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Formulário de Referência – Anexo 15-II - ADMINISTRADORES DE CARTEIRAS DE
VALORES MOBILIÁRIOS
INTRODUÇÃO
O presente formulário de referência (“Formulário Referência”) foi elaborador com
base no conteúdo requerido pelo Anexo – 15-II da Instrução CVM Nº 558, de 26 de
março de 2015.
Para facilitar o preenchimento, optamos por repetir os itens conforme o referido
anexo e responder as questões elencadas em itálico.

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.
Vide as Declarações do Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de
Valores Mobiliários (“Diretor de Gestão”) e Declarações do Diretor Responsável
pela Implementação e Cumprimento de Regras, Procedimentos e Controles
Internos (“Diretor de Compliance”) da Gestora no Anexo I deste formulário.
2.

HISTÓRICO DA EMPRESA

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa
A Wright Capital Gestão de Recursos Ltda. é uma gestora de patrimônio de São
Paulo. Foi criada em 2009 e começou a funcionar sob a denominação de iQuant
Investimentos Ltda. Trata-se de gestora especializada em wealth management e
high net worth clientes. Em 2015-2016 passou por uma reestruturação, em que
novos sócios foram admitidos e o grupo societário de que a Wright faz parte foi
reorganizado, funcionando sob a denominação de “Grupo Empresarial Wright
Capital”.
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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
Em 2015-2016 teve lugar um processo de reorganização societária do grupo
empresarial. A sociedade operacional, Wright Capital Gestão de Recursos Ltda.
(“Wright Capital”), passou a ser controlada pela sociedade WCSA Participações
S/A (“WCSA”). A WCSA possui dois acionistas, a Wright Partners Participações
Ltda. (“Wright Partners”) e a Wright Controle e Participações Ltda., nova
denominação social da FXA Participações Ltda. (“Wright Controle”).
b) Escopo das atividades
O escopo das atividades da Wright Capital é a gestão de patrimônio.
c) Recursos humanos e computacionais
Em 2015 e 2016, novos sócios ingressaram na sociedade, conforme detalhado no
item 2 acima. Três funcionários foram contratados para exercer os seguintes
cargos: analista operacional, assistente administrativa e auxiliar de limpeza.
O parque tecnológico atual da instituição é o seguinte:
- 1 Servidor DELL PowerEdge R610 Intel Quad-core Xeon 2Ghz, Memória 6Gb, 6x
HD 500Gb, Windows Server 2008 r2 Standard, “Active Directory”, no-break
dedicado.
- 13 Workstations DELL Optiplex 790 Slim Intel Core i5 3.2Ghz, Memória 8Gb, HD
250Gb, Windows 10 Professional, autenticação via “Active Directory” no servidor,
no-breaks individuais de 600Va.
- 2 Workstation DELL Precision T3500 Intel Xeon Quad Core 2.26Ghz, Memória 8Gb,
HD 500 Gb, Windows 10 Professional, autenticação via Active Directory no
servidor, no-break individual de 600Va.
- Roteador/Firewall SonicWall TZ210.
- Switch Netgear GS724TS com 24 portas.
- Switch PoE D-Link DGS-1510-28P com 24 portas.
- Internet Net Virtua 60 Mbps Down / 3 Mbps Up.
- Internet GVT link dedicado 1Mb Down / 1Mb Up.
- Link VOIP GVT dedicado 1Mb.
- Net Fone 4 linhas.
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- Sistema de PABX virtual.
- Gateway Grandstream com 4 portas.
- Licença “Microsoft Office 365”.
- E-mail corporativo através do pacote MS-Office 365 com monitoramento
permanente de mensagens recebidas, removidas e enviadas.
- Licença Google Apps for Business.
- Back-up automático e permanente de dados em um segundo hard drive no
servidor local e na “nuvem” através do serviço iBackup, com monitoramento
permanente do conteúdo gravado.
A empresa possui firewall para o hardware, sistema de antivírus Windows
Defender e filtro de e-mail configurado no Microsoft Office 365. Além disso, são
realizados testes para verificação da segurança e integridade dos sistemas. O
planejamento é para testes semestrais.
d) Regras, políticas, procedimentos e controles internos
Com a aquisição do controle societário da Wright Capital pela FXA Participações
Ltda. e a entrada de novos sócios no ano de 2015, a Wright Capital revisou e
estruturou todos as regras, políticas, procedimentos e controles internos, por
meio da revisão de políticas de integridade, estruturação de processos,
implantação de sistemas, entre outros. Tal estruturação foi revisada no ano de
2016, em decorrência da entrada de sócios minoritários e eleição de novos
diretores estatutários da Wright Capital.
A Wright Capital possui Código de Ética e Conduta e Manual de Regras,
Procedimentos e Controles Internos (“Código”) que descreve, de forma
pormenorizada as regras, políticas, procedimentos e controles internos da
empresa. Referido Código contém regras sobre os seguintes aspectos: Código de
Ética e Conduta, Conflito de Interesses, Controles Internos e Segregação de
Funções, Crédito Privado, Exercício do Direito de Voto em Assembleias,
Gerenciamento de Liquidez, Gestão de Riscos, Compra e Venda de Valores
Mobiliários e Insider Trading, Medidas Disciplinares, Mesa Limpa, Plano de
Continuidade de Negócios, Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao
Financiamento do Terrorismo e à Corrupção, Segurança da Informação, Seleção e
Alocação de Ativos e Rateio de Ordens, Seleção de Prestadores de Serviços e
Suitability.
3.

RECURSOS HUMANOS
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3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes
informações:
a) Número de sócios: 12 sócios indiretos via holdings Wright Partners e Wright
Controle.
b) Número de empregados: 3
c) Número de terceirizados: 1
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:
Alberto Gaidys Jr. (CPF/MF 028.856.928-80) (Diretor de Gestão)
Mauro Bergstein (CPF/MF 926.374.347-91)
Sebastião Rubens Camara Freitas (CPF/MF 683.067.507-30)
4.

AUDITORES

4.1.

Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

a) Nome empresarial: Senso Auditores Independentes;
b) Data de contratação dos serviços: 03/10/2016;
c) Descrição dos serviços contratados: revisão da escrituração assentada nos livros,
análise dos documentos tomados nos registros escriturais, avaliação do conjunto
das demonstrações financeiras e de seus correspondentes anexos, o que incluiu
notas explicativas, relatórios, quadros e documentos empregados pela
administração em seus controles internos e serão considerados como suporte à
consecução dos trabalhos de auditoria.
5.

RESILIÊNCIA FINANCEIRA

5.1.

Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

a) Se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item
9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a
atividade de administração de carteira de valores mobiliários;
Sim
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b) Se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos
financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R$
300.000,00 (trezentos mil reais).
Sim
5.2.

Demonstrações e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução.

N/A
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 Wright Capital é uma gestora de patrimônio com foco na prestação de serviços
de gestão discricionária e planejamento patrimonial.
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.):
Carteiras administradas e fundos exclusivos para clientes high net worth.
c) Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão;
Cotas de fundos de investimento, derivativos com finalidade de proteção
(“hedge”), carteiras administradas, títulos e valores mobiliários componentes de
carteiras pré-existentes recebidas de outras instituições.
d) Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja
administrador ou gestor.
A gestora optou por ainda não exercer a atividade de distribuição de cotas de
fundos de investimento de que seja gestora, apesar de ter eleito um diretor
responsável por tal atividade no seu contrato social. Não há uma data específica
prevista para que a gestora comece a exercer tal atividade. A gestora firmou
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acordo com os administradores de seus fundos para que estes continuem
realizando a distribuição.
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
A empresa atua primordialmente na gestão discricionária de patrimônio dos
clientes. Se o cliente solicitar auxílio no seu planejamento patrimonial e
sucessório, a Wright Capital poderá acompanhá-lo em tal processo, sempre em
conjunto com os advogados do cliente. As atividades de gestão de patrimônio e
planejamento patrimonial são complementares.
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 WCSA Participações S/A, a Wright Partners Participações Ltda. e a Wright
Controle e Participações Ltda. são holdings que têm por objeto social o
investimento em outras companhias. Logo, não existem conflitos de interesse
entre as atividades exercidas pela Wright Capital e as exercidas pelas suas
holdings controladoras.
6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos 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):
Investidores qualificados:
Investidores não-qualificados:

23
0

b) Número de investidores:
Pessoas naturais:
22
Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 1
c) Recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras
destinados a investidores qualificados e não qualificados):
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Todos os investidores da Wright Capital são “investidores qualificados” ou
“investidores profissionais”.
Fundos:
Carteiras:
Total:

R$ 685.881.620,55
R$ 601.382.966,37
R$ 1.287.264.586,92

d) Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no
exterior:
R$ 0,00
e) Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes
(não é necessário identificar os nomes):
O somatório dos recursos sob administração dos 10 maiores clientes da Wright
Capital é R$ 1.138.551.165,04
f) Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:
Pessoas naturais:
R$ 1.279.918.607,02
Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): R$ 7.345.979,90
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:
Ações:
Debêntures e outros títulos de renda fixa
emitidos por pessoas jurídicas não financeiras:
Títulos de renda fixa emitidos por pessoas
jurídicas financeiras:
Cotas de fundos de investimento em ações:
Cotas de fundos de investimento em
participações:
Cotas de fundos de investimento imobiliário:
Cotas de fundos de investimento em direitos
creditórios:
Cotas de fundos de investimento em renda fixa:
Cotas de outros fundos de investimento:
Derivativos (valor de mercado):
Outros valores mobiliários:
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R$ 436.634.560,61
R$ 22.979.856,95
R$ 119.564.412,13
R$ 76.998.610,86
R$ 1.076.938,17
R$ 15.506.822,00
R$ 112.639.395,81
R$ 354.897.322,06
R$ 132.913.320,84
(Multimercado)
R$ 1.272.073,67
R$ 0 (Clubes de
Investimento - Ações)
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Títulos públicos:

R$ 5.908.456,87
R$ 5.288.677,55
(Previdência) e
R$ 1.584.139,40 (Outros)

Outros ativos:

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários
nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária.
Não aplicável, tendo em vista que a Wright Capital não está enquadrada na
categoria “administrador fiduciário”.
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) Controladores diretos e indiretos;
Controlador direto: WCSA Participações S/A
Controlador indireto: Wright Controle e Participações Ltda. (controladora de
WCSA Participações S/A)
Controladores indiretos: Fernanda de Arruda Camargo e Alexandre Gottlieb
Lindenbojm (sócios de Wright Controle e Participações Ltda.)
b) Controladas e coligadas;
N/A
c) Participações da empresa em sociedades do grupo;
N/A
d) Participações de sociedades do grupo na empresa;
A Wright Partners Participações Ltda. é sócia indireta da Wright Capital Gestão
de Recursos Ltda.
e) Sociedades sob controle comum.
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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.

8.

ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no
seu contrato ou estatuto social e regimento interno, identificando:
a) Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico:
Diretoria Estatutária: nos termos do contrato social da Wright Capital, a
sociedade é administrada por uma Diretoria, composta de, no mínimo, 2 (dois) e,
no máximo, 10 (dez) Diretores, sócios ou não. Os cargos da Diretoria Estatutária
são divididos entre cargos regulatórios e cargos executivos.
Os cargos executivos são os seguintes: (i) Diretor Presidente; (ii) Diretor
Comercial; (iii) Diretor Financeiro; e (iv) Diretor Sem Designação Específica.
Os cargos regulatórios são os seguintes: (i) Diretor de Compliance; (ii) Diretor
Responsável pela Atividade de Administração de Carteiras de Valores Mobiliários
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(Gestão de Recursos) e de Consultoria de Valores Mobiliários; (iii) Diretor de
Distribuição de Cotas de Fundos de Investimento; (iv) Diretor de Gestão de Risco;
e (v) Diretor de Suitability.
Comitês: a sociedade conta com uma estrutura de decisão concentrada em
comitês, que são os seguintes: Comitê Executivo, Comitê Macro, Comitê de
Alocação Tática, Comitê de Alocação Estratégica, Comitê de Produtos, Comitê de
Riscos e Comitê Operacional e de Clientes.
b) Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas
suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões:
Comitê Executivo – ocorre mensalmente ou sob demanda. É formado por no
mínimo 2 (dois) e no máximo 4 (quatro) membros com mandato de 1 (um) ano,
permitida a reeleição. Decisões são tomadas por maioria simples. O Comitê
Executivo delibera sobre matérias estratégicas para a empresa, como definição
do planejamento, elaboração e execução do orçamento, distribuição dos lucros,
elaboração dos planos gerais de metas e estratégias de negócios, entre outros.
Comitê Macro – ocorre semanalmente. Versa sobre a análise macroeconômica das
principais regiões do mundo e suas influências sobre os investimentos. A principal
função desse Comitê é definir ajustes táticos nas alocações decorrentes de
tendências de curto e médio prazo nos mercados, principalmente se estes levarem
à necessidade de proteção (hedge).
Comitê de Alocação Tática/Suitability – ocorre trimestralmente ou sob demanda
(evento significativo). Tem como principais funções: (i) revisar as alocações
táticas por meio de análise macroeconômica prospectiva e do trimestre anterior,
análise de retorno e risco observados nos mercados negociados; resultando na
construção de cenários plausíveis nestes mercados, suas probabilidades e impactos
sobre preços, e (ii) revisar a aderência das Políticas de Investimento às carteiras
correntes (incluindo Suitability) e dos desvios ao redor da Alocação Estratégica,
focando nas estruturas de hedge. Os responsáveis pelo Comitê de Alocação
Tática/Suitability são os membros da Área de Gestão e da Área de Gestão de Riscos
Da Wright Capital, que contam com o auxílio do consultor econômico contratado
pela empresa. As decisões são registradas por meio de ata.
Comitê de Alocação Estratégica – ocorre anualmente. Revisa avaliações
macroeconômicas e as projeções estruturais de retorno, risco e correlação das
estratégias, ajustando tais parâmetros caso necessário. Na falta de consenso
quanto à definição dos parâmetros de projeção, a palavra final é da Área de Risco.
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Na falta de consenso em potenciais investimentos, a palavra final é da Área de
Gestão e, no caso da falta de consenso entre os membros da Área de Gestão, o
investimento não é feito. As decisões são registradas por meio de ata.
Comitê de Produtos – ocorre mensalmente. Versa sobre a apresentação, avaliação
e aprovação ou veto de produtos para potencial investimento. Os membros das
Áreas de Risco e de Gestão devem participar do Comitê de Produtos
obrigatoriamente, mas o Comitê é aberto para os outros Colaboradores.
Apresentam-se documentos, textos e análises que possam dar base a uma decisão
fundamentada sobre o investimento em um determinado produto. Ao final do
Comitê, têm-se claramente definida a aprovação (por unanimidade) ou não do
produto e o limite de exposição de tal produto nas carteiras dos clientes. No
Comitê também ocorrem revisões de alguns produtos já aprovados, em
revezamento ou sob demanda, por conta de mudanças na estrutura de
investimento ou controle/risco. As decisões são registradas por meio de ata.
Comitê de Risco – ocorre trimestralmente ou sob demanda. Tem como principais
funções: (i) avaliação dos parâmetros de risco, isto é, volatilidade, stress mensal,
drawdown anual e correlação, para todos os fatores de risco utilizados, (ii)
avaliação das estratégias / produtos / fundos utilizados, de modo a verificar a
aderência do produto ao seu mandato esperado, (iii) definição e controle de
limites de exposição máxima por estratégia de investimento, gestora, fundo e
emissor ou contraparte. O Diretor da Área de Gestão de Riscos é responsável por
tal Comitê. As decisões são registradas por meio de ata.
Comitê Operacional e de Clientes – ocorre semanalmente. Revisa os processos
operacionais da Wright Capital (ex. sistemas, administradores, cadastros,
enquadramentos, parcerias, reversão de rebates, abertura de contas), bem como
as estruturas de investimento (ex. fundos, previdência, trusts), visando à
otimização fiscal e de custos. Informações, eventos e status de clientes e
prospects da empresa são atualizados em tal Comitê. A Área Comercial e Área
Operacional são responsáveis por tal Comitê. As reuniões do Comitê são
registradas por meio de ata.
c) Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais.
Diretor de Gestão e Consultoria - Alberto Gaidys Junior, com atribuições de
gestão nos termos da ICVM 558.
Diretor de Distribuição - Alberto Gaidys Junior, com atribuições de distribuição
nos termos da ICVM 558.
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Diretor de Compliance – Patricia Lion Vazsonyi, com atribuições de compliance
nos termos da ICVM 558.
Diretor de Risco - Sebastião Rubens Camara Freitas, com atribuições de risco nos
termos da ICVM 558.
Diretor de Suitability – Mauro Bergstein, com atribuições nos termos da ICVM
539.
Diretores executivos – com atribuições segundo contrato social da gestora.
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:
a) Nome;
b) Idade profissão;
c) CPF ou número do passaporte;
d) Cargo ocupado;
e) Data da posse;
f) Prazo do mandato;
g) Outros cargos ou funções exercidas na empresa.
Nome

Patricia Vazsonyi

Sebastião Rubens
Camara Freitas

Alberto Gaidys Jr.

Profissão

Administradora

Analista de Sistemas

Engenheiro

Idade

38 anos

49 anos

57 anos

CPF

CPF 283.627.698-31

CPF 683.067.507-30

CPF 028.856.928-80

Diretoria ocupada

Diretor de Compliance

Diretor de Risco

Diretor de Gestão

Data da posse

21/03/2016

21/03/2016

21/03/2016

Prazo do mandato

2 anos, permitida a
reeleição

2 anos, permitida a
reeleição

2 anos, permitida a
reeleição
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Outros cargos ou
funções exercidas na
empresa

Responsável pela área
operacional da empresa

n/a

Responsável pela
atividade de
consultoria de valores
mobiliários e pela
distribuição de cotas
de fundos

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de
valores mobiliários, fornecer:
a)
i.
ii.
iii.
•
•
•
•

Currículo, contendo as seguintes informações:
Cursos concluídos;
Aprovação em exame de certificação profissional;
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.

Diretor Responsável: Alberto Gaidys Jr.
Cursos Concluídos:
Graduação
Curso: Engenharia de Produção e Direito
Instituição: Universidade de São Paulo
Data da conclusão (mês/ano): 12/1982 - 12/1993
Pós-Graduação
Curso: Administração de Empresas
Instituição: Fundação Getulio Vargas
Data da conclusão (mês/ano): dez/86
Mestrado
Curso: Modelagem Matemática em Finanças
Instituição: FEA / IME / USP
Data da conclusão (mês/ano): 06/2005 (crédito concluídos)
Aprovação em exame de certificação profissional:
CGA – Anbima (isenção)
Chartered Alternative Investment Analyst - CAIA Association
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos:
Instituição 1
Nome: UBS PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Cargo: Diretor
Data de entrada (mês/ano): abr/05
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Data de saída (mês/ano): out/08
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de
regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:
a)
i.
ii.
iii.
•
•
•
•

Currículo, contendo as seguintes informações:
Cursos concluídos;
Aprovação em exame de certificação profissional;
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.

Diretor Responsável: Patricia Lion Vazsonyi
Cursos Concluídos:
Graduação
Curso: Administração
Instituição: FGV
Aprovação em exame de certificação profissional:
CGA – Anbima (isenção)
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos:
Instituição 1
Nome: GPS Planejamento Financeiro
Cargo: Gerente de Operações
Data de entrada (mês/ano): jun/11
Data de saída (mês/ano): mar/13
Instituição 2
Nome: Laeco Asset Management
Cargo: Analista
Data de entrada (mês/ano): abr/03
Data de saída (mês/ano): abr/11
8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma
pessoa indicada no item anterior, fornecer:
a)
i.
ii.
iii.
•

Currículo, contendo as seguintes informações:
Cursos concluídos;
Aprovação em exame de certificação profissional;
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando;
Nome da empresa;
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•
•
•

Cargo e funções inerentes ao cargo;
Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram;
Datas de entrada e saída do cargo.

Diretor Responsável: Sebastião Rubens Camara Freitas
Cursos Concluídos:
Graduação
Curso: Matemática
Instituição: UFRJ-RJ
Data da conclusão (mês/ano): 1990
Pós-Graduação
Curso: Mercado de Capitais
Instituição: IBMEC-SP
Data da conclusão (mês/ano): 1998
Aprovação em exame de certificação profissional:
CGA – Anbima (isenção)
CPA-20 - Anbima
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos:
Instituição 1
Nome: Opus Investimentos
Cargo: Associado - Área de Risco
Data de entrada (mês/ano): out/12
Data de saída (mês/ano): jan/15
Instituição 2
Nome: Pine Investimentos
Cargo: Área de Risco, Wealth e Compliance
Data de entrada (mês/ano): dez/10
Data de saída (mês/ano): set/12
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:
a)
i.
ii.
iii.
•
•
•
•

Currículo, contendo as seguintes informações:
Cursos concluídos;
Aprovação em exame de certificação profissional;
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.
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Trata-se da mesma pessoa indicada no item 8.4.
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos,
incluindo:
a)

Quantidade de profissionais;

A área de gestão de recursos conta com dois profissionais.
b)

Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes;

Alocação e seleção de ativos, buscando projetar retornos, riscos (volatilidade e
stress) e correlações entre as estratégias de investimento usadas e, com base
nessas projeções, estabelecer carteiras com a melhor relação retorno/risco.
A metodologia de alocação e seleção de ativos tem três pilares básicos e paralelos:
• Projeções de retorno, risco e correlação exigidos no longo prazo para as
estratégias, as quais serão utilizadas para a construção de carteiras
modelo;
• Identificação clara do perfil de investimento do cliente, que resultará na
elaboração da Política de Investimento do cliente;
• Análise de cenários macroeconômicos, em que procuramos identificar
tendências de curto e médio prazo.
Ressalta-se que esses pilares são implementados e revisados através de uma rotina
de comitês.
A partir da definição do perfil de investimento do cliente, é elaborada política de
investimentos do cliente. A política de investimentos é respeitada e cumprida
pelas Áreas de Gestão e Risco da Wright Capital no processo de seleção e alocação
de ativos.
A Wright Capital trabalha com as classes de ativos/estratégias disponíveis no
mercado brasileiro e procura sempre uma boa diversificação entre as estratégias.
Para cada estratégia projeta-se retorno esperado, volatilidade, stress e
correlação com as demais estratégias. Para tanto, utiliza-se base de dados extensa
e leva-se em consideração as determinações do Comitê de Alocação Tática e do
Comitê de Alocação Estratégica.
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Definidas as projeções, procura-se construir portfólios com relação retorno x risco
adequadas a cada perfil de tolerância a riscos. Há um limite máximo de
concentração para cada estratégia, definido em Comitê de Alocação Tática, que
procura garantir uma diversificação mínima entre as estratégias.
A área de gestão de recursos da Wright Capital também conduz um processo de
diligência sobre produtos e gestores. Através de procedimentos e técnicas
qualitativos e quantitativos, elabora-se o material necessário do produto ou
gestor para análise do Comitê de Produtos da Wright Capital, o qual decidirá ou
não pela sua aprovação.
Ver Código de Ética e Conduta e Manual de Regras, Procedimentos e Controles
Internos, seção “Seleção e Alocação de Ativos e Rateio de Ordens”, disponível no
website www.wright.capital para maiores informações.
c)

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

Os sistemas de informação utilizados são o Bloomberg (preços e análises de ativos
em geral), o ComDinheiro (cotas de fundos dos mais variados tipos), o ABS
(controle de posições e gerencial), o MS-SQL (base de dados de preços de ativos e
fundos), planilhas Excel e software de modelagem.
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;

Á área de Compliance da empresa possui dois profissionais.
b)

Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes;

Due diligence em clientes e prestadores de serviços, gerenciamento de normas e
adesão, documentação, testes, controles de lavagem de dinheiro e anticorrupção, suitability, controle de políticas de integridade e investimentos,
incluindo Código de Ética e Conduta, Conflito de Interesses, Controles Internos e
Segregação de Funções, Crédito Privado, Exercício do Direito de Voto em
Assembleias, Gerenciamento de Liquidez, Gestão de Riscos, Compra e Venda de
Valores Mobiliários e Insider Trading, Medidas Disciplinares, Mesa Limpa, Plano de
Continuidade de Negócios, Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao
Financiamento do Terrorismo e à Corrupção, Segurança da Informação, Seleção e
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Alocação de Ativos e Rateio de Ordens, Seleção de Prestadores de Serviços e
Suitability. Envio de informações periódicas.
c)

Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos;

A área de Compliance possui uma série de rotinas e procedimentos para cumprir
com as suas funções.
A área de Compliance (i) exige o preenchimento e assinatura do formulário
“Conflito de Interesses”, do “Termo de Adesão às Políticas” e da “Declaração de
Portfólio de Ações ou Cotas de Empresas e de Valores Mobiliários de sua
Propriedade Direta ou Indireta” por todos os funcionários, colaboradores,
administradores e candidatos a essas funções na Wright Capital, (ii) realiza
diligências para combater e prevenir as práticas de lavagem de dinheiro,
financiamento ao terrorismo e corrupção, efetuando pesquisas relativas a
potenciais clientes e clientes já existentes, parceiros de negócios e profissionais
da Wright Capital, (iii) efetua checagens periódicas para atestar o cumprimento
das políticas de integridade e de investimentos da empresa, (iii) acompanha
alterações legislativas e regulatórias que possam impactar sua atividade, (iv)
envia informações periódicas para os órgãos regulatórios, conforme cronograma
interno e nas datas exigidas pela regulação, (v) acompanha a seleção de
prestadores de serviços pela gestora, (v) sugere a imposição de medidas
disciplinares no caso do descumprimento das normas internas da gestora por
funcionários, colaboradores e administradores.
d)
A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado
pelo setor.
A Diretora de Compliance, Patricia Lion Vazsonyi, tem ampla e total liberdade
para execução dos seus serviços, não precisando solicitar autorizações dos
diretores das demais áreas. Em casos complexos e de difícil resolução, a Diretora
pode solicitar o auxílio dos membros do Comitê Executivo para tomar uma decisão.
Ressalta-se que a Diretora se reporta diretamente ao Comitê Executivo e tem
poder de veto sobre decisões relativas à verificação do permanente atendimento
às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos
serviços prestados pelos terceiros contratados.
8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos,
incluindo:
a)

Quantidade de profissionais;
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A área de gestão de riscos da gestora possui 1 profissional.
b)

Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes;

(i) Manutenção de base de dados adequada para definição dos parâmetros para o
cálculo do stress das carteiras por perfil de risco; (ii) realização trimestral de
Comitê de Risco, que analisa a exposição de parâmetros históricos para as
estratégias e produtos utilizados e define, com base histórica e qualificação
fundamentalista (análise macroeconômica), os parâmetros a serem usados no
cálculo do stress das carteiras por perfil de risco; (iii) monitoramento de (a)
exposições x limites em cada estratégia de investimento e produto, por perfil de
investimento, (b) nível de variação de retornos observados x esperados para os
produtos líquidos e (c) prazo médio das carteiras para fins de tributação; e (iv)
envolvimento direto, com direito a veto, no Comitê de Produtos, em que se
avaliam e se aprovam produtos para investimentos. Para realizar tal avaliação e
aprovação, as principais técnicas empregadas são análise de retorno x risco,
correlação com demais investimentos aprovados e índices de mercado, testes de
aderência à filosofia de investimentos e análises de consistência de retornos.
c)

Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos;

Os sistemas de informação utilizados são o Bloomberg (preços e análises de ativos
em geral), o ComDinheiro (cotas de fundos dos mais variados tipos), o ABS
(controle de posições e gerencial) e o MS-SQL (base de dados de preços de ativos
e fundos).
As análises realizadas são efetuadas por meio do sistema ABS (relatório gerencial,
batimento de resultado/cota com administrador, controle de posição e
movimentação) e do Excel (análises de stress, de fundos para aprovação, de novas
operações, simulações, etc.).
Em termos de rotinas, a área de gestão de riscos elabora relatórios periódicos.
Ver Código de Ética e Conduta e Manual de Regras, Procedimentos e Controles
Internos, seção “Gestão de Riscos”, disponível no website www.wright.capital
para maiores informações.
d)
A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado
pelo setor.

20

Formulário de Referência
Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2016

O Diretor reporta-se diretamente ao Comitê Executivo e tem poder de veto sobre
os produtos investidos ou em aprovação em Comitês.
8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de
tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas,
incluindo:
a)
Quantidade de profissionais;
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.
Não aplicável, tendo em vista que a Wright Capital não está enquadrada na
categoria “administrador fiduciário”.
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de
fundos de investimento, incluindo:
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.
A gestora optou por ainda não exercer a atividade de distribuição de cotas de
fundos de investimento de que seja gestora, apesar de ter eleito um diretor
responsável por tal atividade no seu contrato social. Não há uma data específica
prevista para que a gestora comece a exercer tal atividade. A gestora firmou
acordo com os administradores de seus fundos para que estes continuem
realizando a distribuição.
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes.
A gestão de patrimônio é contratada em caráter eminentemente discricionário,
mas estamos preparados para prover o serviço na forma de um contrato de
consultoria, se assim requerido pelo cliente, de modo que a decisão final de
alocação será tomada por um outro administrador de carteiras credenciado pela
CVM.
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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.
Taxa de Gestão, exclusivamente. Rebates e comissões, quando existentes, são
creditados diretamente à carteira correspondente.
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; 100%
b)
Taxas de performance; 0%
c)
Taxas de ingresso; 0%
d)
Taxas de saída; 0%
e)
Outras taxas. 0%
9.3.

Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes.

Não aplicável.
10.

REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS.

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de
serviços.
Ver Código de Ética e Conduta e Manual de Regras, Procedimentos e Controles
Internos, seção “Seleção de Prestadores de Serviços”, disponível no website
www.wright.capital para maiores informações.
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são
monitorados e minimizados.
Temos uma atividade bastante reduzida de negociação direta de títulos e valores
mobiliários por intermédio de corretoras. Os acordos atuais para execução de
opções giram em torno de R$ 1,00 por contrato, valor bastante razoável dado o
baixo volume de operações realizadas.
Ver Código de Ética e Conduta e Manual de Regras, Procedimentos e Controles
Internos, seção “Seleção e Alocação de Ativos e Rateio de Ordens”, disponível no
website www.wright.capital para maiores informações.
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10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento
de presentes, cursos, viagens etc.
A Wright Capital não tem nenhum acordo de soft dollar e tem por política não
aceitar acordos de soft dollar.
Ver Código de Ética e Conduta e Manual de Regras, Procedimentos e Controles
Internos, seção “Código de Ética e Conduta”, disponível no website
www.wright.capital para maiores informações.
10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e
recuperação de desastres adotados.
Ver Código de Ética e Conduta e Manual de Regras, Procedimentos e Controles
Internos, seção “Plano de Continuidade de Negócios”, disponível no website
www.wright.capital.
10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco
de liquidez das carteiras de valores mobiliários.
Ver Código de Ética e Conduta e Manual de Regras, Procedimentos e Controles
Internos, seção “Gerenciamento de Liquidez”, disponível no website
www.wright.capital.
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.
A gestora optou por ainda não exercer a atividade de distribuição de cotas de
fundos de investimento de que seja gestora, apesar de ter eleito um diretor
responsável por tal atividade no seu contrato social. Não há uma data específica
prevista para que a gestora comece a exercer tal atividade. A gestora firmou
acordo com os administradores de seus fundos para que estes continuem
realizando a distribuição.
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.wright.capital
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11.

CONTINGÊNCIAS

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)
b)

Principais fatos;
Valores, bens ou direitos envolvidos.

Não existem 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.
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)
b)

Principais fatos;
Valores, bens ou direitos envolvidos.

Não existem 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.
11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens
anteriores.
Não existem outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores
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)
b)

Principais fatos;
Valores, bens ou direitos envolvidos.

Não existem 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.
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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)
b)

Principais fatos;
Valores, bens ou direitos envolvidos.

Não existem 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.
12. DECLARAÇÕES ADICIONAIS DO DIRETOR RESPONSÁVEL
Declarações do Diretor responsável pela administração da Gestora, atestando:
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;
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;
c)
Que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão
de decisão judicial e administrativa;
d)
Que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;
e)
Que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade
administradora de mercado organizado;
f)
Que não tem contra si títulos levados a protesto;
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;
h)
Que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos
administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de
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Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – PREVIC.
Vide Anexo I (Declarações dos Diretores)

26

