADOS NO 
ITAÚ, ACABAMOS ABRINDO 
ESPAÇO PARA A CORRETORA DO 
ITAÚ, DADO QUE O PREÇO É 
BASTANTE COMPETÍVEL. 

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

como recebimento de presentes, cursos, viagens etc. 

- Com relação a “Soft Dollar”: 
Os Integrantes da Nebraska 
Capital são proibidos de aceitar 
presentes, prêmios, viagens ou 
qualquer outra forma de 
agradecimento de partes 
interessadas nos negócios da 
empresa, salvo sob o 
consentimento do Comitê de 
Sócios, que deverá ser informado 
imediatamente do acontecimento 
por parte do Integrante da 
Nebraska Capital. Esse 
consentimento deverá dar-se, 
obrigatoriamente, por escrito. O 
Comitê de Sócios deve levar em 
consideração o eventual conflito 
de interesses gerado por tal 
evento. 

 
- Com relação a Rebates, 
Comissões e afins: 
A Nebraska Capital e seus 
Integrantes são proibidos de 
aceitarem qualquer tipo de rebate 
ou comissão em seus negócios.  
Todo Integrante que desconfiar de 
alguma operação deve reportar 
imediatamente ao Diretor de 
Compliance, que no prazo 
máximo de 24 horas deve reportar 
a decisão tomada, podendo ser a 
exclusão do Integrante infrator 
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desta política. 
 
- Com relação a vantagens ou 
benefícios 
A Nebraska Capital deve 
transferir qualquer benefício ou 
vantagem que possa alcançar em 
decorrência de sua condição de 
administrador de carteiras de 
valores mobiliários, observada a 
exceção prevista na norma 
específica de cada fundo de 
investimento. 

 

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de 

negócios e recuperação de desastres adotados 

FALTA ENERGIA ELÉTRICA 
Em caso de falta de energia, os 
computadores da Nebraska Capital 
contam com sistemas de No-Break com 
capacidade de 20 minutos de autonomia, 
o que permite gravar e salvar quaisquer 
tipos de arquivos ou informações que 
estavam sendo processadas no momento 
da falta de energia elétrica. 
TELEFONE INOPERANTE 
Em caso de problemas de telefone, o 
Back Office possui telefone celular 
corporativo, que é disponibilizado ao 
contato com clientes e/ou realizar 
chamadas de emergência. 
INTERNET INOPERANTE 
Em caso de problemas com internet, o 
Back Office possui telefone celular 
(SmartPhone) com a função de internet 
3G, podendo ser utilizado para tal 
emergência. 
REDE LOCAL INOPERANTE 
Em caso de problemas com a rede, o 
Back Office possui dispositivo de 
PenDrive com capacidade de 4G para 
que as informações possam ser gravadas 
nele e posteriormente gravadas nas 
nuvens e na rede.  
ACESSO A GRAVAÇÃO DE VOZ 
INOPERANTE 
Em caso de problemas com acesso a 
gravação de voz, o Back Office tem 
acesso ao HD físico mantido com o 
servidor da gravação de voz que 
armazena todas as gravações efetuadas 
pela empresa. 
COMPUTADORES DANIFICADOS 
Em caso de problemas com os 
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computadores utilizados pelos 
integrantes da Nebraska Capital, 
contamos com um sistema de Back UP 
on line via nuvens. 
INCÊNCIO 
Em caso de incêndio, o escritório da 
Nebraska Capital possui 4 sprinklers 
espalhados em todos os ambientes do 
escritório. Alem disso, o prédio possui 
saídas de emergência (escadas) com 
portas anti-fogo. Ainda, o escritório da 
empresa possui seguro contra incêndio 
fornecido pela imobiliária. 

10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a 

gestão do risco de liquidez das carteiras de valores 

mobiliários 

A liquidez dos recursos 
dos clientes estará 
condicionada as regras de 
resgate do Fundo de 
Investimento, quais sejam: 
4 (quatro) vezes ao ano, no 
último dia do mês de 
Março, Junho, Setembro e 
Dezembro, desde que seja 
solicitado com no mínimo 
90 dias de antecedência do 
prazo pretendido. 
Lembrando que o cliente 
tem um “lock up” de 365 
dias a partir da data da 
aplicação. 
 
Ainda, a Nebraska Capital 
possui controle de liquidez 
dos ativos, com base no 
volume médio de 
negociação dos últimos 
12, 24 e 36 meses. A 
elaboração deste controle é 
baseada em dados do 
software Economática.  
 
Este controle indica o 
número de dias úteis 
necessários para se 
desfazer da posição no 
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ativo em questão, de forma 
a proporcionar segurança 
com relação a liquidez dos 
ativos. 
 
Mensalmente todos os 
integrantes envolvidos 
com a análise e gestão de 
recursos recebem esse 
relatório de liquidez, 
indicando também, qual o 
percentual da carteira de 
investimentos que pode ser 
liquidada com base nos 
seus dados históricos, 
divididos por períodos de 
10 dias. Temos como 
objetivo poder liquidar no 
mínimo 60% da carteira de 
investimentos em até 180 
dias, o que dá um prazo 
seguro, dadas as regras de 
resgate do fundo. 
 
Vale ressaltar que a 
Nebraska Capital tem 
como política uma gestão 
com o caixa remanescente 
dos fundos na qual não 
alocar em títulos de renda 
fixa ou em cotas de fundos 
de terceiros, mas apenas 
em fundos de zeragem do 
administrador com lastro 
em títulos do tesouro 
direto ou diretamente via 
títulos do tesouro direto. 
Desta forma, além do 
estudo fundamentalista das 
empresas, a questão 
liquidez é analisada antes 
do investimento e 
semanalmente 
acompanhada. 
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Se por ventura este limite 
for ultrapassado de forma 
passiva (se a empresa se 
valoriza muito mais que as 
outras) será feito um aviso 
e informado para o comitê 
de gestão para tomar as 
cabíveis decisões visando 
os interesses dos cotistas. 
Se caso tenha uma decisão 
de aumentar a posição de 
forma ativa (compra) e 
isso desencadear uma 
redução do percentual em 
que a carteira pode ser 
liquidada é levada ao 
comitê de gestão para que 
tenhamos em 15 dias uma 
decisão de ou redução da 
exposição desta empresa 
ou eventual alteração no 
percentual mínimo para 
poder liquidar os 
investimentos dentro do 
prazo seguro; 

 

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 

POLÍTICA DE SUITABILITY 
DA NEBRASKA CAPITAL 
 
Serve a presente Política de 
Suitability da Nebraska Capital 
para descrever as regras e 
procedimentos com relação ao 
conhecimento e aceitação dos 
clientes por parte da empresa. 
 
A Nebraska Capital tem como 
política realizar a gestão de 
fundos de cotistas que que 
consigam compreender a 
metodologia de gestão adotada 
pela empresa, baseada na escola 
de investimentos de “Value 
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Investing” que prima por 
investimentos de longo prazo, 
baseados em análises 
fundamentalistas de empresas e 
com utilização de margem de 
segurança na aquisição de ativos.  
 
A estratégia de investimentos dos 
fundos geridos pela Nebraska 
Capital é de longo prazo, com o 
único propósito de constituir uma 
reserva de valor, sem que o 
recurso investido seja parte 
substancial do capital dos cotistas, 
nem que esse recurso seja 
necessário em curto período de 
tempo. Para isso, os fundos 
contam com política de “Lockup” 
mínimo de um ano, e prazos de 
resgate mínimos de 3 meses. 
 
Desta forma, a Nebraska Capital 
limitará o perfil e o público que 
pretende administrar recursos 
àqueles cotistas considerados 
aptos a investirem com a empresa. 
 
O objetivo da Política é 
estabelecer procedimentos 
formais que possibilitem 
direcionar e padronizar o processo 
para identificação de perfil de 
risco dos investidores, a 
recomendação de produtos ao 
perfil de risco atribuído ao 
investidor, levando-se em 
consideração sua situação 
financeira, sua experiência em 
matéria de investimentos, grau de 
tolerância a grandes variações de 
cotas, horizonte de investimento, 
preferências quanto à assunção de 
riscos e os objetivos visados ao 
investir nos fundos de 
investimentos distribuídos pela 
Nebraska Capital. 
 
A presente política está de acordo 
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com a legislação vigente e as 
normas de auto regulação. 
 
Público Alvo 
 
A Política de Suitabibity aplica-se 
a todos os Investidores (pessoas 
físicas e jurídicas), inclusive 
sócios e funcionários, 
independente da capacidade de 
investimento, e para suas 
aplicações em todos os Fundos, 
exceto nos seguintes casos: 
 
I - Pessoas habilitadas a atuar 
como integrantes do sistema de 
distribuição; 
II - Companhias seguradoras e 
sociedades de capitalização; 
III - Entidades abertas e fechadas 
de previdência complementar; 
IV - Fundos de Investimentos; 
V - Investidores não residentes;   
VI - Pessoas jurídicas que sejam 
consideradas investidores 
qualificados, autorizados pela 
CVM, em relação a seus recursos 
próprios; e 
VII - Analistas, administradores 
de carteira e consultores de 
valores mobiliários autorizados 
pela CVM, em relação a seus 
recursos próprios. 
 
 
 
 
 
Processo de Suitability 
 
A Política de Suitability busca 
adequar o investimento realizado 
ao perfil do Cliente da seguinte 
forma: 
 

1. Investidores/Cotistas 
 

Antes mesmo do primeiro aporte 
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do cliente ele preencherá um 
questionário de avaliação de risco 
(“Questionário de 
Suitability.pdf”), que abrange as 
seguintes questões: 
 
- os objetivos de investimento do 
cliente, levando em conta (i) o 
período em que o cliente deseja 
manter o investimento; (ii) as 
preferências declaradas do cliente 
quanto à assunção de riscos; e (iii) 
as finalidades do investimento. 
 
- a situação financeira do cliente 
para fins de compatibilidade do 
produto, levando em conta (i) os 
rendimentos declarados pelo 
cliente na ficha cadastral; (ii) a 
composição do patrimônio do 
cliente preenchidos da ficha 
cadastral; e (iii) a necessidade 
futura de recursos declarada pelo 
cliente. Vale ressaltar que a 
aplicação deve ser coerente com 
os rendimentos e patrimônio 
declarado pelo cliente; 
- o conhecimento do cliente para 
compreender os riscos 
relacionados ao produto, levando 
em conta (i) os tipos de produtos 
com os quais o cliente tem 
familiaridade; (ii) a natureza, o 
volume e a frequência das 
operações já realizadas pelo 
cliente no mercado de valores 
mobiliários e o período em que 
tais operações foram realizadas; e 
(iii) a formação acadêmica e a 
experiência professional do 
cliente. 
 
Com relação ao cliente pessoa 
jurídica, a questão referente ao 
conhecimento do cliente quanto 
aos riscos relacionados ao produto 
será aplicada à pessoa que toma a 
decisão de investimento pelo 
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cliente. 
 
Define-se um perfil para o Cliente 
através da pontuação obtida no 
questionário, sendo estes alocados 
em 4 níveis de risco – 
Conservador, Moderado, Arrojado 
ou Agressivo. A Nebraska Capital 
deverá comunicar o cliente, de 
forma presencial, via e-mail ou 
telefone, acerca da definição do 
seu perfil de risco previamente e 
eventuais recomendações de 
investimentos. 
 
Perfil Conservador - Busca 
preservação de capital com baixa 
tolerância a risco, entendendo que 
retornos próximos às taxas 
nominais de juros são suficientes 
para atingir o objetivo do 
investimento. Os recursos são 
preponderantemente alocados em 
ativos líquidos atrelados às taxas 
de juros, com alta disponibilidade 
para necessidades de liquidez. Há, 
em geral, pouca experiência de 
investimento em diferentes classes 
de ativos. 
 
Perfil Moderado - Busca 
preservação de capital com 
objetivo de superar ligeiramente o 
retorno das taxas nominais de 
juros. Mantém alguma alocação 
em ativos de risco, admitindo 
perdas de patrimônio em situações 
adversas de mercado. Investe, no 
entanto, boa parte dos recursos em 
ativos de baixo risco, buscando 
retornos acima da inflação no 
médio prazo e disponibilizar 
recursos para eventuais 
necessidades de liquidez. Há, em 
geral, alguma experiência de 
investimento em diferentes classes 
de ativos. 
Perfil Arrojado - Busca 
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crescimento elevado de capital 
com tolerância a risco e baixa 
necessidade de liquidez. Entende 
que os ganhos e perdas são 
inerentes a alocações 
preponderantemente em ativos de 
risco, aceitando perdas 
significativas de patrimônio na 
busca de maiores retornos no 
médio ou longo prazo. Há, em 
geral, boa experiência de 
investimento em diferentes classes 
de ativos. 
Perfil Agressivo - Busca 
crescimento agressivo de capital 
com alta tolerância a risco e 
nenhuma necessidade de liquidez. 
Entende que os ganhos e perdas 
são inerentes a alocações 
preponderantemente em ativos de 
risco, aceitando perdas 
significativas de patrimônio na 
busca de retornos elevados no 
longo prazo. Há, em geral, muita 
experiência de investimento em 
diferentes classes de ativos. 
O perfil agressivo compreende 
investimentos em um portfólio de 
Fundos agressivo, arrojado, 
moderado e conservador. O perfil 
arrojado compreende 
investimentos em um portfólio de 
Fundos de níveis de risco 
arrojado, moderado e 
conservador. O perfil moderado 
compreende investimentos em um 
portfólio de Fundos de nível de 
risco moderado e conservador. 
Os questionários poderão ser 
atualizados ou reavaliados a 
qualquer momento, inclusive a 
pedido do cliente, sendo 
consideradas válidas as 
informações constantes do último 
questionário respondido. 
Clientes sem Perfil de Investidor 
definido não poderão receber 
qualquer recomendação de 
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investimento. No entanto, caso o 
cliente solicite a realização de 
aplicação, esta será aceita 
mediante assinatura do termo 
específico, aplicável somente na 
primeira aplicação no fundo. O 
referido Termo não terá prazo de 
prescrição determinado. 
 

2. Produtos 
 
A Nebraska Capital classificou os 
produtos com os quais atua no 
mercado considerando os 
seguintes critérios, conforme o 
manual de Metodologia de 
Classificação de Riscos 
(“Metodologia de Classificação de 
Riscos.pdf”): 
 
-(i) os riscos associados ao 
produto (crédito, mercado, 
liquidez e operacional) 
-(ii) classificação do fundo de 
acordo com o regulador, tipos de 
gestão e riscos e estratégias. 
 
Após esse processo, cada produto 
é classificado em uma faixa de 
risco atribuído a uma categoria de 
Perfil Suitability. As revisões são 
feitas no mínimo a cada dois anos 
e a classificação é atribuída pela 
área de Risco da Nebraska 
Capital. 
 
Compara-se o perfil do Cliente 
com os investimentos pretendidos 
nos Fundos. Caso os 
investimentos pretendidos estejam 
em desacordo com o perfil 
definido, o Cliente é alertado pelo 
Officer ou agente autônomo, que 
deverá indicar claramente as 
divergências e propor uma 
alocação alternativa para o Cliente 
que se enquadre dentro de seu 
perfil de risco. Caso, mesmo após 
o alerta de Officer ou Agente 
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Autónimo, o Cliente decida 
prosseguir com o investimento 
que o desenquadra, o mesmo 
deverá assinar um termo 
ratificando sua ciência, 
consciência e intenção de possuir 
um portfólio de fundos mais 
agressivo do que indicado como 
adequado para seu perfil. 
 

3. Tratamento de 
divergências 

 
O monitoramento ocorrerá à 
medida em que os clientes 
solicitem novas movimentações, 
atualizem o seu perfil de 
investidor ou caso tenha uma 
alteração na classificação dos 
produtos distribuídos. Caso sejam 
identificados desenquadramentos, 
eles serão classificados em Ativos 
ou Passivos. 
 
Ativo – o Investidor deseja aplicar 
em Fundo não compatível com o 
seu perfil de investidor. Nesse 
caso, o investidor deverá 
preencher e assinar um termo de 
ciência de desenquadramento 
antes de efetivar a operação. 
 
Passivo – No momento da 
aplicação, o Fundo era adequado 
ao seu perfil de investidor. Porém 
ao longo do tempo eventuais 
atualizações na classificação de 
risco do Fundo e/ou no Perfil de 
Investidor, resultam em 
desenquadramento com relação a 
posição, assinar o termo de 
ciência de desenquadramento ou 
mesmo atualizar o perfil 
respondendo um novo 
questionário. 
 

4. Monitoramento 
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O Compliance deverá realizar a 
atividade de monitoramento do 
cumprimento da Política de 
Suitability. Serão realizados testes 
de verificação semestrais com a 
finalidade de verificar: 
 

a. Se as informações de 
cadastro dos clientes estão 
de acordo com as políticas 
estabelecidas; 

b. Se os investimentos 
realizados pelos clientes 
são compatíveis com perfil 
de risco; 

 
5. Atualizações 

 
As atualizações do perfil de risco 
do investidor deverão ocorrer no 
mínimo a cada 24 meses, através 
do preenchimento de novo 
Questionário. O sistema de 
cadastro irá alertar o responsável 
pelo relacionamento com o 
Investidor da necessidade de 
atualização. 
 

6. Considerações 
 
O preenchimento do Questionário 
e a veracidade das informações 
prestadas, que posteriormente 
gera o perfil de risco do Cliente, é 
de inteira responsabilidade do 
Cliente. 
 
A Política de Suitability ou o 
Questionário não constituem 
garantia de satisfação de Cliente e 
não garante que a recomendação 
de investimento atinja o objetivo 
de risco e rentabilidade do 
Cliente. 
 
O Perfil do Cliente é estabelecido 
de acordo com critérios próprios, 
não cabendo comparação ou 
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equivalência com os perfis de 
investimento de outras 
instituições. 
 
A Nebraska Capital fica vedada 
de recomendar produtos que 
estejam em desacordo com o 
perfil de investimento do cliente. 
 
A aplicação em fundos de 
investimento apresenta riscos para 
o Cliente podendo resultar em 
perdas significativas patrimoniais, 
podendo inclusive acarretar 
perdas superiores ao capital 
aplicado e a consequente 
obrigação do Cliente de aportar 
recursos adicionais para cobrir o 
prejuízo do fundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.nebraskacapital.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 Não há 

                                                           
6 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso 
exerça outras atividades.  
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b. valores, bens ou direitos envolvidos Não há 

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 Não há 

b. valores, bens ou direitos envolvidos Não há 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas 

pelos itens anteriores 

Não há 

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, 

transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em 

processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha 

figurado no polo passivo, indicando: 

 

a. principais fatos Não há 

b. valores, bens ou direitos envolvidos Não há 

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 Não há 

b. valores, bens ou direitos envolvidos Não há 

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela 

administração, atestando: 
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a. que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de 

cargo em instituições financeiras e demais entidades 

autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do 

Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – 

SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC 

Declaração em anexo. 

b. que 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 

Declaração em anexo. 

c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles 

dispor em razão de decisão judicial e administrativa 

Declaração em anexo. 

d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção 

ao crédito 

Declaração em anexo. 

e. que não está incluído em relação de comitentes 

inadimplentes de entidade administradora de mercado 

organizado 

Declaração em anexo. 

f. que não tem contra si títulos levados a protesto Declaração em anexo. 

g. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu  punição em 

decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização 

da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência 

de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar – PREVIC 

Declaração em anexo. 
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h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em 

processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central 

do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – 

SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC 

Declaração em anexo. 
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