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APRESENTAÇÃO 
 
A atividade de administração de carteira de valores mobiliários exige a mais completa 
relação de credibilidade e confiança entre nós e nossos clientes. Exige, ademais, o 
compromisso inegociável com a legalidade e espírito de cooperação com os órgãos 
reguladores dos mercados em que atuamos. 
 
Este Manual de Compliance (“Manual”) sistematiza os valores éticos fundamentais à 
Âmago Gestão de Investimentos Ltda. (“Âmago”) a serem observados por seus sócios, 
administradores, representantes, prestadores de serviços e empregados 
(“Colaboradores”) durante o exercício de suas atividades de gestão de recursos de 
terceiros, nos termos da Instrução CVM nº. 558, de 26 de março de 2015 (“ICVM 558”).  
 
Com a elaboração deste Manual, pretendemos garantir a disseminação dos valores 
éticos da Âmago, visando não apenas ao melhor convívio dentro da própria gestora, mas 
também a preservação da credibilidade da Âmago e dos investimentos realizados por 
nossos clientes. 
 
Este Manual orientará o comportamento dos Colaboradores da Âmago em suas 
atividades diárias, inclusive em caso de dúvidas, devendo ser mantido sempre como 
fonte de referência. 
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1. MISSÃO E VALORES DA ÂMAGO 
 
1.1. A missão da Âmago é oferecer produtos com retornos consistentes no médio e 
longo prazo aos investidores por meio da aplicação de técnicas robustas de gestão de 
portfólios, dentro de rígidos princípios de ética e transparência.  
 
1.2. A Âmago e seus Colaboradores exercem suas atividades respeitando sempre os 
seguintes valores:  

 
(a) Ética acima de tudo: a Âmago foi criada para se perpetuar. Nossa equipe crescerá 

ao longo do tempo apenas na medida em que encontremos sócios que 
compartilhem de nossos valores; 

(b) Qualidade de decisões:  acreditamos que a razão para nosso sucesso no longo 
prazo será a qualidade de nossas decisões de investimento. Desenvolvemos um 
processo de análise de investimento e gestão de riscos que será adotado por 
toda a equipe, permitindo uma visão de portfólio diferenciada; 

(c) Primeiros Princípios: acreditamos que extrapolar correlações do passado para o 
futuro será cada vez mais arriscado devido a mudanças de modelos de negócios 
ao longo do tempo, muitas vezes devido a avanços tecnológicos. Por isso nossos 
modelos e estudos partem sempre de primeiros princípios; 

(d) Alinhamento: parte significativa do patrimônio dos sócios e colaboradores da 
Âmago está investida nos fundos geridos pela Âmago; 

(e) Independência: a Âmago é gerida de forma totalmente independente. Todos os 
sócios são executivos da empresa. 

  



 
Manual de Compliance 
Setembro de 2020 

______________________________________________________________________ 
   

__________________________________________________________________________________________________________ 

Âmago Gestão de Investimentos Ltda.  5 
 

2. APLICABILIDADE DO MANUAL 
 
2.1. Este Manual de Ética aplica-se os Colaboradores da Âmago, sendo que tais 
Colaboradores devem se assegurar do perfeito entendimento das leis, normas e 
regulamentos aplicáveis à Âmago, bem como do completo conteúdo deste Manual. Em 
caso de dúvidas ou necessidade de aconselhamento, o Colaborador deve buscar auxílio 
junto ao Administrador Institucional da Âmago, responsável pelo Departamento de 
Compliance da gestora.  
 
2.2. Ao ser contratado como Colaborador da Âmago, tal Colaborador receberá uma 
Cópia deste Manual e firmará o “Termo de Compromisso” consubstanciado no Anexo I 
a este Manual, comprometendo-se a zelar por sua aplicação e observância.  

 
2.3. Este Manual faz parte das regras que regem a relação de trabalho e/ou 
contratual dos Colaboradores com a Âmago. Seu descumprimento será considerado 
infração contratual, sujeitando o infrator às penalidades cabíveis. A Âmago não assume 
responsabilidade por Colaboradores que transgridam a lei ou cometam infrações no 
exercício de suas funções. Caso a Âmago venha a ser responsabilizada ou sofra prejuízo 
de qualquer natureza por atos de seus Colaboradores, poderá exercer o direito de 
regresso em face dos responsáveis.  
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3. DEVERES DOS COLABORADORES 
 
3.1. Deveres Gerais. São deveres dos Colaboradores:  
 

(a) observar elevados padrões de honestidade, integridade, justiça e conduta 
profissional;  

(b) observar os princípios de probidade e boa-fé, empregando todo cuidado e 
diligência que empregaria em seus próprios negócios;  

(c) esforçar-se para manter e aprimorar sua competência profissional, atualizando-
se permanentemente;  

(d) conhecer e respeitar todas as leis, regras, normas e regulamentos emanados 
pelos órgãos, entidades ou agências governamentais e entidades de 
autorregulação que regulem e disciplinem a sua atividade profissional;  

(e) não violar nem permitir a violação direta ou indireta de referidas leis, regras, 
normas e regulamentos;  

(f) usar de cautela e exercer um juízo profissional objetivo e independente;  
(g) informar claramente o formato e os princípios gerais dos processos de 

investimento pelos quais os títulos e valores mobiliários são selecionados e as 
carteiras são formadas;  

(h) preservar a confidencialidade das informações prestadas pelos clientes no 
âmbito profissional; e  

(i) evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus clientes.  
 
3.2. Confidencialidade. Durante a prestação de serviços e/ou condução dos negócios 
da Âmago, alguns de seus Colaboradores podem adquirir determinadas informações 
confidenciais sobre a Âmago, seus clientes ou fornecedores, atuais ou prospectivos 
(“Informações Confidenciais”). Os Colaboradores que venham a deter Informações 
Confidenciais deverão: 

 
(a)  entender que estas informações são fornecidas para um objetivo específico de 

negócio, podendo somente ser divulgadas após exame do estritamente 
necessário, e utilizadas somente para um adequado objetivo de negócio.  

(b) Utilizar tais Informações Confidenciais com discrição, evitando a disseminação 
destas Informações Confidenciais à pessoas não autorizadas, seja intencional ou 
inadvertidamente;  

(c) Evitar o fornecimento de tais Informações Confidenciais em outros meios se não 
em relatórios restritos ou em seu banco de dados, a não ser como parte de sua 
rotina de trabalho ou motivado por ordem judicial.  
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3.3. É uma política geral da Âmago tratar arquivos e informações sobre clientes de 
forma confidencial. Serão necessárias uma intimação, uma ordem de busca, uma ordem 
de justiça ou uma autorização do cliente para que a Âmago libere os dados financeiros 
ou informações obtidas em função da sua atividade para quaisquer terceiros. 
 
3.4. Representação da Âmago. Nenhum Colaborador está autorizado a assinar 
quaisquer documentos em favor da Âmago e, de nenhuma forma, representar ou 
exercer autoridade em favor da Âmago, a menos que especificamente autorizados para 
tal. Os Colaboradores deverão estar cientes de seus limites de autoridade e não deverão 
tomar qualquer atitude que exceda tais limites. 
 
3.5. O contato com a imprensa e demais órgãos de comunicação é de 
responsabilidade única dos administradores da Âmago ou de pessoas autorizadas para 
tal fim. Nenhum Colaborador está autorizado a tratar com a imprensa ou outros órgãos 
de comunicação em nome da Âmago, a menos que especificamente autorizados. 
 
3.6. Proibição contra a Discriminação. Da mesma forma que decisões de negócios 
externas tomadas pela Âmago são baseadas em práticas de negócios eticamente 
seguras, todas as decisões relacionadas a contratação de Colaboradores deverão ser 
baseadas em práticas gerenciais seguras, e não ser influenciadas por interesses pessoais.  

 
3.7. Nas práticas de contratação e no gerenciamento de Colaboradores da Âmago, é 
proibida a discriminação em função de raça, cor, origem, naturalidade, religião, idade, 
sexo, estado civil, preferência sexual, deficiência física, ou qualquer outro estado sob 
proteção.  
 
3.8. Deveres Fora do Trabalho. As atividades do Colaborador fora do trabalho não 
deverão refletir negativamente na Âmago, bem como não deverão dar margem a um 
real ou aparente conflito de interesse com as responsabilidades do respectivo 
Colaborador para com a Âmago. Os Colaboradores deverão estar alerta a potenciais 
conflitos de interesse, reais ou aparentes, e estar cientes de que poderão ser solicitados 
a descontinuar qualquer atividade fora do trabalho se tal conflito vier a tona. Além disso, 
tais atividades fora do trabalho não deverão interferir na performance de trabalho do 
Colaborador.  
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4. CONTROLES INTERNOS E COMPLIANCE 
 
4.1. O Departamento de Compliance é o responsável por assegurar a conformidade 
dos procedimentos da Âmago e de seus Colaboradores com todos os requerimentos e 
diretrizes legais e regulatórias, e encarregado de regulamentar e supervisionar, com 
independência e eficiência, o cumprimento das regras conditas neste Manual e de todas 
as suas Políticas. 
 
4.2. Princípios Gerais. A Âmago tem a convicção de que o exercício de suas atividades 
e a expansão de seus negócios deve basear-se em princípios éticos compartilhados por 
todos os seus Colaboradores. Na busca pelo crescimento e pela satisfação aos clientes, 
a Âmago buscará atuar com transparência e em respeito às legislações vigentes, normas 
e aos participantes do mercado financeiro e de capitais.  

 
4.3. Responsável. O responsável pela coordenação e gestão do Departamento de 
Compliance da Âmago é o Administrador Institucional, devidamente eleito no contrato 
social da gestora. Dúvidas sobre o presente código, conduta ou demais assuntos podem 
ser endereçadas para: compliance@amago.capital e no seguinte telefone +55 (11) 3181-
8393. Esta área é também responsável por realizar/prover treinamentos periódicos em 
temas relevantes como forma de reforçar a estrutura de controle da Âmago. 

 
4.4. Poderes. No cumprimento de suas funções como responsável pelo 
Departamento de Compliance da Âmago, o Administrador Institucional poderá: 
 

(a) Requerer, a seu exclusivo critério, a qualquer Colaborador, informações a 
respeito de condutas praticadas que possam, de alguma forma, gerar violação às 
regras estabelecidas nos Manuais e Políticas da Âmago e demais acordos 
firmados nos termos dos controles internos da Âmago; 

(b) Presidir as reuniões dos comitês e órgãos colegiados internos da Âmago 
eventualmente convocados para solucionar situações específicas identificadas 
pelos administradores e/ou sócios da Âmago;  

(c) Garantir o correto funcionamento dos processos operacionais da Âmago.  
(d) Na atribuição de suas responsabilidades assegurar que os procedimentos de 

controles e Políticas internas da Âmago sejam conhecidos por todos os 
colaboradores; 
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5. SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES 

 
5.1 De modo a evitar possíveis conflitos de interesses e manter total independência 
com as atividades de Administração de Recursos de Terceiros a Âmago: 
 

(a)  possui estrutura física segregada para a área de controles internos e compliance; 
(b) estabelece total autonomia e autoridade ao Administrador Institucional para 

questionar os riscos assumidos nas operações realizadas pela instituição bem como 
implementar processos de controle e verificação;  

(c) adota procedimentos operacionais de modo a mitigar a ocorrência de ilícitos ou 
contrários à Regulação, observando também a adequação aos critérios de 
gerenciamento de riscos e governança do Administrador Fiduciário; 

(d) preserva informações confidenciais e adota Política de Segurança e Sigilo das 
Informações pertinentes à cada área; 

(e) define as responsabilidades de cada área e as competências necessárias de cada 
colaborador para o desenvolvimento pleno de suas atividades, incluindo - se aplicável - 
a exigência de certificações determinadas por órgão regulador ou autorregulado; 

 
 

6. CÓDIGO DE ÉTICA 
 

6.1 Políticas de Soft Dollar. Regra geral, nenhum Colaborador poderá (i) solicitar, 
para si ou para terceiro (que não a Âmago), qualquer coisa de valor de qualquer pessoa, 
como retorno por qualquer negócio serviço ou Informação Confidencial de propriedade 
da Âmago, ou (ii) aceitar qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, de qualquer 
pessoa, relacionado ao negócio da Âmago, exceto em casos adiante discorridos;  
 
6.2 Independente do valor, os Colaboradores da Âmago nunca deverão aceitar 
presentes em dinheiro ou equivalentes a dinheiro não disponíveis ao público em geral 
ou a todos os demais colaboradores da Âmago. Para fins desta política, entende-se como 
“Presente”, qualquer coisa de valor, que não tenha sido adquirido pelo Colaborador 
e/ou que cujo custo não tenha sido arcado pelo colaborador.  

 
6.3 Os Colaboradores poderão, no entanto, aceitar presentes recebidos em razão de 
relacionamentos óbvios com familiares ou em relacionamentos pessoais não vinculados 
a negócios (tais como pais, cônjuge ou seus filhos, amizades feitas não através da 
condução de negócios da Âmago), cujas circunstâncias claramente identifiquem que os 
fatores motivadores são esses relacionamentos, e não os negócios da Âmago;  
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6.4 Nos casos em que o Colaborador receber uma oferta de Presente ou benefício 
que possa criar a aparência de um conflito, o Colaborador deverá informar tal fato ao 
Administrador Institucional, que deverá solucionar a questão.  

 
6.5 Relacionamento com Clientes. Os colaboradores da Âmago devem exercer suas 
atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em relação aos seus clientes 
e desempenhar suas atribuições de modo a buscar atender aos objetivos de 
investimento de seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária 
mantida com seus clientes.  

 
6.6 O respeito aos direitos dos clientes deve traduzir-se em ações concretas que 
busquem a permanente satisfação de suas expectativas em relação aos serviços 
prestados pela Âmago. A satisfação e a segurança dos clientes são fundamentais para a 
Âmago e, além disso, tem impacto direto em sua imagem. Dessa forma, o Colaborador 
deve sempre procurar atender, em primeiro lugar, os interesses dos clientes da Âmago, 
dentro dos limites que lhe são impostos pela lei e pela regulação pertinente.  

 
6.7 As relações com os clientes devem ser pautadas pela cortesia e eficiência no 
atendimento, controle rígido de riscos, bem como pela prestação de informações claras 
e objetivas e pelo fornecimento de respostas rápidas, mesmo que sejam negativas.  

 
6.8 As informações prestadas aos clientes devem ter fundamento legal, normativo e 
ético nos termos deste Manual.  

 
6.9 Relacionamento com concorrentes. O princípio de lealdade também se aplica ao 
relacionamento dos Colaboradores com os concorrentes da Âmago, que deve ser 
pautado pelo respeito às regras e critérios vigentes no mercado. Não serão divulgados 
comentários ou boatos que possam prejudicar os negócios ou a imagem de empresas 
concorrentes, das quais exigiremos tratamento recíproco.  

 
6.10 É vedada a divulgação de informação relevante ou de interesse da Âmago a seus 
concorrentes, a não ser em casos excepcionais, com autorização do Departamento de 
Compliance.  

 
6.11 Relacionamento com Fornecedores. A escolha dos fornecedores deve ser 
orientada por critérios técnicos, profissionais, éticos e de interesse da Âmago. Os 
Colaboradores responsáveis pelo processo de escolha manterão cadastro atualizado de 
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fornecedores, eliminando-se aqueles sobre os quais existam dúvidas de conduta ou 
sobre seu comportamento ético.  
 
6.12 Os Colaboradores deverão realizar pedidos, contratos ou compromissos com 
fornecedores de bens e serviços, sem favoritismo de qualquer espécie, real ou aparente, 
e somente com base no mérito.  

 
6.13 Os Colaboradores não poderão se envolver em negociações pessoais ou, de 
outra forma, negociar com base em sua posição na Âmago, bem como não poderão 
aceitar ou solicitar de um fornecedor qualquer benefício pessoal não disponível a outras 
pessoas. 

 
6.14 Os Colaboradores envolvidos na compra de bens e serviços poderão estar 
sujeitos a políticas suplementares mais detalhadas e restritivas, referentes à negociação 
com fornecedores, incluindo e não limitado a proibições relativas à aceitação de 
presentes, refeições e entretenimento. 

 
6.15 Relações no Ambiente de Trabalho. Todos os Colaboradores da Âmago devem 
zelar pela preservação de um ambiente de trabalho harmonioso e respeitoso, visando 
ao estímulo do espírito de equipe e a constante busca pela melhoria de resultados.  

 
6.16 Padrão Ético de Conduta. Ao tratar com fornecedores, clientes e terceiros em 
geral, os Colaboradores devem evitar situações que possam provocar conflitos entre 
seus interesses pessoais e os da Âmago. A prevenção de situações de conflito, mesmo 
que hipotéticas ou potenciais, é um dever do Colaborador.  

 
6.17 Os Colaboradores devem atuar sempre em defesa dos interesses da Âmago, 
mantendo sigilo sobre os negócios, operações e informações relevantes. As atitudes e 
comportamentos dos Colaboradores devem refletir sua integridade pessoal e 
profissional, jamais colocando em risco a segurança financeira, patrimonial e a imagem 
da Âmago.   

 
6.18 São condutas esperadas e compatíveis com os valores da Âmago:  

 
(a) reconhecer os erros cometidos e comunicar, em tempo hábil, ao superior 

imediato;  
(b) questionar as orientações contrárias aos princípios e valores deste Manual;  
(c) apresentar sugestões com o objetivo de aprimorar a qualidade do trabalho e dos 

resultados da Âmago; e  
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(d) comunicar ao Departamento de Compliance as atitudes antiéticas ou ilegais de 
que venha a ter conhecimento, bem como as situações que possam caracterizar 
conflitos de interesse.  
 
 

7. PRÁTICAS DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO 
 
7.1 Legislação Aplicável. Este Manual contempla as disposições legais e 
regulamentares, aplicáveis à prevenção e ao combate de lavagem de dinheiro, 
notadamente as Lei nº. 9.613/1998 e a Lei 12.683/2012, a Circular BCB n° 3.978, de 
23.01.2020 e Cartas-Circulares nº 3.978 e 4.001.  Deste modo a Âmago possui Política 
Corporativa Específica de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 
Terrorismo, Ocultação de Bens, Direitos e Valores nas Operações (“Política”), que visa 
definir as diretrizes e regras que devem ser observados por todos sócios e colaboradores 
da condução dos seus negócios.  A Política serve ainda para nortear a empresa para uma 
avaliação interna de risco, não só de seus clientes, mas de si própria, de suas operações, 
funcionários, parceiros e prestadores de serviços. Ela determina ainda a adoção de 
melhores práticas e procedimentos a serem seguidos – com controles reforçados ou 
simplificados, conforme o nível de risco apurado em cada relacionamento. 
 
7.2 Para fins deste Manual, o termo “Lavagem de Dinheiro” abrange diversas 
atividades e processos com o propósito de ocultar o proprietário e a origem precedente 
de atividade ilegal, para simular uma origem legítima. A Âmago e seus Colaboradores 
devem obedecer a todas as regras que buscam evitar e combater a Lavagem de Dinheiro 
nas suas relações com seus clientes e fornecedores.  
 
7.3 Treinamento. O Departamento de Compliance irá treinar os Colaboradores, a fim 
de capacitá-los quanto ao reconhecimento e ao combate da Lavagem de Dinheiro na 
prestação dos serviços da Âmago aos seus clientes, bem como providenciará novos 
treinamentos, se necessários, no caso de mudanças na legislação aplicável. 

 
7.4 Cumprimento das disposições. O Departamento de Compliance será responsável 
perante a CVM pelo cumprimento de todos os requisitos legais e regulamentares 
relacionados ao controle à Lavagem de Dinheiro, dentre outros deveres e obrigações. O 
Departamento de Compliance deve estabelecer mecanismos de controle interno de 
combate à Lavagem de Dinheiro e reportar certas transações à CVM.  

 
7.5 Fazem parte das obrigações da gestora para o combate e prevenção à Lavagem 
de Dinheiro em seus processos internos: 
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(a) identificação dos clientes (incluindo os sócios de participações societárias e 

seus procuradores);  
(b) solicitação de documentação que permita a identificação dos clientes e 

checagem dos dados; 
(c) manutenção dos registros atualizados dos clientes;  
(d) constituição e manutenção dos registros de transações (quando aplicável); 
(e) reporte ao COAF das transações suspeitas de Lavagem de Dinheiro; 
(f) classificação do cliente de acordo com seu nível de risco. 

 
7.6 Procedimentos para identificar e conhecer seu cliente. Os Colaboradores devem 
tomar todas as medidas necessárias, segundo as leis aplicáveis e as regras de “conhecer 
seu cliente” presentes neste Manual, para estabelecer e documentar a verdadeira e 
completa identidade, situação financeira e histórico de investimentos de cada cliente, 
como também aprender os detalhes de qualquer pessoa que forneça por escrito ou que 
dê instruções em conjunto com fundos transferidos direta ou indiretamente, para ou de 
um cliente. Estas informações devem ser obtidas de um potencial cliente antes de sua 
aceitação pela Âmago.  

 
7.7 Está descrito em Política específica da Gestora, a Política de Prevenção e 
Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo todas as normas a 
serem seguidas pelos colaboradores, bem como a documentação necessária a ser 
solicitada para a análise do risco de LDFT, de acordo com o tipo de relacionamento: 
cliente (investidor), pessoa física ou jurídica, ou prestador de serviços à gestora ou aos 
fundos por ela geridos.  

 
7.8 Em linhas gerais os Colaboradores deverão: deverão dispensar especial atenção 
às operações em que participem as seguintes categorias de clientes: (a) clientes não-
residentes, especialmente quando constituídos sob a forma de trusts e sociedades com 
títulos ao portador; (b) clientes com grandes fortunas; e (c) pessoas politicamente 
expostas. E ainda, adotar medidas de controle que busquem confirmar as informações 
cadastrais de seus clientes, de forma a evitar o uso da conta por terceiros e identificar 
os beneficiários econômicos finais das operações. 
 
7.9 Detectando e reportando atividades suspeitas. Se algum Colaborador perceber 
ou suspeitar de medidas com o objetivo de Lavagem de Dinheiro ou outras atividades 
ilegais de qualquer cliente, este Colaborador deverá imediatamente reportar suas 
suspeitas ao Departamento de Compliance, comunicando todos os detalhes possíveis.  
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Os Colaboradores deverão analisar as operações em conjunto com outras operações 
conexas e que possam fazer parte de um mesmo grupo de operações ou guardar 
qualquer tipo de relação entre si.  

 
7.10 Qualquer contato entre a Âmago e a autoridade relevante sobre atividades 
suspeitas deve ser feita somente por intermédio do Departamento de Compliance. Os 
Colaboradores devem cooperar com o Departamento de Compliance durante a 
investigação de atividades suspeitas.  

 
7.11 Necessidade Específica para os Investimentos realizados pelos Fundos de 
Investimento. A negociação de ativos e valores mobiliários financeiros nos fundos de 
investimento e carteiras administradas também deve ser analisada e monitorada para 
fins de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. É necessária a análise, quando da 
aquisição de ativos para fins de prevenção à lavagem de dinheiro, das contrapartes 
através da realização do cadastro e monitoramento.  

 
7.12 Retenção e conservação de arquivos. Os Colaboradores sujeitos à supervisão do 
Departamento de Compliance devem manter atualizados os livros e registros, incluindo 
documentos relacionados a todas transações ocorridas nos últimos 5 (cinco) anos, 
podendo este prazo ser estendido indefinidamente na hipótese de existência de 
investigação comunicada formalmente pela CVM.  

 
 
8. POLÍTICA DE TREINAMENTO 

 
8.1 Ao ingressar na equipe da Âmago, todos os Colaboradores deverão realizar um 
treinamento inicial, em que serão tratadas as matérias indicadas neste Manual bem 
como todos as demais informações necessárias para que tal Colaborador exerça a sua 
atividade na equipe da Âmago.  
 
8.2 O Administrador Institucional organizará, ou garantirá a organização, de 
treinamento anual aos Colaboradores da Âmago. O treinamento deverá abranger todos 
os Colaboradores da Âmago, sem exceção, e deverá conter, pelo menos, as matérias 
tratadas neste Manual de Compliance, em especial as questões envolvendo o Combate 
à Lavagem de Dinheiro, Confidencialidade e Código de Ética. 
 
8.3 Os treinamentos poderão ser oferecidos via plataformas online, palestras, 
seminários ou materiais como apostilas e cartilhas. Os treinamentos poderão ser 
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realizados por Colaboradores da própria Âmago com capacitação técnica e/ou por 
profissionais terceirizados contratados pela Âmago para este fim específico.  

 
8.4 A Âmago realizará ainda treinamento mensal com seus funcionários com 
objetivo de: (a) garantir a evolução contínua do conhecimento dos colaboradores sobre 
os processos operacionais da empresa, (b) reforçar os conceitos pertinentes às matérias 
tratadas neste Manual de Compliance e (c) permitir que os colaboradores apresentem 
sugestões sobre os procedimentos operacionais da empresa. Este treinamento será 
conduzido necessariamente por um dos sócios-fundadores da Âmago. 

 
8.5 Quaisquer alterações no Manual de Compliance da Âmago serão imediatamente 
comunicadas aos colaboradores da Âmago, que receberão treinamento específico sobre 
as mudanças implementadas. 
 
8.6 Caberá à equipe de Compliance da Âmago a responsabilidade de guarda e 
manutenção, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, dos materiais referentes aos 
treinamentos ministrados bem como das listas de presença assinadas em cada 
treinamento pelos Colaboradores presentes. Colaboradores que não comparecerem aos 
treinamentos e/ou não concluírem os treinamentos oferecidos nos prazos 
determinados serão advertidos pelo Administrador Institucional, podendo sofrer 
medidas disciplinares, nos termos deste Manual.   

 

 
9. POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE 

 
9.1 Esta Política de Confidencialidade tem como objetivo estabelecer regras, 
procedimentos e entendimentos relacionado a confidencialidade das informações 
obtidas pela Âmago em razão dos serviços prestados aos seus clientes.  
 
9.2 Confidencialidade é um princípio fundamental que permeia as atividades 
desenvolvidas no âmbito do mercado financeiro e de capitais e é aplicável às 
informações não públicas da Âmago e de seus clientes, às informações obtidas pela 
Âmago no curso de suas atividades, e, ainda, às informações recebidas de clientes, ex-
clientes ou potenciais clientes.  

 
9.3 São consideradas confidenciais as informações: (i) relacionadas à gestão de 
carteiras de valores mobiliários; (ii) oriundas do mercado, de investidores ou terceiros e 
obtidas em decorrência do vínculo existente entre o Colaborador e Âmago e/ou entre a 
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Âmago e seus investidores; (iii) demais informações que, pela natureza dos dados 
transmitidos, devem ser consideradas sigilosas. Fica ressaltado que a divulgação de 
informações confidenciais ou privilegiadas constitui crime, além de dar ensejo à 
reparação civil. 
 
9.4 Esta Política de Confidencialidade aplica-se de forma equivalente às informações 
obtidas por qualquer um dos Colaboradores da Âmago por meios orais e/ ou informais, 
assim como a informações escritas, impressas ou geradas no computador. Enquanto 
estiver atuando junto à Âmago, os Colaboradores deverão proteger a confidencialidade 
de quaisquer informações que não sejam de domínio público, informações essas que 
tenham obtido ou criado em função das atividades que desempenham ou 
desempenharam junto à Âmago.  
 
9.5 O Colaborador não deverá revelar informações proprietárias e/ ou confidenciais 
referentes à Âmago, nem informações confidenciais sobre clientes, ex-clientes, clientes 
em potencial ou parceiros, a terceiros que não estejam autorizados a recebê-las ou 
sobre as quais não tenham necessidade de tomar conhecimento. A única exceção é no 
caso da referida revelação ser autorizada pelo cliente ou parceiro, ou no caso de 
autorização expressa na legislação pertinente (por exemplo, no caso de combate à 
lavagem de dinheiro).  
 
9.6 A Âmago reconhece a sua obrigação legal e regulatória de guardar as 
informações oriundas ou que se refiram aos seus clientes e investidores de forma segura 
e confidencial. Os Colaboradores da Âmago deverão proteger qualquer informação 
confidencial que clientes e investidores compartilhem com a Âmago. O Colaborador 
também deverá assegurar-se de estas informações sejam utilizadas apenas para as 
finalidades para as quais as referidas informações foram colhidas, salvo se outro tipo de 
utilização for permitido por lei ou normas internas. Informações pessoais confidenciais 
somente poderão ser compartilhadas: (i) dentro da Âmago e apenas conforme a 
necessidade para a condução dos negócios da Âmago; (ii) com as afiliadas da Âmago ou 
parceiros da Âmago que sejam necessárias para atender o cliente e, portanto, 
necessitem dessas informações; e (iii) com os reguladores e/ou quando exigido por lei, 
norma, regulamentos ou ordem judicial emitida por um tribunal de jurisdição 
competente, ou por um órgão, judiciário, administrativo ou legislativo.  

 
9.7 Quaisquer exceções envolvendo o compartilhamento de informações 
confidenciais de clientes com pessoas não autorizadas deverão ser apresentadas ao 
Administrador Institucional para revisão e pré-aprovação.  
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9.8 Qualquer informação obtida pela Âmago (proprietária ou de clientes) somente 
devem ser compartilhadas com o entendimento de que tais informações são 
confidenciais e devem ser utilizadas exclusivamente para o objeto restrito para o qual 
foram recebidas ou concedidas. Informação confidencial só pode ser usada para fins 
profissionais e sob nenhuma hipótese deve ser utilizada para obtenção de quaisquer 
vantagens pessoais. É estritamente proibida a divulgação de informação para terceiros 
não envolvidos ou não autorizados a recebê-la.  

 
9.9 Política de Segurança da Informação. Todos os Colaboradores da Âmago que, em 
virtude de seus cargos, funções ou posições na Âmago, tenham acesso a informações 
relevantes sobre a Âmago e/ou sobre os clientes da Âmago deverão assegurar a 
segurança das informações que estiverem sob sua posse e guarda, inclusive aquelas 
armazenadas ou disponibilizadas nos equipamentos cedidos pela Âmago para exercício 
de suas funções, sendo de sua responsabilidade a sua conservação, integridade e 
garantia de sua confidencialidade.  

 
9.10 A informação é um bem essencial para a operação das atividades da Âmago e 
assim como seus ativos, deve ser adequadamente gerenciada e protegida por todos os 
Colaboradores. A informação poderá ter forma de sistemas de informação, diretórios 
de rede, bancos de dados, arquivos físicos, dispositivos eletrônicos, equipamentos 
portáteis, e até mesmo por meio da comunicação oral.   

 
9.11 Caso algum Colaborador identifique a conservação inadequada, utilização 
indevida de qualquer ativo (físico ou eletrônico) ou sistemas, deverá comunicar a 
ocorrência ao Administrador Institucional. Todos os computadores utilizados pelos 
Colaboradores possuem senhas pessoais e com prazo de validade, de modo a permitir a 
identificação do seu usuário. Ademais, os sistemas da Âmago somente poderão ser 
acessados com código de segurança.  
 
9.12 Apenas os sócios da Âmago têm a autonomia para divulgar informações em 
nome da Âmago, inclusive por meio da mídia e redes sociais, sempre respeitando o 
Manual de Compliance da Âmago. Todas as declarações envolvendo a Âmago ou 
qualquer assunto relacionado devem ser previamente aprovadas pelo Administrador 
Institucional.  
 
9.13 O Administrador Institucional e a equipe de Compliance da Âmago, sob suas 
ordens, poderá, a qualquer tempo e sem aviso prévio, verificar o conteúdo das ligações 
telefônicas gravadas, dos arquivos disponíveis no diretório interno e dos e-mails 
enviados e recebidos, sem que isto configure quebra de sigilo, para fins de 
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monitoramento do fiel cumprimento das normas de compliance e normativos legais 
pertinentes à gestão de fundos de investimento. 

 
9.14 O descarte de informações confidenciais em meio digital deve ser feito de forma 
a impossibilitar sua recuperação. O descarte de documentos em meio físico que não 
necessitem ser arquivados e que contenham informações confidenciais deverá ser 
realizado imediatamente após seu uso de forma a evitar sua recuperação ou leitura.  

 
9.15 Informações confidenciais sobre o portfólio gerido pela Âmago e dados de 
clientes deverão, obrigatoriamente, estar protegidas por senhas. A troca das senhas 
deverá ocorrer com periodicidade mensal, podendo ocorrer em período inferior caso o 
Administrador Institucional julgue necessário. 
 
9.16 Qualquer documento impresso deve ser retirado da impressora imediatamente, 
pois este poderá conter informações confidenciais e restritas. 
 
9.17 A utilização de sistemas da Âmago, incluindo telefones, computadores, e-mail e 
outros é preponderantemente de uso profissional. O uso extensivo dos mesmos para 
fins pessoais deve ser evitado. 

 
9.18 Testes Periódicos. O Administrador Institucional e a equipe de Compliance da 
Âmago, sob suas ordens, conduzirá testes de Compliance ao longo do ano de forma a 
mitigar os principais riscos identificados aos quais a Âmago está exposta e a assegurar a 
conformidade com a legislação, regulamentação e políticas e procedimentos internos 
da Âmago, além de realizar um teste periódico específico de segurança para os sistemas 
de informações, em especial para os mantidos em meio eletrônico.  
 
9.19 Para cada teste de Compliance realizado, será emitido pelo Administrador 
Institucional um relatório correspondente. Adicionalmente, as conclusões dos testes 
efetuados e as recomendações a respeito de eventuais deficiências encontradas, com o 
estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando aplicável, deverão ser 
incluídas no referido Relatório Anual de Compliance. 

 
9.20 A Âmago usará a empresa de tecnologia Tecnoqualify para realizar inspeção 
regulares da confiabilidade de seus sistemas de informática, em particular em relação à 
segurança das informações confidenciais armazenadas em seus computadores.  

 
9.21 A Tecnoqualify implementou na Âmago processos e sistemas que permitem 
identificar os detentores de informações confidenciais para eventual responsabilização 
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em caso de vazamento. A Âmago utiliza ainda um sistema de “firewall” implementado 
pelo mesmo provedor de serviços tecnológicos, que impede acesso a serviços de troca 
de arquivos, e-mails pessoais e páginas com conteúdo incompatível ao elevado padrão 
ético da empresa. 

 
9.22 Sob nenhuma circunstância os Colaboradores da Âmago poderão utilizar 
informação privilegiada para obter vantagens pessoais, tampouco poderão fornecê-las 
para terceiros, inclusive familiares, parentes e amigos, ou mesmo a outros 
Colaboradores da Âmago que não necessitem de tais informações para executar suas 
tarefas. 
 
9.23 O desligamento do Colaborador implicará na imediata transferência de todo o 
conteúdo por ele detido para a Âmago. O desligamento não implica, ainda, na 
desvinculação do Colaborador às disposições de confidencialidade, que permanecerão 
vigentes indefinidamente.  

 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

10.1 Políticas de Investimento. As Políticas de Investimento Pessoal e as Políticas de 
Rateio e Divisão de Ordens da Âmago (“Políticas”) constituem o Anexo II a este Manual 
e deve ser interpretada em conjunto com as suas disposições. Os Colaboradores deverão 
observar as disposições das Políticas, sendo que as sanções previstas neste Manual 
também lhes poderão ser aplicadas em caso de descumprimento das disposições das 
Políticas.  
 
10.2 Manual de Gestão de Riscos. O Manual de Gestão de Riscos da Âmago constitui 
o Anexo III a este Manual e deve ser interpretado em conjunto com as suas disposições. 
Os Colaboradores deverão observar as disposições do Manual de Gestão de Riscos, 
sendo que as sanções previstas neste Manual também lhes poderão ser aplicadas em 
caso de descumprimento das disposições do Manual de Gestão de Riscos.  
 
10.3 Sanções. As sanções decorrentes do descumprimento dos princípios 
estabelecidos neste Manual serão definidas pelo Departamento de Compliance. 
Poderão ser aplicadas, entre outras, penas de advertência, suspensão, ou desligamento 
ou demissão por justa causa, sem prejuízo do direito da Âmago de pleitear indenização 
pelos eventuais prejuízos suportados.  
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10.4 Interpretação. Quaisquer questões levantadas pelos Colaboradores envolvendo 
este Manual, inclusive com relação à sua interpretação, deverão ser dirimidas pelo 
Departamento de Compliance.  

 
10.5 Atualizações. O presente Manual será revisado a cada 12 (doze) meses ou em 
período inferior, caso venha a ser necessário, considerando os princípios e diretrizes 
aqui previstos, bem como a legislação aplicável.  
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ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO 
 
Através deste instrumento eu, ______________________________________, inscrito 
no CPF sob o no _________________, declaro para os devidos fins que:  
 

1. Recebi por meio eletrônico uma versão atualizada do Manual de Compliance e 
de seus anexos (“Manual”) da ÂMAGO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., 
sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.760.824/0001-53, 
com sede na Rua Helena, número 218, conjuntos 210 e 211, bairro Vila Olímpia, 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04552-050 (“Âmago”), datado 
de [=] de [=] de 20[=], cujas regras e políticas me foram previamente explicadas 
e em relação às quais tive oportunidade de esclarecer minhas dúvidas.  
 

2. Li e compreendi as regras estabelecidas no Manual e comprometo-me a observá-
las no desempenho de minhas funções.  
 

3. Comprometo-me, ainda, a informar imediatamente a Âmago, conforme 
procedimentos descritos no Manual, qualquer fato de que venha a ter 
conhecimento que possa gerar algum risco para a imagem da Âmago, ou cuja 
comunicação seja determinada pelo Manual.  
 

4. Estou ciente de que a não observância do Manual poderá caracterizar falta grave, 
passível de punição com as penalidades cabíveis, inclusive desligamento ou 
demissão por justa causa.  

 
São Paulo, [=] de [=] de 20[=].  
 
 
_______________________________________ 
[COLABORADOR]  
 
 
_______________________________________  
ÂMAGO GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. 
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ANEXO II 
 

POLÍTICAS GERAIS PARA INVESTIMENTO PESSOAL  
E RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS DA ÂMAGO 

 
APRESENTAÇÃO 
 
A atividade de administração de carteira de valores mobiliários exige a mais completa 
relação de credibilidade e confiança entre nós e nossos clientes. Exige, ademais, o 
compromisso inegociável com a legalidade e espírito de cooperação com os órgãos 
reguladores dos mercados em que atuamos. 
 
Estas Políticas Gerais para Investimento Pessoal e Rateio e Divisão de Ordens 
(“Políticas”) sistematiza os valores éticos fundamentais à Âmago Gestão de 
Investimentos Ltda. (“Âmago”) a serem observados por seus sócios, administradores, 
representantes, prestadores de serviços e empregados (“Colaboradores”) durante o 
exercício de suas atividades de gestão de recursos de terceiros, nos termos da Instrução 
CVM nº. 558, de 26 de março de 2015 (“ICVM 558”).  
 
Com a elaboração destas Políticas, pretendemos garantir a disseminação dos valores 
éticos da Âmago, visando à segurança dos investimentos realizados por nossos clientes. 
 
Estas Políticas orientarão o comportamento dos Colaboradores da Âmago e da própria 
Âmago, em suas atividades diárias, inclusive em caso de dúvidas, devendo ser mantidos 
sempre como fonte de referência. 
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POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PELOS COLABORADORES DA 

ÂMAGO 
 
Considerando as atividades a serem exercidas pela Âmago, os Colaboradores poderão 
comprar ou vender títulos, valores mobiliários e derivativos ou fazer outros 
investimentos normalmente, desde que rigorosamente observadas as seguintes 
condições: 
 
(a) Antes de realizar investimentos pessoais todo colaborador deve exercer o bom senso 
para evitar investimentos que possam contrariar os melhores interesses da Âmago 
Capital ou criar algum conflito de interesse. 
(b) É vedado a todo e qualquer colaborador da Âmago operar em favor de si próprio ou  
terceiros de seu interesse, beneficiando-se da estrutura, de informações confidenciais 
ou privilegiadas ou de qualquer outro benefício obtido em razão do seu vínculo com a 
Âmago. 
(c) São vedadas operações em mercados de liquidação futura e venda de opções a 
descoberto. 
(d) É vedado a todos os Colaboradores e/ou seus respectivos cônjuges, companheiros, 
familiares diretos e dependentes realizar operações com ações, opções, futuros, termos 
negociados na B3 de companhias brasileiras ou Brazilian Depositary Receipts (BDRs), não 
presentes no portfólio dos fundos de investimento geridos e/ou carteiras administradas 
geridas pela Âmago, sem aprovação prévia do Diretor de Compliance da Âmago. 
(e) Para a negociação de ações, opções, futuros e termos na B3, BDRs, ou ainda cotas de 
fundos de investimento, deverá ser preenchido o formulário “Autorização para 
Negociação de Valores Mobiliários”, anexo a esta Política, e enviado à Diretoria de 
Compliance para aprovação. 
(f) É vedado a todos os Colaboradores e/ou seus respectivos cônjuges, companheiros, 
familiares diretos e dependentes realizar operações com ações, opções, futuros,  
termos negociados na B3 de companhias brasileiras ou Brazilian Depositary Receipts 
(BDRs), presentes no portfólio dos fundos de investimento geridos e/ou carteiras 
administradas pela Âmago. O colaborador deve informar qual corretora utilizará e 
informar ao Departamento de Compliance todas as movimentações realizadas. 
(g) Aplicações em fundos de investimento exclusivos, bem como suas respectivas 
operações, também estão sujeitos a aprovação prévia. A composição da carteira desses 
fundos deverá ser disponibilizada para o Departamento de Compliance, sempre que 
requisitada. 
(h) As movimentações em fundos geridos pela Âmago não apresentam qualquer tipo de 
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restrição, não havendo necessidade de autorização prévia ou de informação sobre 
movimentações. 
(i) Os Colaboradores não deverão recomendar a outros ou fazer mudanças em suas 
carteiras de títulos, enquanto estiver de posse de informações sigilosas relevantes a 
respeito do emissor desses títulos ou dos próprios títulos. 
(j) É vedada a participação dos Colaboradores em Clubes de Investimento. 
(k) Declaração Anual de Investimentos Pessoais: Quando de seu ingresso na Âmago e, 
posteriormente, em até 30 (trinta) dias corridos após o termino de cada ano civil, os 
Colaboradores devem apresentar ao Diretor de Compliance a Declaração de 
Investimentos Pessoais, atestando que sua carteira pessoal ou de seus respectivos 
cônjuges ou companheiros não possui nenhum conflito com as posições da Âmago e que 
nada foi praticado durante o ano em desacordo com a presente política ou ainda 
apresentar extrato de investimento de suas posições detidas junto à corretoras, 
distribuidoras, operadores de mercado e outros similares. É de responsabilidade de cada 
colaborador qualquer incorreção em tal declaração. 
(l) Quando não houver operação a reportar, os colaboradores deverão entregar a 
Declaração Anual de Investimentos Pessoais Não Realizados (Anexo III). 
(m) Sanções: As sanções decorrentes do descumprimento dos princípios estabelecidos 
nesta Política serão definidas pelo Departamento de Compliance, a seu exclusivo 
critério, garantido ao Colaborador, contudo, amplo direito de defesa e de contraditório. 
Poderão ser aplicadas, entre outras, penas de advertência verbal e/ou escrita, 
suspensão, exclusão por justa causa, no caso de Colaboradores que sejam sócios da 
Âmago, ou demissão por justa causa, no caso de Colaboradores que sejam empregados 
da Âmago, nesse último caso, nos termos do artigo 482 da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, sem prejuízo do direito da Âmago de pleitear indenização pelos 
eventuais prejuízos suportados, perdas e danos emergentes e/ou lucros cessantes, por 
meio das medidas legais cabíveis. 
(n) A Âmago poderá impor restrições à negociação de certos valores mobiliários ou ao 
uso de determinadas corretoras para as operações. 
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POLÍTICA DE RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS 

 
 
1.1. Grupamento e Rateio de Ordens: 
Para consecução do objetivo da presente política, nas negociações de ativos financeiros 
realizadas, a Âmago fará o grupamento das ordens a serem lançadas ao mercado e o 
rateio das ordens efetivamente executadas, especificando as quantidades a cada fundo 
de investimento ou carteira gerida de acordo com os critérios abaixo definidos, bem 
como utilizando o preço médio das negociações para cada alocação.  
 
1.2. A Âmago possui critérios equitativos para definição do preço médio. Não 
obstante, em algumas hipóteses, por condições alheias à vontade da Âmago, poderão 
ocorrer pequenas discrepâncias no preço médio, quando, por exemplo, a quantidade de 
ativos financeiros a ser alocada em um fundo de investimento e/ou carteira 
administrada não comportar a participação em todos os lotes operados no pregão 
daquele dia, sendo necessário que a Âmago opte pela alocação dentro do lote cujo valor 
financeiro esteja mais próximo do preço médio das negociações.  
 
1.3. Critérios: 
A Âmago é uma gestora de recursos focada preponderantemente na gestão de fundos 
de investimento previstos na Instrução CVM nº 555 de 17 de dezembro de 2014, os 
quais, ainda que da mesma classe, podem apresentar política de investimento, 
estratégia, público alvo e perfil de risco distintos, o que pode ser evidenciado pelo 
regulamento de cada fundo de investimento.  
 
1.4. Em linha com o exposto, o critério em que está fundamentada a Política de 
Rateio e Divisão de Ordens é de alocação proporcional das ordens entre os fundos de 
investimento, respeitando o perfil de risco (ao qual estão relacionados diretamente à 
política de investimento, estratégia e público alvo) de cada fundo e o respectivo 
mandato estipulado no regulamento.  
 
1.5. O Gestor de Recursos é o responsável pelo rateio de ordens dos Veículos de 
Investimento sob sua gestão, e deve assegurar que a alocação de ordens nunca será 
feita com intenção de conceder vantagem a um fundo em detrimento de outro. 
 
1.6. A Âmago manterá em seu sistema de gestão o registro de operações e alocação 
nas carteiras e fundos pelo período mínimo de 5 anos, conforme previsto na Instrução 
CVM nº 558, de 26 de março de 2015. 
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1.7. Situações não contempladas nesta Política de Rateio e Divisão de Ordens e 
possíveis conflitos de interesse serão submetidas ao Departamento de Compliance. 
 
 
1.8. Em caso de oferta inicial ou secundária de ações, a posição acionária 
recomendada será calculada com base no risco, na aderência ao mandato e no 
patrimônio líquido de cada fundo. A ordem nesses casos será repartida 
proporcionalmente à posição acionária recomendada pelo(s) gestore(s) para cada um 
dos fundos. 

 
1.9. A ÂMAGO CAPITAL possui apenas uma estratégia de investimento e um único 
veículo de investimento no momento, não sendo necessária a adoção da presente 
política. 
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ANEXO III 
 

MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS DA ÂMAGO 

INTRODUÇÃO  
 
O presente manual visa estabelecer os procedimentos e métodos de controle adotados pela 
Âmago Gestão de Investimentos Ltda. (“Âmago”), para estabelecer as linhas gerais e princípios 
básicos que deverão ser seguidos pela Âmago na seleção dos ativos e gestão técnica e 
profissional dos recursos de terceiros sob sua gestão, bem como o gerenciamento dos riscos aos 
quais os fundos sob sua gestão estão expostos, sendo estes: risco de liquidez, risco operacional, 
risco de crédito de contraparte. Este manual foi elaborado em conformidade com a legislação 
vigente, seguindo o Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Administração de 
Recursos de Terceiros e as diretrizes estabelecidas pela ANBIMA.  
 
PRINCÍPIOS GERAIS 
 
A Âmago exercerá suas atividades buscando sempre as melhores condições para os fundos de 
investimento por ela geridos, empregando a diligência, perícia e técnica empregadas na 
administração de bens próprios, atuando com lealdade com relação aos interesses de seus 
clientes, evitando práticas que posam implicar em quebra da relação fiduciária existente entre 
eles e a Âmago.  
 
As políticas e controles abordados neste Manual têm por objetivo a mitigação dos riscos aqui 
mencionados, garantindo a capacidade de pagamento de determinado fundo de investimento, 
considerando o planejamento financeiro e a otimização dos recursos disponíveis.  
 
A atividade de controle de risco na Âmago será exercida por seu Administrador Institucional 
(Diretor de Compliance) e pelo analista de risco. A Âmago usará dois sistemas para 
monitoramento de gestão de riscos de liquidez de ativos, risco de contraparte e demais riscos 
operacionais: 
 

(a) Sistema Performit da Investtools, que é o principal software a ser usado pela Âmago 
para controle de suas atividades operacionais. Este software possui módulos específicos 
para cadastro de cotistas, cadastro de ordens, cadastro de ativos, acompanhamento de 
carteiras e cotas, cadastro de rebates, monitoramento do enquadramento do fundo e 
acompanhamento e lançamento de despesas. 

 
 O Sistema Performit possui relatórios customizados para todas as principais atividades 
do fundo, como por exemplo o referente a demonstrativo consolidado das carteiras, 
mapa de empréstimos e demonstração de resultados para a CVM. 
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(b)  A Âmago usará o sistema PORT disponibilizado em terminais da Bloomberg Finance LP 
como sistema de monitoramento dos riscos inerentes à atividade de gestão de recursos 
financeiros. 

 
O analista responsável pelo controle de risco da Âmago irá fornecer diariamente ao 
Administrador Gestor de Carteira de Valores Mobiliários e ao Diretor de Compliance, após o 
fechamento do pregão da Bovespa, um conjunto de relatórios que indicam a evolução diária dos 
riscos associados ao portfólio sob gestão: risco de mercado e liquidez dos fundos de 
investimento, limites de papel e setor, bem como adequação da carteira aos limites presentes 
em regulamento e estabelecidos pela gestora. 
 
Dentre as técnicas usadas neste relatório diário, merecem destaque: 
 

(a) Relatório de risco de mercado usando modelos paramétricos, históricos e Monte Carlo. 
(b) Relatório de exposições. 
(c) Relatório de concentração. 
(d) Relatório com cenários de stress. 

 
Adicionalmente a esta rotina, o analista de risco da Âmago irá se reunir semanalmente com o 
Administrador Institucional para apresentar a evolução do risco do portfólio ao longo deste 
período.  
 
A política de gestão de riscos da Âmago deverá ser avaliada ao menos anualmente, podendo tal 
avaliação ocorrer em período menor caso o analista de risco ou Administrador Institucional 
julguem necessário. A manutenção da política de gestão de riscos atual será condicionada a uma 
avaliação favorável de ambos o Administrador Institucional e o analista de risco da Âmago. 
 
O detalhamento dos procedimentos necessários à identificação e ao acompanhamento da 
exposição aos principais riscos para a carteira de valores mobiliários geridas pela Âmago, assim 
como os respectivos limites, estão descritos em detalhe na próxima seção deste manual. 
 
PRINCIPAIS RISCOS INCORRIDOS 
 
Os principais riscos incorridos pelas carteiras administradas pela Âmago, especialmente pelos 
fundos de investimento por ela geridos, são (A) risco de mercado; (B) o risco de liquidez dos 
ativos; (C) risco de liquidez do passivo e seu monitoramento; (D) risco de crédito e de 
contraparte; (E) risco operacional; e (F) risco de concentração.  
 

A. RISCO DE MERCADO 
 
A metodologia de investimento rigorosa da Âmago visa reduzir o Risco de Mercado, que 
é minimizar o risco de perda proveniente das variações de preços dos ativos. Tal 
metodologia se inicia com uma primeira análise quantitativa, onde se busca determinar 
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empresas com baixa probabilidade de manipulação de resultados e empresas que 
apresentam melhora consistente de seus indicadores financeiros.  
A segunda etapa do processo é a análise qualitativa (fundamentalista) das empresas 
selecionadas na primeira etapa. Esse primeiro filtro permite um aprofundamento e 
entendimento dos modelos de negócio, vantagens competitivas e riscos das empresas 
analisadas e os mercados aos quais elas estão inseridas. Dentro da análise qualitativa, 
os analistas fazem simulações com as variáveis mais relevantes, considerando o 
histórico de cada empresa e utilizando percentis (10%, 50% e 90%), assim chegando a 
três cenários de preços: i) bear; ii) base e iii) bull. Também se determina a alocação 
máxima levando em conta o potencial upside e downside em relação ao preço a 
mercado. 
 
A primeira etapa da metodologia de investimento é toda calculada em sistema 
desenvolvido pela Âmago e conta com a utilização de dados financeiros das empresas 
divulgados na CVM, assim como dados de preço disponíveis na B3 e na Bloomberg. 
 
O time de gestão e análise monitora os preços dos ativos em tempo real, além de toda 
a informação pública disponível para efetuar alterações no portfólio quando achar 
adequado. Além disso, toda movimentação é previamente informada por e-mail a 
Diretora de Compliance e Risco, que utilizando o sistema Performit da Investtools 
confere se os parâmetros estão sendo respeitados e autoriza ou não a movimentação. 
 

B. RISCO DE LIQUIDEZ DOS ATIVOS 
 
Em se tratando de fundos de investimento, existem essencialmente dois tipos de riscos de 
liquidez. O primeiro sendo o Risco de Liquidez dos ativos, que, por sua vez, está associado ao 
risco de se incorrer em perdas ao se liquidar posições devido às variações dos preços dos ativos, 
nesse caso, quanto maior o prazo necessário para liquidar uma posição no mercado, maior o 
risco. E o segundo, o Risco de Fluxo de Caixa, que se refere ao descasamento entre os passivos 
e os ativos do fundo de investimento (que será abordado no próximo item). 
 
Para mensurar o Risco de Liquidez, a medida adotada será o número de dias necessários para 
liquidar uma posição da carteira. Para esse cálculo, será utilizado a média do volume negociado 
nos últimos 90 dias e uma participação de 20% para não exercer nenhuma pressão no ativo em 
questão. 
 
A Âmago estabelece a regra de ter no máximo 20% do patrimônio líquido do fundo em ativos 
com liquidez diária abaixo de R$10 milhões (média móvel de 90 dias).  Classificamos os ativos da 
seguinte forma: 
- Alta Liquidez: ADTV (average daily trading volume) > R$50 milhões. 
- Média Liquidez: ADTV entre R$10 milhões e R$50 milhões. 
- Baixa Liquidez: ADTV entre R$5 milhões e R$10 milhões. 
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- Ilíquido: ADTV menor que R$5 milhões. 
 
Os contratos negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros seguirão o mesmo critério das 
ações. Para as posições que se enquadrarem nos percentuais acima especificados, considerar-
se-á a liquidez de 2 (dois) dias.  
 
Os ativos depositados a título de garantia ou margem terão seu prazo de venda a contar da data 
de liquidação das demais posições do fundo, quando esses poderão ser liberados.  
 
As cotas de fundos de investimento fechados se enquadrarão no mesmo critério de ações, 
contudo, o limite de equivalência será de 10% (dez por cento) do volume médio negociado. A 
liquidez das cotas de fundos abertos deverá ser analisada individualmente, conforme regras de 
resgate estabelecidas no ato da contratação do investimento. Os fundos de investimento de 
zeragem têm liquidez imediata. 
 
Para títulos públicos federais, considerar-se-á como posição de liquidez imediata, aquela cujo 
valor não ultrapassar 10% (dez por cento) do valor médio negociado diariamente na semana 
imediatamente anterior à de análise. As operações compromissadas lastreadas nos sobreditos 
títulos têm vencimento de 1 (um) dia útil, sendo, por isso, consideradas de liquidez imediata.  

 
 

C. RISCO DE LIQUIDEZ DO PASSIVO E SEU MONITORAMENTO  
 
As saídas do fluxo de caixa de determinado fundo de investimento compõem-se essencialmente 
por tarifas bancárias, impostos, taxas de administração, de custódia, de auditoria, de 
regulamentação, despesas com corretagem, dentre outros. As entradas do fluxo, por sua vez, se 
dão por meio de aplicações de cotistas, alienação de ativos da própria carteira, recebimento de 
proventos e de ajustes diários, e outras operações. Para assegurar que as despesas sejam 
honradas, o valor mínimo que deverá ser mantido em caixa ou em aplicações financeiras de 
liquidez diária é de no mínimo 3% (três por cento) do AUM do fundo. 
 
Para a gestão do passivo, o valor dos resgates esperados é consolidado pela Âmago 
semanalmente, para checagem do alinhamento com a liquidez dos ativos. Os critérios para 
conversão de cota e pagamento de resgates são estabelecidos no regulamento de cada fundo 
gerido pela Âmago.  
 
O Passivo do fundo é monitorado diariamente pela área operacional, e semanalmente é gerado 
à área de riscos e à área de gestão relatório consolidado com todos os resgates esperados para 
os fundos, para monitoramento da adequação da liquidez dos ativos ao prazo de cotização dos 
resgates (D+30).   O equivalente ao valor esperado de resgates em condições ordinárias deverá 
ser mantido em ativos de alta liquidez na carteira do fundo.   
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Mensalmente é elaborada a análise de liquidez utilizando medidas do passivo, como simulações 
de saque do maior cotista ou um saque de 40% do patrimônio líquido. 
 
Supervisão Dinâmica Da Metodologia  
 
Os testes de estresse de liquidez possibilitam a avaliação do efeito do descasamento dos ativos 
e passivos de determinado fundo de investimentos em circunstâncias adversas, a fim de se 
identificar situações que possam comprometer a liquidez do respectivo fundo de investimentos. 
Assim, assumem-se os seguintes como os cenários extremos:  
 

(a) resgate de montante equivalente ao do maior resgate efetuado nos últimos 12 (doze) 
meses;  

(b) resgate de montante equivalente ao do resgate total do maior cotista do fundo;  
(c) resgate de montante correspondente a 40% (quarenta por cento) do patrimônio líquido 

do fundo; e 
(d) Grande volatilidade dos volumes médios negociados dos ativos em carteira na semana 

anterior.  
 
Os testes deverão ser realizados com periodicidade mensal.  
 
O monitoramento dos indicadores é atribuído aos analistas financeiros da Âmago, cujas 
responsabilidades abrangem o acompanhamento e a mensuração da liquidez da carteira, 
conforme critérios previstos neste manual. A coleta de dados de mercado será feita 
semanalmente em fontes de dados acessíveis ao público, sendo os principais: (i) a ANBIMA 
(taxas indicativas de títulos públicos e debêntures); (ii) Bovespa (ações e opções de ações); e (c) 
BM&F (contratos futuros, opções sobre futuros).  
 
Munido dessas informações, os analistas financeiros da Âmago deverão se reportar ao gestor 
sênior, entregando-lhe um relatório com os indicadores atualizados, de maneira a possibilitar 
ao gestor a tomada de decisões referentes a ajustes da liquidez da carteira. 
 

D. RISCO DE CRÉDITO E DE CONTRAPARTE 
 
São considerados como Risco de Crédito a possibilidade de os fundos de investimento geridos 
pela Âmago gerarem perdas associadas, principalmente: (i) ao não cumprimento pelo tomador 
ou contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados; e (ii) à 
desvalorização de contrato de crédito decorrente da deterioração na classificação de risco do 
tomador. 
 
A Âmago opera, em mercado organizado, ações e outros títulos líquidos, que contam com 
clearings, portanto os riscos de crédito e contraparte são mitigados. 
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Outro fator importante a se destacar é que a Âmago e seus veículos de investimento, quando 
operam em mercado organizado na negociação de ações, não correm risco de crédito das 
corretoras, pois conta com serviço de custódia qualificada.  
 
As operações com ativos de crédito não fazem parte do escopo de atuação da Âmago nesse 
momento. Os fundos de investimento geridos pela Âmago operam majoritariamente com cotas 
de fundos de investimento e ações, seus derivativos e demais produtos listados, não havendo 
interesse da Âmago em realizar investimentos que resultem exposição em ativos de crédito que 
tenham emissores diferentes da União e/ou de grandes instituições financeiras. As carteiras 
geridas pela Âmago, portanto, não estarão expostas ao Risco de Crédito.   
 
De qualquer forma, em situações extremas, qualquer decisão de alocação de determinado ativo 
que traga algum Risco de Crédito para os fundos de investimento geridos pela Âmago somente 
será tomada após a avaliação quanto à classificação de risco de crédito, com certificação por 
agência de classificação de risco localizada no país. Adicionalmente, todo e qualquer ativo que 
venha a integrar a carteira estará sujeito a rigorosa análise de liquidez e solidez.  
 

E. RISCO OPERACIONAL 
 
Risco Operacional é a possibilidade de as carteiras geridas pela Âmago sofrerem perda 
resultante de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou 
de eventos externos.  
 
Além de um Plano de Contingência a empresa adota diversas estratégias para a mitigação e 
gestão do risco operacional, que devem ser seguidos por todos os colaboradores: 
- Processos operacionais chaves do fundo detalhados em manuais de procedimentos; - 
aprovação de políticas e eventuais conflitos de interesse em 2 níveis; - implementação e 
adequação de processos quando necessário; - revisão constante de processos para 
aprimoramento; - auto-avaliação regular dos controles a fim de identificar e documentar novos 
riscos; - treinamento de funcionários para funções de back-up das atividades operacionais.  Há 
também reuniões para discussão de eventuais erros para assegurar que as causas-raiz foram 
devidamente identificadas e que controles adicionais sejam implementados, evitando que 
ocorram novamente.   
 
O plano de contingência adotado pela Âmago visa a orientar a conduta dos seus Colaboradores 
no caso de impedimento do funcionamento normal de seu escritório, evitando assim uma 
paralisação prolongada que possa gerar maiores prejuízos.  
 
Todos os sistemas de tecnologia de informação adotados pela Âmago incluem serviço de 
armazenamento de dados na nuvem (“cloud computing”), de maneira que os arquivos são 
guardados como back-up a todo instante em servidores virtuais da internet. Na eventualidade 
de inacessibilidade ao escritório da Âmago, os seus colaboradores continuam tendo acessa às 
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informações por computadores conectados à Internet, mediante sistema de usuário e senha 
individuais e com níveis de acesso, de modo que a Âmago continua se mantendo operante para 
o exercício de suas atividades. Todas as conexões são feitas de forma segura, criptografadas 
através de firewalls. 

 
A Âmago tem um site remoto na cidade de São Paulo, onde todos os responsáveis de cada área 
da Âmago terão acesso pleno aos arquivos digitais da empresa. O serviço de telefonia não possui 
sistema de backup, porém a empresa disponibiliza aparelhos celulares os seus colaboradores de 
modo que a todos os colaboradores da Âmago consigam exercer suas atividades em caso de 
problema com a telefonia.   

 
A Âmago conta com sistema emergencial de energia (no break) de até uma hora para seu 
computador principal e para a infraestrutura tecnológica. A empresa conta ainda com um 
notebook em suas instalações cuja autonomia é de aproximadamente três horas e que pode se 
comunicar à rede mundial de computadores usando a rede de telefonia móvel existente na 
região. 
 
No que se refere aos procedimentos de confirmação de ordens executadas e de checagem de 
posições, a Âmago contrata para os serviços de custódia e controladoria de seus fundos o BNY 
Mellon Banco, um dos maiores custodiantes globais de ativos, com total expertise para exercer 
este serviço e que possui procedimentos para ordens executadas e reconciliação, sendo estes 
processos devidamente auditados periodicamente.  
 
Todas as operações do fundo são confirmadas no dia junto às contrapartes/corretoras, 
consolidadas por um Carrying Broker e validados pelo gestor do fundo e pela equipe de 
operações, que posteriormente efetua a boletagem e envio de tais ordens ao custodiante para 
registro e liquidação nos portfólios.  As ordens e posições também validadas pelo administrador 
do fundo são novamente conferidas no D+1 nas carteiras dos fundos de investimento sob gestão 
da Âmago, antes da aprovação da divulgação da cota ao mercado. 
 

F. RISCO DE CONCENTRAÇÃO 
 
Uma das preocupações da equipe de gestão e risco e é parte da filosofia da Âmago, é a mitigação 
do risco de exposição a poucos ativos ou a um setor específico. Por essa razão, a Âmago não 
utiliza ferramentas de alavancagem em nenhum dos fundos.  
 
Em relação à concentração do portfólio, nenhuma ação individualmente poderá ter participação 
superior a 15% do total do portfólio e nenhum setor representará mais do que 30% do portfólio. 
 
Toda movimentação é previamente informada por e-mail a Diretora de Compliance e Risco, que 
utilizando o sistema Performit da Investtools confere se os limites de concentração estão sendo 
respeitados e autoriza ou não a movimentação. 
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ARQUIVAMENTO E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS 
 
Todos os documentos e informações relevantes para o processo de gestão de riscos das carteiras 
geridas pela Âmago são arquivados em sistemas eletrônicos de registro, compartilhamento e 
comunicação de informações pelo prazo de 05 (cinco) anos.  
 
DIRETOR E ORGANOGRAMA DA ÁREA 
 
O diretor responsável pela gestão de riscos da Âmago é o Administrador Institucional. 
 
Organograma da Âmago: 

 
 
É de responsabilidade do Administrador Institucional e de sua equipe, a definição e execução 
das práticas de gestão de riscos de performance, de liquidez, de crédito, e operacionais descritas 
neste documento, assim como pela qualidade do processo e metodologia, bem como a guarda 
dos documentos que contenham as justificativas das decisões tomadas.  
 
Cabe, ainda, à equipe de gestão de riscos da Âmago a verificação do cumprimento integral da 
presente Política de Gestão de Recursos, bem como encaminhar os relatórios acerca das 
informações obtidas pelos controles de risco aos sócios e aos responsáveis pela área de gestão 
de recursos da Âmago, com frequência mínima trimestral. Com base nestas informações, caberá 
aos sócios da Âmago tomarem as medidas e providências necessárias para ajustar a exposição 
de riscos das carteiras geridas pela Âmago . 
 
 
VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO 
 
Esta Política de Gestão de Recursos será revisada anualmente ou em periodicidade inferior, caso 
haja sugestão neste sentido pelo Administrador Institucional. Qualquer alteração na Política de 
Gestão de Recursos deverá ser aprovada por pelo menos 2 sócios da Âmago.  


