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CÓDIGO DE ÉTICA E POLÍTICAS DA 

BELA VISTA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. 

 

1. Este Código de Ética e Políticas (“Código”) consiste em definir os padrões de 

conduta dos funcionários, sócios e associados da Bela Vista Investimentos Administradora 

de Recursos Ltda. (“Bela Vista Investimentos”) no relacionamento com investidores, 

potenciais investidores, clientes, potenciais clientes, fornecedores, prestadores de serviços 

e funcionários. Descreve também a conduta profissional e pessoal que nossos funcionários, 

sócios e associados devem adotar no desempenho de suas atividades no seu dia-a-dia. 

 

I. CONDUTA 

 

Colaboradores: Agir com integridade, competência, dignidade e ética com investidores, 

potenciais investidores, clientes, potenciais clientes, fornecedores, prestadores de serviços, 

membros, órgãos regulamentares e todos os funcionários, sócios e associados entre si.  

 

Legalidade: Não tomar nenhuma medida, quer pessoal ou em nome da Bela Vista 

Investimentos que viole qualquer lei ou regulamento de qualquer natureza. Cumprir as 

tarefas que lhe foram atribuídas da melhor forma possível e visando sempre o melhor 

interesse da Bela Vista Investimentos, seus clientes, investidores, funcionários, sócios e 

associados. 

 

Eficiência: Buscar a manutenção e elevação de sua competência técnica e contribuir para 

capacitação de toda equipe, procurando sempre atingir o melhor resultado para a Bela 

Vista Investimentos. 

 

Cooperação e sinergias: Evitar circunstâncias que possam causar conflitos entre seus 

interesses pessoais e os da Bela Vista Investimentos. 

 

Respeito: Tratar de forma cortês colegas, clientes, investidores e terceiros e respeitar sua 

privacidade, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas 

de discriminação. 

 

Uso de recursos da empresa: Não se utilizar de recursos da Bela Vista Investimentos 

ou aproveitar sua posição para satisfazer interesses pessoais que violam os documentos ou 

qualquer lei ou regulamento. 

 

Informação: Guardar sigilo sobre as operações, bem como sobre informações ainda não 

tornadas públicas de seus clientes, investidores, prestadores de serviços e fornecedores, 

das quais tenha conhecimento por sua atuação profissional. Utilizar o correio eletrônico, a 
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internet, o telefone e outras formas de comunicação fornecidas pela Bela Vista 

Investimentos de forma apropriada. 

 

Integridade: A Bela Vista Investimentos manterá e apoiará normas e procedimentos 

designados a salvaguardar a confidencialidade legítima das informações pertencentes a 

seus clientes, investidores, e funcionários. A Bela Vista Investimentos cooperará 

integralmente com órgãos reguladores e auditores e divulgará oportunamente as 

informações exigidas para julgamento da solidez de sua condição e seu mérito como um 

investimento. 

 

II. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

 

2. É estritamente vedado usar pra si ou para terceiros, incluindo amigos e parentes, 

informações relativas à Bela Vista Investimentos, seus negócios, investidores e clientes que 

não estejam disponíveis ao público de um modo geral. 

 

3. É dever de todo colaborador proteger o sigilo de informações privadas sobre 

investidores, clientes, fornecedores, concorrentes e terceiros. 

 

4. A confidencialidade é um princípio fundamental da Bela Vista Investimentos e 

aplicável às informações não públicas da Bela Vista Investimentos e às informações 

recebidas de investidores, clientes e fornecedores. Isso se aplica às comunicações verbais 

ou informais, bem como às escritas, impressas ou eletrônicas. 

 

5. Os colaboradores devem tratar de todos os assuntos com discrição, sendo vedada a 

divulgação de informações restritas ou sem prévia autorização. 

 

III. INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS 

 

6. Todos os funcionários, sócios e associados deverão abster-se de revelar informações 

internas para qualquer pessoa, inclusive amigos e familiares. Pode-se considerar como 

informação privilegiada qualquer informação importante a respeito de alguma empresa 

que não tenha sido publicada e que seja obtida de maneira privilegiada, em consequência 

da ligação profissional ou pessoal mantida com um cliente, investidores, colaboradores de 

empresas estudadas ou investidas ou com terceiros, ou da condição de funcionário. 

 

7. Informações privilegiadas são as que o investidor considera importantes na decisão 

de compra ou venda de ações, títulos ou outros ativos. Isso inclui, por exemplo, 

informações confidenciais sobre planos de aquisição de outra companhia, aliança 
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estratégica, resultados financeiros, descobertas de produtos, mudanças na estrutura de 

capital ou acordos importantes.  

 

8. São exemplos de informações privilegiadas: informações verbais ou documentadas 

referentes a resultados operacionais de empresa, alterações societárias (fusões, cisões e 

incorporações), informações sobre compra e venda de empresas, títulos ou valores 

mobiliários, e qualquer outro acontecimento caracterizável como confidencial de uma 

empresa com a Bela Vista Investimentos ou com terceiros. 

 

9. As informações privilegiadas precisam ser mantidas em sigilo por todos que as 

acessarem, seja em função da prática da atividade profissional ou do relacionamento 

pessoal. 

 

10. O uso indevido de informações privilegiadas pode levar a sanções criminais. 

 

11. As restrições para revelar informações privilegiadas devem manter-se até que os 

planos, eventos ou transações envolvidos se tornem públicos ou até que as informações 

sobre os itens acima citados deixem de influenciar a tomada de decisão dos investidores.  

 

III.a. INSIDER TRADING 

 

12. Insider Trading baseia-se na compra e venda de títulos ou valores mobiliários com 

base no uso de informação privilegiada, com o objetivo de conseguir benefício próprio ou 

de terceiros. 

 

13. É proibida a prática de Insider Trading por qualquer membro da Bela Vista 

Investimentos, seja agindo em benefício próprio, da Bela Vista Investimentos ou de 

terceiros. 

 

IV. POLÍTICA DE INVESTIMENTO PESSOAL 

 

14. Os investimentos efetuados em benefício próprio, no mercado financeiro, devem 

ser norteados a fim de não interferirem de forma negativa no desempenho das atividades 

profissionais.  

 

15. Os investimentos pessoais em cotas de Fundos de Investimentos de qualquer 

espécie, geridos pela Bela Vista Investimentos ou por terceiros são livres. 

 

16. São expressamente proibidas as aplicações diretas em ações de companhias que 

estejam em análise de investimento pela Bela Vista Investimentos. 
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17. Nesta Política de Investimento Pessoal são excluídas: (a) vendas de posições já 

detidas (não há obrigatoriedade na venda de tais posições); (b) compras de instrumentos 

de renda fixa de boa liquidez e negociados espontaneamente no mercado financeiro e de 

capitais, independentemente dos seus prazos (CDBs, títulos públicos, debêntures, etc.). 

 

18. Deve-se evitar nos investimentos a assunção de riscos excessivos ou de difícil 

mensuração que venha a comprometer o equilíbrio financeiro do colaborador e, assim, 

lesar seu desempenho no trabalho. 

 

V. DISCRIMINAÇÃO E ASSÉDIO 

 

19. É expressamente proibido assediar sexualmente e moralmente investidores, 

clientes, funcionários, sócios, associados, prestadores de serviços e fornecedores. 

 

20. É igualmente proibido discriminar, fazer distinção de sexo, raça, cor, credo, 

nacionalidade, etnia, orientação sexual, estado civil, situação financeira, idade ou 

incapacidade de qualquer investidor, cliente, funcionário, sócio, associado, prestador de 

serviço e fornecedor. 

 

21. As vedações aqui previstas não serão aceitáveis e constituem violação ao Código de 

Ética e da legislação dos direitos humanos. 

 

VI. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO DA MÍDIA, PÚBLICO E GOVERNO 

 

22. Qualquer veiculação de informações por meio da mídia deve ser feita pelos Sócios 

ou pessoa previamente autorizada pelos Sócios. Qualquer divulgação, feita por 

colaboradores, que não seja autorizada pelos Sócios será considerada como violação deste 

Código. 

 

23. Em face das delicadas repercussões que quaisquer declarações costumam produzir, 

bem como da necessidade de se preservar o sigilo de determinadas informações, somente 

devem manifestar-se em nome da Bela Vista Investimentos a assessoria de imprensa e as 

pessoas autorizadas. 

 

VII. USO DOS ATIVOS DA BELA VISTA INVESTIMENTOS 

 

24. Os ativos disponibilizados são para uso corporativo e não para fins particulares e 

estão sujeitos a monitoramento e gravação sem aviso ou permissão. 
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25. É dever de todos colaboradores cuidar e manter todos os ativos que estão 

disponíveis para uso em bom estado. 

 

26. O descuido, desperdício e uso inadequado dos ativos da Bela Vista Investimentos 

constituem violação deste Código, podendo resultar em demissão. 

 

 

 

VIII. REGRAS ANTICORRUPÇÃO 

 

27. A Bela Vista Investimentos proíbe seus Colaboradores de praticar qualquer forma 

de corrupção. A Política Anticorrupção da Bela Vista Investimentos busca esclarecer e 

definir as políticas da Bela Vista Investimentos a fim de atender a letra e o espírito das leis 

anticorrupção do Brasil e das jurisdições onde fazemos negócios. A Política Anticorrupção 

da Bela Vista Investimentos demonstra e reflete um comprometimento com o mais alto 

grau de padrão anticorrupção. 

 

28. Esta Política Anticorrupção se aplica a todos os Colaboradores da Bela Vista 

Investimentos e a terceiros agindo nas vezes e em benefício da Bela Vista Investimentos. 

Os Colaboradores da Bela Vista Investimentos devem estar familiarizados com e obedecer 

a Política Anticorrupção da Bela Vista Investimentos, bem como comunicar os valores da 

referida política em suas integrações com outros Colaboradores ou terceiros agindo nas 

vezes e em benefício da Bela Vista Investimentos. 

 
29. A Bela Vista Investimentos proíbe estritamente a prática ou a tolerância de suborno 

ou qualquer forma de corrupção. Caso Colaboradores tenham qualquer dúvida ou questões 

sobre a permissibilidade de sua conduta frente às leis aplicáveis ou a esta Política 

Anticorrupção, devem contatar o Diretor de Compliance. 

 

IX. REGRAS CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

30. Existem leis e regras contra lavagem de dinheiro, as quais a Bela Vista 

Investimentos deve cumprir. 

 

31. A Bela Vista Investimentos não poderá fazer negócios com investidores ou 

potenciais investidores, clientes ou potenciais clientes cujo dinheiro seja suspeito de uso 

para lavagem de dinheiro, práticas criminosas ou terroristas. A mesma orientação deverá 

ser seguida no relacionamento com fornecedores, profissionais liberais ou qualquer outra 

pessoa da qual a Bela Vista Investimentos se relacione. 
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32. Caso haja suspeita de que algum cliente ou investidor faça uso de dinheiro para 

práticas criminosas e terroristas, deverão ser tomadas todas as medidas legais cabíveis, 

inclusive a de denunciá-lo às autoridades competentes. 

 

33. A Bela Vista Investimentos deve manter uma política de Know Your Client 

(conheça seu cliente), a fim de apurar sua verdadeira identidade, seu domicílio e residência 

e a proveniência de seus recursos financeiros. Sócios e funcionários devem fazer todos os 

esforços para determinar a verdadeira identidade dos clientes para evitar que a Bela Vista 

Investimentos seja utilizada para a lavagem de dinheiro. Não serão aceitas aplicações de 

clientes ou investidores que se recusarem a fornecer as informações de identificação 

solicitadas. 

 

34. É vital que todos os sócios e funcionários entendam completamente todas as ações 

que constituem violação aos princípios contra lavagem de dinheiro e que reportem 

qualquer violação estabelecida nos procedimentos específicos de lavagem de dinheiro. 

 

X. PRESENTES, BRINDES, GRATIFICAÇÕES E CORTESIAS 

 

35. Existem critérios para aceitação de presentes, brindes, convites, viagens ou 

quaisquer outras formas de cortesia oferecidas para os colaboradores da Bela Vista 

Investimentos, bem como as oferecidas pela Bela Vista Investimentos a seus clientes, 

investidores, funcionários, prestadores de serviços e fornecedores. 

 

36. É expressamente proibido aceitar qualquer tipo de gratificação, brinde, presente e 

cortesia no valor acima de US$250,00 (duzentos e cinquenta dólares) anuais. Deve-se, 

igualmente, considerar a mesma regra com relação a presentes e gratificações da Bela Vista 

Investimentos a seus clientes, investidores, funcionários, prestadores de serviços e 

fornecedores. 

 

XI. CONTRIBUIÇÕES A ENTES POLÍTICOS 

 

37. É parte da política da Bela Vista Investimentos que fundos, ativos, serviços ou 

estabelecimentos não poderão ser contribuídos a qualquer político, candidato a cargo 

político, partido político ou comitê político. Adicionalmente, fundos, ativos, serviços ou 

estabelecimentos não poderão ser contribuídos a instituições de caridade como forma de 

influenciar qualquer ente governamental, como parte de qualquer troca de favores ou 

qualquer acordo que seja ou possa configurar suborno. Quaisquer questões relativas a este 

assunto deverão ser dirigidas ao Diretor de Compliance. 
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XII. RELACIONAMENTO COM CLIENTES, INVESTIDORES, FORNECEDORES E 

TERCEIROS 

 

38. Todos os colaboradores da Bela Vista Investimentos devem visar a excelência no 

relacionamento com todos seus clientes e investidores, primando pelo atendimento às suas 

necessidades de modo a oferecer produtos e serviços que estejam alinhados à sua 

capacidade econômica e financeira. 

 

39. Deve-se oferecer ao cliente e ao investidor informações de forma transparente, 

clara e acessível sobre os produtos e serviços prestados. 

 

40. A contratação de fornecedores deve ser feita de forma imparcial, visando a 

necessidade da Bela Vista Investimentos e a melhor relação custo-benefício. 

 

41. Deve-se exigir que o fornecedor seja idôneo, competente para a prestação do 

serviço e que cumpra a pontualidade e qualidade que foram acordadas. 

 

42. É mandatório que todos os fornecedores contratados pela Bela Vista Investimentos 

sejam anuentes às diretrizes dispostas neste Código. A formalização de qualquer contrato 

configura seu imediato consentimento ao Código. 

 

43. É dever da Bela Vista Investimentos manter um relacionamento de civilidade com 

seus concorrentes, de forma a proporcionar uma concorrência leal, da mesma forma que 

com terceiros. 

 

XIII. TERMO DE CONHECIMENTO DO CÓDIGO 

 

44. Todo colaborador, ao receber este Código, deverá assinar o termo de conhecimento, 

declarando conhecer as regras e princípios aqui expostos, devolvendo ao departamento 

jurídico e de Compliance, nos termos do Anexo I ao presente Código. 

 

* * * 
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Anexo I 

 

TERMO DE CONHECIMENTO DO CÓDIGO 

 

 

 

Eu,                                                                                                                     , declaro ter recebido, 

lido, compreendido e, ainda, conhecer as regras e princípios expostos no Código de Ética 

e Políticas da Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos Ltda., o qual 

comprometo-me a cumprir integralmente, estando sujeito as penas aplicáveis em caso de 

descumprimento. 

 

São Paulo,        de                          de         

 

 

 

 

Colaborador: 

 

 

______________________________________________ 

Nome: 

CPF/MF: 

Posição: 
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REGRAS, PROCEDIMENTOS E DESCRIÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DA BELA VISTA 

INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. 

 

I. OBJETO 

 

1. Estas regras e procedimentos têm por objetivo garantir, por meio de controles 

internos adequados, o permanente atendimento às normas, políticas e regulamentações 

vigentes referentes à gestão de recursos, à atividade de administração de carteiras de 

valores mobiliários e aos padrões ético e profissional (“Regras de Controles Internos”) 

relativos às atividades desenvolvidas pela Bela Vista Investimentos Administradora de 

Recursos Ltda. (“Bela Vista Investimentos”). 

 

II. APLICABILIDADE 

 

2. Estas Regras de Controles Internos aplicam-se a todos os colaboradores Bela 

Vista Investimentos, sendo certo que todos devem se assegurar do perfeito entendimento 

das legislações e normas aplicáveis à Bela Vista Investimentos, bem como do completo 

conteúdo destas Regras de Controles Internos. 

 

3. Em caso de dúvidas quanto à legislação e normas aplicáveis à Bela Vista 

Investimentos ou às Regras de Controles Internos, o colaborador deverá procurar 

aconselhamento e/ou auxílio junto ao Diretor responsável por Controles Internos. 

 

4. A alegação de desconhecimento das Regras de Controles Internos não será aceita 

como justificativa no caso de quaisquer atos contrários aos preceitos aqui estabelecidos. 

Atitudes não condizentes com estas Regras de Controles Internos estarão sujeitas às 

sanções aplicáveis. 

 

III. OBJETIVO DAS REGRAS DE CONTROLES INTERNOS 

 

5. São objetivos das Regras de Controles Internos: 

 

(i) assegurar que todos os profissionais que desempenhem funções ligadas à 

administração de carteiras de valores mobiliários atuem com 

imparcialidade e conheçam o Código de Ética e os demais códigos e 

políticas da Bela Vista Investimentos aplicáveis, bem como as disposições 

relativas a controles internos; e 
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(ii) identificar, administrar e eliminar eventuais conflitos de interesses que 

possam afetar a imparcialidade das pessoas que desempenhem funções 

ligadas à administração de carteiras de valores mobiliários. 

 

IV. MECANISMOS DE CONTROLES INTERNOS 

 

6. A Bela Vista Investimentos elaborou, mantém disponível e cumpre as regras de 

seus códigos e políticas:  

 

(i) Código de Ética; 

(ii) as presentes Regras de Controles Internos; 

(iii) Política de Gestão de Riscos; 

(iv) Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários; 

(v) Política de Rateio e Divisão de Ordens; 

(vi) Política de Confidencialidade; 

(vii) Política de Segregação das Atividades; 

(viii) Política de Segurança; e 

(ix) Programa de Treinamento. 

  

7. Todos os colaboradores da Bela Vista Investimentos devem ler e compreender os 

códigos e políticas listados acima. Os códigos e políticas acima estabelecem as regras 

gerais para a prática profissional da Bela Vista Investimentos. 

 

a. Controle de Informações Confidenciais 

 

8. Os integrantes da Bela Vista Investimentos não podem usar informações 

confidenciais em seu próprio benefício ou em benefício de qualquer terceiro além da Bela 

Vista Investimentos. Além disso, os integrantes não podem revelar informações 

confidenciais a ninguém fora da Bela Vista Investimentos, exceto em conexão com os 

negócios da Bela Vista Investimentos e de uma forma consistente com os interesses da 

Bela Vista Investimentos ou conforme exigido por lei, regulamento ou processo legal. 

 

9. A fim de proteger as informações confidenciais da Bela Vista Investimentos, os 

integrantes devem respeitar as seguintes políticas: 

 

(i) Nunca remover qualquer informação confidencial das instalações da Bela 

Vista Investimentos, salvo se absolutamente necessário para fins 

comerciais (sendo que, nesse caso, a informação deverá ser mantida na 

posse do integrante ou em um lugar seguro em todos os momentos e, após 
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o uso, a informação deverá ser devolvida, de imediato, às instalações da 

Bela Vista Investimentos); 

(ii) Ter cautela na exibição de documentos ou ao discutir informações 

confidenciais em público, como em elevadores, restaurantes, transportes 

públicos, na presença de vendedores externos ou terceiros não integrantes 

da Bela Vista Investimentos; 

(iii) Ter cuidado ao usar e-mail, telefones celulares, aparelhos de fax ou 

serviços de mensagem; 

(iv) Nunca deixar documentos contendo informações confidenciais em salas 

de conferências, lixeiras, mesas, ou em qualquer outro lugar onde uma 

informação confidencial possa ser vista ou recuperada por pessoas não-

autorizadas; 

(v) Nunca revelar senha pessoais de computadores, de correio de voz ou de 

acesso a websites a qualquer pessoa na Bela Vista Investimentos ou fora 

da Bela Vista Investimentos; e 

(vi) Nunca compartilhar informações confidenciais com qualquer integrante 

da Bela Vista Investimentos ou terceiro, exceto se tal pessoa estiver 

autorizada a receber tais informações e tal compartilhamento for 

necessário ao exercício das suas atividades. 

 

10. As restrições da Bela Vista Investimentos ao uso de informações confidenciais 

continuarão em vigor após a cessação do seu relacionamento com a Bela Vista 

Investimentos, a menos que uma permissão específica, por escrito, seja concedida nesse 

sentido. Quaisquer questões relacionadas às políticas da Bela Vista Investimentos e 

procedimentos sobre o uso de informações confidenciais devem ser expressamente 

autorizadas pelo Diretor responsável pelo compliance. 

 

b. Política de Segurança 

 

11. A Bela Vista Investimentos possui Política de Segurança, que visa (i) garantir a 

segurança e confidencialidade das informações fornecidas pelos seus clientes e das 

operações realizadas; (ii) proteger contra ameaças ou riscos à segurança e integridade de 

informações recebidas e protegidas; e (iii) proteger contra acesso ou utilização não 

autorizada dessas informações. 

 

12. As Políticas de Segurança aplicam-se a papéis, registros eletrônicos, ligações ou 

outros que contenham informações confidenciais fornecidas pelos clientes. Os seguintes 

sistemas de armazenamento eletrônico e de impressão podem conter informações 

próprias, licenciadas, armazenadas ou mantidas pela Bela Vista Investimentos: 
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(i). Unidades de rede compartilhadas/rede de dados compartilhados; 

(ii). Notebooks e PCs/computadores pessoais; 

(iii). Arquivo de armário/arquivo de gabinete; 

(iv). Salas de arquivo e de armazenamento; 

(v). Armazenagem/depósito/memória em instalações de terceiros; 

(vi). Outros espaços seguros nas instalações da empresa (e.g salas privadas). 

 

13. Todos os colaboradores da Bela Vista Investimentos são responsáveis: (a) pelo 

cumprimento da Política de Segurança; e (b) por relatar, imediatamente, qualquer 

suspeita ou acesso e utilização não autorizados de informações protegidas para a Bela 

Vista Investimentos. 

 

c. Programa de Treinamento sobre Informações Confidenciais 

 

14. Todos os colaboradores da Bela Vista Investimentos deverão ler e compreender a 

Política de Confidencialidade e a Política de Treinamento da Bela Vista Investimentos. 

 

15. Os integrantes da Bela Vista Investimentos devem receber treinamento pelo 

menos uma vez por ano, de modo a reforçar o conteúdo das Políticas e renovar o 

compromisso de cada Integrante com o seu cumprimento. Os integrantes recém 

admitidos receberão o treinamento adequado no momento da admissão. 

 

16. O Diretor de Compliance será responsável por todos os aspectos do programa de 

treinamento e deverá registrar a data em que cada integrante o tenha recebido. 

 

17. Ao receber o treinamento, o integrante firmará um termo, por meio do qual o 

integrante deverá declarar que foi treinado em consonância com a Política de 

Treinamento. Pelo referido termo, o integrante deverá declarar, ainda, que possui 

perfeito entendimento de todas as políticas adotadas pela Bela Vista Investimentos, bem 

como dos seus termos, condições e penalidades em caso de descumprimento. 

 

18. Os treinamentos poderão contar com a presença dos advogados da Bela Vista 

Investimentos, com a finalidade de assessorar e esclarecer possíveis dúvidas dos 

participantes. 

 

19. Após a leitura da Política de Confidencialidade, o Diretor responsável pelo 

compliance deverá apresentar verbalmente exemplos de condutas aceitáveis e 

inaceitáveis do ponto de vista do tratamento das informações confidenciais. Também 

responderá a eventuais dúvidas dos colaboradores. 
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20. Finalizada a sessão de treinamento, o colaborador deverá assinar termo 

confirmando que recebeu todas as informações necessárias ao fiel cumprimento da 

Política de Confidencialidade e se responsabilizando a adotar as práticas estabelecidas. 

 

d. Relatório de Controles Internos 

 

21. Diretor responsável por Controles Internos deverá elaborar relatório a respeito 

dos Controles Internos da Bela Vista (“Relatório de Controles Internos”). 

 

22. O Relatório de Controles Internos deverá abordar todas as iniciativas e métricas 

de controles internos adotadas e verificadas durante o ano anterior. Deverá também 

apresentar conclusões sobre tais controles, bem como apresentar eventuais 

recomendações em caso de deficiência nos referidos controles. 

 
23. Após concluído referido relatório, o Diretor responsável pela gestão de recursos 

ou, se for o caso, o Diretor responsável pela gestão de risco deve(m) se manifestar sobre 

as conclusões relativas aos controles internos. 

 
24. O relatório fará referência ao período de 1 (um) ano calendário e deverá ser 

enviado à Diretoria da Bela Vista Investimentos durante o mês de janeiro do ano 

seguinte. 

 
25. O Relatório de Controles Internos ficará disponível para a Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”) na sede da Bela Vista Investimentos. 

 

e. Reclamações de clientes 

 

26. Uma relamação é uma comunicação feita por cliente ou investidor da Bela Vista 

Investimentos indicando insatisfação em relação aos serviços prestados pela firma ou à 

forma de agir da firma ou de seus colaboradores (“Reclamação”). Uma Reclamação pode, 

mas não precisa necessariamente, incluir pedidos ou demandas para que a Bela Vista 

Investimentos tome ou deixe de tomar ações específicas. 

 

27. Uma cópia de qualquer Reclamação de cliente ou investidor deve ser 

encaminhada imediatamente ao Diretor responsável por Controles Internos. Nenhuma 

tentativa de solucionar qualquer reclamação de cliente ou investidor deverá ser realizada 

sem a anterior consulta ao Diretor responsável por Controles Internos. 

 

*  *  * 
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TERMO DE ADESÃO ÀS REGRAS DE CONTROLES INTERNOS 

 

Eu, _________________________________________, portador da Cédula de 

Identidade (RG) nº _________________________, inscrito(a) no Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF/MF) sob o nº _________________________, na qualidade de 

___________________ (cargo) da Bela Vista Investimentos Administradora de 

Recursos Ltda. (“Bela Vista Investimentos”), pelo presente instrumento, atesto que: 

 

I – Recebi uma cópia das Regras de Controles Internos da Bela Vista Investimentos; 

 

II - Tomei ciência dos direitos e obrigações a que estou sujeito; 

 

III – Estou de acordo com o inteiro teor das Regras de Controles Internos e me 

responsabilizo pelo descumprimento de qualquer obrigação nela prevista, por ação ou 

omissão.  

 

Declaro ter lido e aceito integralmente os termos das Regras de Controles Internos, 

expressando total concordância e irrestrita adesão aos referidos termos e regras, sobre os 

quais declaro não ter dúvidas. 

 

Data: 

 

 

________________________________ 

[Nome do Colaborador] 

 

 

 

*  *  * 
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Política de Gestão de Riscos da  
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POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS DA BELA VISTA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA 

DE RECURSOS LTDA. 

 

I. DO OBJETO 

 

1. Esta política consiste em definir a metodologia para gerenciamento dos riscos 

inerentes ao processo de investimento e alocação de ativos (“Política de Gestão de 

Riscos”) relativos às atividades desenvolvidas pela Bela Vista 

InvestimentosAdministradora de Recursos Ltda. (“Bela Vista Investimentos”).  

 

 

II. DA METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCOS 

 

2. A Política de Gestão de Riscos inerentes ao processo de investimento e alocação 

de ativos da Bela Vista Investimentos é um processo, e não um evento isolado, 

envolvendo diversas áreas ligadas à Bela Vista Investimentos, tais como, jurídica, 

financeira e de controle de riscos. 

 

3. No processo de gestão de risco, a Bela Vista Investimentos busca difundir a 

cultura de risco e a participação contínua de seus colaboradores durante todo o processo 

de investimento, inclusive após a realização do investimento. 

 

4. A Bela Vista Investimentos mantém uma rotina rígida de procedimentos para 

gerenciamento dos riscos, sendo as seguintes as principais etapas do processo de gestão 

de riscos: 

 

(i). Mensuração de riscos e resultados; 

 

(ii). Estudo da viabilidade do investimento; 

 

(iii). Análise preliminar do investimento; 

 

(iv). Definição da política de investimento; 

 

(v). Execução, informação e comunicação; e 

 

(vi). Controle. 
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III. DAS ORIGENS DOS RISCOS 

 

5. Os investimentos a serem realizados pelos fundos gerenciados pela Bela Vista 

Investimentos e pela própria empresa estão sujeitos aos seguintes fatores de riscos:  

 

(a) RISCO DE CRÉDITO 

 

6. O risco de crédito consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento 

de juros e/ou principal pelas empresas investidas ou pelas contrapartes das operações 

realizadas pelas empresas investidas, podendo ocasionar, conforme o caso, a redução de 

ganhos ou mesmo perdas financeiras. 

 

(b) RISCO DE LIQUIDEZ 

 

7. O risco de liquidez consiste no risco de redução ou inexistência de demanda pelas 

empresas investidas do fundo nos respectivos mercados em que são negociados, devido a 

condições específicas atribuídas a esses ativos ou aos próprios mercados em que são 

negociados.  

 

(c) RISCO DE MERCADO 

 

8. O risco de mercado consiste no risco de flutuações nos preços e na rentabilidade 

dos ativos, os quais podem ser afetados por diversos fatores de mercado, como liquidez, 

crédito, alterações políticas, econômicas e fiscais. A constante oscilação de preços pode 

fazer com que os ativos sejam avaliados por valores diferentes ao do dia da emissão e/ou 

contabilização, ocasionando a possibilidade de perdas. 

 

(d) RISCO DE CONCENTRAÇÃO 

 

9. O risco associado aos investimentos é diretamente proporcional à concentração 

dos investimentos. Portanto, quanto maior a concentração dos investimentos, maior será 

a vulnerabilidade do investimento em relação ao risco de tal empresa investida. 

 

(e) RISCOS OPERACIONAIS INERENTES ÀS EMPRESAS ALVOS E/OU ATIVOS ALVOS  

 

10. Os riscos operacionais inerentes às empresas alvos e/ou ativos alvos são aqueles 

ligados à operação regular das empresas alvos e/ou ativos alvos, decorrentes da falha ou 

inadequação de qualquer processo interno das empresas e/ou ativos alvos ou, ainda, de 

eventos externos e inesperados que possam vir a prejudicar o curso normal das 
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operações destas empresas. Apesar dos fundos geridos pela Bela Vista Investimentos 

possuírem participação no processo decisório das respectivas companhias investidas, 

não há garantias de (i) bom desempenho de quaisquer das empresas e/ou ativos alvos; 

(ii) solvência das empresas e/ou ativos alvos; e (iii) continuidade das atividades das 

empresas e/ou ativos alvos. Não obstante a diligência e o cuidado da Bela Vista 

Investimentos, os resultados advindos do investimento em empresas podem vir a se 

frustrar em razão da insolvência, falência, mau desempenho operacional da respectiva 

companhia investida, ou ainda outros fatores, tais como riscos na aprovação e 

licenciamento ambientais, passivos trabalhistas e/ou fiscais, riscos regulatórios, riscos 

inerentes ao mercado em que atua a companhia investida, práticas inadequadas relativas 

a clientes, produtos e serviços, falhas na execução, cumprimento de prazos e 

gerenciamento das atividades das companhias investidas, bem como todo e qualquer 

risco inerente da atividade exercida pela companhia investida.  

 

(f) RISCO RELACIONADO A FATORES MACROECONÔMICOS E À POLÍTICA GOVERNAMENTAL 

 

11. Os investimentos estão sujeitos, ainda, a riscos advindos de motivos alheios ou 

exógenos à Bela Vista Investimentos na gestão dos fundos, tais como a ocorrência, no 

Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado, ou, 

ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem 

atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro e/ou de capitais brasileiro. 

 

(g) DEMAIS RISCOS 

 

12. Não há a possibilidade de previsão de todas as hipóteses de riscos dos 

investimentos e alocação dos ativos, uma vez que eles podem surgir de motivos alheios 

ou exógenos ao controle da Bela Vista Investimentos, tais como moratório, 

inadimplemento de pagamentos, mudança nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, 

mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na política 

monetária, aplicações ou resgates significativos. 

 

IV. DO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DOS RISCOS 

 

13. A Bela Vista Investimentos manterá uma equipe dedicada à análise e gestão dos 

riscos inerentes a cada um dos projetos e investimentos, que deverá dedicar tempo à 

análise e acompanhamento dos investimentos e das situações de riscos envolvidas.  

 

A equipe dedicada à análise e gestão dos riscos inerentes a cada um dos projetos e 

investimentos é comandada pelo Diretor de Gestão de Risco. O Diretor de Gestão de 

Risco é responsável (i) pela verificação do cumprimento desta Política de Gestão de 
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Riscos; (ii) pelo encaminhamento de relatório da exposição de risco da carteira de 

valores mobiliários; e (iii) por supervisionar diligentemente, se houver, terceiro 

contratado para mensurar os riscos listados no item III acima. Além do Diretor de 

Gestão de Risco, cada um dos projetos e investimentos poderá ter equipes compostas por 

diferentes profissionais realizando a análise de risco, sempre sob a supervisão do Diretor 

de Gestão de Risco. 

 

14. A seguinte rotina de procedimentos no monitoramento e gerenciamento dos 

riscos será adotada pela Bela Vista Investimentos: 

 

(i). Semanalmente reúnem-se para verificação dos pontos operacionais das 

empresas investidas;  

 

(ii). Mensalmente reúnem-se para discutir qualquer discrepância entre as 

metas esperadas e os resultados alcançados; 

 

(iii). Trimestralmente apresentam análise de risco dos ativos do portfólio aos 

Sócios; 

 

(iv). Auditoria contábil e legal do potencial investimento; 

 

(v). Identificação dos riscos de cada investimento e identificação das 

atividades e providências necessárias para anular ou minimizar tais 

riscos; 

 

(vi). Monitoramento ativo na administração da empresa investida e, 

eventualmente, participação no Conselho de Administração das empresas 

investidas; 

 

(vii). Análise e avaliação da equipe operacional e administrativa, mediante 

avaliação semestral de todos os funcionários e prestadores de serviço; e 

 

(viii). Os gestores deverão apreciar e, eventualmente, rever a política de gestão 

de risco inerente aos investimentos e alocação de ativos, anualmente ou 

em caráter extraordinário quando necessário. 

 

15. Caso os riscos indicados no item III acima se aproximem ou ultrapassem a 

exposição a qual se pretende ou se aceite que determinada carteira possua, o Diretor de 

Gestão de Riscos deverá tomar as providências necessárias para ajustar a exposição a 

risco das carteiras. 



 

 

JUR_SP - 24407611v3 6845005.393782 6 

 

V. DO SEGURO 

 

16. A Bela Vista Investimentos e as companhias investidas e de qualquer maneira 

vinculadas aos fundos geridos pela Bela Vista Investimentos, possuem, ou possuirão, 

seguro do tipo “D&O” (Directors and Officers) para membros de Conselho de 

Administração, Diretores e seus principais executivos. Com este seguro, o executivo pode 

tomar decisões amparado por um instrumento que reduz significativamente os riscos 

relacionados à posição ocupada por ele, além de trazer proteção financeira à Bela Vista 

Investimentos e/ou à respectiva companhia investida. 

 

17. O seguro garante o pagamento de prejuízos financeiros decorrentes de 

Reclamações feitas contra segurados em virtude de atos danosos pelos quais sejam 

responsabilizados. Entende-se como “Reclamação”: 

 

(i). Qualquer ação judicial, incluindo qualquer ação de natureza cível, bem 

como qualquer procedimento de arbitragem, movidos por qualquer pessoa física 

ou jurídica contra o segurado; 

 

(ii). Qualquer ação judicial movida por qualquer pessoa física ou jurídica, 

visando responsabilizar o segurado pela prática de um ato danoso específico; 

 

(iii). Qualquer ação penal apresentada contra o segurado; 

 

(iv). Qualquer processo administrativo, incluídos os procedimentos 

relacionados ao exercício do poder de polícia, decorrente da prática de um ato 

danoso específico praticado pelo segurado; 

 

(v). Qualquer reclamação trabalhista ou reclamação no âmbito do mercado de 

capitais. 

 
*** 



 

 

JUR_SP - 24407496v3 6845005.393782 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

Política de Compra e Venda de Valores 

Mobiliários da  

Bela Vista Investimentos 

Administradora de Recursos Ltda. 
_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUR_SP - 24407496v3 6845005.393782 2 
 

POLÍTICA DE COMPRA E VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS DA 

BELA VISTA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. 

 

 

1. A Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários da Bela Vista Investimentos 

Administradora de Recursos Ltda. (“Bela Vista Investimentos”) procura assegurar que 

todas as negociações pessoais dos seus integrantes sejam conduzidas em conformidade 

com a legislação e regulamentação aplicáveis e que objetivem investimentos sem fins 

especulativos. Tal política também é aplicável àqueles que possuem informações 

privilegiadas. 

 

2. A Bela Vista Investimentos deseja evitar a ocorrência de qualquer conflito de 

interesse, através do uso inapropriado de alguma informação confidencial de cliente para 

as negociações pessoais dos integrantes da Bela Vista Investimentos. 

 

3. As negociações pessoais dos integrantes não devem distraí-los de suas 

responsabilidades, não podem gerar risco reputacional para a Bela Vista Investimentos e 

não podem ser feitas com finalidade especulativa. Da mesma forma, os integrantes não 

podem infringir nenhuma regra sobre utilização de informação privilegiada que exija o 

dever de confidencialidade. 

 

4. Todos os integrantes devem conhecer o inteiro teor da presente política e cumpri-la 

integralmente. O não cumprimento das políticas e procedimentos aqui previstos será 

motivo de medida disciplinar, a qual será aplicada caso a caso. O acompanhamento das 

políticas e procedimentos aqui previstos, bem como a imposição das sanções cabíveis em 

caso de descumprimento de tais políticas ou procedimentos, será realizado pela Bela Vista 

Investimentos. 

 

5. É responsabilidade de cada um dos sócios, administradores, integrantes e 

colaboradores da Bela Vista Investimentos, incluindo qualquer outra pessoa que forneça 

serviços em nome da empresa e está sujeita à sua supervisão e controle (cada um, um 

"integrante" ou "você"), atuar em todos os momentos de forma coerente com este 

compromisso. 

 

I. NEGOCIAÇÃO PESSOAL 

 

6. Para os fins desta Política de Negociação Pessoal, deverão ser revelados para a Bela 

Vista Investimentos, na forma dos relatórios abaixo previstos, quaisquer investimentos nos 

seguintes ativos (genericamente identificados como “ativos” para os fins desta Política): 
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(i) quaisquer valores mobiliários, conforme tal termo é definido pela legislação 

aplicável, incluindo opções, derivativos, e quaisquer títulos conversíveis ou 

permutáveis em valores mobiliários; 

 

(ii)  quaisquer investimentos no exterior em títulos ou investimentos que se 

assemelhem ao que seria usualmente considerado um “valor mobiliário” no Brasil; 

e 

 

(iii)  quaisquer participações em qualquer tipo de sociedade, inclusive unipessoais, 

no Brasil ou no exterior. 

 

7. Os investimentos indicados abaixo não precisarão ser revelados para a Bela Vista 

Investimentos: 

 

(i)  títulos de dívida do governo federal brasileiro ou de qualquer outro país; 

 

(ii)  investimentos em certificados de depósito bancário (CDB); 

 

(iii)  investimentos em fundos de previdência privada, fechada ou aberta; e 

 

(iv)  investimentos em fundos com gestão independente, abertos ou não, localizados no 

Brasil ou no exterior, desde que o integrante não tenha qualquer controle ou 

ingerência sobre a política de investimento do fundo. 

 

8.  Cada integrante deve submeter periodicamente ao Diretor de Compliance os 

relatórios descritos abaixo para sua análise e aprovação, se for o caso. 

 

a. APROVAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

 

9.  De modo a prevenir potenciais violações à legislação aplicável ou às Políticas da 

Bela Vista Investimentos, cada integrante deverá obter aprovação prévia do Diretor de 

Compliance antes de adquirir, direta ou indiretamente, qualquer ativo sujeito a divulgação, 

seja através de compra dentro ou fora de um ambiente de bolsa ou balcão organizado, em 

uma oferta pública, ou compra privada. 

 

10.  De modo a obter uma autorização para aquisição, o integrante deverá enviar uma 

solicitação ao Diretor de Compliance, indicando no mínimo: o ativo que pretende comprar, 

a quantidade, o preço-alvo, a finalidade da aquisição, o período de aquisição e o período 

estimado de manutenção do ativo. 
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11.  Nenhuma aquisição será autorizada se o ativo em questão fizer parte da Lista 

Restrita (conforme descrita na Política de Confidencialidade). 

 

 

 

b. RELATÓRIO INICIAL E RELATÓRIO ANUAL 

 

12.  Todo integrante deve apresentar 2 (dois) relatórios, um inicial e outro anual, para o 

Diretor de Compliance. O relatório inicial deverá ser submetido em até 10 (dez) dias após 

sua admissão e adesão às Políticas da Bela Vista Investimentos. O relatório anual deverá 

ser submetido no mês de janeiro de cada ano, conforme a posição de investimentos em 31 

de dezembro do ano anterior. 

 

13.  Cada um destes relatórios deve conter, com relação a cada valor mobiliário sujeito a 

divulgação, no mínimo as seguintes informações: (i) o título e tipo do valor mobiliário, a 

sigla, o número detido e o valor na data de referência; e (ii) o nome do corretor, ou o banco 

com que o integrante mantém qualquer conta pessoal. 

 

14.  Se um integrante não detiver nenhum ativo sujeito a divulgação nos relatórios, o 

relatório deverá apenas mencionar que o integrante não detém nenhum ativo sujeito a 

divulgação. 

 

c. RELATÓRIOS TRIMESTRAIS 

 

15.  Cada integrante deverá apresentar também um relatório trimestral para o Diretor 

de Compliance, descrevendo todas as operações realizadas no último trimestre nas quais o 

integrante seja o beneficiário final direto ou indireto. O relatório deverá conter, no 

mínimo, as seguintes informações: (i) a data da transação, o ativo negociado, e quando 

aplicável o ticker, taxa de juros e a data de vencimento e a quantidade negociada; (ii) a 

natureza da operação (isto é, venda, compra ou qualquer outro tipo de aquisição ou 

disposição); (iii) o preço da transação; (iv) o nome do corretor ou do banco por meio do 

qual a transação foi efetuada; e (v) a data de submissão do relatório. 

 

16.  O relatório trimestral deverá ser enviado em até 10 (dez) dias após o término de 

cada trimestre-calendário. 

 

d. EXCEÇÕES À OBRIGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO 

 

17. A regra de submissão de relatórios estará sujeita às seguintes exceções: 
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(i)  Não será necessário reportar investimentos detidos pelo integrante em valores 

mobiliários (conforme definido na legislação brasileira), desde que o integrante não 

tenha qualquer controle ou ingerência sobre a movimentação destes valores 

mobiliários (por exemplo, se houver um administrador de carteiras de valores 

mobiliários responsável pela tomada de decisões de investimento do integrante); 

 

(ii)  Não será necessário entregar relatórios trimestrais acerca de operações realizadas 

de acordo com um plano de investimento ou resgate automático, desde que tal 

plano já tenha sido revelado no relatório inicial ou no relatório anual; 

 

(iii)  Não será necessário entregar relatórios trimestrais caso tais relatórios apenas 

dupliquem informações contidas em relatórios de corretores que o integrante já 

tenha fornecido à Bela Vista Investimentos e que cubram o período relativo a 

determinado trimestre. 

 

II. AÇÃO CORRETIVA E SANÇÕES POR VIOLAÇÕES ÀS POLÍTICAS 

 

18.  Após a descoberta de uma violação às Políticas da Bela Vista Investimentos, a Bela 

Vista Investimentos deverá tomar todas as medidas corretivas que julgar necessárias para 

corrigir um conflito real ou aparente de interesses. Após estas ações corretivas, a Bela Vista 

Investimentos poderá impor sanções se, com base em todos os fatos e circunstâncias da 

infração, uma sanção for considerada adequada. 

 

19.  Qualquer violação de qualquer disposição das Políticas da Bela Vista Investimentos 

pode resultar em ação disciplinar. Se necessário, uma comissão de sanção será convocada 

pelo Diretor de Compliance. A comissão de sanção irá determinar todas as sanções 

adequadas. A ação disciplinar pode incluir, entre outras sanções, uma carta de reprimenda, 

destituição, suspenção, rebaixamento ou demissão. 

 

 

* * * 
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POLÍTICA DE RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS ENTRE AS CARTEIRAS DA BELA VISTA 

INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. 

 

I. DO OBJETO 

 

1. A presente política consiste em definir as regras para a divisão de ordens entre as 

carteiras de valores mobiliários da Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos 

Ltda. (“Bela Vista Investimentos”), conforme determina a Instrução da Comissão de 

Valores Mobiliários (“CVM”) nº 558, de 26 de março de 2015. 

 

II DAS ORDENS 

 

2. Considera-se “ordem”, de acordo com a Instrução CVM nº 505, de 27 de 

setembro de 2011, conforme alterada, o “ato pelo qual o cliente determina que um 

intermediário negocie ou registre operação com valor mobiliário, em seu nome e nas 

condições que especificar”. 

 

3. As ordens somente poderão ser executadas pelos intermediários se transmitidas 

por escrito, por telefone ou outros sistemas de transmissão de voz, ou ainda sistemas 

eletrônicos de conexões automatizadas. Independente da forma de transmissão, todas as 

ordens devem ser registradas, identificando o horário do recebimento, o cliente que as 

tenha emitido e as condições de execução. 

 

4. Os principais tipos de ordem existentes são os seguintes: 

 

(i) Ordem a Mercado: é aquela que especifica somente a quantidade e as 

características dos valores mobiliários a serem comprados ou vendidos, sem 

que seja fixado o preço, devendo ser executada a partir do instante em que 

for recebida; 

 

(ii) Ordem Limitada: é aquela que deve ser executada por preço igual ou melhor 

do que o especificado pelo cliente. Preço maior ou igual, no caso de venda a 

limite, ou preço menor ou igual, no caso de compra a limite; 

 

(iii) Ordem Casada: é aquela composta por uma ordem de compra e outra de 

venda, e só podem ser cumpridas integral e simultaneamente. 



 

3 

III DO RATEIO 
 

5. Eventualmente, determinada ordem relativa a determinado ativo poderia vir a se 

referir e beneficiar mais de um cliente. Nesse caso, deveria ser realizado um rateio entre 

os ativos após a execução da ordem. Caso não haja regra específica para uma 

determinada carteira de ativos, o rateio deverá ser realizado na mesma proporção de 

quantidade e valor para cada carteira de investimentos, não sendo permitida qualquer 

vantagem para uma carteira em detrimento a outra carteira de investimentos.  

 

IV. PECULIARIDADES BELA VISTA INVESTIMENTOS 

 

6. A Bela Vista Investimentos, na qualidade de gestora de fundos de investimento 

em participação, não deverá investir – a princípio – em ativos cujos valores mobiliários 

sejam negociados em mercado aberto. Por buscar investimentos em private equity, sem 

a liquidez do mercado aberto, é extremamente improvável que a Bela Vista 

Investimentos receba ordens. 

 

7. A presente Política de Rateio e Divisão de Ordens deverá ser revisada sempre que 

necessário pelo Diretor de Compliance da Bela Vista Investimentos, a fim de manter-se 

atualizada frente à legislação e às melhores práticas de gestão. 

 

* * * 
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POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE DA 

BELA VISTA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. 

 

1. Cada integrante estará sujeito às disposições da política de confidencialidade da 

Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos Ltda. (“Bela Vista Investimentos”) 

estabelecidas no presente documento. 

 

2. É responsabilidade de cada um dos sócios, administradores, integrantes e 

colaboradores da Bela Vista Investimentos, incluindo qualquer outra pessoa que forneça 

serviço em nome da empresa e está sujeita à nossa supervisão e controle (cada um, um 

"integrante" ou "você"), atuar em todos os momentos de forma coerente com este 

compromisso. 

 

3. A Bela Vista Investimentos gera, mantém e possui informações que devem ser 

mantidas estritamente confidenciais pelos seus integrantes. Estas informações incluem, 

mas não estão limitadas a: (i) informações societárias e acordos entre sócios destas 

empresas; (ii) acordos que regem as contas gerenciadas conjuntamente; (iii) listas de 

investidores e informações sobre os investidores em geral; (iv) investimentos, análises de 

pesquisa e estratégias de investimento; (v) desempenho de investimentos e comunicações 

internas; (vi) pareceres jurídicos; e (vii) senhas de acesso a computadores. 

 

4. Esta Política de Confidencialidade deve ser lida em conjunto com a Política de 

Segurança, como também devem ser observadas as demais políticas adotadas pela Bela 

Vista Investimentos. 

 

I. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

 

5. Os integrantes da Bela Vista Investimentos não podem usar informações 

confidenciais em seu próprio benefício ou em benefício de qualquer terceiro além da Bela 

Vista Investimentos. Além disso, os integrantes não podem revelar informações 

confidenciais a ninguém fora da Bela Vista Investimentos, exceto em conexão com os 

negócios da Bela Vista Investimentos e de uma forma consistente com os interesses da Bela 

Vista Investimentos ou conforme exigido por lei, regulamento ou processo legal. 

 

6. Consideram-se informações confidenciais, para fins dessa Política de 

Confidencialidade, informações e documentos de natureza estratégica, técnica, 

operacional, financeira, administrativa, patrimonial, legal, comercial ou outras, 

identificadas ou não como confidenciais, direta ou indiretamente relacionadas à Bela Vista 

Investimentos e quaisquer outras informações comercialmente sensíveis ou que a Bela 

Vista e os respectivos clientes concordaram que deveriam ser tratadas como confidenciais. 
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7. A fim de proteger as informações confidenciais da Bela Vista Investimentos, os 

integrantes devem respeitar as seguintes políticas: 

 

(i) Nunca remover qualquer informação confidencial das instalações da Bela 

Vista Investimentos, salvo se absolutamente necessário para fins comerciais 

(sendo que, nesse caso, informação deverá ser mantida na posse do 

integrante ou em um lugar seguro em todos os momentos e, após o uso, a 

informação deverá ser devolvida, de imediato, às instalações da Bela Vista 

Investimentos); 

(ii) Ter cautela na exibição de documentos ou ao discutir informações 

confidenciais em público, como em elevadores, restaurantes, no transporte 

público, na presença de vendedores externos ou terceiros não integrantes da 

Bela Vista Investimentos; 

(iii) Ter cuidado ao usar e-mail, telefones celulares, aparelhos de fax ou serviços 

de mensagem; 

(iv) Nunca deixar documentos contendo informações confidenciais em salas de 

conferências, lixeiras, mesas, ou em qualquer outro lugar onde uma 

informação confidencial possa ser vista ou recuperada por pessoas não-

autorizadas; 

(v) Nunca revelar senha pessoais de computadores, de correio de voz ou de 

acesso a websites a qualquer pessoa na Bela Vista Investimentos ou fora da 

Bela Vista Investimentos; e 

(vi) Nunca compartilhar informações confidenciais com qualquer integrante da 

Bela Vista Investimentos ou terceiro, exceto se tal pessoa estiver autorizada 

a receber tais informações e tal compartilhamento for necessário ao 

exercício das suas atividades. 

(vii) No caso de dúvidas sobre esta ou quaisquer outras políticas e 

procedimentos da Bela Vista Investimentos, o integrante deve entrar em 

contato com o Diretor de Compliance da Bela Vista Investimentos. 

 

8. As restrições da Bela Vista Investimentos quanto ao uso de informações 

confidenciais pelos seus integrantes continuarão em vigor mesmo após a cessação do 

relacionamento destes integrantes com a Bela Vista Investimentos, a menos que uma 

permissão específica, por escrito, seja concedida nesse sentido. Quaisquer questões 

relacionadas às políticas da Bela Vista Investimentos e procedimentos sobre o uso de 

informações confidenciais devem ser expressamente autorizadas pelo Diretor de 

Compliance. 
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9. Caso os integrantes da Bela Vista Investimentos sejam compelidos a divulgar 

informações confidenciais às autoridades administrativas ou judiciais, deverão informar à 

Bela Vista Investimentos tão logo possível, por escrito, a existência, as circunstâncias e o 

teor dos requerimentos feitos por tais autoridades, desde que tal notificação seja permitida 

nos termos da legislação aplicável e/ou de acordo com a ordem encaminhada. Nesse caso, 

o integrante da Bela Vista Investimentos não deverá repassar outra informação 

confidencial além da estritamente solicitada. 

 

II. INSIDER TRADING NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

10. A legislação brasileira que trata de valores mobiliários proíbe tanto a Bela Vista 

Investimentos quanto os seus integrantes de negociar títulos de valores mobiliários - 

incluindo ações, títulos de dívida e instrumentos derivados com base em "informações 

privilegiadas" ou “informações materiais que não sejam públicas”, tais como: 

 

(i)  certas transações, tais como concursos de controle societário, 

refinanciamentos, ofertas públicas de aquisição, recapitalizações, leveraged 

buy-outs, aquisições, fusões, reestruturações e/ou compras ou vendas de 

ativos; 

(ii)  aumentos ou diminuições de dividendos; 

(iii)  lucros ou ganhos estimados, variações nos lucros lançadas anteriormente ou 

estimativas de ganhos; 

(iv)  as ofertas públicas de valores mobiliários por entidades privadas ou 

públicas, incluindo planos de oferecer valores mobiliários, cancelamentos 

de ofertas planejadas e as mudanças no tempo ou termos de ofertas 

públicas; 

(v)  transações por um emitente relativas aos seus próprios títulos, incluindo os 

programas de recompra de ações e derivativos; 

(vi)  as baixas contábeis de ativos; 

(vii)  ampliação ou redução de operações; 

(viii)  novos produtos, descobertas e invenções; 

(ix)  captações e encargos para as reservas destinada a devedores duvidosos; 

(x)  contencioso e provisões; 

(xi)  problemas de liquidez; 

(xii)  financiamentos e alterações de avaliações de títulos de dívida; 

(xiii)  fiscalizações governamentais; e 

(xiv)  outros eventos que afetam os mercados de valores mobiliários ou um 

determinado setor de forma significativa. 
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11. Esta lista não é exaustiva e pode haver outros tipos de informação, eventos ou 

circunstâncias que constituam informações confidenciais e materiais não-públicas. 

 

12. Também é proibida a divulgação de informações privilegiadas para terceiros que 

possam usar essas informações para negociar valores mobiliários (tipping). Essas 

proibições se aplicam a todos os integrantes e se estendem às atividades dentro e fora de 

suas funções na Bela Vista Investimentos. Se você souber de informações que você acredita 

que possam ser consideradas informações privilegiadas, entre em contato com o Diretor de 

Compliance da Bela Vista Investimentos. 

 

13. Os procedimentos aqui previstos são destinados a impedir a utilização de 

informações confidenciais materiais não-públicas por integrantes, além de prevenir, 

detectar e corrigir quaisquer violações à proibição de insider trading. 

 

14. A negociação de valores mobiliários enquanto na posse de informações materiais 

não-públicas, ou comunicações indevidas dessas informações a outros, pode expor o 

integrante a penas severas. As sanções penais podem incluir multa ou prisão. A Comissão 

de Valores Mobiliários (“CVM”) pode investigar e punir os responsáveis, podendo 

recuperar os lucros obtidos ou perdas evitadas através das negociações indevidas, impor 

uma pena de até 3 (três) vezes o ganho financeiro ilícito e/ou emitir uma ordem 

permanente de restringir a participação do integrante no mercado de valores mobiliários, 

dentre outras sanções, conforme disposições da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 

conforme alterada. Finalmente, o integrante responsável poderá ainda ser demandado 

judicialmente por investidores que se sintam lesados e que busquem a recuperação por 

danos sofridos por conta de uma prática de insider trading. Uma pessoa pode estar sujeita 

a uma penalidade mesmo que não se beneficie pessoalmente da infração. 

 

15. Você deverá notificar o Diretor de Compliance imediatamente se tiver qualquer 

motivo para acreditar que uma violação desses procedimentos ocorreu ou está prestes a 

ocorrer, ou se você tiver qualquer dúvida sobre a aplicação desses procedimentos. 

 

III.  POLÍTICA DE INSIDER TRADING DA BELA VISTA INVESTIMENTOS 

 

16. Nenhum sócio, administrador, colaborador ou integrante poderá negociar 

quaisquer valores mobiliários de um emitente, pessoalmente ou por conta de outrem, 

induzir ou recomendar que outra pessoa negocie valores mobiliários de um emitente, 

enquanto na posse de informações materiais e não-públicas sobre esse emitente, nem 

comunicar qualquer informação material não-pública a quaisquer pessoas em violação à 

legislação aplicável. 
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17. O que é informação relevante? A informação é relevante quando houver uma 

probabilidade substancial de um investidor comum considerar as informações como sendo 

importantes na tomada de decisão de investimento. Usualmente, isso inclui qualquer 

informação cuja divulgação possa ter um efeito significativo sobre a cotação dos valores 

mobiliários de uma empresa. Não existe teste simples para determinar quando a 

informação é relevante. Avaliações de relevância envolvem um inquérito altamente factual 

e específico. Por esta razão, em caso de dúvidas, você deve direcionar suas questões sobre a 

informação ser relevante ou não para o Diretor de Compliance. 

 

18. Informações relevantes muitas vezes se relacionam, mas não se limitam aos 

resultados financeiros de uma empresa e operações, incluindo, por exemplo, mudanças na 

política de dividendos, no resultado do exercício, em estimativas de lucros divulgadas 

anteriormente, incorporações ou propostas de aquisição, acordos judiciais relevantes, 

problemas de liquidez e desenvolvimentos de gestão extraordinários. 

 

19. Informações relevantes também podem estar relacionadas ao ambiente de 

negociação dos valores mobiliários de uma empresa. Informações sobre uma ordem 

significativa para comprar ou vender valores mobiliários ou participações de carteira de 

qualquer fundo podem, em alguns contextos, ser relevantes. A publicação prévia de 

informações sobre os relatórios financeiros a serem publicados na imprensa também pode 

ser relevante. 

 

20. O que é informação não-pública? A informação é "pública" quando for divulgada 

amplamente para os investidores no mercado. Por exemplo, a informação é pública após se 

tornar disponível ao público, em geral, através de (i) uma divulgação da empresa, (ii) um 

arquivamento perante a CVM ou qualquer outro órgão do governo que torne tal 

informação disponível ao público, (iii) em razão de cobertura jornalística ou publicação de 

circulação geral, e outros. Os integrantes devem buscar a orientação do Diretor de 

Compliance em situações relativas a informações relevantes sobre o emitente que podem 

não ter sido disponibilizadas para os investidores em geral, mas que tenha sido 

disponibilizada para um grupo de investidores institucionais. 

 

21. Como identificar informações privilegiadas? Antes de executar qualquer negociação 

para si ou para outros, você deve determinar se você tem acesso a informações 

privilegiadas ou materiais não-públicas. Se você tem alguma dúvida sobre se você pode ter 

acesso a informações relevantes, não públicas, você deve considerar os seguintes passos: 

 

(i)  notificar imediatamente o Diretor de Compliance; 

(ii)  não comprar ou vender valores mobiliários, em nome próprio ou de 

terceiros, incluindo clientes, até que a dúvida seja sanada; 
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(iii)  não comentar ou recomendar qualquer negociação relativa aos valores 

mobiliários em questão para qualquer terceiro até que a dúvida seja sanada; 

(iv)  não comunicar as informações dentro ou fora da Bela Vista Investimentos, 

com exceção do Diretor de Compliance ou com aqueles sem necessidade 

legítima de conhecer tais informações para fins comerciais; 

 

22. Após o Diretor de Compliance analisar o problema, ele irá determinar se a 

informação é relevante e não pública e as medidas a serem tomadas. Este grau de cautela 

irá proteger você mesmo, os nossos clientes e a Bela Vista Investimentos. 

 

IV.  LISTA RESTRITA 

 

23. A Bela Vista Investimentos mantém uma "Lista Restrita", que é uma lista de todas 

as empresas para as quais a Bela Vista Investimentos proibiu toda atividade de negociação 

por parte dos seus integrantes. 

 

24. Uma empresa ou seus valores mobiliários podem ser colocados na Lista Restrita, 

sempre que a Bela Vista Investimentos obtiver qualquer informação não-pública ou assinar 

um acordo de confidencialidade em relação a uma empresa ou aos títulos dessa empresa, 

ou ainda se o Diretor de Compliance determinar que os valores mobiliários dessa 

sociedade devem ser adicionados à Lista Restrita. Da mesma forma, qualquer 

determinação para retirar uma empresa da Lista Restrita somente pode ocorrer se 

aprovada pelo Diretor de Compliance. Uma empresa e/ou seus valores mobiliários podem 

ser colocados na Lista Restrita por uma série de razões e, portanto, nenhuma conclusão 

deve ser tomada sobre uma empresa ou sobre seus títulos pelo simples fato de sua inclusão 

ou exclusão na Lista Restrita. Razões pelas quais uma empresa ou seus títulos podem ser 

colocados na Lista Restrita incluem, mas não se limitam a: 

 

(i)  empresas nas quais algum integrante atue, seja na qualidade de conselheiro, 

diretor ou participante de quaisquer comitês ou órgãos que justifiquem uma 

restrição de negociação; 

(ii)  empresas com as quais a Bela Vista Investimentos tenha filiações 

importantes; 

(iii)  empresas com as quais a Bela Vista Investimentos tem contratualmente 

acordado não negociar (por exemplo, devido a uma previsão de lock-up em 

contratos ou acordos); 

(iv)  empresas em que a Bela Vista Investimentos esteja considerando fazer ou já 

tenha feito investimento; 

(v)  empresas das quais a Bela Vista Investimentos possua informações não 

públicas relevantes; 
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(vi)  empresas com as quais a Bela Vista Investimentos tenha celebrado um 

acordo de confidencialidade; 

(vii)  empresas em que a posição consolidada da Bela Vista Investimentos esteja 

se aproximando de algum limite de divulgação relevante; e 

 (viii) qualquer outra empresa que o Diretor de Compliance, a seu critério, 

determine que deva integra a Lista Restrita. 

 

25. As restrições a valores mobiliários na Lista Restrita também se estendem para 

opções, direitos, derivativos ou garantias relativas a esses valores mobiliários e quaisquer 

títulos conversíveis ou permutáveis em tais valores mobiliários. 

 

V.  SERVIÇO EM CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS 

 

26. Serviços prestados por integrantes em conselhos de administração de uma 

empresa, bem como outras atividades externas em geral, podem levar à possíveis conflitos 

de interesse e problemas de insider trading e podem interferir com os deveres de um 

integrante para com a Bela Vista Investimentos. Deste modo, os integrantes não poderão 

atuar em conselhos de administração ou quaisquer comitês ou órgãos de quaisquer 

empresas, exceto no caso de organizações filantrópicas (sem fins lucrativos), salvo se fizer 

parte dos deveres do integrante da Bela Vista Investimentos ou se tal participação tiver 

sido aprovada por escrito pelo Diretor de Compliance. 

 

* * * 
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I. OBJETIVO E ESCOPO DA POLÍTICA DE SEGREGAÇÃO 

 

1. A Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos Ltda. (“Bela Vista 

Investimentos”) valoriza sua reputação de integridade e de imparcialidade nas negociações, 

bem como seu compromisso com seus clientes e contrapartes para manter a segregação 

adequada de suas atividades. 

 

2. O objetivo desta Política de Segregação é demonstrar a total separação das áreas 

internas da Bela Vista Investimentos, bem como apresentar as regras de segregação adotadas 

pela Bela Vista Investimentos e aplicáveis a seus sócios, administradores, colaboradores e 

funcionários (“Colaboradores”), discriminando as regras relativas às instalações e 

equipamentos, com detalhamento dos computadores utilizados, redes, fac-símiles, telefones 

e arquivos. 

 

3. O não cumprimento das políticas e procedimentos aqui previstos será motivo de 

medida disciplinar, que poderá incluir demissão e, se for o caso, encaminhamento aos órgãos 

regulatórios competentes. Ainda, o Colaborador da Bela Vista Investimentos poderá ser 

considerado pessoalmente responsável por qualquer ato impróprio ou ilegal cometido 

durante o período em que for Colaborador da Bela Vista Investimentos. Essa 

responsabilidade poderá sujeitá-lo às penalidades civis, criminais ou regulatórias aplicáveis. 

O acompanhamento das políticas e procedimentos aqui previstos, bem como a imposição das 

sanções cabíveis em caso de descumprimento de tais políticas ou procedimentos, serão 

realizados pelo Departamento de Compliance da Bela Vista Investimentos. 

 

II. DA SEGREGAÇÃO FÍSICA 

 

4. A Bela Vista Investimentos encontra-se localizada na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 24° andar, salas 241 a 244, CEP 04533-014. 

 

5. A Bela Vista Investimentos possui instalações físicas totalmente segregadas, bem 

como equipamentos de informática, telefones, fac-símiles e arquivos distintos e 

independentes.  

 

6. Todo Colaborador somente será autorizado a entrar nas dependências da Bela Vista 

Investimentos caso seu crachá esteja devidamente habilitado. Note ainda que existem duas 
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portas que somente se abrem mediante leitura de crachá habilitado, sendo a primeira após o 

hall de elevadores e a segunda após o hall de entrada de nossas dependências. Cada área da 

Bela Vista Investimentos conta com paredes e portas separando-as, garantindo o total 

isolamento visual e acústico. Isto também se aplica às salas de reunião e à área de recepção 

de clientes. As portas das áreas deverão ser sempre mantidas fechadas pelos Colaboradores, 

sendo o acesso restrito e controlado mediante uso de crachás eletrônicos individuais. 

 

7. É proibida a entrada de pessoas não autorizadas nas nossas dependências. Cada 

Colaborador é responsável por esse controle, não devendo abrir a porta para ninguém que 

não esteja autorizado. 

 

III. DA REDE E EQUIPAMENTOS  

 

8. A Bela Vista Investimentos mantém rede física segregada das demais entidades do 

Grupo Bela Vista Investimentos, possuindo aproximadamente 8 computadores para atender 

seus 5 Colaboradores. 

 

9. Os computadores acima mencionados estão conectados na Internet e possuem 

instalados os softwares Microsoft Windows 10, Microsoft Excel 2010, Microsoft PowerPoint 

2010, Microsoft Word 2010, Adobe Acrobat 9 Standard. A infraestrutura disponível da Bela 

Vista Investimentos inclui, ademais, Centro de Processamento de Dados local e remoto com 

backup automático de dados. 

 

10. Todos os Colaboradores devem usar os computadores da Bela Vista Investimentos 

apenas para questões relativas a trabalho, sendo ainda permitido o acesso remoto a e-mails 

feito exclusivamente mediante o acesso efetuado em ambiente seguro, por meio de controle 

com senhas. 

 

11. Comunicações eletrônicas relativas ao trabalho somente devem ser efetuadas 

utilizando o e-mail pessoal que lhe foi designado, contendo conteúdo adequado e disclaimers 

de Compliance. 

 

12. A Bela Vista Investimentos conta ainda com rede interna de compartilhamento de 

arquivos. O acesso à rede interna é controlado por meio de permissões de acesso individuais. 
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IV. DOS TELEFONES E FAC-SÍMILE 

 

13. A Bela Vista Investimentos possui ramais telefônicos específicos que atendem 

exclusivamente seus funcionários na área segregada de sua ocupação, na respectiva estação 

de trabalho individual. Da mesma forma, a Bela Vista Investimentos possui 1 aparelho de 

fac-símile exclusivamente destinado à Bela Vista Investimentos. 

 

14. O Colaborador não deve utilizar telefones que não os destinados à Bela Vista 

Investimentos, bem como deve receber fac-símiles apenas nos aparelhos destinados a esta 

área, localizados em nossas dependências segregadas. 

 

V. DOS ARQUIVOS 

 

15. Os arquivos eletrônicos da Bela Vista Investimentos localizam-se em rede própria, 

cujo backup localiza-se em espaço exclusivamente segregado e destinado à Bela Vista 

Investimentos.  

 

16. Os arquivos físicos estão localizados nas dependências da Bela Vista Investimentos, 

sendo controlados pelas áreas Jurídica e de Compliance. 

 

17. Caso o Colaborador necessite de algum arquivo físico ou queira recuperar algum 

arquivo eletrônico, este deve se dirigir a uma dessas áreas com a sua solicitação. 

 

VI. DAS RESPONSABILIDADES 

 

18. A segregação das atividades da Bela Vista Investimentos é essencial ao bom 

cumprimento de nossas atividades, atendendo à legislação e regulamentação aplicáveis, bem 

como correspondendo, ainda, à melhor prática de mercado. 

 

19. Caso o Colaborador não cumpra as regras determinadas por esta política quanto à 

segregação, seja ela física ou não, ele estará sujeito às penalidades civis, criminais ou 

regulatórias cabíveis.  
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20. Note ainda que esta política deve ser lida em conjunto com a Política de 

Confidencialidade, bem como com as demais políticas adotadas pela Bela Vista 

Investimentos. 

 

* * * 
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POLÍTICA DE SEGURANÇA DA BELA VISTA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE 

RECURSOS LTDA. 

 

1. A Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos Ltda. (“Bela Vista 

Investimentos”) adota políticas e procedimentos de salvaguardas administrativas, 

técnicas e físicas razoavelmente concebidas para garantir a segurança e a 

confidencialidade dos registros e informações dos seus clientes e operações. 

Adota também salvaguardas de proteção contra possíveis ameaças ou riscos à 

segurança ou integridade de tais registros e informações visando proteger contra 

o acesso não autorizado ou uso de tais registros ou informações que possam 

resultar em dano substancial ou inconveniente para qualquer cliente. A Bela Vista 

Investimentos descarta corretamente tais informações, tomando as medidas 

razoáveis para proteger-se de acesso não autorizado ou uso indevido de tais 

informações. 

 

2.  É responsabilidade de cada um dos sócios, administradores, integrantes e 

colaboradores da Bela Vista Investimentos, incluindo qualquer outra pessoa que 

forneça serviços em nome da empresa e está sujeita à nossa supervisão e controle 

(cada um, um "integrante" ou "você"), atuar em todos os momentos, de forma 

coerente com este compromisso. 

 

I. PROCEDIMENTOS/INFORMAÇÃO ABRANGIDA 

 

3. A adoção pela Bela Vista Investimentos das Políticas de Segurança visa (i) 

garantir a segurança e confidencialidade das informações fornecidas pelos seus 

clientes e das operações realizadas; (ii) proteger contra ameaças ou riscos à 

segurança e integridade de informações recebidas e protegidas; e (iii) proteger 

contra acesso ou utilização não autorizada dessas informações. 

 

4. As Políticas de Segurança aplicam-se a papéis, registros eletrônicos, 

ligações ou outros que contenham informações confidenciais fornecidas pelos 

clientes. Os seguintes sistemas de armazenamento eletrônico e de impressão 

podem conter informações próprias, licenciadas, armazenadas ou mantidas pela 

Bela Vista Investimentos: 

 

(i). Unidades de rede compartilhadas/rede de dados compartilhados; 

(ii). Notebooks e PCs/computadores pessoais; 
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(iii). Arquivo de armário/arquivo de gabinete; 

(iv). Salas de arquivo e de armazenamento; 

(v). Armazenagem/depósito/memória em instalações de terceiros; 

(vi). Outros espaços seguros nas instalações da empresa (e.g salas privadas). 
 

II. POLÍTICAS DE SEGURANÇA REFERENTES ÀS INFORMAÇÕES 

CONFIDENCIAIS 

 

5. Todos os integrantes da Bela Vista Investimentos devem cumprir com as 

seguintes medidas para combater os riscos com relação à segurança, 

confidencialidade e integridade das informações confidenciais: 

 

(i). a empresa irá coletar apenas informações necessárias para 

realização de seus fins comerciais legítimos e recolherá informações 

em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis; 

 

(ii). a Bela Vista Investimentos limitará o período de tempo em que a 

informação será retida para cumprir com os propósitos de seus 

negócios ou para cumprir com requisitos legais; 

 

(iii). a Bela Vista Investimentos apenas fornecerá acesso às informações 

protegidas para aquelas pessoas que necessitem conhecer tais 

informações a fim de realizar seus deveres profissionais ou para 

habilitar a Bela Vista Investimentos a cumprir com as leis e 

regulamentos aplicáveis, e desde que tais pessoas estejam obrigadas 

a manter a confidencialidade de tais informações. Toda informação 

deve ser tratada como confidencial. Quaisquer dúvidas sobre a 

natureza de confidencialidade de certas informações devem ser 

resolvidas antes que tal informação seja divulgada a qualquer 

pessoa; 

 

(iv). as senhas dos integrantes devem ser trocadas regularmente, de 

acordo com as políticas de alteração de senha comunicadas aos 

integrantes; 

 

(v). os integrantes que acessarem as informações detidas pela Bela Vista 

Investimentos devem manter tais informações seguras. Com relação 
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às informações detidas em formulário de papel, os integrantes 

devem manter tais informações limitadas a sua área de trabalho, 

fora da vista comum, a menos que a informação esteja em uso ativo. 

Os integrantes da Bela Vista Investimentos são proibidos de manter 

arquivos que contenham informações relevantes abertos ou 

expostos em suas mesas quando não presentes. Quando em uso 

ativo, os integrantes devem manter a posse das informações em 

todos os momentos. Com relação às informações armazenadas 

eletronicamente, o integrante só poderá ter tais informações em sua 

caixa de entrada no sistema de e-mail da Bela Vista Investimentos 

ou em área de rede a qual o acesso é limitado aos integrantes. A 

rede e o sistema de correio eletrônico são seguros e fornecem 

controles de acesso robustos; 

 

(vi). quaisquer conversas entre os integrantes que envolvam 

informações de clientes da Bela Vista Investimentos, se necessário, 

devem ser conduzidas por esses integrantes em particular, e devem 

ser tomados todos os cuidados necessários para evitar que pessoas 

não autorizadas ouçam ou interceptem essas conversas; 

 

(vii). no final de cada dia de trabalho ou quando não ativamente 

utilizados, (a) todos os arquivos de papel que contêm informações 

de clientes da Bela Vista Investimentos devem ser mantidos em um 

armário/gabinete trancado, escritório ou local que possa ser 

acessado apenas por integrantes com autorização para acessar tais 

informações, (b) os integrantes devem se desconectar (logoff) de 

quaisquer registros eletrônicos ou bancos de dados que contenham 

essas informações, de modo a impedir qualquer acesso futuro sem 

que seja feito novo login; 

 

(viii). visitantes nas instalações da Bela Vista Investimentos deverão ser 

impedidos de entrar nas áreas em que as informações confidenciais 

sejam armazenadas. Sob nenhuma circunstância podem os 

visitantes ter acesso aos armários, áreas, computadores ou outros 

dispositivos nos quais as informações são armazenadas; e 
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(ix). conforme os acordos dos integrantes da Bela Vista Investimentos, 

se houver, e conforme as políticas de recursos humanos, após a 

saída de um integrante ou rescisão do contrato com a Bela Vista 

Investimentos por qualquer motivo, o integrante estará proibido de 

fazer qualquer uso não autorizado das informações dos clientes da 

Bela Vista Investimentos. O acesso de tais integrantes às 

informações e sistemas da Bela Vista Investimentos deve ser 

encerrado. 

 

III. SISTEMA DE INFORMÁTICA E REQUISITOS DE SEGURANÇA FÍSICA 

 

6. A Bela Vista Investimentos implementou medidas para combater os riscos 

internos e externos com relação à segurança, confidencialidade e integridade do 

conjunto de informações abaixo: 

 

(i). acesso físico e eletrônico aos registros e arquivos que contenham 

informações dos clientes da Bela Vista Investimentos são restritos 

aos integrantes que necessitem de tais informações para executar 

suas tarefas de trabalho; e 

 

(ii). a Bela Vista Investimentos mantém razoavelmente atualizadas 

versões do sistema de segurança que inclui proteção malware e 

soluções provisórias (patches) e programas anti-vírus. Todo o 

software é configurado para receber as atualizações de segurança 

mais recentes regularmente. 

 

IV. ELIMINAÇÃO DE REGISTROS CONTENDO INFORMAÇÕES PROTEGIDAS 

 

7. Papel ou registros eletrônicos em qualquer forma ou em qualquer mídia 

eletrônica contendo informação de clientes da Bela Vista Investimentos que não 

devam ser mantidos em arquivo devem ser eliminados da seguinte forma: 

 

(i). os documentos em papel devem ser triturados ou rasgados para que 

as informações protegidas não possam ser lidas ou reconstruídas; e 
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(ii). os meios eletrônicos e outros meios de mídia não impressa 

contendo informação relevantes devem ser destruídos ou apagados 

para que as informações não possam ser lidas ou reconstruídas. 

 

V. MEDIDAS A SEREM TOMADAS EM CASO DE VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA QUE 

ENVOLVEM AS INFORMAÇÕES QUE DEVEM SER PROTEGIDAS 

 

8. Integrantes com conhecimento de um incidente de segurança real ou 

suspeito, ou de uma violação de quaisquer das Políticas da Bela Vista 

Investimentos devem notificar imediatamente o Diretor de Compliance da Bela 

Vista Investimentos. Uma quebra de segurança ocorre quando determinadas 

informações são alvo de suspeita de terem sido adquiridas, utilizadas, usadas 

e/ou divulgadas por uma pessoa ou entidade não autorizada. Mediante a 

ocorrência de um incidente deste tipo, a Bela Vista Investimentos investigará o 

incidente e tomará as medidas necessárias para prevenir e/ou remediar 

quaisquer divulgações não autorizadas. 

 

VI. REQUISITO DE PRIVACIDADE 

 

9. A Bela Vista Investimentos pode obter informações pessoais confidenciais 

de consumidores e clientes. A Bela Vista Investimentos adota princípios de 

privacidade em relação a tais informações. 

 

10. A Bela Vista Investimentos divulga informações confidenciais de acordo 

com esta Política de Segurança, com os princípios de privacidade e com a 

legislação aplicável. Os integrantes estão proibidos, durante ou após a cessação 

das suas funções, de divulgar informação pessoal confidencial de qualquer 

consumidor a qualquer pessoa ou entidade externa à Bela Vista Investimentos. O 

integrante está autorizado a divulgar informação confidencial apenas para outros 

integrantes que precisem dessa informação, a fim de desempenhar as suas 

funções, e que estejam vinculados às mesmas obrigações de confidencialidade. 

 

11. A Bela Vista Investimentos não divulga informações confidenciais sobre 

seus clientes, exceto para suas afiliadas e terceiros autorizados, como provedores 

de serviços financeiros ou não financeiros, para fins de negócios ou conforme 
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permitido ou exigido por lei. A título de exemplo, a Bela Vista Investimentos pode 

divulgar informações pessoais confidencias de clientes: 

 

(i). para entidades governamentais, incluindo as agências regulatórias, 

em resposta a intimações, ordens e investigações judiciais, e as 

autoridades regulamentadoras, ou para cumprir com as leis, 

regulamentos e outros requisitos legais aplicáveis; 

 

(ii). para os advogados, contadores e auditores da Bela Vista 

Investimentos; 

 

(iii). quando um cliente permite ou consente que a Bela Vista 

Investimentos divulgue as informações fornecidas (a menos que e 

até que o cliente revogue sua permissão ou consentimento); 

 

(iv). para proteger-se contra uma fraude real ou potencial, transações 

não autorizadas, reclamações ou outras situações similare; e 

 

(v). quando necessárias em razão disputas ou litígios, em consonância 

com a legislação aplicável. 

 

VII. CONTROLES PERIÓDICOS 

 

12. Os usuários recebem acesso aos sistemas em um perfil específico, 

atribuído especificamente ao usuário. 

 

13. A cada ano, os sistemas considerados de alto risco, em especial os 

mantidos em meio eletrônico, deverão ter seus acessos verificados pelo 

supervisor e/ou pelos indivíduos designados como responsáveis pelos sistemas.  

 

14. A cada ano, todos os usuários deverão ter seus privilégios de acesso 

verificados pelo diretor responsável pela área.  

 

15. Todos os acessos na rede da Bela Vista Investimentos serão logados e terão 

suas respectivas trilhas de navegação revisadas periodicamente. 
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VIII. SUPERVISÃO, REVISÃO E FISCALIZAÇÃO/EXECUÇÃO DESTA POLÍTICA DE 

SEGURANÇA 

 

16. O Diretor de Compliance é responsável pela execução, supervisão e 

manutenção desta Política de Segurança. Em cumprimento a esta obrigação, o 

Diretor de Compliance é responsável por garantir que os princípios de 

privacidade da Bela Vista Investimentos sejam distribuídos aos clientes e 

consumidores em conformidade com a legislação aplicável e o aqui disposto. O 

Diretor de Compliance é ainda responsável pelo acompanhamento e avaliação do 

cumprimento desta Política de Segurança e ainda responde às mudanças nos 

fatores de risco relacionados com a segurança das informações protegidas, 

conforme detalhamento abaixo. Cabe ao Diretor de Compliance: 

 

(i). analisar a abrangência e eficácia (incluindo a avaliação de qualquer 

mudança nos fatores de risco) desta Política de Segurança, 

anualmente ou quando houver alteração relevante nas práticas de 

negócios que possam implicar negativamente na segurança ou 

integridade de registros que contenham informações protegidas; 

 

(ii). manter uma lista de todos os integrantes com acesso a informações 

confidenciais; 

 

(iii). garantir continuamente que toda a informação protegida, coletada 

ou adquirida de outra forma pela Bela Vista Investimentos após a 

implementação desta Política de Segurança esteja em conformidade 

com esta Política de Segurança; e 

 

(iv). acompanhar regularmente a aplicação desta Política de Segurança. 

 

IX. RESPONSABILIDADES DOS INTEGRANTES 

 

17. Todos os integrantes são responsáveis: (a) pelo cumprimento das Políticas; 

e (b) por relatar, imediatamente, qualquer suspeita ou acesso e utilização não 

autorizados de informações protegidas para a Bela Vista Investimentos. 
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X. PLANOS DE CONTINGÊNCIA, CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS E 

RECUPERAÇÃO DE DESASTRES  

 

18. Plano de contingência: o servidor, por meio de seu sistema operacional, 

possui um sistema de backup realizado online no momento de cada alteração dos 

arquivos. 

 

19. Plano de continuidade dos negócios: todos os funcionários possuem acesso 

remoto ao e-mail da Bela Vista e telefone celular smartphone corporativo. Assim, 

caso estejam impedidos de acessar o local de trabalho por motivo de qualquer 

natureza, os funcionários serão capazes de realizar as suas atividades de qualquer 

outro local, por meio do acesso remoto. 

 

20. Plano de recuperação de desastres: em caso de desastre, a Graycliff deverá 

seguir o plano de recuperação de desastre, que inclui: (i) determinar a extensão e 

gravidade do desastre; (ii) notificar os demais administradores imediatamente, 

mantendo-os informados das atividades e progressos do programa de 

recuperação; (iii) supervisionar as atividades de recuperação; (iv) coordenar com 

os demais administradores as prioridades durante o processo de recuperação 

parcial para total do desastre; (v) nomear substituições, quando necessário, para 

preencher qualquer membro ausente ou incapaz devido a desastre. 

 

*** 
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POLÍTICA DE TREINAMENTO DA BELA VISTA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE 

RECURSOS LTDA. 

 

1. A Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos Ltda. (“Bela Vista 

Investimentos”) valoriza o treinamento e desenvolvimento de seus sócios, 

administradores, colaboradores e integrantes. 

 

2. O objetivo desta Política de Treinamento é dar conhecimento a todos os 

seus sócios, administradores, colaboradores e integrantes das políticas adotadas 

pela Bela Vista Investimentos, incluindo, mas não se limitando, à presente 

Política de Treinamento, garantindo-lhes efetividade e que, caso qualquer outra 

política seja incorporada pela Bela Vista Investimentos no futuro, tal política 

deverá ser rigorosamente observada. 

 

3. O não cumprimento das políticas e procedimentos aqui previstos será 

motivo de medida disciplinar, a qual será analisada caso a caso. Você poderá 

ainda ser considerado pessoalmente responsável por qualquer ato impróprio ou 

ilegal cometido durante o período em que for um integrante da Bela Vista 

Investimentos. O acompanhamento das políticas e procedimentos aqui previstos 

é obrigatório para o regular e bom funcionamento da Bela Vista Investimentos. 

 

I. TREINAMENTO 

 

4. Estamos comprometidos com a condução de nossos negócios de 

administração de recursos de acordo com os mais altos padrões legais e éticos na 

promoção dos interesses de nossos clientes e de uma forma que é consistente com 

todas as leis, regras e regulamentos. 

 

5. É responsabilidade de cada um dos sócios, administradores, integrantes e 

colaboradores da Bela Vista Investimentos, incluindo qualquer outra pessoa que 

forneça serviços em nome da empresa e está sujeita à nossa supervisão e controle 

(cada um, um “integrante” ou “você”), atuar em todos os momentos, de forma 

coerente com este compromisso. 

 

6. Como administrador de recursos, temos a obrigação fundamental de 

oferecer serviços no melhor interesse dos nossos clientes. Temos deveres de 

lealdade e boa-fé máximos com nossos clientes e devemos tomar todas as 
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medidas razoavelmente necessárias para cumprir com tais obrigações. Devemos 

empregar os cuidados razoáveis para evitar práticas enganosas e devemos 

fornecer a divulgação completa e justa de todos os fatos relevantes para nossos 

clientes e potenciais clientes.  

 

7. Um fato é “material” se um investidor comum considerá-lo importante. 

Devemos eliminar, ou pelo menos divulgar, todos os conflitos de interesse que 

podem nos influenciar - consciente ou inconscientemente – de modo que os 

conselhos não se deem de forma desinteressada. Se não evitarmos um conflito de 

interesses que poderia influenciar a imparcialidade do nosso conselho, temos de 

fazer a divulgação completa e franca do conflito. Não podemos usar os ativos de 

nossos clientes para nosso próprio benefício ou em benefício de outros clientes, 

pelo menos, sem o consentimento do cliente. 

 

8. A relação existente entre a Bela Vista Investimentos e seus clientes impõe 

à Bela Vista Investimentos e seus integrantes inúmeras responsabilidades, 

incluindo as funções de: (i) prestar assessoria desinteressada e imparcial; (ii) 

formular recomendações adequadas e/ou decisões de investimento para os 

clientes à luz de suas necessidades, circunstâncias financeiras e objetivos de 

investimento; (iii) exercer um alto grau de cuidado para garantir que as 

declarações sejam adequadas e precisas e outras informações sobre valores 

mobiliários sejam apresentados aos clientes; e (iv) ter uma base adequada de 

fatos para todas e quaisquer recomendações, declarações e previsões. 

 

9. Nós nos empenhamos em todos os momentos para conduzir nossos 

negócios na melhor forma ética e profissional, portanto, exigimos o mesmo dos 

nossos integrantes. Para nos ajudar a manter o alto nível de confiança em nós 

depositada pelos nossos clientes, adotamos além desta Política de Treinamento, 

as Políticas de Gestão de Riscos, Compra e Venda de Valores Mobiliários, Rateio e 

Divisão de Ordens, Confidencialidade, Segregação e de Segurança, além do 

Código de Ética e das Regras e Procedimentos de Controles Internos (“Políticas 

da Bela Vista Investimentos”). 

 

10. As Políticas da Bela Vista Investimentos descrevem as políticas da empresa 

e procedimentos que abrangem suas atividades. As Políticas da Bela Vista 

Investimentos se destinam a satisfazer as nossas obrigações como um 
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administrador de recursos registrado junto à Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”). 

 

11. Os integrantes devem agir de forma profissional e leal para com a Bela 

Vista Investimentos e seus clientes, em conformidade com as leis e regulamentos 

em vigor e as normas de conduta descrita nas Políticas da Bela Vista 

Investimentos. É imperativo que cada integrante leia, compreenda e adira às 

políticas e procedimentos estabelecidos nas Políticas da Bela Vista Investimentos. 

Essas políticas e procedimentos formam a base do programa da empresa e devem 

ser integralmente cumpridas. 

 

12. As Políticas da Bela Vista Investimentos estão sujeitas a modificações e 

aprimoramentos. A Bela Vista Investimentos, a seu critério exclusivo e absoluto, 

pode alterar, modificar, suspender ou encerrar qualquer norma ou procedimento 

contido nas políticas, a qualquer momento sem aviso prévio, e, neste contexto, o 

Diretor de Compliance da Bela Vista Investimentos é responsável por rever as 

Políticas da Bela Vista Investimentos pelo menos anualmente para determinar a 

adequação das políticas e procedimentos contidos nestes documentos e eficácia 

da sua execução e, se necessário, propor alterações para serem adotadas pela Bela 

Vista Investimentos. 

 

13. A Bela Vista Investimentos envidará esforços para informar os integrantes 

imediatamente de quaisquer alterações relevantes, distribuindo alterações às 

Políticas da Bela Vista Investimentos. A Bela Vista Investimentos terá a 

prerrogativa de interpretar e aplicar as políticas e procedimentos estabelecidos e 

fazer todas as determinações de fato no que diz respeito à sua aplicação. 

 

14. O Diretor de Compliance é responsável por garantir que você esteja 

familiarizado com as leis e regulamentos aplicáveis às suas atividades em nome 

da Bela Vista Investimentos. As Políticas da Bela Vista Investimentos não se 

destinam a fornecer uma descrição completa das obrigações legais e éticas dos 

integrantes da empresa e não pode ser invocada neste sentido. Podem surgir 

situações em que o curso apropriado de conduta não é clara. Nestas situações e 

sempre que houver uma pergunta sobre a adequação de um determinado 

comportamento ou uma interpretação das Políticas da Bela Vista Investimentos, 

você deve direcionar suas perguntas para o Diretor de Compliance. 
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15. Enquanto você integrar o quadro da Bela Vista Investimentos, o Diretor de 

Compliance irá fornecer-lhe uma cópia das Políticas da Bela Vista Investimentos. 

Você deve assinar e devolver ao Diretor de Compliance um formulário de aviso 

informando que você recebeu uma cópia das Políticas da Bela Vista 

Investimentos, que leu e compreendeu e que irá cumprir com todas as políticas e 

procedimentos aplicáveis constantes das Políticas da Bela Vista Investimentos. 

Além disso, conforme necessário, o Diretor de Compliance irá fornecer a você, da 

maneira descrita acima, todas as atualizações das Políticas da Bela Vista 

Investimentos. Com isso, você deve assinar novo formulário indicando que você 

recebeu as atualizações, que leu e compreendeu e que cumprirá e continuará a 

cumprir com todas as políticas aplicáveis e os procedimentos contidos nas 

referidas políticas. 

 

16. Se você não cumprir com os requisitos das Políticas da Bela Vista 

Investimentos ou de quaisquer leis, regras e regulamentos aplicáveis aos negócios 

da empresa, você pode estar sujeito a ação disciplinar, que pode incluir, mas não 

está limitado a, uma carta de repreensão, uma sanção pecuniária e suspensão ou 

cessação do seu relacionamento com a Bela Vista Investimentos. Sanções 

específicas impostas serão determinadas tendo em vista cada caso e serão 

baseadas na infração, na recomendação do Diretor de Compliance e, se 

necessário, na determinação da gerência sênior da empresa. Qualquer 

descumprimento ou violação de lei também pode resultar em severas penalidades 

civis e criminais. 

 

17. Além disso, a Bela Vista Investimentos se reserva o direito de tomar 

qualquer medida disciplinar contra você, caso você se envolva em 

comportamento considerado imoral, antiético ou ilegal ou em violação às 

Políticas da Bela Vista Investimentos. A Bela Vista Investimentos pode agir de 

modo a evitar que os atos praticados lhe causem qualquer risco de reputação. 

 

18. A Bela Vista Investimentos espera que você informe o Diretor de 

Compliance sobre quaisquer suspeitas de violação ou de potencial violação das 

políticas e procedimentos nas atividades de qualquer integrante que possam ser 

interpretadas como violação de qualquer lei, norma ou regulamento aplicável aos 

negócios da empresa. Se você estiver incerto se uma violação ocorreu, você deve 

discutir o assunto com o Diretor de Compliance. A falha em denunciar uma 
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violação ao Diretor de Compliance, incluindo o relato não imediato, pode resultar 

em ação disciplinar contra qualquer integrante, podendo culminar em demissão. 

 

19. A Bela Vista Investimentos tem uma política de não-retaliação para 

proteger os integrantes que reportam esses assuntos de boa-fé. 

 

20. O Diretor de Compliance é responsável por administrar a aplicação das 

Políticas da Bela Vista Investimentos, e será apresentado a você no momento de 

sua admissão à Bela Vista Investimentos. O Diretor de Compliance poderá ser 

alterado a qualquer momento, sendo que nesse caso você será devidamente 

informado sobre o novo Diretor de Compliance. 

 

II. TREINAMENTOS E SUA PERIODICIDADE 

 

21. Os integrantes da Bela Vista Investimentos devem receber treinamento 

pelo menos uma vez por ano, de modo a reforçar o conteúdo das Políticas e 

renovar o compromisso de cada Integrante com o seu cumprimento. Os 

integrantes recém admitidos receberão o treinamento adequado no momento da 

admissão. 

 

22. O Diretor de Compliance será responsável por todos os aspectos do 

programa de treinamento e deverá registrar a data em que cada integrante o 

tenha recebido. 

 

23. Ao receber o treinamento, o integrante firmará um termo, por meio do 

qual declarará que foi treinado em consonância com a presente Política de 

Treinamento. Pelo referido termo, o integrante declarará, ainda, que possui 

perfeito entendimento de todas as políticas adotadas pela Bela Vista 

Investimentos, bem como dos seus termos, condições e penalidades em caso de 

descumprimento. 

 

24. Os treinamentos poderão contar com a presença dos advogados da Bela 

Vista Investimentos, com a finalidade de assessorar e esclarecer possíveis dúvidas 

dos participantes. 

 

*** 
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TERMO DE CIÊNCIA 

 

Declaro que fui treinado em consonância com a Política de Treinamento vigente 

da Bela Vista Investimentos e tenho ciência e perfeito entendimento de todas as 

Políticas adotadas pela Bela Vista Investimentos. Li e concordo com os termos 

acima estabelecidos e me comprometo a observá-los. 

 

[local e data] 

 

______________________________ 

Nome: 

Cargo: 

CPF: 
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Formulário de Referência da Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos Ltda 

nos termos do Anexo 15-II da Instrução CVM nº 558 de 26 de março de 2016 

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro) 

 

INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELA 

INSTRUÇÃO CVM 558/16 

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR BELA 

VISTA INVESTIMENTOS 

ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 

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 1 ao presente Formulário de Referência. 

a. reviram o formulário de referência Anexo 1 ao presente Formulário de Referência. 

b. o conjunto de informações nele contido 

é um retrato verdadeiro, preciso e 

completo da estrutura, dos negócios, 

das políticas e das práticas adotadas 

pela empresa 

Anexo 1 ao presente Formulário de Referência. 

2. Histórico da empresa  

2.1. Breve histórico sobre a constituição da 

empresa 

A sociedade atualmente denominada Bela Vista 

Investimentos Administradora de Recursos Ltda. 

(“Bela Vista”) é uma sociedade limitada com sede 

na cidade de São Paulo, na Rua Tabapuã, nº 1123, 

salas 241 a 244, Itaim Bibi, CEP 04533-014, 

inscrita no CNPJ sob nº 14.310.419/0001-54, 

autorizada pela CVM para o exercício profissional 

de administração e gestão de carteiras de valores 

mobiliários, pelo Ato Declaratório CVM n° 

12.642, de 22/10/2012. A Bela Vista foi 

constituída em 18/8/2011, ainda sob a 

denominação social I.K.L.S.P.E. 

Empreendimentos e Participações Ltda., conforme 

contrato social registrado na Junta Comercial do 

Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 26/08/2011. 
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Posteriormente, em 01/12/2011, a Bela Vista 

passou a adotar a denominação social Graycliff 

Partners Brasil Administradora de Recursos Ltda. 

e também alterou o seu objeto social para 

possibilitar a prestação de serviços de 

administração de carteira de valores mobiliários e 

a participação no capital de outras sociedades. Em 

25/04/2018, a Bela Vista passou a adotar a sua 

atual denominação social (Bela Vista 

Investimentos Administradora de Recursos Ltda.). 

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas 

quais tenha passado a empresa nos últimos 5 

(cinco) anos, incluindo: 

 

a. os principais eventos societários, tais 

como incorporações, fusões, cisões, 

alienações e aquisições de controle 

societário 

Em 03/01/2012 foi registrada na JUCESP a 2ª 

Alteração e Consolidação do Contrato Social, 

alterando a denominação social da sociedade para 

Graycliff Partners Brasil Administradora de 

Recursos Ltda., ocasião em que Cristiano Mathias 

Boccia, Guilherme Figueiredo Siqueira Cunha e 

Graycliff Partners Latam LP subscreveram e 

integralizaram a totalidade do capital social da 

sociedade. Em 17/10/2012, Jorge Pereira de 

Almeida Lange tornou-se sócio da sociedade, 

conforme Alteração do Contrato Social arquivada 

na JUCESP. Em 09/09/2015, Jorge Schreurs 

tornou-se sócio da sociedade, conforme Alteração 

do Contrato Social arquivada na JUCESP. Em 

7/7/2016, Jorge Schreurs deixou de ser sócio da 

Sociedade, conforme Alteração do Contrato Social 

arquivada na JUCESP em 14/7/2016. Em 

15/05/2017, Jorge Pereira de Almeida Lange 

deixou de ser sócio da Bela Vista, conforme 

alteração do Contrato Social arquivada na 

JUCESP em 30/05/2017. Em 25/04/2018, 

Graycliff Partners Latam LP deixou de ser sócia da 

Sociedade, conforme Alteração do Contrato Social 

arquivada na JUCESP em 27/042018. Tendo em 

vista a retirada de tal sócia controladora, a Bela 

Vista passou então a ser denominada Bela Vista 

Investimentos Administradora de Recursos Ltda. e 
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controlada pelo sócio Cristiano Mathias Boccia. 

Em 19/10/2018, Guilherme Waetge tornou-se 

sócio da Bela Vista, conforme Alteração do 

Contrato Social arquivada na JUCESP em 

3/11/2018. 

b. escopo das atividades Quando foi constituída em 18/08/2011, a 

sociedade tinha por objeto social apenas a 

“participação no capital social de outras 

sociedades”. Por meio da 2ª Alteração e 

Consolidação do Contrato Social registrada na 

JUCESP em 03/01/2012, a Bela Vista passou a 

apresentar como objeto social (i) a prestação de 

serviços de administração de carteira de valores 

mobiliários, nos termos da legislação aplicável; e 

(ii) a participação no capital de outras sociedades, 

como sócia, quotista ou acionista, no país e no 

exterior. Tal objeto social permanece inalterado. 

No escopo de seu objeto social, a Bela Vista gere 

Fundos de Investimento em Participações. Por 

meio da 11ª Alteração e Consolidação do Contrato 

Social registrada na JUCESP em 10/12/2018, a 

sociedade passou a ter por objeto social também as 

atividades de (iii) serviços de consultoria e 

assessoria estratégica e financeira em geral; e (iv) 

serviços de consultoria e assessoria financeira em 

operações relacionadas a fusões, aquisições, 

incorporações e outras atividades financeiras. 

c. recursos humanos e computacionais O Departamento de Recursos Humanos da Bela 

Vista é responsável pelo atendimento das 

necessidades dos colaboradores da Bela Vista. 

Além disso, é responsável pelo pagamento de suas 

remunerações e benefícios. Para as funções de 

gestão de carteira, a Bela Vista possui três 

colaboradores que atuam como Partners, um 

colaborador que atua como Operating Director, 

um colaborador que atua como Analista e um 

colaborador que atua como estagiário. 

A Bela Vista mantém rede física própria e 

segregada, possuindo aproximadamente 8 
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computadores para atender seus 6 Colaboradores. 

Os computadores acima mencionados estão 

conectados na Internet e possuem instalados os 

softwares Microsoft Windows 365, Microsoft 

Excel 365, Microsoft PowerPoint 365, Microsoft 

Word 365, Adobe Acrobat 9 Standard. A 

infraestrutura disponível da Bela Vista inclui, 

ademais, Centro de Processamento de Dados local 

e remoto com backup automático de dados. A Bela 

Vista possui recursos humanos e computacionais 

compatíveis com as suas atividades.  

d. regras, políticas, procedimentos e 

controles internos 

A Bela Vista possui e mantém disponível em seu 

site na rede mundial de computadores, conforme 

determinado pela Instrução CVM 558/15, (i) 

código de ética; (ii) regras, procedimentos e 

descrição de controles internos; (iii) política de 

gestão de risco; (iv) política de compra e venda de 

valores mobiliários por administradores, 

empregados, colaboradores e pela própria 

empresa; e (v) política de rateio e divisão de ordens 

entre carteiras de valores mobiliários. 

3. Recursos humanos  

3.1. Descrever os recursos humanos da 

empresa, fornecendo as seguintes informações:  

Para as funções de gestão de carteira, a Bela Vista 

possui três colaboradores que atuam como 

Partners, um colaborador que atua como 

Operating Director, um colaborador que atua 

como Analista e um colaborador que atua como 

estagiário. 

a. número de sócios 3 sócios pessoas físicas 

b. número de empregados 1 

c. número de terceirizados 2 

d. lista das pessoas naturais que são 

registradas na CVM como 

administradores de carteiras de valores 

mobiliários e atuam exclusivamente 

Cristiano Mathias Boccia, inscrito no Cadastro de 

Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 

(CPF/MF) sob o n° 178.266.108-50. 
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como prepostos, empregados ou 

sócios da empresa 

4. Auditores  

4.1. Em relação aos auditores independentes, 

indicar, se houver: 

 

a. nome empresarial Não há. 

b. data de contratação dos serviços  Não há. 

c. descrição dos serviços contratados Não há. 

5. Resiliência financeira  

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, 

ateste: 

 

a. se a receita em decorrência de taxas 

com bases fixas a que se refere o item 

9.2.a é suficiente para cobrir os custos 

e os investimentos da empresa com a 

atividade de administração de carteira 

de valores mobiliários 

Sim. 

b. se o patrimônio líquido da empresa 

representa mais do que 0,02% dos 

recursos financeiros sob administração 

de que trata o item 6.3.c e mais do que 

R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

O patrimônio líquido da Bela Vista em 31/12/2018 

era de R$ 335.423,29(trezentos e trinta e cinco mil, 

quatrocentos e vinte e três reais e vinte e nove 

centavos), representando, portanto, 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). 

 

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de 

que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução 

Informação facultativa para o administrador de 

carteiras de valores mobiliários registrado somente 

na categoria gestor de recursos. 

6. Escopo das atividades  

6.1. Descrever detalhadamente as atividades 

desenvolvidas pela empresa, indicando, no 

mínimo: 
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a. tipos e características dos serviços 

prestados (gestão discricionária, 

planejamento patrimonial, 

controladoria, tesouraria, etc.) 

Prestação de serviços de administração de carteira 

de valores mobiliários, na categoria gestor de 

recursos. A Bela Vista exerce a gestão 

discricionária de recursos, obedecidos os 

regulamentos dos Fundos de Investimento em 

Participações que gere, assim como as disposições 

aplicáveis da Instrução CVM nº 578, de 30 de 

agosto de 2016, conforme alterada. Também 

exerce serviços de consultoria e assessoria 

estratégica e financeira em geral, em operações 

relacionadas a fusões, aquisições, incorporações e 

outras atividades financeiras. 

 

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.) 

Gestor de Fundo de Investimento em 

Participações. 

c. tipos de valores mobiliários objeto de 

administração e gestão 

Cotas de Fundo de Investimento em Participações. 

d. se atua na distribuição de cotas de 

fundos de investimento de que seja 

administrador ou gestor 

Não atua na distribuição de cotas de fundo de 

investimento que seja gestor. 

6.2. Descrever resumidamente outras 

atividades desenvolvidas pela empresa que não 

sejam de administração de carteiras de valores 

mobiliários, destacando: 

Além da administração de carteiras de valores 

mobiliários, a Bela Vista pode prestar (i) serviços 

de consultoria e assessoria estratégica e financeira 

em geral; e (ii) serviços de consultoria e assessoria 

financeira em operações relacionadas a fusões, 

aquisições, incorporações e outras atividades 

financeiras 

a. os potenciais conflitos de interesses 

existentes entre tais atividades; e  

As atividades potencialmente desenvolvidas pela 

Bela Vista (administração de carteiras de valores 

mobiliários e consultoria financeira) são 
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complementares e não são exercidas 

concomitantemente no mesmo projeto. 

b. informações sobre as atividades 

exercidas por sociedades controladoras, 

controladas, coligadas e sob controle 

comum ao administrador e os potenciais 

conflitos de interesses existentes entre 

tais atividades.  

A Bela Vista não possui sociedades controladoras, 

controladas, coligadas ou sob controle comum. 

6.3. Descrever o perfil dos investidores de 

fundos1 e carteiras administradas geridos pela 

empresa, fornecendo as seguintes informações: 

 

a. número de investidores (total e dividido 

entre fundos e carteiras destinados a 

investidores qualificados e não 

qualificados) 

Fundos e carteiras destinados a investidores 

qualificados: quatro. 

Fundos e carteiras destinados a investidores não 

qualificados: não há. 

Total de investidores: quatro. 

b. número de investidores, dividido por:  

i. pessoas naturais Não há. 

ii. pessoas jurídicas (não 

financeiras ou institucionais) 

Não há. 

iii. instituições financeiras 
Não há. 

iv. entidades abertas de previdência 

complementar 

Não há. 

v. entidades fechadas de 

previdência complementar 

Não há. 

vi. regimes próprios de previdência 

social 

Não há. 

vii. seguradoras 
Não há. 

viii. sociedades de capitalização e de 

arrendamento mercantil 

Não há. 

                                                           
1 Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master. 
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ix. clubes de investimento 
Não há. 

x. fundos de investimento  Não há. 

xi. investidores não residentes Quatro investidores.  

xii. outros (especificar) Não há. 

c. recursos financeiros sob administração 

(total e dividido entre fundos e carteiras 

destinados a investidores qualificados e 

não qualificados)  

Total em 31 de dezembro de 2018: R$ 

3.951.660,25 (três milhões, novecentos e 

cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta reais e 

vinte e cinco centavos ) em apenas um fundo, GCP 

I - Fundo de Investimento em Participações – 

Empresas Emergentes. 

d. recursos financeiros sob administração 

aplicados em ativos financeiros no 

exterior 

Não há. 

e. recursos financeiros sob administração 

de cada um dos 10 (dez) maiores 

clientes (não é necessário identificar os 

nomes) 

Total em 31 de dezembro de 2018: R$ 

3.951.660,25 (três milhões, novecentos e 

cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta reais e 

vinte e cinco centavos) em apenas um fundo, GCP 

I - Fundo de Investimento em Participações – 

Empresas Emergentes, dividido em quatro 

investidores, cada um com os seguintes 

percentuais 39.5%, 37.85%, 13.56% e 9.08% do 

total de cotas emitidas pelo fundo.  

f. recursos financeiros sob administração, 

dividido entre investidores: 

 

i. pessoas naturais 
Não há. 

ii. pessoas jurídicas (não 

financeiras ou institucionais) 

Não há. 

iii. instituições financeiras 
Não há. 

iv. entidades abertas de previdência 

complementar 

Não há. 

v. entidades fechadas de 

previdência complementar 

Não há. 
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vi. regimes próprios de previdência 

social 

Não há. 

vii. seguradoras 
Não há. 

viii. sociedades de capitalização e de 

arrendamento mercantil 

Não há. 

ix. clubes de investimento 
Não há. 

x. fundos de investimento 
Não há. 

xi. investidores não residentes Quatro investidores estrangeiros, cada um com os 

seguintes percentuais 39.5%, 37.85%, 13.56% e 

9.08% do total de cotas emitidas pelo único fundo 

gerido pela Bela Vista, com portfólio no montante 

de R$15.271.488,22 (quinze milhões, duzentos e 

setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais 

e vinte e dois centavos). 

xii. outros (especificar) Não há. 

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros 

sob administração, dividido entre: 

 

a. ações Total em 31 de dezembro 2018: R$ 0,00 

b. debêntures e outros títulos de renda fixa 

emitidos por pessoas jurídicas não 

financeiras 

R$0,00. 

c. títulos de renda fixa emitidos por 

pessoas jurídicas financeiras 

R$0,00. 

d. cotas de fundos de investimento em 

ações 

R$0,00. 

e. cotas de fundos de investimento em 

participações 

R$0,00. 

f. cotas de fundos de investimento 

imobiliário 

R$0,00. 



 

29920317v1 - 6845002.426728 

g. cotas de fundos de investimento em 

direitos creditórios 

R$0,00. 

h. cotas de fundos de investimento em 

renda fixa 

R$0,00 

i. cotas de outros fundos de investimento R$0,00. 

j. derivativos (valor de mercado) R$0,00. 

k. outros valores mobiliários R$0,00. 

l. títulos públicos R$0,00. 

m. outros ativos Total em 31 de dezembro de 2018: R$ 

3.951.660,25 (três milhões, novecentos e 

cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta reais e 

vinte e cinco centavos) 

6.5. Descrever o perfil dos gestores de 

recursos das carteiras de valores mobiliários nas 

quais o administrador exerce atividades de 

administração fiduciária 

Informação facultativa para o administrador de 

carteira de valores mobiliários registrado somente 

na categoria gestor de recursos. 

6.6. Fornecer outras informações que a 

empresa julgue relevantes 

Não há outras informações relevantes. 

7. Grupo econômico  

7.1. Descrever o grupo econômico em que se 

insere a empresa, indicando: 

 

a. controladores diretos e indiretos A Bela Vista é controlada diretamente por 

Cristiano Mathias Boccia, inscrito no CPF/MF sob 

o n° 178,266,108-50. Nesse sentido, não existem 

controladores indiretos. 

b. controladas e coligadas Não há. 

c. participações da empresa em 

sociedades do grupo  

Não há. 

d. participações de sociedades do grupo 

na empresa  

Não há. 
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e. sociedades sob controle comum Não há. 

7.2. Caso a empresa deseje, inserir 

organograma do grupo econômico em que se 

insere a empresa, desde que compatível com as 

informações apresentadas no item 7.1. 

 

8. Estrutura operacional e administrativa  

8.1. Descrever a estrutura administrativa da 

empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou 

estatuto social e regimento interno, identificando: 

 

a. atribuições de cada órgão, comitê e 

departamento técnico 

Comitê de Investimento – responsável pela análise 

das oportunidades de investimento e decisão 

quanto à sua execução.  

b. em relação aos comitês, sua 

composição, frequência com que são 

realizadas suas reuniões e a forma 

como são registradas suas decisões 

Comitê de Investimento é composto por três 

profissionais que se reúnem previamente a 

qualquer operação de aquisição de participação em 

sociedade pelo GCP I - Fundo de Investimento em 

Participações – Empresas Emergentes. As 

decisões de investimento são documentadas na 

forma de Investment Memoranda, que deve conter 

todo o racional do investimento. 

c. em relação aos membros da diretoria, 

suas atribuições e poderes individuais 

Diretor de Administração de Valores Mobiliários 

– responsável pela gestão de valores mobiliários. 

Conforme a 2ª Alteração do Contrato Social de 

Bela Vista, registrada na JUCESP em 03/01/2012, 

Cristiano Mathias Boccia é responsável perante a 

CVM pela administração de carteiras de valores 

mobiliários. 

Diretor de cumprimento de regras, políticas, 

procedimentos e controles internos (compliance) e 

gestão de riscos – responsável pelo permanente 

atendimento às normas, políticas e 

regulamentações vigentes referentes à gestão de 

recursos, à atividade de administração de carteiras 

de valores mobiliários e aos padrões ético e 

profissional por meio de controles internos, bem 

como pelo gerenciamento dos riscos inerentes ao 
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processo de investimento e alocação de ativos. 

Conforme a 7ª Alteração do Contrato Social da 

Bela Vista, Guilherme Figueiredo Siqueira Cunha 

é responsável perante a CVM pelo cumprimento 

de regras, políticas, procedimentos e controles 

internos e pela gestão de risco. 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir 

organograma da estrutura administrativa da 

empresa, desde que compatível com as informações 

apresentadas no item 8.1. 

A Bela Vista entende não ser necessário fornecer 

informações relativas a este item, visto ser de 

preenchimento facultativo. 

8.3. Em relação a cada um dos diretores de que 

tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros 

de comitês da empresa relevantes para a atividade 

de administração de carteiras de valores 

mobiliários, indicar, em forma de tabela: 

 

a. nome  Anexo 2 ao presente Formulário de Referência. 

b. idade Anexo 2 ao presente Formulário de Referência. 

c. profissão Anexo 2 ao presente Formulário de Referência. 

d. CPF ou número do passaporte Anexo 2 ao presente Formulário de Referência. 

e. cargo ocupado Anexo 2 ao presente Formulário de Referência. 

f. data da posse Anexo 2 ao presente Formulário de Referência. 

g. prazo do mandato Anexo 2 ao presente Formulário de Referência. 

h. outros cargos ou funções exercidos na 

empresa 

Anexo 2 ao presente Formulário de Referência. 

8.4. Em relação aos diretores responsáveis 

pela administração de carteiras de valores 

mobiliários, fornecer: 

 

a. currículo, contendo as seguintes 

informações: 

Anexo 3 ao presente Formulário de Referência. 

i. cursos concluídos; Anexo 3 ao presente Formulário de Referência. 
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ii. aprovação em exame de 

certificação profissional 

Anexo 3 ao presente Formulário de Referência. 

iii. principais experiências 

profissionais durante os últimos 

5 anos, indicando: 

Anexo 3 ao presente Formulário de Referência. 

• nome da empresa Anexo 3 ao presente Formulário de Referência. 

• cargo e funções inerentes 

ao cargo  

Anexo 3 ao presente Formulário de Referência. 

• atividade principal da 

empresa na qual tais 

experiências ocorreram 

Anexo 3 ao presente Formulário de Referência. 

• datas de entrada e saída do 

cargo 

Anexo 3 ao presente Formulário de Referência. 

8.5. Em relação ao diretor responsável pela 

implementação e cumprimento de regras, 

políticas, procedimentos e controles internos e 

desta Instrução, fornecer: 

 

a. currículo, contendo as seguintes 

informações: 

Anexo 4 ao presente Formulário de Referência. 

i. cursos concluídos; Anexo 4 ao presente Formulário de Referência. 

ii. aprovação em exame de 

certificação profissional 

(opcional) 

Anexo 4 ao presente Formulário de Referência. 

iii. principais experiências 

profissionais durante os últimos 

5 anos, indicando: 

Anexo 4 ao presente Formulário de Referência. 

• nome da empresa Anexo 4 ao presente Formulário de Referência. 

• cargo e funções inerentes 

ao cargo  

Anexo 4 ao presente Formulário de Referência. 
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• atividade principal da 

empresa na qual tais 

experiências ocorreram 

Anexo 4 ao presente Formulário de Referência. 

• datas de entrada e saída do 

cargo 

Anexo 4 ao presente Formulário de Referência. 

8.6. Em relação ao diretor responsável pela 

gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa 

indicada no item anterior, fornecer: 

 

a. currículo, contendo as seguintes 

informações: 

O diretor responsável pela gestão de risco é a 

mesma pessoa indicada no item 8.5 acima. 

i. cursos concluídos; O diretor responsável pela gestão de risco é a 

mesma pessoa indicada no item 8.5 acima. 

ii. aprovação em exame de 

certificação profissional 

O diretor responsável pela gestão de risco é a 

mesma pessoa indicada no item 8.5 acima. 

iii. principais experiências 

profissionais durante os últimos 

5 anos, indicando: 

O diretor responsável pela gestão de risco é a 

mesma pessoa indicada no item 8.5 acima. 

• nome da empresa O diretor responsável pela gestão de risco é a 

mesma pessoa indicada no item 8.5 acima. 

• cargo e funções inerentes 

ao cargo  

O diretor responsável pela gestão de risco é a 

mesma pessoa indicada no item 8.5 acima. 

• atividade principal da 

empresa na qual tais 

experiências ocorreram 

O diretor responsável pela gestão de risco é a 

mesma pessoa indicada no item 8.5 acima. 

• datas de entrada e saída do 

cargo 

O diretor responsável pela gestão de risco é a 

mesma pessoa indicada no item 8.5 acima. 

8.7. Em relação ao diretor responsável pela 

atividade de distribuição de cotas de fundos de 

investimento, caso não seja a mesma pessoa 

indicada no item 8.4, fornecer: 

 

a. currículo, contendo as seguintes 

informações: 

A Bela Vista não realiza a atividade de distribuição 

de cotas de fundos de investimento. 
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i. cursos concluídos; A Bela Vista não realiza a atividade de distribuição 

de cotas de fundos de investimento. 

ii. aprovação em exame de 

certificação profissional 

A Bela Vista não realiza a atividade de distribuição 

de cotas de fundos de investimento. 

iii. principais experiências 

profissionais durante os últimos 

5 anos, indicando: 

A Bela Vista não realiza a atividade de distribuição 

de cotas de fundos de investimento. 

• nome da empresa A Bela Vista não realiza a atividade de distribuição 

de cotas de fundos de investimento. 

• cargo e funções inerentes 

ao cargo  

A Bela Vista não realiza a atividade de distribuição 

de cotas de fundos de investimento. 

• atividade principal da 

empresa na qual tais 

experiências ocorreram 

A Bela Vista não realiza a atividade de distribuição 

de cotas de fundos de investimento. 

• datas de entrada e saída do 

cargo 

A Bela Vista não realiza a atividade de distribuição 

de cotas de fundos de investimento. 

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura 

mantida para a gestão de recursos, incluindo: 

 

a. quantidade de profissionais 5 profissionais 

Conforme a 2ª Alteração do Contrato Social de 

Bela Vista, registrada na JUCESP em 03/01/2012, 

Cristiano Mathias Boccia é responsável perante a 

CVM pela administração de carteiras de valores 

mobiliários.  

b. natureza das atividades desenvolvidas 

pelos seus integrantes 

Todos os profissionais da Bela Vista envolvidos na 

gestão de recursos podem, a depender da demanda 

de cada investimento, se dedicar à (i) prospecção 

de novos investimentos, seja por meio da análise 

do mercado ou por aproximação a assessores que 

podem nos apresentar determinadas oportunidades 

de investimento; (ii) análise de potenciais 

investimentos, incluindo a análise do mercado em 

que a empresa opera e dos fundamentos 

econômico-financeiros de empresa; (iii) execução 
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do investimento, com o aprofundamento da análise 

dos fundamentos econômico-financeiros da 

empresa, bem como de due-diligence contábil e 

legal; (iv) monitoramento de investimentos de 

diversas maneiras como, por exemplo, 

participação do Conselho de Administração, 

participação de comitês, planejamento estratégico 

ou projetos específicos; e (v) processo de venda da 

empresa, identificando potenciais compradores, 

estruturando o processo e fornecendo as 

informações necessárias à conclusão satisfatória 

do processo. 

c. os sistemas de informação, as rotinas e 

os procedimentos envolvidos 

A Bela Vista mantém rede física segregada. Os 

computadores da Bela Vista estão conectados na 

Internet e possuem instalados os softwares 

Microsoft Windows 7, Microsoft Excel 365, 

Microsoft PowerPoint 365, Microsoft Word 365, 

Adobe Acrobat 9 Standard. A infraestrutura 

disponível da Bela Vista inclui, ademais, Centro 

de Processamento de Dados local e remoto com 

backup automático de dados. Todos os 

colaboradores devem usar os computadores da 

Bela Vista apenas para questões relativas a 

trabalho, sendo ainda permitido o acesso remoto a 

e-mails feito exclusivamente mediante o acesso 

efetuado em ambiente seguro, por meio de 

controle com senhas. Comunicações eletrônicas 

relativas ao trabalho somente devem ser efetuadas 

utilizando o e-mail pessoal que lhe foi designado, 

contendo conteúdo adequado e disclaimers de 

compliance. A Bela Vista conta ainda com rede 

interna de compartilhamento de arquivos. O 

acesso à rede interna é controlado por meio de 

permissões de acesso individuais. 

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 
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serviços prestados pelos terceiros contratados, 

incluindo: 

a. quantidade de profissionais 1 profissional 

b. natureza das atividades desenvolvidas 

pelos seus integrantes 

O profissional da Bela Vista conta com o apoio de 

escritórios de advocacia de renome e de 

consultorias contábeis para a verificação do 

permanente atendimento às normas legais e 

regulamentares aplicáveis à atividade de gestão de 

valores mobiliários. 

c. os sistemas de informação, as rotinas e 

os procedimentos envolvidos 

A Bela Vista mantém rede física segregada. Os 

computadores da Bela Vista estão conectados na 

Internet e possuem instalados os softwares 

Microsoft Windows 7, Microsoft Excel 365, 

Microsoft PowerPoint 365, Microsoft Word 365, 

Adobe Acrobat 9 Standard. A infraestrutura 

disponível da Bela Vista inclui, ademais, Centro 

de Processamento de Dados local e remoto com 

backup automático de dados. Todos os 

colaboradores devem usar os computadores da 

Bela Vista apenas para questões relativas a 

trabalho, sendo ainda permitido o acesso remoto a 

e-mails feito exclusivamente mediante o acesso 

efetuado em ambiente seguro, por meio de 

controle com senhas. Comunicações eletrônicas 

relativas ao trabalho somente devem ser efetuadas 

utilizando o e-mail pessoal que lhe foi designado, 

contendo conteúdo adequado e disclaimers de 

compliance. A Bela Vista conta ainda com rede 

interna de compartilhamento de arquivos. O 

acesso à rede interna é controlado por meio de 

permissões de acesso individuais. 

d. a forma como a empresa garante a 

independência do trabalho executado 

pelo setor 

O profissional da Bela Vista conta com total 

autonomia e dever de verificar, reportar e, se for o 

caso, corrigir eventuais questões relativas ao 

atendimento às normas legais e regulamentares 

aplicáveis à atividade de gestão de valores 

mobiliários. 
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8.10. Fornecer informações sobre a estrutura 

mantida para a gestão de riscos, incluindo:  

 

a. quantidade de profissionais 1 profissional 

b. natureza das atividades desenvolvidas 

pelos seus integrantes 

O processo de gestão de riscos desenvolvido pelo 

gestor de riscos segue as seguintes as etapas: (i) 

mensuração de riscos e resultados; (ii) estudo da 

viabilidade do investimento; (iii) análise 

preliminar do investimento; (iv) definição da 

política de investimento; (v) execução, informação 

e comunicação; e (vi) controle. 

c. os sistemas de informação, as rotinas e 

os procedimentos envolvidos 

A Bela Vista mantém uma equipe dedicada à 

análise e gestão dos riscos inerentes a cada um dos 

projetos e investimentos, que dedica tempo à 

análise e acompanhamento dos investimentos e 

das situações de riscos envolvidas. 

A seguinte rotina de procedimentos no 

monitoramento e gerenciamento dos riscos será 

adotada pela Bela Vista: (i) semanalmente 

reúnem-se para verificação dos pontos 

operacionais das empresas investidas; (ii) 

mensalmente reúnem-se para discutir qualquer 

discrepância entre as metas esperadas e os 

resultados alcançados; (iii) trimestralmente 

apresentam análise de risco dos ativos do portfólio 

aos Sócios; (iv) auditoria contábil e legal do 

potencial investimento; (v) identificação dos 

riscos de cada investimento e identificação das 

atividades e providências necessárias para anular 

ou minimizar tais riscos; (vi) monitoramento ativo 

na administração da empresa investida e, 

eventualmente, participação no Conselho de 

Administração das empresas investidas; (vii) 

análise e avaliação da equipe operacional e 

administrativa, mediante avaliação semestral de 

todos os funcionários e prestadores de serviço; e 

(viii) os gestores deverão apreciar e, 

eventualmente, rever, a política de gestão de risco 

inerente aos investimentos e alocação de ativos, 
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anualmente ou em caráter extraordinário quando 

necessário. 

d. a forma como a empresa garante a 

independência do trabalho executado 

pelo setor 

O profissional da Bela Vista conta com total 

autonomia e dever de verificar, reportar e, se for o 

caso, corrigir eventuais questões relativas ao 

gerenciamento dos riscos inerentes ao processo de 

investimento e alocação de ativos. 

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: 

Informação facultativa para o administrador de 

carteira de valores mobiliários registrado somente 

na categoria gestor de recursos. 

a. quantidade de profissionais Informação facultativa para o administrador de 

carteira de valores mobiliários registrado somente 

na categoria gestor de recursos. 

b. os sistemas de informação, as rotinas e 

os procedimentos envolvidos 

Informação facultativa para o administrador de 

carteira de valores mobiliários registrado somente 

na categoria gestor de recursos. 

c. a indicação de um responsável pela área 

e descrição de sua experiência na 

atividade 

Informação facultativa para o administrador de 

carteira de valores mobiliários registrado somente 

na categoria gestor de recursos. 

8.12. Fornecer informações sobre a área 

responsável pela distribuição de cotas de fundos de 

investimento, incluindo: 

 

a. quantidade de profissionais A Bela Vista não distribui cotas de fundos de 

investimento. 

b. natureza das atividades desenvolvidas 

pelos seus integrantes 

A Bela Vista não distribui cotas de fundos de 

investimento. 

c. programa de treinamento dos 

profissionais envolvidos na 

distribuição de cotas 

A Bela Vista não distribui cotas de fundos de 

investimento. 

d. infraestrutura disponível, contendo 

relação discriminada dos equipamentos 

e serviços utilizados na distribuição 

A Bela Vista não distribui cotas de fundos de 

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

os procedimentos envolvidos 

A Bela Vista não distribui cotas de fundos de 

investimento. 

8.13. Fornecer outras informações que a 

empresa julgue relevantes 

As informações que a Bela Vista julga relevantes 

sobre este tópico foram apresentadas nos itens 

anteriores. 

9. Remuneração da empresa  

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou 

produto gerido, conforme descrito no item 6.1, 

indicar as principais formas de remuneração que 

pratica 

A Bela Vista é remunerada pela Graycliff Partners 

LP em contraprestação ao serviço de gestão de 

ativos, com base em contrato de exportação de 

serviços. 

9.2. Indicar, exclusivamente em termos 

percentuais sobre a receita total auferida nos 36 

(trinta e seis) meses anteriores à data base deste 

formulário, a receita proveniente, durante o 

mesmo período, dos clientes em decorrência de: 

 

a. taxas com bases fixas -  

b. taxas de performance - 

c. taxas de ingresso - 

d. taxas de saída - 

e. outras taxas 100% 

9.3. Fornecer outras informações que a empresa 

julgue relevantes 

As informações que a Bela Vista julga relevantes 

sobre este tópico foram apresentadas nos itens 

anteriores.  

10. Regras, procedimentos e controles 

internos 

 

10.1. Descrever a política de seleção, 

contratação e supervisão de prestadores de 

serviços 

Informação facultativa para o administrador 

registrado na categoria gestor de recursos 

10.2. Descrever como os custos de transação 

com valores mobiliários são monitorados 

e minimizados 

Os custos de transação com valores mobiliários 

são monitorados pelo time de investimento nas 

transações de aquisição de participação em 

sociedade acompanhadas pelo time. Os custos 
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mais relevantes nas transações de aquisição de 

participação em sociedades são, normalmente, 

relacionados a honorários de advogados e de 

contadores relativos a processos de due diligence. 

Em razão de a Bela Vista possuir grande 

experiência nessas operações, consegue monitorar 

os custos de due diligence com eficiência. 

10.3. Descrever as regras para o tratamento de 

soft dollar, tais como recebimento de 

presentes, cursos, viagens etc. 

É expressamente proibido aceitar qualquer tipo de 

gratificação, brinde, presente e cortesia no valor 

acima de US$250,00 (duzentos e cinquenta 

dólares) por ano.  

A Bela Vista proíbe estritamente a prática ou a 

tolerância de suborno ou qualquer forma de 

corrupção. 

É parte da política da Bela Vista que fundos, 

ativos, serviços ou estabelecimentos não poderão 

ser contribuídos a qualquer político, candidato a 

cargo político, partido político ou comitê político. 

10.4. Descrever os planos de contingência, 

continuidade de negócios e recuperação 

de desastres adotados 

Contingência: o servidor, por meio de seu sistema 

operacional, possui um sistema de backup 

realizado online no momento de cada alteração dos 

arquivos. 

Continuidade dos negócios: todos os funcionários 

possuem acesso remoto ao e-mail da Bela Vista e 

telefone celular smartphone corporativo. Assim, 

caso estejam impedidos de acessar o local de 

trabalho por motivo de qualquer natureza, os 

funcionários serão capazes de realizar as suas 

atividades de qualquer outro local, por meio do 

acesso remoto. 

Recuperação de Desastres: em caso de desastre, a 

Bela Vista deverá seguir o plano de recuperação de 

desastre, que inclui: (i) determinar a extensão e 

gravidade do desastre; (ii) notificar os demais 

administradores imediatamente, mantendo-os 

informados das atividades e progressos do 

programa de recuperação; (iii) supervisionar as 

atividades de recuperação; (iv) coordenar com os 
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demais administradores as prioridades durante o 

processo de recuperação parcial para total do 

desastre; (v) nomear substituições, quando 

necessário, para preencher qualquer membro 

ausente ou incapaz devido a desastre.  

10.5. Descrever as políticas, práticas e controles 

internos para a gestão do risco de liquidez 

das carteiras de valores mobiliários 

Em razão de a Bela Vista gerir investimentos em 

participação em empresas (private equity) e, 

portanto, ilíquidos, não há risco de liquidez das 

carteiras de valores mobiliários geridas pela Bela 

Vista. 

Os investidores nos Fundos de Investimentos em 

Participações geridos pela Bela Vista são 

proibidos de resgatar suas quotas antes da venda 

da participação na empresa investida pelo Fundo 

gerido pela Bela Vista. Qualquer eventual venda 

de quotas pelos investidores deverá acontecer no 

mercado secundário, com a sua compra sendo 

realizada por outro investidor, caso autorizada pela 

Bela Vista. 

10.6. Descrever as políticas, as práticas e os 

controles internos para o cumprimento das 

normas específicas de que trata o inciso I 

do art. 30, caso decida atuar na 

distribuição de cotas de fundos de 

investimento de que seja administrador ou 

gestor 

A Bela Vista não atua nem pretende atuar na 

distribuição de cotas de fundos de investimento. 

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.belavistainvest.com.br 

11. Contingências  

11.1. Descrever os processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais, que não 

estejam sob sigilo, em que a empresa 

figure no polo passivo, que sejam 

relevantes para os negócios da empresa, 

indicando: 

Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais. 

http://www.belavistainvest.com/
http://www.belavistainvest.com/
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a. principais fatos Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais. 

b. valores, bens ou direitos envolvidos Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais. 

11.2. Descrever os processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais, que não 

estejam sob sigilo, em que o diretor 

responsável pela administração de 

carteiras de valores mobiliários figure no 

polo passivo e que afetem sua reputação 

profissional, indicando: 

 

a. principais fatos Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais. 

b. valores, bens ou direitos envolvidos Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais. 

11.3. Descrever outras contingências relevantes 

não abrangidas pelos itens anteriores 

Não existem contingências relevantes não 

abrangidas pelos itens anteriores. 

11.4. Descrever condenações judiciais, 

administrativas ou arbitrais, transitadas em 

julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em 

processos que não estejam sob sigilo, em que a 

empresa tenha figurado no polo passivo, 

indicando: 

Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais, transitadas em 

julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos. 

a. principais fatos Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais, transitadas em 

julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos. 

b. valores, bens ou direitos envolvidos Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais, transitadas em 

julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos. 

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 

Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais, transitadas em 

julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos. 
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de valores mobiliários tenha figurado no polo 

passivo e tenha afetado seus negócios ou sua 

reputação profissional, indicando: 

a. principais fatos Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais, transitadas em 

julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos. 

b. valores, bens ou direitos envolvidos Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais, transitadas em 

julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos. 

12. Declarações adicionais do diretor 

responsável pela administração, 

informando sobre: 

 

a. acusações decorrentes de processos 

administrativos, bem como punições 

sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em 

decorrência de atividade sujeita ao 

controle e fiscalização da CVM, Banco 

Central do Brasil, Superintendência de 

Seguros Privados – SUSEP ou da 

Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar – PREVIC, 

incluindo que não está inabilitado ou 

suspenso para o exercício de cargo em 

instituições financeiras e demais 

entidades autorizadas a funcionar pelos 

citados órgãos; 

Anexo 5 ao presente Formulário de Referência 
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b. condenações 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; 

Anexo 5 ao presente Formulário de Referência 

c. impedimentos de administrar seus bens 

ou deles dispor em razão de decisão 

judicial e administrativa; 

Anexo 5 ao presente Formulário de Referência 

d. inclusão em cadastro de serviços de 

proteção ao crédito; 

Anexo 5 ao presente Formulário de Referência 

e. inclusão em relação de comitentes 

inadimplentes de entidade 

administradora de mercado 

organizado; e  

Anexo 5 ao presente Formulário de Referência 

f. títulos contra si levados a protesto. Anexo 5 ao presente Formulário de Referência 
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ANEXO 1 

ao Formulário de Referência apresentado por Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos 

Ltda. nos termos da Instrução CVM nº 558/16 

 

 

CRISTIANO MATHIAS BOCCIA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 

22.714.819-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da 

Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 178.266.108-50, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, com escritório comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, 

salas 241 a 244, Itaim Bibi, CEP 04533-014, na qualidade de administrador responsável perante a Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM) pela administração de carteiras de valores mobiliários da Bela Vista 

Investimentos Administradora de Recursos Ltda. (“Bela Vista”); e 

 

GUILHERME FIGUEIREDO SIQUEIRA CUNHA, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da 

cédula de identidade RG nº 27.811.188-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.130.528-

48, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, salas 241 a 244, Itaim Bibi, CEP 04533-

014, na qualidade de administrador responsável pela implementação e cumprimento de regras, 

procedimentos e controles internos da Bela Vista; 

 

Declaram que (i) reviram o formulário de referência elaborado pela Bela Vista nos termos da Instrução 

CVM nº 558/16 (“Formulário de Referência”) e; (ii) o conjunto de informações nele contido é um retrato 

verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Bela 

Vista. 

 

São Paulo, 19 de março de 2019. 

 

 

 

___________________________________ 

Cristiano Mathias Boccia 

___________________________________ 

Guilherme Figueiredo Siqueira Cunha 
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ANEXO 2 

ao Formulário de Referência apresentado por Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos 

Ltda. nos termos da Instrução CVM nº 558/16 

 

 

 Administrador responsável pela 

administração de carteiras de valores 

mobiliários e pela distribuição de cotas 

de fundos de investimento 

Administrador responsável pela 

implementação e cumprimento de 

regras, políticas, procedimentos e 

controles internos e pela gestão de risco 

Nome Cristiano Mathias Boccia Guilherme Figueiredo Siqueira Cunha 

Idade 44 anos 38 anos 

Profissão Engenheiro Administrador de Empresas 

CPF/MF 178.266.108-50 283.130.528-48 

Cargo Ocupado Administrador responsável pela 

administração de carteiras de valores 

mobiliários 

Administrador responsável pela 

implementação e cumprimento de regras, 

políticas, procedimentos e controles 

internos e pela gestão de risco 

Data da Posse 03/01/2012 05/08/2016 

Prazo do 

Mandato 

Indeterminado Indeterminado 

Outros cargos 

ou funções 

exercidos na 

empresa 

Não ocupa outros cargos na empresa Não ocupa outros cargos na empresa 
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ANEXO 3 

ao Formulário de Referência apresentado por Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos 

Ltda. nos termos da Instrução CVM nº 558/16 

 

Currículo de Cristiano Mathias Boccia 

administrador responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários  

e pela distribuição de cotas de fundos de investimento 

 

CURSOS CONCLUÍDOS 

1995  Graduação em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

2000  Master in Business Administration, na Universidade de Chicago, Estados Unidos 

 

APROVAÇÃO EM EXAME DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Jun/2012 Cadastrado como Administrador de Carteira perante a CVM  

 

PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS DURANTE OS ÚLTIMOS 5 ANOS 

Abril/2018 –  Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos Ltda. 

Atualmente Resultado do spin-off do time de private equity da América Latina da Graycliff Partners, a Bela Vista 

Investimentos administra fundos de investimento em participação 

  

 Managing Director 

− Definição da estratégia de investimento e sua implementação de fundo de investimentos direto 

em Private Equity geridos pela Bela Vista Investimentos 

− Execução, controle do portfólio de companhias investidas e desenvolvimento de relacionamento 

com essas companhias 

 

Dez/2011 –  Graycliff Partners Brasil Administradora de Recursos Ltda. 

Abril/2018 Resultado do spin-off do time de private equity do HSBC, a Graycliff administra fundos de 

investimento em participação 

  

 Managing Director 

− Desenvolvimento da área de fundos de private equity da Graycliff para America Latina 

− Captação de recursos para os fundos de private equity da Graycliff 

− Definição da estratégia de investimento e sua implementação de fundo de investimentos direto 

em Private Equity geridos pela Graycliff 

− Execução, controle do portfólio de companhias investidas e desenvolvimento de relacionamento 

com essas companhias 
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ANEXO 4 

ao Formulário de Referência apresentado por Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos 

Ltda. nos termos da Instrução CVM nº 558/16 

 

Currículo de Guilherme Figueiredo Siqueira Cunha 

administrador responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e 

controles internos e pela gestão de risco 

 

CURSOS CONCLUÍDOS 

2001  Graduação em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo 

da Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV) 

 

APROVAÇÃO EM EXAME DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Não há indicação 

 

PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS DURANTE OS ÚLTIMOS 5 ANOS 

Abril/2018 –  Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos Ltda. 

Atualmente Resultado do spin-off do time de private equity da América Latina da Graycliff Partners, a Bela Vista 

Investimentos administra fundos de investimento em participação 

  

 Managing Director 

− Originar novos investimentos 

− Liderar a análise e execução nas transações de private equity. 

− Liderar due diligence dos novos investimentos 

− Elaborar os relatórios periódicos de valoração das empresas do portfolio  

− Supervisionar o trabalho de gerentes e analistas 

− Execução, controle do portfólio de companhias investidas e desenvolvimento de relacionamento 

com essas companhias 

− Auxiliar no processo de captação de novos fundos 

 

Dez/2011 –  Graycliff Partners Brasil Administradora de Recursos Ltda. 

Abril/2018 Resultado do spin-off do time de private equity do HSBC, a Graycliff administra fundos de 

investimento em participação 

  

 Managing Director 

− Originar novos investimentos 

− Liderar a análise e execução nas transações de private equity. 

− Liderar due diligence dos novos investimentos 

− Elaborar os relatórios periódicos de valoração das empresas do portfolio  

− Supervisionar o trabalho de gerentes e analistas 

− Execução, controle do portfólio de companhias investidas e desenvolvimento de relacionamento 

com essas companhias 

− Auxiliar no processo de captação de novos fundos 
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ANEXO 5 

ao Formulário de Referência apresentado por Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos 

Ltda. nos termos da Instrução CVM nº 558/16 

 

CRISTIANO MATHIAS BOCCIA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 

22.714.819-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 

(“CPF/MF”) sob o nº 178.266.108-50, com escritório comercial na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, salas 241 a 244, Itaim Bibi, CEP 04533-014, na qualidade de administrador 

responsável perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pela administração de carteiras de valores 

mobiliários da Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos Ltda. (“Bela Vista”);  

 

Declara que (i) não possui acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições 

sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, 

pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, bem como não está inabilitado ou 

suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar 

pelos citados órgãos; (ii) 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; (iii) não está impedido de administrar seus 

bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa; (iv) não está incluído no cadastro de 

serviços de proteção ao crédito; (v) não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade 

administradora de mercado organizado; e (vi) não tem contra si títulos levados a protesto. 

 

São Paulo, 19 de março de 2019. 

 

 

 

___________________________________ 

Cristiano Mathias Boccia 



 

 

Formulário de Referência de Cristiano Mathias Boccia 

nos termos do Anexo 15-I da Instrução CVM nº 558 de 26 de março de 2016 

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro) 

 

INFORMAÇÕES REQUERIDAS PELA 

INSTRUÇÃO CVM 558/16 

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR 

CRISTIANO MATHIAS BOCCIA 

1. Declaração do administrador, atestando:  

a. que reviu o formulário de referência Anexo 1 ao presente Formulário de Referência 

b. que o conjunto de informações nele 

contido é um retrato verdadeiro, 

preciso e completo de seus negócios 

Anexo 1 ao presente Formulário de Referência 

2. Escopo das atividades  

2.1. Descrever detalhadamente as atividades de 

administração de carteiras de valores mobiliários, 

indicando, no mínimo: 

 

a. tipos e características dos serviços 

prestados (gestão discricionária, 

planejamento patrimonial, etc.) 

Prestação de serviços de administração de carteira 

de valores mobiliários, na categoria gestor de 

recursos 

b. tipos e características dos produtos 

administrados (fundos de investimento, 

clubes de investimento, carteiras 

administradas, etc.) 

Gestor de Fundo de Investimento em Participação 

c. ativos sob administração  Total em 31 de dezembro de 2018: R$ 

3.951.660,25 (três milhões, novecentos e 

cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta reais e 

vinte e cinco centavos) em apenas um fundo, GCP 

I - Fundo de Investimento em Participações – 

Empresas Emergentes. 

2.2. Descrever o perfil dos clientes, fornecendo 

as seguintes informações: 

 

Investidores qualificados: quatro 

Investidores não qualificados: não há 
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a. número de clientes (total e dividido 

entre investidores qualificados e não 

qualificados) 

Total: quatro 

b. número de clientes, dividido por:  

i. pessoas naturais Não há 

ii. pessoas jurídicas (não 

financeiras ou institucionais) 

Não há 

iii. instituições financeiras 
Não há 

iv. entidades abertas de previdência 

complementar 

Não há 

v. entidades fechadas de 

previdência complementar 

Não há 

vi. regimes próprios de previdência 

social 

Não há 

vii. seguradoras 
Não há 

viii. sociedades de capitalização e de 

arrendamento mercantil 

Não há 

ix. clubes de investimento 
Não há 

x. fundos de investimento Não há 

xi. investidores não residentes Quatro investidores  

xii. outros (especificar) Não há 

c. recursos financeiros sob administração 

(total e dividido entre investidores 

qualificados e não qualificados)  

Total em 31 de dezembro de 2018: R$ 

3.951.660,25 (três milhões, novecentos e 

cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta reais e 

vinte e cinco centavos) em apenas um fundo, GCP 

I - Fundo de Investimento em Participações – 

Empresas Emergentes. 
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d. recursos financeiros sob administração 

aplicados em ativos financeiros no 

exterior 

Não há 

e. recursos financeiros sob 

administração, dividido entre clientes: 

 

i. pessoas naturais 
Não há 

ii. pessoas jurídicas (não 

financeiras ou institucionais) 

Não há 

iii. instituições financeiras 
Não há 

iv. entidades abertas de previdência 

complementar 

Não há 

v. entidades fechadas de 

previdência complementar 

Não há 

vi. regimes próprios de previdência 

social 

Não há 

vii. seguradoras 
Não há 

viii. sociedades de capitalização e de 

arrendamento mercantil 

Não há 

ix. clubes de investimento 
Não há 

x. fundos de investimento 
Não há 

xi. investidores não residentes Quatro investidores estrangeiros, cada um com, 

respectivamente, 39.5%, 37.85%, 13.56% e 9.08% 

do total de cotas emitidas pelo único fundo gerido 

pela Bela Vista, com portfólio no montante de 

R$15.271.488,22 (quinze milhões, duzentos e 

setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais 

e vinte e dois centavos). 

xii. outros (especificar) Não há 

2.3. Fornecer o valor dos recursos financeiros 

sob administração, dividido entre: 
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a. ações R$0,00 

b. debêntures e outros títulos de renda 

fixa emitidos por pessoas jurídicas não 

financeiras 

R$0,00 

c. títulos de renda fixa emitidos por 

pessoas jurídicas financeiras 

R$0,00 

d. cotas de fundos de investimento em 

ações 

R$0,00 

e. cotas de fundos de investimento em 

participações 

R$0,00 

f. cotas de fundos de investimento 

imobiliário 

R$0,00 

g. cotas de fundos de investimento em 

direitos creditórios 

R$0,00 

h. cotas de fundos de investimento em 

renda fixa 

R$0,00 

i. cotas de outros fundos de investimento R$0,00 

j. derivativos (valor de mercado) R$0,00 

k. outros valores mobiliários R$0,00 

l. títulos públicos R$0,00 

m. outros ativos Total em 31 de dezembro de 2018: R$ 

3.951.660,25 (três milhões, novecentos e 

cinquenta e um mil, seiscentos e sessenta reais e 

vinte e cinco centavos). 

2.4. Fornecer outras informações que julgue 

relevantes 

 

3. Conhecimento e experiência  

3.1. Fornecer o currículo, contendo as seguintes 

informações: 

Anexo 2 ao presente Formulário de Referência 
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a. cursos concluídos Anexo 2 ao presente Formulário de Referência 

b. aprovação em exame de certificação 

profissional 

Anexo 2 ao presente Formulário de Referência 

c. principais experiências profissionais 

durante os últimos 5 anos, indicando: 

Anexo 2 ao presente Formulário de Referência 

i. nome da empresa 
Anexo 2 ao presente Formulário de Referência 

ii. cargo e funções inerentes ao 

cargo 

Anexo 2 ao presente Formulário de Referência 

iii. atividade principal da empresa 

na qual tais experiências 

ocorreram 

Anexo 2 ao presente Formulário de Referência 

3.2. Fornecer outras informações que julgue 

relevantes 

 

4. Remuneração 
 

4.1. Em relação a cada serviço prestado ou 

produto gerido, conforme descrito no item 2.1, 

indicar as principais formas de remuneração que 

pratica. 

A Bela Vista Investimentos Administradora de 

Recursos Ltda. (“Bela Vista Investimentos”) é 

remunerada pela Graycliff Partners LP em 

contraprestação ao serviço de gestão de ativos, 

com base em contrato de exportação de serviços; 

Cristiano é sócio da Bela Vista Investimentos 

Administradora de Recursos Ltda. 

4.2. Indicar, exclusivamente em termos 

percentuais sobre a receita total aferida nos 36 

(trinta e seis) meses anteriores à data base deste 

formulário, a receita proveniente dos clientes, 

durante o mesmo período, em decorrência de: 

 

a. taxas com bases fixas 0% 

b. taxas de performance 0% 

c. outras taxas 100% 

4.3. Fornecer outras informações que julgue 

relevantes 

Não há outras informações relevantes. 
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5. Contingências  

5.1. Descrever os processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais, que não estejam sob 

sigilo, em que figure no polo passivo, e sejam 

relevantes para seu patrimônio pessoal, ou que 

possam afetar seus negócios ou sua reputação 

profissional, indicando:  

Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais 

a. principais fatos Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais 

b. valores, bens ou direitos envolvidos1 Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais 

5.2. Descrever outras contingências relevantes 

não abrangidas pelo item anterior 

Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais 

5.3. Descrever condenações judiciais, 

administrativas ou arbitrais, prolatadas nos 

últimos 5 (cinco) anos em processos que não 

estejam sob sigilo, em que tenha figurado no polo 

passivo, e tenham sido relevantes para seu 

patrimônio pessoal, ou que tenham afetado seus 

negócios ou sua reputação profissional, indicando: 

Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais 

a. principais fatos Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais 

b. valores, bens ou direitos envolvidos Não figura no polo passivo de processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais 

6. Declarações adicionais do administrador, 

informando sobre: 

 

a. acusações decorrentes de processos 

administrativos, bem como punições 

sofridas, nos últimos  5 (cinco) anos, 

em decorrência de atividade sujeita ao 

controle e fiscalização da CVM, Banco 

Central do Brasil, Superintendência de 

Anexo 3 ao presente Formulário de Referência 

                                                           
1 Não é necessária avaliação do administrador a respeito da chance de perda ou do valor que acredita ser efetivamente devido 

em caso de eventual condenação.  
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Seguros Privados – SUSEP ou da 

Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar – PREVIC, 

incluindo que não está inabilitado ou 

suspenso para o exercício de cargo em 

instituições financeiras e demais 

entidades autorizadas a funcionar pelos 

citados órgãos 

b. condenações 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 

Anexo 3 ao presente Formulário de Referência 

c. impedimentos de administrar seus bens 

ou deles dispor em razão de decisão 

judicial e administrativa 

Anexo 3 ao presente Formulário de Referência 

d. inclusão em cadastro de serviços de 

proteção ao crédito 

Anexo 3 ao presente Formulário de Referência 

e. inclusão em relação de comitentes 

inadimplentes de entidade 

administradora de mercado organizado  

Anexo 3 ao presente Formulário de Referência 

f. títulos contra si levados a protesto Anexo 3 ao presente Formulário de Referência 
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ANEXO 1 

ao Formulário de Referência apresentado por Cristiano Mathias Boccia 

 nos termos da Instrução CVM nº 558/16 

 

 

CRISTIANO MATHIAS BOCCIA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 

22.714.819-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 178.266.108-50, com escritório 

comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, salas 241 a 244, Itaim 

Bibi, CEP 04533-014, na qualidade de administrador responsável perante a Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) declara que (i) reviu o formulário de referência apresentado nos termos da Instrução 

CVM nº 558/16 (“Formulário de Referência”) e; que (ii) o conjunto de informações nele contido é um 

retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, de seus negócios. 

 

São Paulo, 19 de março de 2019. 

 

 

___________________________________ 

Cristiano Mathias Boccia 
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ANEXO 2 

ao Formulário de Referência apresentado por Cristiano Mathias Boccia 

 nos termos da Instrução CVM nº 558/16 

 

Currículo de Cristiano Mathias Boccia 

administrador responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários  

e pela distribuição de cotas de fundos de investimento 

 

CURSOS CONCLUÍDOS 

1995  Graduação em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

2000  Master in Business Administration, na Universidade de Chicago, Estados Unidos 

 

APROVAÇÃO EM EXAME DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Jun/2012 Cadastrado como Administrador de Carteira perante a CVM  

 

PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS DURANTE OS ÚLTIMOS 5 ANOS 

Abril/2018 –  Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos Ltda. 

Atualmente Resultado do spin-off do time de private equity da América Latina da Graycliff Partners, a Bela Vista 

Investimentos administra fundos de investimento em participação 

  

 Managing Director 

− Definição da estratégia de investimento e sua implementação de fundo de investimentos direto 

em Private Equity geridos pela Bela Vista Investimentos 

− Execução, controle do portfólio de companhias investidas e desenvolvimento de relacionamento 

com essas companhias 

 

Dez/2011 –  Graycliff Partners Brasil Administradora de Recursos Ltda. 

Abril/2018 Resultado do spin-off do time de private equity do HSBC, a Graycliff administra fundos de 

investimento em participação 

  

 Managing Director 

− Desenvolvimento da área de fundos de private equity da Graycliff para America Latina 

− Captação de recursos para os fundos de private equity da Graycliff 

− Definição da estratégia de investimento e sua implementação de fundo de investimentos direto 

em Private Equity geridos pela Graycliff 

− Execução, controle do portfólio de companhias investidas e desenvolvimento de relacionamento 

com essas companhias 
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ANEXO 3 

ao Formulário de Referência apresentado por Cristiano Mathias Boccia 

 nos termos da Instrução CVM nº 558/16 

 

 

CRISTIANO MATHIAS BOCCIA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 

22.714.819-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 

(“CPF/MF”) sob o nº 178.266.108-50, com escritório comercial na cidade de São Paulo, Estado de São 

Paulo, na Rua Tabapuã, 1.123, salas 241 a 244, Itaim Bibi, CEP 04533-014, na qualidade de administrador 

responsável perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pela administração de carteiras de valores 

mobiliários da Bela Vista Investimentos Administradora de Recursos Ltda. (“Bela Vista”);  

 

Declara que (i) não possui acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições 

sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, 

pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, bem como não está inabilitado ou 

suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar 

pelos citados órgãos; (ii) 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; (iii) não está impedido de administrar seus 

bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa; (iv) não está incluído no cadastro de 

serviços de proteção ao crédito; (v) não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade 

administradora de mercado organizado; e (vi) não tem contra si títulos levados a protesto. 

 

 

São Paulo, 19 de março de 2019. 

 

 

 

___________________________________ 

Cristiano Mathias Boccia 


