ADMINISTRADORES DE
CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

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: Anexo I.
a.

reviram o formulário de referência Anexo I.

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
Anexo I.

2.
2.1.

Histórico da empresa
Breve histórico sobre a constituição da empresa
O BNY Mellon é a marca corporativa do The Bank of New York Mellon Corporation, que é uma empresa global de serviços financeiros voltada para instituições,
corporações e pessoas físicas, nos segmentos de gestão de ativos, gestão de patrimônio, administração e controladoria fiduciária de fundos de investimento e
utiliza-se de uma equipe global exclusivamente voltada para atender às necessidades de seus clientes.
O Grupo BNY Mellon surgiu com o The Bank of New York Mellon Corporation (US), fundado por Alexander Hamilton em 1784 e é uma das mais duradouras
instituições financeiras no mundo, tendo passado por diversos eventos econômicos e mudanças de mercado nos últimos 230 anos.
Na América Latina, o BNY Mellon vem conduzindo negócios por mais de 100 anos, com escritórios de representação em importantes localidades na região.
Nossa história no Brasil começa em 1980, quando o The Bank of New York abriu um escritório regional em São Paulo. Alguns anos mais tarde, a Mellon
Financial Corporation também abriria um escritório no Rio de Janeiro, quando então surge em outubro de 1997, a então denominada Mellon Brascan Asset
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Management S/A; constituída como uma joint venture entre a Mellon Financial Corporation e o Banco Brascan, para gerir recursos de terceiros no Brasil.

A evolução do portfólio de serviços financeiros e as alterações na estrutura societária fortaleceram a imagem de uma empresa que se adapta às mudanças ocorridas
no mercado e às necessidades de seus clientes, com técnica e criatividade, resultando em 2004, na constituição do Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A,
atualmente denominada BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários S/A, resultado da fusão do The Bank of New York
Company, Inc. com a Mellon Financial Corporation. A combinação dessas duas instituições financeiras tradicionais e ricas em história resultou em uma das
maiores empresas em serviços financeiros no mundo. Juntas, as duas instituições tornaram-se um dos líderes mundiais em administração e gestão de ativos,
comprometido com a excelência e alta performance de seus serviços.
Atualmente, o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A é um dos líderes em serviços financeiros para gestores independentes e investidores institucionais,
prestando o serviço de administração fiduciária para fundos de investimento e investidores institucionais, preponderantemente fundações, seguradoras e sociedades
de capitalização.

2.2.

Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo:
a.

os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário - N/A

b.

escopo das atividades
O BNY Mellon DTVM não passou por alterações relevantes em seu escopo de atividades nos últimos 5 anos. De acordo com seu Estatuto Social, o BNY Mellon
DTVM está autorizado a:
a. subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda;
b. intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado;
c. comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada a regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nas suas respectivas áreas de competência;
d. encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários;
e. incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros
proventos de títulos e valores mobiliários;

2

f. exercer funções de agente fiduciário;
g. instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento;
h. constituir sociedade de investimento - capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e valores mobiliários;
i. praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes;
j. praticar operações de conta margem, observado o disposto na regulamentação pertinente;
l. realizar operações compromissadas;
m. praticar operações de compra e venda de metais preciosos, no mercado físico, por conta própria e de terceiros, nos termos da regulamentação baixada pelo
Banco Central do Brasil;
n. operar em bolsas de mercadorias e de futuros, por conta própria e de terceiros, observada regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil e pela CVM nas
suas respectivas áreas de competência;
o. prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica, em operações e atividades nos mercados financeiro e de capitais; e
p. exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM.
Apesar de seu amplo objeto social, o BNY Mellon DTVM tem como foco e como atividade principal a administração fiduciária para fundos de investimentos e
carteiras administradas. Na área de administração fiduciária, atua na prestação de serviços para fundos de investimentos em geral e fundos estruturados.
c.

recursos humanos e computacionais
Recursos Humanos: Em virtude do crescimento de seu portfolio de serviços, o BNY Mellon DTVM realizou importantes investimentos na contratação e
manutenção de recursos humanos. Também realizou investimentos em capacitação técnica e desenvolvimento profissional, mantendo programas internos que visam
a atrair e reter talentos. Com essas medidas, a empresa busca perpetuar o conhecimento e promover um ambiente de constante desenvolvimento, com redução de
riscos operacionais. Ainda, com o objetivo de alinhar a estrutura da Empresa local com a organização global, em Dezembro de 2013 foi eleita uma nova diretoria
executiva em Assembleia Geral Extraordinária. Este grupo de executivos vem com relevante experiência no mercado para cumprir com o papel de gestão,
planejamento e controle das operações do BNY Mellon no Brasil. Esta revisão busca uma estrutura adequada para prover segregação de funções, eficiência e
operação e concentração de conhecimentos e habilidades.
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Ao longo dos últimos 5 (cinco) anos sempre contamos com um grupo adequado de colaboradores em todas as frentes, para garantir a excelência na qualidade dos
serviços prestados.

Entre os nossos valores estão Foco no Cliente, Ética, Trabalho em Equipe e Excelência na Qualidade, que refletimos em nosso dia-a-dia através de ações,
treinamentos, comportamentos e incorporamos no nosso ambiente. As pessoas são parte fundamental do nosso diferencial, onde somos desafiados a entregar a
melhor experiência para o nosso cliente, seja ele externo ou interno.

Recursos Computacionais:
A infraestrutura de tecnologia do BNY Mellon DTVM no Brasil está distribuída em 02 (dois) data centers localizados em sites distintos na cidade do Rio de Janeiro
com redundância dos serviços e réplica de dados de acordo com o nível de criticidade de cada serviço.
Ambos os data centers estão interligados através de links redundantes de diferentes provedores. Em busca do constante aprimoramento e visando os melhores
padrões de segurança da informação, nos últimos anos os data centers passaram a estar conectados ao data center da matriz nos EUA. O acesso físico aos data
centers é restrito a pessoas autorizadas.
As aplicações que suportam as rotinas operacionais do BNY Mellon DTVM, sejam elas de terceiros ou desenvolvidas internamente, são regularmente submetidas a
testes, revisões e análises de segurança de acordo com o respectivo nível de risco a fim de identificar vulnerabilidades, riscos e possíveis ameaças.
d.

regras, políticas, procedimentos e controles internos
Todas as regras, políticas, procedimentos e controles internos do BNY Mellon DTVM são desenvolvidos com base no princípio de disseminar o conceito de que
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somos todos Gestores de Risco. A Instituição possui uma estrutura bem definida de gerenciamento de riscos com funções e responsabilidades determinadas de

forma clara e divididas entre Três Linhas de Defesa com equipes segregadas e linhas de reporte distintas.
A Primeira Linha de Defesa é composta por todos os gerentes e funcionários das Áreas de Negócio os quais são responsáveis por executar os controles e gerenciar
os riscos associados às suas atividades de acordo com as regras, políticas internas e exigências legais e regulatórias.
Nesta estrutura, o Departamento de Embedded Controls tem o objetivo de fortalecer as Áreas de Negócio em sua autoavaliação dos riscos existentes e inerentes ao
negócio, bem como, de desenvolver controles eficazes para mitigar a ocorrência de tais riscos. Dentre as várias funções da Área, destacam-se:
- Trabalhar em conjunto com os gerentes de negócios para garantir que o ambiente de controles atenda às expectativas dos clientes e reguladores;
- Auxiliar na identificação de falhas de controles e na comunicação tempestiva para os Gerentes da Linha de Negócios e para a Gestão Corporativa de Riscos;
- Desenvolver processos, procedimentos e ferramentas para trazer melhor eficiência aos processos operacionais, incluindo a realização de um programa
consistente de testes de avaliação dos controles internos chave (key controls), de forma a garantir que estes estão adequados e são efetivos; e
- Auxiliar os gerentes de negócio a desenvolver uma cultura de gerenciamento de riscos junto às suas Equipes.
A Segunda Linha de Defesa é composta precipuamente pelas áreas de Risk Management (Risco Operacional), Compliance e Information Risk Management (IRM).
Essas áreas são responsáveis pela estrutura de gerenciamento de risco de toda a Instituição e supervisionam de forma independente a Primeira Linha de Defesa.
A área de Risk Management no âmbito de sua atividade possui, entre outras atribuições:
- Identificar e entender os processos chave do negócio e os riscos associados a tais processos;
- Auxiliar no desenvolvimento e documentar controles apropriados e efetivos relacionados a risco, incluindo políticas, procedimentos, ferramentas e
treinamentos;
- Avaliar periodicamente os controles dos processos de negócio e operacionais;
- Monitorar indicadores chave de risco de acordo com os padrões Corporativos estabelecidos;
- Reportar, de forma transparente, o desempenho dos indicadores chave de risco, falhas de controles, erros, perdas e medidas adotadas;
- Dar conhecimento imediato de questões relevantes aos gestores das respectivas Linhas de Negócio, ao Jurídico, aos Superintendentes de Risco, à Alta
Administração e aos Comitês apropriados;
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- Fortalecer os controles, incluindo políticas, procedimentos, ferramentas e treinamento para minimizar o impacto da causa raiz de forma eficiente; e

- Reavaliar o impacto nos riscos e nos controles decorrentes de mudanças nos processos, atualizando os riscos e controles sempre que necessário.
Importante destacar que, seguindo o conceito de que todos são Gestores de Risco, as ações acima são de responsabilidade de todos os funcionários, e não
exclusivamente da área de Risk Management.
O Departamento de Compliance do BNY Mellon DTVM possui Políticas extensivas a todos os funcionários da instituição, dentre as quais podemos destacar:
Código de Conduta, Conheça o seu Cliente, Prevenção à Lavagem de Dinheiro / Combate ao Terrorismo (PLD), Anticorrupção, Conflito de Interesses, Presente e
Entretenimento, Investimento Pessoal, e Escalonamento e Notificação de Problemas.
O Compliance também é responsável por garantir que os funcionários tenham sempre acesso às diretrizes do Código de Conduta da instituição e às Políticas de
Compliance, mantendo-os atualizados e em locais de fácil acesso, assim como provendo treinamentos periódicos para atualização de seus conceitos.
No que tange às normas regulatórias, o Departamento faz o acompanhamento da publicação de novas normas visando assegurar o correto direcionamento interno
das mesmas para que as áreas impactadas implementem e aperfeiçoem seus procedimentos devidamente. O Compliance participa ativamente das discussões sobre
a implementação das principais normas.
Além disso, o Departamento mantém um programa de monitoramento da adequação normativa da instituição, mediante aplicação de metodologia de testes
utilizada globalmente pelo Grupo BNY Mellon DTVM, assim como participa ativamente da avaliação de novos produtos.
A gestão operacional dos programas (i) PLD; e (ii) Anti-Suborno e Anticorrupção, envolvem:
- Emissão e atualização de Políticas e Procedimentos de PLD e Anticorrupção;
- Análise e aprovação de clientes;
- Monitoramento de transações de clientes e de notícias negativas;
- Realização de testes de adequação normativa relacionados à PLD e Anticorrupção;
- Realização de treinamentos periódicos;
- Reporte de atividades suspeitas;
- Reporte de questões relevantes para o Diretor responsável por PLD, assim como para a Alta Administração e aos Comitês apropriados; e
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- Realização periódica de avaliação do risco de Lavagem de Dinheiro e Corrupção.

Como parte também integrante da segunda linha de defesa, a área de Information Risk Management (IRM) do BNY Mellon DTVM supervisiona e, de forma
independente, desfia os esforços das unidades de negócio da empresa para identificar, avaliar e gerenciar risco de informação.
Na estrutura de IRM, o grupo de Technical Information Risk (TIR) estabelece os critérios e requerimentos para avaliação de riscos de segurança da informação e de
controles de tecnologia para sistemas e aplicações que suportam os processos de negócio, gerenciando essas avaliações e monitora os planos de ação das unidades
de negócio para solucionar qualquer ponto que eventualmente possa ter sido identificado. O grupo de Governance, Risk and Controls (GRC) gerencia a
governança de risco da informação corporativa, estabelecendo processos, métricas e ferramentas que as unidades de negócio necessitam para tomar decisões e
reduzir os riscos de suas informações. Esta área administra a ferramenta de GRC, Archer Framework, e também a conformidade regulatória de tecnologia. A
equipe de Enterprise Services gerencia a supervisão de risco da informação, promove treinamento e iniciativas de conscientização de risco da informação, gerencia
o programa de gerenciamento de risco de prestador de serviço elaborado para identificar, avaliar e minimizar os riscos de informação incorridos através da
contratação de prestadores de serviço e conduz gerenciamento geral de performance e governança em IRM.
Por fim, a Auditoria Interna faz parte da Terceira Linha de Defesa da organização e trabalha, de forma independente, próxima aos gestores e funcionários das áreas
de negócio (Primeira Linha) e Risco & Compliance (Segunda Linha), a fim de proteger a Empresa e nossos clientes dos riscos inerentes ao negócio. A Auditoria
Interna efetua uma variedade de funções-chave, entre elas:
- Trabalhos de Auditoria com emissão de Relatórios;
- Avaliação de forma independente do gerenciamento de riscos e controles;
- Identificação de riscos emergentes;
- Fornecimento de recomendações de melhoria sobre os riscos, processos, controles e boas práticas de Governança; e
- Participação de investigações internas.

3.
3.1.

Recursos humanos
Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:
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O BNY Mellon DTVM foca no desenvolvimento do seu Capital Humano que é o maior ativo da empresa na busca pela excelência na entrega de seus produtos e

serviços para o mercado. Nosso diferencial está nas Políticas e Programas de Recrutamento e Desenvolvimento. O Recrutamento acontece em todos os níveis,
garantindo oportunidades de carreira tanto para os colaboradores atuais quanto para os futuros que desejem trilhar seu caminho numa reconhecida empresa global.
Temos programas de Aprendiz, Estágio, Recrutamento Interno e quando necessário o recrutamento especializado para atender às especificidades das nossas
atividades.
No que tange ao Desenvolvimento de habilidades e competências individuais, a empresa dispõe de opções de treinamentos presenciais e online onde o funcionário
tem acesso aos mais diversos conteúdos e junto ao seu gestor tem a possibilidade de traçar plano de desenvolvimento profissional e pessoal. Nosso modelo é
baseado em competências e comportamentos associados que são essenciais em suportar e orientar cada indivíduo para seu desenvolvimento profissional na
Empresa.
a.

número de sócios
O BNY Mellon DTVM possui o BNY Mellon Participações Ltda. como acionista majoritário, com 99,99% das cotas e um sócio minoritário com 1 (uma) cota.

b.

número de empregados
401 empregados – data base 31.12.2015.

c.

número de terceirizados
Aproximadamente 106 Prestadores de Serviço e Temporários em atividades de serviços gerais e tecnologia.
O BNY Mellon DTVM possui grupos de terceiros que são contratados para prestação de serviços em atividades acessórias, como auditoria de fundos, suporte de
tecnologia e serviços gerais. Na auditoria externa há cerca de 70 auditores; em serviços gerais são cerca de 40 pessoas e em Tecnologia são cerca de 60 pessoas. A
mão de obra temporária é usada de forma esporádica para cobertura de licença ou projetos especiais onde há aumento de demanda de recursos humanos.

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
- Carlos Augusto Salamonde/ CPF: 011.393.467-09 – Diretor Vice-Presidente e designado como diretor responsável pela Administração Fiduciária e
distribuição.

8

- Carlos Alberto Saraiva/ CPF: 624.698.947-00 – Diretor Executivo

4.

Auditores

4.1.

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

nome empresarial
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

b.

data de contratação dos serviços
13 de julho de 2015 (para o exercício findo em 31/12/15)

c.

descrição dos serviços contratados
Serviço de Auditoria das Demonstrações Financeiras do BNY Mellon DTVM

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
O BNY Mellon DTVM mantém procedimentos para definição de taxas de administração que sejam compatíveis com seus custos operacionais. Periodicamente,
as áreas revisam seus orçamentos, buscando otimizar a alocação de seus custos.
Conforme definido pela Administração, houve revisão da base de gestores de fundos de investimentos para alinhamento com a atual estratégia, visando a busca
por qualidade ao invés de volume. As decisões oriundas dessa estratégia num primeiro momento diminuíram a base, impactando o resultado, porém foi a
preparação da Empresa para retomar seu crescimento, servindo à clientes no Brasil e outros países em LatAm (América Latina).
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Ainda em linha com a estratégia do negócio de Administração Fiduciária no Brasil e LatAm, na busca de eficiência operacional para o crescimento, a companhia

tem realizado movimentos de adequação dos custos operacionais.
Assim, a Empresa tem observado nos últimos meses uma queda em seu resultado operacional em relação aos períodos anteriores, mas tanto na geração de receita
quanto na adequação de sua estrutura e custos, a Empresa está alinhada em sua meta para o crescimento e espera que seu resultado reflita essa estratégia.
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.
Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução1

5.2.

Anexo II.

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.)
O BNY Mellon DTVM tem como foco principal a administração fiduciária, que inclui preponderantemente:
- Representação legal: atuando na contratação de prestadores de serviços, elaboração de documentos (regulamentos e demais documentos obrigatórios), envio de
informes e relatórios aos reguladores, Gestão de Risco, Compliance, Assembleias de cotistas, elaboração e envio de relatórios e extratos aos cotistas, retenção de
impostos relacionados aos fundos, Prevenção Lavagem de Dinheiro e KYC de prestadores de serviços e cotistas.
- Monitoramento do enquadramento das carteiras aos limites estabelecidos nos Regulamentos;
- Monitoramento, em conjunto com os gestores, da liquidez dos fundos;

1

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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- Controladoria da carteira de investimentos;

- Controle do Passivo;
- Precificação de ativos;
- Contabilidade;
- Distribuição de cotas de fundos;
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.)
O BNY Mellon DTVM presta serviços de administração fiduciária a uma ampla gama de fundos de investimentos de diversos tipos e características, tais como:
- Fundos constituídos sob a forma de condomínio aberto ou fechado;
- Fundos regidos pela Instrução CVM 555;
- Fundos estruturados (fundos de investimento em participações, fundos de investimento em direitos creditórios e fundos imobiliários);
- Fundos de investimento em empresas emergentes;
- Fundos de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional – Funcine;
- Clubes de investimento;
- Carteiras administradas.

c.

tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão
Ativos financeiros permitidos na regulamentação em vigor, tais como: Títulos públicos, Ações / Bônus de Subscrição / Debentures / Cotas de Fundos / Contratos
de Derivativos, ativos financeiros de emissores privados tais como CRI, CCI, CRA, CCB, CDBs, Letras Financeiras.

d.

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

6.2.

Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:
O BNY Mellon DTVM oferece serviço de Controladoria Fiduciária para clientes institucionais, o qual compreende, além da administração de seus fundos e
carteiras administradas exclusivas, a observância à legislação específica deste mercado no que tange os seus investimentos. Tal controle é feito a partir da
consolidação dos investimentos do cliente e reportada a partir de uma série de relatórios específicos no intuito de auxiliá-los a prestar as informações necessárias
aos seus órgãos reguladores.
Ainda, o BNY Mellon DTVM também desenvolve atividade de Nav Calculator, que compreende:
- Calculo de Cota de um fundo offshore de acordo com os termos determinados no Offeiring Memorandum;
- Divulgação da cota calculada para o RTA, que é o controlador do passivo do fundo;
- Preparação do Consolidated Financial Statement anual do fundo;
O BNY Mellon DTVM oferece serviço Representação Legal para Investidores Não Residentes, que compreende:
- Disponibilizar carteira com os investimentos do investidor no Brasil com informações diárias sobre o valor dos ativos;
- Recolhimento dos impostos devidos pelo INR (Investidor Não Residente) em razão de seus investimentos no Brasil, de acordo com a legislação tributária brasileira;
- Envio das informações exigidas por lei para o BACEN e para a CVM.
a.

os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e
Esse tema é tratado com especial relevância pelo BNY Mellon DTVM, motivo pelo qual a Instituição possui Políticas, regras, procedimentos e treinamentos com
objetivo de evitar quaisquer conflitos de interesse no âmbito das atividades prestadas.
Além da Política específica sobre o assunto (Política de Conflitos de Interesse), a Companhia ainda possui um robusto Código de Conduta que é a fundação do
nosso compromisso com o Fazer o que é Certo (Doing What´s Right). No referido Código, que assim como as demais Políticas ora citadas são extensivas a todos
os funcionários do Grupo BNY Mellon, o Conflito de Interesse é assunto bastante explorado. Além disso, o BNY Mellon possui outras Políticas, quais sejam,
Política de Negociação de Ativos por seus funcionários, Política de Brindes e Entretenimento, Política de Participação Externa e Determinadas Compensações
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externas, entre outras, todas as quais têm- entre outros objetivos, evitar quaisquer conflitos de interesse.

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.
BNY Mellon Participações Ltda. (99,99%) – Holding é a Sociedade Controladora do BNY Mellon DTVM detendo 99,99% das suas cotas;
BNY Mellon Banco S/A – Sociedade Coligada com o BNY Mellon DTVM que possui o principal foco na atividade de Custódia de ativos;
BNY Mellon Administração de Ativos Ltda – Sociedade Controlada pelo BNY Mellon DTVM, o qual possui 99,99% das cotas, que encontra-se em fase de
reestruturação interna visando seu futuro encerramento.
No que se refere a potenciais conflitos de interesses, fazemos referência ao item 6.2 (a) supracitado.
Descrever o perfil dos investidores de fundos2 e carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações:

6.3.

Facultativo para Adm. Fiduciário.

2

a.

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

b.

número de investidores, dividido por:

i.

pessoas naturais

ii.

pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

iii.

instituições financeiras

iv.

entidades abertas de previdência complementar

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

entidades fechadas de previdência complementar

vi.

regimes próprios de previdência social

vii.

seguradoras

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

c.

ix.

clubes de investimento

x.

fundos de investimento

xi.

investidores não residentes

xii.

outros (especificar)

recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)
Fundos para investidores qualificados = R$112.415.073.992,97 – data base 31.12.2015
Fundos para investidores não qualificados = R$50.218.020.776,93 - data base 31.12.2015
TOTAL = R$162.633.094.769,90 - data base 31.12.2015
* Classificação de Acordo com as informações do site da CVM

d.

recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior
R$7.171.121.602,18 - data base 31.12.2015

e.

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

recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: N/A

i.

pessoas naturais

ii.

pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

iii.

instituições financeiras

iv.

entidades abertas de previdência complementar

v.

entidades fechadas de previdência complementar

vi.

regimes próprios de previdência social

vii.

seguradoras

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

6.4.

ix.

clubes de investimento

x.

fundos de investimento

xi.

investidores não residentes

xii.

outros (especificar)

Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre: N/A
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6.5.

a.

ações

b.

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

c.

títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras

d.

cotas de fundos de investimento em ações

e.

cotas de fundos de investimento em participações

f.

cotas de fundos de investimento imobiliário

g.

cotas de fundos de investimento em direitos creditórios

h.

cotas de fundos de investimento em renda fixa

i.

cotas de outros fundos de investimento

j.

derivativos (valor de mercado)

k.

outros valores mobiliários

l.

títulos públicos

m.

outros ativos
Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária
O BNY Mellon DTVM administra fundos para um número significativo de gestores de recursos, tendo um perfil variado dentro desse grupo, tais como gestores
especializados em Fundos regulamentados pela Instrução Normativa CVM nº 555 até Fundos Estruturados, como fundos de investimento em participações, em
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direitos creditórios e imobiliários. Há diversidade de porte, classe de ativos, nicho de atuação, tipo e origem do grupo controlador, estilo e filosofia. Como

característica comum, esses gestores de recursos não são associados a grandes conglomerados financeiros.

6.6.
7.

Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes: 

Grupo econômico

7.1.

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

controladores diretos e indiretos
BNY Mellon Participações Ltda. (99,99%)

b.

controladas e coligadas
BNY Mellon Administração de Ativos Ltda e BNY Mellon Banco S/A – Empresa encontra-se em fase de reestruturação interna visando seu futuro encerramento.

c.

participações da empresa em sociedades do grupo
BNY Mellon Administração de Ativos Ltda (99,99%) – Empresa encontra-se em fase de reestruturação interna visando seu futuro encerramento.

d.

participações de sociedades do grupo na empresa
BNY Mellon Participações Ltda (99,99%)

e.

sociedades sob controle comum
BNY Mellon Banco S/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.

Anexo III.
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8.

Estrutura operacional e administrativa3

8.1.

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

atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico
A administração da Empresa é exercida pela Diretoria, na forma da lei e do Estatuto. A Diretoria é investida de todos os poderes necessários à administração e
gestão dos negócios sociais. O BNY Mellon DTVM possui Comitê de Auditoria e de Remuneração conforme previsão estatutária e ainda, Comitê de Aceitação de
Novos Produtos (Asset Servicing: “BAC – Business Acceptance Committee”), Comitê de Crédito (Asset Servicing), Comitê de Risco de Mercado e
Enquadramento; e Comitê de Risco - BRC (Brazil Risk Committee), conforme abaixo exposto.

b.

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

D Comitê de Auditoria
A função do Comitê de Auditoria inclui acompanhar questões relativas ao ambiente de controle da Instituição e de administração de riscos, pontos levantados nos
relatórios das auditorias interna e externa, bem como revisar demonstrações contábeis. O Estatuto define várias outras atribuições, mas podemos destacar os
seguintes:
a) Revisar, previamente à publicação, as demonstrações contábeis semestrais, inclusive notas explicativas, relatórios da administração e parecer do auditor
independente;
b) Avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, especialmente quanto ao cumprimento dos dispositivos legais aplicáveis e normas e
procedimentos internos; e ecomendar à Diretoria, o nome das entidades a serem contratadas para prestar os serviços de auditoria independente, bem como sua
substituição, caso considere necessário;
c) Avaliar o cumprimento pela Administração da Empresa, das recomendações feitas pelos auditores independentes e internos;
d) Estabelecer e divulgar procedimentos para recepção e tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais aplicáveis e das normas e
procedimentos internos, com previsão de procedimentos de preservação da figura dos auditores e da confidencialidade das informações;

3

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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e) Outras atribuições definidas pelo Banco Central.

D Comitê de Remuneração:
Os principais assuntos abordados no Comitê são:
-Remuneração de administradores;
-Cenários futuros;
-Programas especiais de contratação;
-Avaliação e aprovação da política de remuneração, bem como demais assuntos previstos na Resolução BACEN nº 3.921.

D Comitê de Aceitação de Novos Produtos (Asset Servicing: “BAC – Business Acceptance Committee”)
Os principais assuntos abordados no Comitê são:
- Avaliação e aprovação de novos produtos ou acordos comerciais;
- Classificação em negócios padrão e não padrão, direcionando maior ou menor foco aos acordos;
-Garantia de que os novos produtos e serviços estão dentro das normas da empresa no que tange à capacidade operacional, de controle, de avaliação de risco e
de processos de aprovação.
- Assegurar que nenhum serviço é prestado a clientes sem contratos e acordos legais apropriados.
- Assegurar que nenhum contrato é executado ou acordo legal é realizado para negócios fora do padrão corporativo sem a aprovação do Comitê.

D Comitê de Crédito (Asset Servicing)
O Comitê de Crédito da DTVM possui as seguintes responsabilidades: i) Estabelecer, documentar, divulgar e revisar sempre que necessário às políticas e
procedimentos que envolvam risco de crédito, ii) Revisar e avaliar periodicamente a adequação deste Estatuto e recomendar alterações sempre que for
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necessário à Diretoria; iii) com relação aos emissores de títulos de crédito presentes nos fundos administrados: a) Monitorar o risco de crédito e acompanhar a

situação financeira; b) Definir a constituição de provisões para devedores duvidosos (PDD) adequadas ao nível de risco, c) Deliberar pela publicação de Fato
Relevante na CVM; d) Deliberar pela convocação de AGC e/ou fechamento do fundo detentor do crédito privado.
O Comitê é composto pelo diretores do Risco, do Operacoes e pelas áreas de Credito, Juridico, e Compliance.

D Comitê de Crédito
Os principais assuntos abordados no Comitê com relação aos emissores de títulos de crédito presentes nos fundos administrados são:
- Monitorar o risco de crédito e acompanhar a situação financeira;
- Definir a constituição de provisões para devedores duvidosos (PDD) adequadas ao nível de risco;
- Deliberar pela publicação de Fato Relevante na CVM;
- Deliberar pela convocação de AGC e/ou fechamento do fundo detentor do crédito privado.

D Comitê de Enquadramento e Riscos de Mercado e Liquidez
Os principais assuntos abordados no Comitê são:
-Discussão, avaliação e determinação das diretrizes referentes aos controles de enquadramento de carteira, risco de mercado e risco de liquidez;
- Avaliação dos desenquadramentos, referentes aos controles acima, das carteiras dos fundos de investimentos sob administração do BNY Mellon e determinar
as ações a serem tomadas, adicionalmente àquelas de reporte ao regulador, quando for o caso e;
-Deliberação sobre quais desenquadramentos são relevantes para serem reportados ao Comitê de Risco e Compliance.

D Comitê de Risco – BRC (Business Risk Committee)
Através de encontros mensais do Comitê de Risco da DTVM e do BNY Mellon Banco S.A. a Alta Administração é informada sobre as questões relacionadas a
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controles internos e gestão de riscos. O Comitê é integrado por membros da Diretoria das respectivas instituições além de executivo e membros das áreas de

Risco Operacional; Compliance; Jurídico; Information Risk Management e Tecnologia da Informação. É função do Comitê: acompanhar questões relativas ao
ambiente de controle da Instituição; pontos levantados nos relatórios da auditoria externa, bem como, pontos críticos levantados pelas áreas participantes. O
Estatuto do Comitê de Risco e Compliance contém informações detalhadas sobre a sua composição, suas atribuições e demais informações necessárias para a
sua efetiva atuação.
Segue abaixo tabela contendo frequência e a forma de registro das decisões:

Comitê

c.

Frequência

Forma de registro das
decisões

BAC - Comitê de Aceitação de Novos Produtos

Mensal

Ata

Comitê de Remuneração

Semestral

Ata

Comitê de Crédito

Mensal

Ata

Comitê de Enquadramento Riscos de Mercado e Liquidez

Mensal

Ata

Comitê de Auditoria

Trimestral

Ata

Comitê de Risco - BRC (Brazil Risk Committee)

Mensal

Ata

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
A Diretoria é investida de todos os poderes necessários à administração e gestão dos negócios sociais. A Diretoria determinará e fixará as atribuições e
responsabilidade de cada um dos diretores.
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Diretor Presidente, em suas ausências e impedimentos eventuais, será substituído pelo Diretor Vice Presidente e este por um Diretor Executivo escolhido pela

Diretoria, enquanto os demais Diretores Executivos substituir-se-ão mutuamente. Compete ao Diretor Presidente, especialmente: coordenar as atividades da
Diretoria; executar e fazer executar este Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral, e da Diretoria; presidir a Assembleia Geral e as reuniões da Diretoria.
Compete ao Diretor Vice Presidente, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas, auxiliar o Diretor Presidente em suas atribuições e substituí-lo
em seus impedimento e ausências temporárias.
Aos Diretores Executivos compete o exercício das atribuições que lhes forem conferidas pela Diretoria, sem prejuízo da representação da Empresa, na forma do
Estatuto.
(a) Diretor Presidente: EDUARDO ADRIANO KOELLE, CEO do BNY Mellon DTVM;
(b) Diretor Vice-Presidente: CARLOS AUGUSTO SALAMONDE, responsável pela atividade de Administração de Carteiras;
(c) Diretor Executivo: CARLOS ALBERTO SARAIVA, responsável pela área operacional;
(d) Diretor Executivo: MARCUS VINICIUS MATHIAS PEREIRA, responsável pela gestão de risco e pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e
controles internos; e
(e) Diretora Executiva: PATRICIA AVOLIO FURTADO ALVIM, responsável pela área Financeira.

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: Tabela constante no Anexo IV.
a.

nome

Carlos Augusto Salamonde

Marcus Vinicius Mathias Pereira

b.

idade

43

53

c.

profissão

Economista

Economista
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d.

CPF ou número do passaporte

011.393.467-09

774.206.917-20

e.

cargo ocupado

Diretor Vice-Presidente

Diretor Executivo

f.

data da posse

30/04/2014

30/04/2014

g.

prazo do mandato

2 anos, permitida a reeleição, e será prorrogado 2 anos, permitida a reeleição, e será prorrogado
automaticamente até a posse da nova Diretoria eleita pela automaticamente até a posse da nova Diretoria
Assembleia Geral.
eleita pela Assembleia Geral.

h.

8.4.

outros cargos ou funções exercidos na empresa

vide tabela Anexo IV

vide tabela Anexo IV

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

i.

currículo, contendo as seguintes informações:

Carlos Augusto Salamonde

cursos concluídos;

i. Investment Management and Marketing

2011

Wharton School, USA
• MBA em Management and Corporate Finance

2001

Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ)
• General Management in International Pension Funds

1999

Wharton School, USA
• Graduação em Economia

ii.

iii.

aprovação em
profissional

exame

de

certificação

principais experiências profissionais durante os
últimos 5 anos, indicando

1997

ii. Agente Autônomo de Investimentos 2008 - Ancor
CPA 20 - 2002 ANBIMA

iii. Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ)

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM, São Paulo – 2013 - Presente

•

nome da empresa

•

cargo e funções inerentes ao cargo

• Responsável pelo negocio de Asset Servicing no Brasil e América Latina

•

atividade principal da empresa na qual
tais experiências ocorreram

• Gerenciamento de equipe de 280 funcionários

•

datas de entrada e saída do cargo

Asset Servicing – Head Brasil e América Latina, Diretor Vice-Presidente - Dez 2013- Atual

Banco JP Morgan, São Paulo - 2011- Set2013
Asset Management – CEO, Investment Management Brasil, Managing Director
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• Responsável pelo negocio de Asset Management no Brasil

• Gerenciamento de equipe de 35 funcionários entre Gestores de Recursos, Área Comercial,
Desenvolvimentos de Produtos, Marketing e Área Operacional.

Banco Itaú Unibanco, São Paulo - 2008 – 2011
Asset Management - Head de Distribuição Corporate – Superintendente
• Responsável pela área comercial e de distribuição para Empresas do segmento Corporate;
• Gerenciamento de equipe de 15 funcionários

8.5.

Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:
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Marcus Vinicius Mathias Pereira

i.

cursos concluídos;

ii.

aprovação em
profissional

i. Economia pela Universidade Cândido Mendes, possui Pós-Graduação MBA Executivo em Finanças
pelo IBMEC e MBA Executivo em Administração pela COPPEAD/UFRJ.
ii. CPA-20 - 21/11/2004
exame

de

certificação
iii. Desde outubro de 2012
• Diretor Executivo do BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A.

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

De junho 2003 a outubro de 2012
• Diretor Executivo do Banco Brascan e da Brascan S.A. Corretora de Títulos e Valores.
• Responsável pela mesa de Operações de Bovespa e BM&F, pelo Departamento de Research e
Vendas.
• Coordenador de procedimentos de qualidade como ISO 9001 e do Programa de Qualificação
Operacional - PQO da BM&FBOVESPA, obtendo os Selos de Excelência Execution e Carrying
Broker.
• Participou como membro do Comitê de Renda Variável da Bovespa e da Comissão de Índice e
ADR da BM&F .
De 1997 a 2003
• Gerente de Operações da Brascan S.A. Corretora de Títulos e Valores
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8.6.

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

Diretor indicado no item anterior.
a.

8.7.

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

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:

Diretor indicado no item 8.4
a.

currículo, contendo as seguintes informações:

i.

cursos concluídos;

ii.

aprovação em exame de certificação profissional
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iii.

8.8.

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

Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo: Facultativo para Adm Fiduciário.
a.

quantidade de profissionais

b.

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

c.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

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:
O BNY Mellon, tanto globalmente como no Brasil, tem uma estrutura bem definida de gerenciamento de risco com funções e responsabilidades claras divididas
entre Três Linhas de Defesa, composto por equipes segregadas, com linhas de reporte distintas.
A Primeira Linha de Defesa é composta por todos os gerentes e funcionários de negócios. Eles são responsáveis pelos riscos associados às suas atividades, e
gerenciam os riscos e os controles de processos e procedimentos no seu dia-a-dia.
As áreas de Risk Management (Risco Operacional) e Compliance são a Segunda Linha de Defesa. Eles são responsáveis pela estrutura de gerenciamento de risco
de toda a empresa e supervisionam de forma independente a Primeira Linha de Defesa. Isso também inclui Segurança Corporativa, Information Risk Management,
Gerenciamento e Análise Financeira, RH e Jurídico.
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A Terceira Linha de Defesa é a Auditoria Interna, que mantem independência das outras duas e fornece ao nosso Board of Directors e Senior Management a

segurança que a nossa estrutura de governança, gerenciamento de risco e controles internos são eficazes.
A descrição das principais atividades das áreas acima mencionadas está contida no item 2.2 (d). As atividades relacionadas à fiscalização dos serviços prestados
pelos terceiros são realizadas pela área de Due Dilligence descrita no item 10.1.
a.

quantidade de profissionais
Compliance - 10 profissionais
Due Diligence - 5 profissionais
Embedded Controls - 2 profissionais
Risk Management - 5 profissionais
IRM - 2 profissionais
Auditoria Interna - 2 profissionais

b.

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares, vide resposta ao item 2.2 (d). No que se refere à
fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados pelos fundos de investimento, vide resposta ao item 10.1.

c.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares, vide resposta ao item 2.2 (d). No que se refere à
fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados pelos fundos de investimento, vide resposta ao item 10.1.

d.

a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
A Instituição possui uma estrutura bem definida de gerenciamento de riscos com funções e responsabilidades determinadas de forma clara e divididas entre
Três Linhas de Defesa com equipes segregadas e linhas de reporte distintas.
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8.10.

Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo: Facultativo para Administrador Fiduciário.
a.

quantidade de profissionais

b.

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

c.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

d.

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

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
O Operations é composto pelas áreas de Backoffice On Shore e Off Shore; Contabilidade On Shore e Off Shore e Real State, com 160 (cento e sessenta)
funcionários distribuídos em 8 (oito)gerências.

b.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
O BNY Mellon utiliza diversos sistemas para processar e armazenar as operações relacionadas com a atividade de administração fiduciária. Seguem abaixo os
principais sistemas utilizados:
SMA – Sistema BNY Mellon de Atendimento – O SMA é o sistema proprietário do BNY Mellon Serviços Financeiros desenvolvido para atendimento das
necessidades dos Gestores Independentes e Distribuidores. Por ser um sistema proprietário, está em constante desenvolvimento, sempre com o objetivo de
prover aos clientes as melhorias solicitadas. É através do SMA que os gestores e distribuidores informam ao BNY Mellon Serviços Financeiros todas as
movimentações referentes ao Ativo e Passivo.
Antes da boletagem das operações de passivo, o gestor/distribuidor nos solicita, via SMA, o cadastro do cotista e o mesmo é cadastrado no SMC – Sistema BNY
Mellon de Cotistas, sistema proprietário do BNY Mellon Serviços Financeiros.
Após o cadastro, o gestor/distribuidor fica habilitado a executar as operações do cotista. Para as operações de ativos, o gestor nos solicita, via SMA, o cadastro
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do ativo a ser negociado, a área de Pricing valida o cadastro do ativo e o libera a ser negociado. No caso específico de ativos de crédito privado, há fluxo de

validação da documentação do ativo a ser adquirido, a qual passa pelas áreas: Market Risk, Credit and Liquidity Analysis e Legal Departament, principalmente.
Outro caso específico são as operações de termo de ação e vencimento de opção, as quais devem ser informadas por e-mail.
Além das informações sobre as operações de Ativo e Passivo, este sistema permite o total controle das operações, posições e fluxos financeiros, gerando
relatórios informativo tais como: “Posição e Extrato por Cotista”; “Movimentações de Cotista por Fundo”; “Saldo de perda a compensar”; “Carteira do Fundo”;
“Histórico de compra e venda de ativos pelo Fundo”; “Comparativo de rentabilidade”; “Histórico de cota e patrimônio”; “Receita de Taxa de Administração e
Performance gerada por Cotista”; “Posição de Cotista por Distribuidor”; “Conta-Corrente”; “Fluxo de Caixa”; “Relatório de Clearings” e “Informações
cadastrais dos Cotistas”.
SAC – Sistema de Administração de Carteiras – Todas as posições e movimentações do Ativo dos fundos são processadas no SAC, sistema desenvolvido pela
TOTVS responsável pelo processamento das carteiras e cálculo da cota. Tem interface com o SMA possibilitando que as operações do Ativo sejam importadas
para o processamento da carteira.
COTISTA – Sistema de Controle de Cotistas – Todas as movimentações do Passivo registradas no SMA são processadas pelo COTISTA, sistema TOTVS
responsável pelo processamento do Passivo (aplicações e resgates) dos fundos. Os controles relativos ao Passivo do fundo são realizados nesse sistema e, através
da interface com o SMA, esses controles são apresentados aos Distribuidores.
ZAP – Sistema desenvolvido pela ZAP Sistemas para elaboração dos relatórios contábeis dos Fundos, tais como balancetes, demonstrações financeiras e
balanço.
O sistema possui interface com o SAC possibilitando que as informações de cota e carteira dos fundos sejam analisadas pela equipe contábil e tributária do BNY
Mellon Serviços Financeiros e que os devidos relatórios contábeis dos Fundos sejam gerados.
FRONT OFFICE – É um sistema de mensageria da TOTVS utilizado como veículo de informação ao Custodiante. Esse sistema possibilita que as operações de
Ativos inseridas no SMA sejam enviadas ao Custodiante.
INGRESSO E RETIRADA – Sistema de mensageria que realiza a interface entre o sistema COTISTA utilizado pelo BNY Mellon Serviços Financeiros e o
sistema do Custodiante para liquidação das ordens do Passivo.
MCA – Modulo de Conciliação de Ativos – Sistema que confronta as informações de posições das Clearings, disponibilizadas pelo Custodiante, com as
informações apresentadas pelo sistema SAC.
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MCI – Sistema de integração entre o SAC e o sistema contábil ZAP. Diariamente, como parte da estrutura operacional do controle fiduciário, os ativos e

carteiras são submetidos a controles das equipes de Portfolio Compliance (Enquadramento), Market Risk e Credit and Liquidity Analysis, os quais possuem
sistemas próprios.
Adicionalmente, é importante ressaltar que, além das áreas operacionais envolvidas em todo o fluxo de Ativo e Passivo e seus respectivos controles, o BNY
Mellon possui uma estrutura de áreas não envolvidas na operação diretamente, que buscam assegurar a efetividade dos controles fiduciários, tais como
Compliance; Risco de Mercado, Crédito e Liquidez, ; Risco Operacional, Controles Internos; Portfolio Compliance (Enquadramento); Auditoria Interna, Jurídico
e Segurança da Informação.

c.

a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade
Carlos Alberto Saraiva, Diretor Executivo de Operações, possui ampla experiência de mais de 30 anos no mercado financeiro, desempenhando atividades
técnicas e gerenciais em Instituições Financeiras nas áreas operacionais e de controle, com ênfase em desenvolvimento e gerenciamento de projetos de
reestruturação administrativa, implantações de sistemas, liderança de equipes, participação nos processos de fusões e incorporações institucionais, gestão
em projetos de implantação e revisão de processos organizacionais focados em controles e adequação legal. Possui ainda representatividade junto às Associações
de Mercado Financeiro como ANBIMA, FEBRABAN, ABBC, ABBI e ABERJ e experiência acadêmica atuando como professor e coordenador em cursos de
graduação, especialização, pós-graduação e orientador em dissertações e projetos de finalizações de cursos.
Adriana Theodoro juntou-se ao BNY Mellon Serviços Financeiros em 1999 e atualmente é Superintendente do Operations, sendo responsável pela equipes de
Backoffice On Shore e Off Shore; Contabilidade On Shore e Off Shore e Real State. Antes, trabalhou na KMPG Auditores Independentes durante 4 anos e na
Docenave - subsidiária da Vale por 2 anos. Adriana cursou Ciências Contábeis na Universidade Cândido Mendes.
Paula Pimentel juntou-se ao BNY Mellon Serviços Financeiros em 1999 e atualmente é Gerente do Backoffice Onshore Day - Conciliação e Margem. Antes,
trabalhou no Opportunity Asset Management Ltda durante 2 anos e no Itaú Seguros S/A durante 4 anos. Paula possui Pós-Graduação em Controladoria e
Finanças e Graduação em Ciências Contábeis ambas na Universidade Cândido Mendes.
André Luiz Oliveira Carneiro juntou-se ao BNY Mellon Serviços Financeiros em 2005 e atualmente é Gerente do Backoffice Offshore Day e Night. Antes,
trabalhou no Centro de Eletrônica da Marinha do Brasil. André cursou Administração de Empresas na Universidade Federal Fluminense e MBA em Finanças no
IBMEC.
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Marits Carvalho juntou-se ao BNY Mellon Serviços Financeiros em 2003 e atualmente é Gerente do Backoffice Onshore Day - Informações Legais e de

Mercado. Antes trabalhou no Bank of America (Bofa) durante 3 anos e Graphus Corretora durante 7 anos. Marits cursou Ciências Contábeis na faculdade Gay
Lussac e MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria na Fundação Getúlio Vargas.
Marcelo Rossi Moreira juntou-se ao BNY Mellon Serviços Financeiros em 2004 e atualmente é Gerente do Backoffice Onshore Day. Antes trabalhou no Bank
of America (Bofa) durante 2 anos e Banco Boavista durante 3 anos. Marcelo Rossi cursou Administração de Empresas na faculdade Mackenzie RJ.
Daniel Januario juntou-se ao BNY Mellon Serviços Financeiros em 2003 e atualmente é Gerente do Backoffice On Shore - Liquidação Física e Financeira.
Antes trabalhou no Banco HSBC durante 2 anos. Daniel cursou Matemática na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fez o Curso de extensão em Finanças
na COPPEAD.
Eric dos Reis Peixoto juntou-se ao BNY Mellon Serviços Financeiros em 2002 e atualmente é gerente do Backoffice Onshore Night. Antes trabalhou no Banco
Icatu durante 4 anos, Corretora Ativa durante 4 anos e Bancorp durante 5 anos. Eric cursou Tecnico Contabil no Colégio Professor Jarbas Ferreira.
Marcio Mota juntou-se ao BNY Mellon Serviços Financeiros em Março de 2000 e atualmente é Gerente do Funds Accounting Onshore, sendo responsável pela
equipes de Contabilização e Elaboração das Demonstrações Financeiras dos Fundos Nacionais. Antes, trabalhou no Banco Boavista S.A. durante 9 anos. Marcio
cursou Ciências Contábeis na Universidade Federal Fluminense e posteriormente MBA em Controladoria, Finanças e Auditoria na Fundação Getúlio Vargas.
Andres Felipe Ferreira Lenta juntou-se ao BNY Mellon Serviços Financeiros em setembro de 2015 e atualmente é Gerente do Funds Accounting, sendo
responsável pelas equipes de Contabilidade dos Fundos Offshore, Real Estate e FIDCs. Antes, trabalhou na KPMG Auditores Independentes durante 11 anos e
na Prudential Real Estate Investors (subsidiária da Prudential Financial) por quase 2 anos. Andres cursou Ciências Contábeis na Universidade Estácio de Sá,
Gestão de Negócios na Universidade Cândido Mendes e fez um curso de especialização em IFRS na FIPECAFI.

8.12.

Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo:
A área de distribuição do BNY Mellon DTVM está sob o comando do diretor Vice Presidente, Sr. Carlos Augusto Salamonde. Nossa estratégia de negócios para a
indústria de fundos de investimento é focada nas atividades de administração fiduciária. Adicionalmente oferecemos serviços de distribuição de cotas de fundos
sob nossa administração. Em razão de recente reposicionamento estratégico e em consonância com a evolução do ambiente regulatório, o BNY Mellon DTVM
vem reposicionando-se nesta prestação de serviços, de forma a oferecê-lo a um público restrito , por meio de uma estrutura compatível de atendimento. Assim, o
BNY Mellon DTVM busca manter foco na distribuição para investidores profissionais e, dentro desse universo, nosso escopo de atuação será, (i) no caso de
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pessoas físicas, limitado a fundos exclusivos ou restritos; e (ii) reduzido a certos segmentos no grupo de investidores institucionais e fundos de investimentos.

a.

quantidade de profissionais
15 profissionais

b.

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Relacionamos abaixo algumas atividades desenvolvidas pela equipe de distribuição, a qual é suportada pelas estruturas internas do BNY Mellon, tais como
Cadastro, Compliance e Operações:
• Aplicação do Suitability;
• Procedimentos de AML, incluindo KYC, monitoramento de transações de cotistas e controle da lista OFAC;
• Verificação e manutenção de cadastro;
• Atendimento a cotistas, incluindo o envio de materiais de distribuição;
• Boletagem de movimentações de passivo nos fundos e acompanhamento de ordens.

c.

programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas
Atualmente a área dispõe de 11 profissionais com CPA-20 e outros 3 em processo de treinamento para obtenção dessa certificação. Em relação aos processos e
políticas internas do BNY Mellon, nossa equipe é periodicamente submetida a uma série de treinamentos que visam assegurar o conhecimento de nossa equipe a
respeito das políticas que buscam as melhores práticas na distribuição, como Compliance, AML/Reporte de Atividade Suspeita, Anticorrupção e
Conscientização de Risco da Informação.

d.

infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição
Nossa área de distribuição está localizada em escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro, os quais utilizam os mesmos sistemas corporativos e as ferramentas
necessárias para a realização de suas atividades. Conforme já mencionado neste formulário, o BNY Mellon utiliza seu sistema proprietário de interface (SMA)
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para lançamento de movimentações de passivo, acompanhamento de ordens e envio e consulta ao cadastro / documentação de cotistas. Possui procedimento de

aprovação de investidores, com verificação dos mesmos em listas públicas e privadas, e fluxo de aprovação. Além disso, para o monitoramento dos investidores e
de suas transações, utilizamos o sistema Eguardian. Para determinados clientes, também é utilizado o sistema proprietário Goldtier, para registro, aprovação e
monitoramento do KYC. Por fim, o Engage é o sistema global de CRM adotado pelo BNY Mellon para acompanhamento do relacionamento com clientes.
e.

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

8.13.
9.

Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

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
Pelos serviços associados à administração fiduciária, os quais foram relacionados no item 6.1, a forma de remuneração praticada é a incidência de um percentual
anual sobre o patrimônio líquido sob administração, com provisionamento diário e recolhimento mensal. Esse percentual também pode variar em função do tipo de
fundo e ser decrescente à medida que o patrimônio líquido administrado daquele fundo ou da soma de todos os fundos geridos por uma determinada instituição
cresça. Por fim, usualmente são previstos valores mínimos mensais em R$ para remuneração do administrador.

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:

Facultativo para Adm. Fiduciário.
a.

taxas com bases fixas

b.

taxas de performance

c.

taxas de ingresso
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d.

taxas de saída

e.

outras taxas

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
10.
10.1.

Regras, procedimentos e controles internos
Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços
Com o objetivo de reforçar a governança da Empresa, o BNY Mellon DTVM mantém uma área interna, chamada Due Diligence, que é responsável pela
coordenação dos processos de análise dos prestadores de serviços dos fundos. Tais processos utilizam-se de metodologia pré-estabelecida por meio da qual as
empresas que desejam ter relacionamento com os fundos administrados pelo BNY Mellon devem responder a questionários e, as notas automaticamente atribuídas
às suas respostas servirão como base para determinar a classificação de risco da empresa em questão. Com base nesta classificação será definida a periodicidade
com que as Due Diligences destes prestadores de serviço serão revistas, bem como a necessidade de realização de visitas in loco para avaliação dos controles
reportados nos questionários.
Cabe ressaltar que o processo de aprovação do prestador de serviço contempla o que segue:
i. Solicitação de checklist de documentos do prestador, seus sócios e representantes, além de questionário específico de Due Diligence
ii. Consulta do prestador de serviço, seus sócios e representantes, em bases de dados públicas e privadas (“Background check”);
iii. Análise das respostas ao Questionário de Due Diligence e seus anexos, que contempla questões sobre a estrutura operacional e de controles adotada pelo
prestador de serviço, incluindo Políticas e Manuais Operacionais;
iv. Aprovação do prestador de serviço no comitê de Aceitação de novos Negócios (BAC - Business Accepatance Comitê).
Além dos demais processos existência para monitoramento dos prestadores de serviços, a área de Due Diligence participa nos comitês operacionais da empresa com
o intuito de identificar os possíveis problemas que estes prestadores de serviço possam gerar impactos aos fundos, realizando, sempre que aplicável, uma revisão de
Due Diligence no prestador. Nesta revisão toda a metodologia de Due Diligence é aplicada ao prestador.
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10.2.

Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados
Facultativo para Adm. Fiduciário.

10.3.

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

10.4.

Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados
Por política corporativa temos um plano de Continuidade do Negócio compatível, com coordenação centralizada, a fim de planejar e testar os riscos de
contingência. Este programa é destinado a cumprir e superar as exigências regulatórias. Temos planos de continuidade de negócio definidos, testados e
documentados com periodicidade anual. Adicionalmente aos planos e seus testes temos políticas definidas para continuidade de negócio, procedimentos a serem
seguidos e grupos de pessoas de nível sênior para o gerenciamento em caso de crise.
Atualmente temos um site alternativo no Leblon onde temos nosso ambiente de contingência com sistemas e infraestrutura disponíveis.
Usamos medidas para aumentar nossa capacidade de contingência e autonomia no ambiente como duplicação em tempo real dos dados críticos, caminho alternativo
das redes de backup, energia ininterrupta e controle automático do ambiente e da segurança. Adicionalmente, as mídias de backup são armazenadas em local
dedicado, controlado e com transporte seguro.
O objetivo do plano de Continuidade de Negócio e seus testes são:
- Viabilizar o uso do site alternativo para suportar as necessidades críticas;
- Confirmar que todas as funções corporativas críticas operam normalmente em caso de contingência;
- Confirmar que o Plano de Continuidade é bem desenvolvido e está disponível para uso em caso de contingência;
O BNY Mellon DTVM está continuamente mantendo, avaliando e aperfeiçoando seu plano de continuidade de negócios.

10.5.

Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários
O controle de liquidez é de responsabilidade conjunta da Administradora e do Gestor conforme definido na ICVM 555, art. 91.
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O Controle de Liquidez do Administrador tem como objetivo monitorar o nível de solvência dos Fundos administrados, verificando um percentual mínimo de

ativos em relação ao patrimônio líquido, cuja liquidez seja inferior ao prazo de cotização/resgate dos fundos. O controle é realizado por metodologia e sistema
desenvolvidos internamente a metodologia encontra-se descrita na Politica de Risco de Liquidez do BNY Mellon DTVM.

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
O BNY Mellon DTVM possui um procedimento denominado “Procedimento de Intermediação de Valores Mobiliários”, contendo regras e definições de cadastro
de clientes, conduta e de pagamento e recebimento de valores aplicáveis à intermediação de operações realizadas. Ainda, há a ”Política de Suitability” contendo as
regras e definições acerca da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente.
O BNY Mellon DTVM possui políticas, que estabelecem regras e processos internos aplicáveis à prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro (“Política
Local AML&KYC”), bem como ao suborno e corrupção (“Política Global de Anticorrupção e Suplemento Brasil”).
Em relação à troca de informações entre distribuidor e administrador de fundos de investimento, o BNY Mellon DTVM utiliza-se de sistema eletrônico denominado
SMA (Sistema BNY Mellon de Atendimento) – que conforme já descrito supra é um canal de comunicação com os distribuidores que prevê a troca de informações
relacionadas a movimentações dos cotistas.
Todos os documentos referidos supra estão em conformidade com as leis federais e os normativos vigentes emitidos pelos órgãos reguladores de mercado, bem
como com requisitos corporativos globais.
O BNY Mellon também possui documento específico, que estabelece regras e processos internos aplicáveis ao cadastro (“Manual de Cadastro”).

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.bnymellon.com.br

11.
11.1.

4

Contingências4 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

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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negócios da empresa, indicando:

a.

principais fatos

b.

valores, bens ou direitos envolvidos

Processos Judiciais:
Processo: 2016.01.1.009627-5
Vara/Tribunal

20ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de Brasília

Autor: Postalis Instituto de Seguridade Social dos Correios
Descrição do Processo: Ação de responsabilidade civil por supostos prejuízos sofridos no âmbito de fundos de investimento.
Principais Fatos: Determinada a citação dos réus para apresentação de contestação.
Valores, Bens ou Direitos Envolvidos: Ilíquido, a ser apurado em liquidação de sentença.

Processo: 0025844-38.2015.403.6100
Vara/Tribunal:26ª Vara Federal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Autor: Associação Dos Profissionais Dos Correios - ADCAP
Descrição do Processo: Ação civil pública visando à reparação de supostos danos materiais relacionados ao plano de previdência complementar.
Principais Fatos: Indeferida a liminar pleiteada. Apresentada contestação pelo BNY Mellon.
Valores, Bens ou Direitos Envolvidos: Ilíquido, a ser apurado em liquidação de sentença.
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Processo: 0266411-48.2014.8.19.0001

Vara/Tribunal:2 9ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
Autor: Postalis Instituto de Seguridade Social dos Correios
Descrição do Processo: Ação de responsabilidade civil por supostos prejuízos sofridos no âmbito de fundo de investimento.
Principais Fatos: Concedida antecipação de tutela, para determinar bloqueio de valores, posteriormente substituído pela apresentação de carta de fiança.
Aguarda-se citação de um dos Réus.
Valores, Bens ou Direitos Envolvidos: Ilíquido, a ser apurado em liquidação de sentença.

Processo: 0018006-67.2015.827.2729
Vara/Tribunal:Juízo da 2ª Vara da Fazenda e Reg. Públicos de Palmas/Tocantins
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins
Descrição do Processo: Ação de responsabilidade civil por supostos prejuízos sofridos no âmbito de fundo de investimento.
Principais Fatos: Determinada a citação dos réus para apresentação de contestação.
Valores, Bens ou Direitos Envolvidos: Ilíquido, a ser apurado em liquidação de sentença.

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: Não possui.
a.

principais fatos: N/A

b.

valores, bens ou direitos envolvidos: N/A
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11.3.

Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores: N/A

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: Foram identificadas 2 (duas) condenações judiciais transitadas em julgado nos últimos 5 (cinco) anos. O
desembolso relativo às mencionadas condenações totaliza R$ 40.190,72 (quarenta mil, cento e noventa reais e setenta e dois centavos).

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: Não possui.

12.

a.

principais fatos: N/A

b.

valores, bens ou direitos envolvidos: N/A

Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando: Anexo V.
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
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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 Seguros
Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC.
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