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Apresentação 

Este questionário é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para 

Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). Ele tem o objetivo de auxiliar o administrador 

fiduciário no processo de contratação de gestores de recursos de terceiros para os fundos de 

investimento. 

 

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e 

passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos associados 

à prestação de serviço como também para garantir um padrão aceitável da instituição a ser 

contratada.  

 

O anexo ao questionário trata de informações específicas dos fundos de investimento. 

 

O administrador fiduciário poderá adicionar outras questões julgadas relevantes na forma de anexo 

a esse questionário. 

 

Este questionário deve ser respondido por profissional com poderes de representação, e qualquer 

alteração em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o preenchimento 

deste questionário deve ser enviada à instituição que contratou a prestação de serviço em até cinco 

dias úteis da referida alteração. 

 

Este questionário entrará em vigor em 09 de janeiro de 2020.  
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1. Informações cadastrais  

1.1 Razão social 

Constância Investimentos Ltda 

1.2 Nome fantasia 

Constância Investimentos 

1.3 
É instituição financeira ou instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil 
(“BCB”)? 

Sim 

1.4 
Quais são as autoridades regulatórias em que a gestora possui registro? Fornecer detalhe 
sobre os registros, tais como nome, data e nº de registro da atividade. 

Administração de Carteiras pelo Ato declaratório 10.610 de 24/09/2009 

1.5 Membro de associações de classe e/ou autorreguladoras? Quais? 

A empresa é signatária do código Administração de Recursos de Terceiros da Anbima. 
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1.6 É instituição nacional ou estrangeira? 

Nacional 

1.7 Possui filial? Em caso positivo, quantas e onde estão localizadas? 

N/A 

1.8 Endereço 

Rua Joaquim Floriano, 100 cj 141; Itaim Bibi, São Paulo/SP 

1.9 CNPJ 

10.626.543/0001-72 

1.10 Data de Constituição 

30/01/2009 

1.11 Telefones 

+55 (11) 3060-9000 

1.12 Website 

www.constanciainvest.com.br 

1.13 Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário 

Ivan Padilha – Diretor de Compliance 

1.14 Telefone para contato 

+55 (11) 3060-9000 

1.15 E-mail para contato 

ipadilha@constanciainvest.com.br 

2. Informações institucionais 

2.1 
Informar o quadro societário da gestora, incluindo os nomes dos principais sócios e 
respectivas participações (informar no mínimo, os sócios que possuem percentual de 
participação acima de 5%). 

Cassiano Augusto França Leme – 31,48%; 
Julio de Morais Erse – 21,44%; 
Bernardo Goldsztajn – 19,54%; 

2.2 Qual a estrutura empresarial do conglomerado ou grupo econômico? (Quando aplicável). 
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A Constância Participações (Holding) detém 99,893% da Constância Investimentos. Sendo as 
únicas empresas do grupo. 

2.3 
Fornecer o organograma da gestora (anexar resumo profissional dos principais 
executivos).  

 2.4 
A gestora é signatária dos Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA? Em 
caso afirmativo, citar o(s) Código(s). 

Sim, a empresa é aderente aos seguintes códigos: Código de Administração de Recurso de 
Terceiros – Gestão; Distribuição e Gestão de Patrimônio, Código para o programa de Certificação 
Continuada e Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas.     

2.5 A gestora é signatária do Código de Ética da ANBIMA? 

Sim. 

2.6 A gestora é signatária do PRI – Principles for Responsible Investment? 

Não 

2.7 A gestora é signatária de outros Códigos ou assemelhados? Caso seja, citar as instituições. 

Não 
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2.8 

Os principais executivos, conforme o item 2.3, detêm participação em outros negócios no 
mercado financeiro e de capitais ou atividades relacionadas à gestora? (Exceto no caso 
de participação em empresas ligadas). Em caso positivo, informar:  

I. CNPJ da empresa;  
II. percentual detido pelo executivo na empresa; e  

III. qual a atividade por ele desempenhada. 

Não 

2.9 

Informar se o conglomerado ou grupo econômico da gestora presta serviços de 
administração fiduciária, distribuição, consultoria, controladoria e custódia. Em caso 
positivo, descrever: 

I. a estrutura funcional de segregação e  
II. o relacionamento com a gestora. 

Sim, distribuímos os próprios fundos. 

2.10 Outras informações institucionais que a gestora julgue relevante (opcional).  

N/A 

3. Receitas e dados financeiros 

3.1 

Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da gestora. Informar 
os últimos 5(cinco) anos. 

Ano 
Patrimônio sob 
gestão (posição em 
31/Dez) 

Número de pessoas que trabalham 
na gestora 

Número de 
portfólios sob 
gestão 

2015 R$ 148.431 9 4 

2016 R$ 87.440 8 3 

2017 R$ 788.776.827 14 61 

2018 R$ 1.044.512.915 20 124 

2019 R$ 1.573.401.175 20 117 

2020(jun) R$ 2.054.742.007 20 122 

3.2 

Tipologia dos portfólios sob gestão (sem dupla contagem – excluir estrutura Master Feeder). 

FUNDOS Nº % Carteira 

Domicílio local 8 68,7 

Domicílio em outro país   
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Clubes de Investimento Nº % Carteira 

   

 

Carteiras Nº % Carteira 

Domicílio Local 39 2,2% 

Carteira de Investidor Não 
Residente 

74 29,1% 

3.3 

Como os ativos sob gestão estão divididos conforme as seguintes categorias de fundos de 
investimento: 

Tipo Nº Exclusivos/Reservados % Total 

Renda Fixa 1  0,81 

Multimercado 3  1,78 

Cambial    

Ações 4  66,09 

FIDC    

FIP    

FIEE    

FII    

Fundo de Índice (ETF)    

Outras categorias 113  31,32 

3.4 
Atualmente, qual é o percentual do montante sob gestão que são originados 
especificamente de aplicações da própria gestora (incluindo controladores, coligadas, 
subsidiárias, seus sócios e principais executivos)? 

0,34% 
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4. Recursos humanos 

4.1 Quais são as regras de remuneração ou comissionamento dos profissionais e associados? 

Nossa política de remuneração alinha os interesses de executivos e sócios com os interesses de 
médio e longo prazo de nossos clientes, ao adotar incentivos de longo prazo como bônus retidos 
e compra de participação societária. 
Entendemos que os maiores riscos de desalinhamento de interesses ocorrem quando há 
incentivos econômicos relevantes para obtenção de resultados de curto prazo.  Nosso sistema de 
remuneração caminha no sentido oposto, ao proporcionar incentivos de médio e longo prazo e a 
construção de valor por meio da acumulação de participação societária. 
Em primeiro lugar, fazemos uma importante separação entre remuneração executiva e 
dividendos dos quotistas. A remuneração variável de curto prazo é calculada com base no 
resultado global da empresa, sobre bases pré-determinadas, nunca sobre resultados de linhas 
específicas de receita. 
Quanto maior o resultado atingido, maior a proporção paga como dividendos proporcionais aos 
quotistas e menor a participação dos executivos, de forma muito análoga ao funcionalmente de 
uma Sociedade Anônima.  Dessa forma, os resultados obtidos não são destinados diretamente a 
executivos relacionados ao produto A ou B. 
Acima de determinados patamares, parte da remuneração variável é retida na empresa por um 
período de três anos, parcela essa que é sacrificada em caso de saída. 
Dispomos de um programa que permite que executivos ascendam ao quadro societário (e dentro 
dele). Com base em avaliações por mérito, pode ser conferido a um executivo o direito de adquirir 
participação na empresa - sempre usando critérios de preço com referência a um valor 
econômico.  Esta é a única forma de ganhar acesso à distribuição de lucros proporcional, que tem 
uma participação determinante quanto mais bem sucedida é a empresa. 

4.2 Quais são os mecanismos de retenção de talentos usados pela gestora? 

Além do modelo de remuneração acima descrito, a ausência de limite superior para o 
compartilhamento de resultados, a empresa se esforça por prover um ambiente positivo de 
trabalho no qual os profissionais juniores possam se desenvolver rapidamente através do 
trabalho direto com os membros mais seniores da equipe e assumindo um grau elevado de 
responsabilidade na condução dos negócios da empresa.  Acreditamos que nossa equipe valoriza 
seu papel na organização.   

4.3 

Existe programa para treinamento, desenvolvimento e certificação profissional dos 
profissionais/associados? Descreva, de forma sucinta, inclusive, com relação ao controle e 
monitoramento dos profissionais certificados.  
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Sim, a Constância adota um treinamento continuado com base no código de conduta da empresa, 
também existe um treinamento à prevenção de lavagem de dinheiro a todos envolvidos com a 
captação de clientes. Não há política formal de treinamentos para outras funções, no entanto, os 
membros da equipe são constantemente encorajados a ampliarem seu desenvolvimento através 
da discussão, leituras e eventualmente cursos e certificações externas. 
Os principais certificados dos profissionais da equipe são: 
Julio Erse: Gestor de Carteiras/CVM; CGA Isento 
Cassiano Leme: Gestor de Carteiras/CVM; CGA Isento; MBA/Columbia University 
Luiz Fernandes: CPA-20 
Rogério Oliveira: Mestrado/IMPA; Doutorado/Puc-Rio – University of Chicago 
Maurício Gallego: Engenheiro de Produção/USP; Gestor de Carteiras/CVM; CGA Isento; CFP 
Arnold Veldhorst: Mestrado/Utrecht University; Doutorado/Roskilde University; Pós-
doutorado/USP 
Ivan Padilha: MBA/Thunderbird University; Consultor de Valores Mobiliários/APIMEC 
Rogério Almeida: CPA-20 
Daniel Abramovay: CPA-20 

4.4 De que forma o desempenho dos gestores é avaliado? 

O desempenho dos fundos e dos gestores é avaliado em comparação aos benchmarks de mercado 
relevantes por estratégia, por benchmarks proprietários desenvolvidos pela empresa e contra o 
desempenho dos modelos sistemáticos em produção internamente (quando aplicável). 

4.5 
A instituição adota treinamento dos colaboradores e empregados em Prevenção à Lavagem 
de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (“PLDFT”)? Em caso positivo, descreva a 
metodologia e periodicidade aplicadas. 

Sim, a Constância adota treinamento periódicos aos seus colaboradores em PLDFT. A metodologia 
adotada são apresentações e seminários periódicos de temas relacionados ao assunto. A 
periodicidade dos treinamentos não pode ultrapassar 1 ano. Vale ressaltar que dado a relevância 
do assunto, procuramos realizar treinamentos a cada semestre. 

4.6 
Descreva os treinamentos elaborados junto aos colaboradores para prevenção e detecção 
de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.). 

O treinamento de práticas ilícitas de trading se baseia no manual de Investimentos Pessoais. Para 
a detecção dessas práticas, procuramos realizar auditorias esporádicas que incluem a solicitação 
de extratos pessoas nas corretoras/CBLC, assim como a consulta da lista de acionistas das 
empresas. 

5. Informações gerais 

5.1 Existem planos de expansão ou mudança de estratégia? Descreva. 
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A sede da empresa mudou-se para um novo endereço em dezembro de 2018, junto com essa 
mudança, houveram importantes investimentos em equipamentos de TI e sistemas de controle.  
Nos últimos dois anos a empresa iniciou dois novos produtos: Constância Absoluto FIM e 
Constância Previdenciário. Ambos produtos representam uma extensão natural das metodologias 
empregadas nos produtos de ações. Planejamos ainda introduzir um produto “Long-Bias” e um 
produto internacional que se basearão em extensões das estratégias atuais. 

5.2 
Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da 
gestora (instalações, profissionais hardware e software). 

Em relação aos ativos sob gestão, estamos preparados para aumentos substanciais com a equipe 
atual.  Valores estimados acima de 5 bilhões de reais. 

5.3 
A gestora é objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída? (Anexar 
relatório mais recente). 

Sim, em setembro de 2019 a empresa recebeu o rating QG3+ da Austin Ratings. A próxima revisão 
está programada para ocorrer em setembro de 2020. 

5.4 
Com base nos últimos 05 (cinco) anos, a gestora já recebeu alguma premiação por 
publicações ou entidades no que tange à qualidade e ao histórico de gestão? Quais? 

Sim.  
Constância Fundamento FIA - Investidor Institucional - Renda Variável - Alpha Valor- Abril/16 
Constância Fundamento FIA - Investidor Institucional - Renda Variável - Alpha Valor- Abril/17 
Fundo 5 estrelas do Ranking Luz soluções Financeiras – Ações Alpha Valor - 2018 
Constância Fundamento FIA – Fundo 5 Estrelas Morningstar - Renda Variável - jun/20 

6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito 

6.1 
Descreva a estrutura de análise econômica, de pesquisa e de crédito da gestora, conforme 
segmento, quando aplicável (anexar resumo profissional). 
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A equipe de análise da empresa é composta de três áreas: 
 
Modelagem e Risco: 
• Desenvolve estratégias sistemáticas com base em fatores de risco 
• Testa estratégias sistemáticas com foco em retorno e risco 
• Desenvolve controles de risco 
• Pesquisa estratégias de hedge 
 
Análise fundamentalista: 
• Acompanha um universo de empresas  
• Desenvolve teses de investimento e busca oportunidades de alto potencial 
• Incorpora expectativas futuras ao processo de investimento 
• Analisa oportunidades de arbitragem 
 
Implementação computacional: 
• Desenvolve e mantém códigos os computacionais das estratégias sistemáticas 
• Estrutura e mantém bancos de dados 
• Zela pela integridade e consistência da integração dos códigos e bancos de dados usados pela 

empresa 
• Produz relatórios de estratégia e de risco 
• Produz os relatórios que dão base para emissão de ordens de rebalanceamento das 

estratégias sistemáticas 

6.2 
A estrutura de análise econômica e de pesquisa inclui pesquisa de temas ASG – ambientais, 
sociais e de governança corporativa? Como estas questões são consideradas durante o 
processo de decisão de investimento?  Descreva. 

O acompanhamento sistemático de empresas não inclui temas ASG diretamente.  Contudo, os 
indicadores agrupados no fator de risco Qualidade capturam, de forma indireta, questões 
relativas a temas ASG, tais como estabilidade de margens, rentabilidade sobre capital investido, 
estrutura de capital, etc. 
A análise fundamentalista de empresas leva em conta aspectos de governança corporativa, 
incluindo passivos contingentes, riscos ambientais e regulatórios e reputação dos 
administradores. 

6.3 Descreva as principais mudanças na equipe de análise nos últimos 05 (cinco) anos. 

 Arno Veldhorst, responsável por Implementação Computacional ingressou na empresa em 
2017.  Rodrigo Ghosn, analista de empresas, deixou a empresa em 2016.  Marcello Paixão, 
Diretor de Alocação, deixou a empresa em dezembro de 2019  

6.4 Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções? 

Todas as decisões de investimentos são realizadas somente após análise conduzida internamente.  
O gestor e os analistas se utilizam de análises de terceiros como subsídio adicional e 
complementar o seu trabalho de análise próprio.   
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6.5 
Caso utilize research próprio, quais ferramentas de análise são utilizadas no processo 
decisório? Esta equipe trabalha exclusivamente para o buy side ou também produz 
relatórios e informações para outros (sell side)? 

A equipe de análise da empresa trabalha exclusivamente para o buy side.     

6.6 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise? 

Utilizamos Bloomberg e Economática. 

7. Gestão de recursos 

7.1 Descreva as principais mudanças na equipe de gestão nos últimos 05 (cinco) anos.  

Júlio Erse foi nomeado Diretor de Gestão em 17/04/2017. 
Em 14/12/2018 Maurício Gallego ingressou na equipe de Gestão. 
Em 06/06/2019 foi formalizada, para efeitos regulatórios, o organograma da Diretoria de 
Gestão, composta por Júlio Erse (Diretor), Maurício Gallego e Gustavo Akamine. 

7.2 
Descreva procedimentos e/ou políticas formais de seleção e acompanhamento de 
fornecedores e/ou prestadores de serviço relacionados à atividade de gestão de 
recursos/distribuição, incluindo as corretoras. 

A seleção de fornecedores segue as normas de nossa política de seleção de prestadores de 
serviços. 
Mais especificamente, a seleção e acompanhamento das corretoras é pautado no questionário 
de Due Dilligence da Anbima e em um ranking com atribuições de notas para diversos itens 
como: (i) custo de execução de negociação, (ii) acesso a empréstimo e doação de ativos, (iii) 
eficiência na execução, (iV) solidez financeira e reputação. 

7.3 Descreva o processo de investimento. 

Utilizamos um processo sistemático de mapeamento do mercado acionário para rastreamento de 
oportunidades.  Este processo é calcado na construção de um ranking de ações baseado no 
conceito de fatores de risco e utiliza banco de dados e metodologia estatística proprietária. 
A construção do ranking leva em conta indicadores fundamentalistas e técnicos, agrupados nas 
seguintes famílias: Valor, Qualidade, Momentum, Crescimento e Baixo Risco. 
Quanto à análise fundamentalista, procuramos identificar ações cujo preço de mercado apresente 
uma divergência significativa em relação ao que acreditamos ser o valor intrínseco de médio-
prazo da empresa. Tal estimativa é produzida com base em análise dos ativos da empresa e de 
suas perspectivas de rentabilidade futuras, levando-se em conta as características do mercado de 
atuação da empresa, seu modelo de negócios e sua posição competitiva. O valor intrínseco pode 
também ser visto sob a ótica do valor que um comprador estratégico plenamente informado se 
disporia a pagar pela empresa em questão. Nossa análise é integralmente produzida 
internamente e se apoia em modelagem financeira, entrevistas com os administradores das 
empresas e consultas com especialistas setoriais quando cabível. 
Na área de derivativos, utilizamos modelos e bases de dados proprietárias para a avaliação de 
opções. 
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7.4 
Como é controlado o prazo médio dos títulos de fundos de longo prazo, para fins de sua 
classificação tributária? 

A equipe de gestão controla o prazo médio dos títulos pelos sistemas de gestão. O time de 
operações faz uma dupla checagem através do sistema utilizado para controles de carteiras. 

7.5 
Descreva os critérios adotados para distribuição do envio de ordens entre as corretoras 
aprovadas, incluindo o limite de concentração de volume de operações por corretora, se 
houver. 

Não existe um critério pré-definido para a execução de ordens. A empresa leva em consideração 
custo de execução, qualidade da execução e capacitações específicas em relação a determinados 
tipos de ativos. 

7.6 
Como são avaliados ativos no exterior, quando aplicável? Descrever como é realizado o 
controle e o processo de acompanhamento. 

Os ativos no exterior são avaliados de uma perspectiva fundamentalista utilizando critérios 
análogos aos descritos acima. 

8. Distribuição 

8.1 

A gestora realiza distribuição dos fundos sob sua responsabilidade? Se sim, descreva os 
procedimentos adotados referentes aos processos de:  

I. verificação dos produtos ao perfil do cliente (Suitability);   
II. conheça seu cliente (KYC);  

III. PLDFT; e  
IV. cadastro de cliente. 

Sim, a gestora distribui os próprios fundos, além de trabalhar com distribuidores terceiros. 
Para verificar o perfil do cliente, é adotado um questionário com 12 ítens que gera uma 
pontuação. Com essa pontuação o perfil do cliente é definido dentre 5 categorias (Conservador, 
Moderado, Balanceado, Arrojado e Agressivo). 
Investidores enquadrados com Qualificados ou Profissionais (incluindo a maioria dos 
investidores institucionais) são dispensados da necessidade de preencher o questionário de 
suitability. 
Quanto ao KYC, também adotamos um questionário para conhecer informações do cliente que 
sejam suficientes para entender sua situação patrimonial e esclarecer como esse patrimônio foi 
amealhado. 
No PLDFT, além do questionário de KYC, utilizamos o sistema AML para checar possíveis 
situações que possam configurar lavagem de dinheiro e/ou terrorismo. 
Para o cadastro de clientes, utilizamos o material padrão dos administradores dos nossos 
fundos. 

8.2 
A gestora terceiriza alguma atividade relacionada à distribuição? Se sim, descreva as 
atividades, bem como o nome e o CNPJ do(s) terceiro(s) contratado(s). 
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Distribuidores (conta e ordem): 
Ativa – 33.775.974/0001-04 
Azimut – 18.684.408/0001-95 
Banco BTG – 30.306.294/0001-45 
Banco Daycoval – 62.232.889/0001-90 
CM Capital Markets – 02.685.483/0001-30 
Easynvest – 62.169.875/0001-79 
Genial – 27.652.684/0001-62 
Mirae - 12.392.983/0001-38 
Modal DTVM – 05.389.174/000-1/92 
Necton – 52.904.364/0001-08 
Nova Futura – 04.257.795/0001-79 
Órama – 13.293.225/0001-25 
PI – 03.502.968/0001-04 
Somma – 05.563.299/0001-06 
Terra – 03.751.794/0001-13 
Toro – 29.162.769/0001-98 
Warren – 92.875.780/0001-31 
XP – 02.332.886/0001-04 
 
Agentes Autônomos: 
ADD Investments – 10.626.543/0001-72 
Estoril – 20.180.435/0001-72 
Faros – 13.194.658/0001-23 
Gruppo – 07.133.162/0001-47 
IWM – 25.531.415/0001-12 
Legan Partners – 19.176.687/0001-49 
Performe – 10.819.611/0001-10 
TNA – 06.304.531/0001-54 
Vethor – 11.789.756/0001-88 

8.3 

Como é feita a prospecção de clientes/distribuição de fundos? Detalhar o processo de 
captação realizado pela instituição. Exemplos: Indicação de clientes, prospecção. Qual o 
perfil dos clientes? (segmento e categoria do investidor). Exemplo: Varejo, Corporate, PJ, 
Investidor profissional, Qualificado? 

 A prospecção de clientes é feita de acordo com seu perfil.  Para pessoas físicas e jurídicas, o meio 
mais comum é a indicação de clientes por relacionamento pessoal. Para clientes institucionais 
(RPPS, Fundos de Pensão, Plataformas de Distribuição, Seguradoras, entre outros), o processo 
conta principalmente com a participação em eventos de classe/associações e visitas com 
explicações técnicas sobre o processo de gestão. 

8.4 

Descreva a estrutura operacional da gestora, voltada para a atividade de distribuição, 
incluindo sistemas de controle de movimentação (aplicação e resgate), critérios para 
execução das ordens e registro das solicitações, bem como o seu arquivamento e forma de 
proteção. 
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A Constância conta com o sistema Phibra para controlar as movimentações. Ordens são 
executadas somente após a devida solicitação pelo cliente ou o distribuidor. Todas as ordens 
são arquivadas nos servidores e/ou e-mails por pelo menos 5 anos. Tais arquivos são protegidos 
conforme nossos códigos de TI/cyber security.  

9. Risco 

9.1 Descreva as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 05 (cinco) anos. 

Entrada do sócio Rogério Oliveira em substituição ao sócio Cassiano Leme como o responsável 
por Risco. 

9.2 
Quais são os relatórios de riscos, com que frequência são gerados e o que contêm estes 
relatórios? 

São gerados relatórios de risco das carteiras diariamente. Esses relatórios contêm dentre outras 
as seguintes métricas de risco: VaR, Stress, exposição, volatilidade, draw down. 

9.3 
Descreva como cada operação de crédito é analisada, aprovada e monitorada? Descreva a 
segregação entre as atividades. 

A empresa analisa risco de crédito de emissores utilizando critérios de análise fundamentalista 
análogos aos utilizados para análise de ações. A gestora se limita a investir em instrumentos que 
tenham sido objeto de amplo due diligence, tais como: 
(i) Ofertas públicas iniciais e secundárias de valores mobiliários, registradas de acordo com as 
normas emitidas pela CVM; 
(ii) Ofertas públicas de esforços restritos, dispensadas de registro de acordo com as normas 
emitidas pela CVM; 
(iii) Ativos e valores mobiliários admitidos à negociação em bolsa de valores, de mercadorias e 
futuros, ou registados em sistema de registro, custódia ou de liquidação financeira, devidamente 
autorizados em seus países de origem e supervisionados por autoridade local reconhecida; 
(iv) Ativos e valores mobiliários cuja contraparte seja instituição financeira ou equiparada; e 
ativos e valores mobiliários de mesma natureza econômica daqueles acima listados, quando 
negociados no exterior, desde que (a) sejam admitidos à negociação em bolsa de valores, de 
mercadorias e futuros, ou registrados em sistema de registro, custódia ou de liquidação 
financeira, devidamente autorizados em seus países de origem e supervisionados por autoridade 
local reconhecida pela CVM, ou (b) cuja existência tenha sido assegurada por terceiros 
devidamente autorizados para o exercício da atividade de custódia em países signatários do 
Tratado de Assunção ou em outras jurisdições, ou supervisionados por autoridade local 
reconhecida pela CVM.   

9.4 
Como são analisadas as garantias das operações e quais os critérios utilizados (análise de 
formalização, execução, etc)? Há reavaliação periódica da qualidade do crédito e de suas 
garantias? Qual sua periodicidade?  

A revisão da qualidade dos ativos de crédito adquiridos pelos fundos 555 deve ser no mínimo 
anual, sendo tão mais frequente quanto maior o risco dos devedores/emissores, sendo 
formalizada a frequência via Comitê de Investimentos. 
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9.5 
As questões e riscos ASG – ambientais, sociais e de governança corporativa – são 
considerados na análise de risco de crédito? (Exemplos: perda de licença ambiental, 
corrupção, envolvimento em casos de trabalho escravo ou infantil, etc.). 

A análise de crédito desenvolvida leva em conta fatores de risco ASG, pois esses se refletem em 
riscos de negócio tais como descontinuidade de negócio, passivos contingentes e qualidade da 
alocação de capital. 

9.6 
A gestora, independentemente do critério de apreçamento, possui algum procedimento 
ou estratégia no caso da iminência ou ocorrência de eventos de inadimplência? Descreva. 

Caso a caso a gestora tomará as medidas que julgar cabíveis no sentido de maximizar o resultado 
econômico para os cotistas de seus fundos, incluindo a venda do ativo, participação de processo 
de recuperação judicial, execução de garantias e quaisquer outras medidas cabíveis e permitidas 
pela legislação vigente 

9.7 
A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as 
atividades atuais, organograma e a qualificação dos profissionais. 

Não, a empresa se utiliza de área de tecnologia terceirizada. 

9.8 
Descreva os procedimentos de verificação de ordens executadas e de checagem das 
posições das carteiras. 

A empresa utiliza um sistema de pre trade compliance que tem capacidade de barrar qualquer 
ordem que extrapole os limites internos e regulatórios dos fundos. As ordens são alocadas pelo 
preço médio já na execução delas, conforme critérios pré determinados. Utilizamos um sistema 
internacional de grande reputação, utilizado por grandes gestoras no mundo, chamado Enfusion. 
Utilizamos a corretora Bradesco como carrying broker, diminuindo consideravelmente qualquer 
risco operacional e de contra-parte. 
As ordens são inseridas eletronicamente no sistema Phibra. A área operacional compara essas 
ordens com o que é enviado pelas corretoras ao final do dia e corrige qualquer divergência, seja 
ajustando erros do trader, seja devolvendo ordens não executadas. O mesmo backoffice é o 
responsável por checar as carteiras disponibilizadas diariamente pelo administrador em busca de 
possíveis divergências 

9.9 
Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Em caso positivo, qual a política de 
escuta das gravações? 

Sim existe um sistema de gravação de ligações. Em caso de divergências/conflitos, o Comitê 
executivo tem autorização para escutar as gravações e tomar as devidas providências 

9.10 
Descreva os procedimentos de back-up e redundância de informações, desktops e 
servidores (para back-up, cite especificamente a periodicidade, local e prazo de 
armazenamento). 
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A Constância possui 2 (duas) estruturas de backups feitos de maneira incremental, onde apenas 
os arquivos novos ou modificados desde o último backup são transmitidos. Neste modelo, o 
espaço necessário para armazenamento dos arquivos é menor com rápido tempo de execução. 
Na primeira estrutura, o backup é feito diariamente as 22:00h, de maneira automática, em HD 
externo, mantendo o histórico de uma semana de dados armazenados, garantindo rápida 
recuperação em caso de desastre no equipamento local. O teste deste backup é feito 
mensalmente. Na segunda estrutura, o backup é feito automaticamente as em um site externo 
com manutenção do histórico de dados por versões através do serviço IBackup, garantindo a 
continuidade dos negócios em caso de desastre do ambiente. Para restaurar as informações, o 
responsável utiliza um notebook destinado ao Plano de Continuidade de Negócios e acessa o site 
externo através de login e senha, baixando as pastas e arquivos necessários. O teste deste backup 
é feito mensalmente, realizando-se a rotina de operação e controle prevista no processo padrão. 
Todos os dados relativos à atividade da empresa são armazenados no servidor de dados para 
garantir a execução dos backups.    

9.11 Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico) 

O rack que acomoda os servidores internos é trancado e acessado somente por pessoas 
autorizadas com controle por biometria. O acesso lógico a nossa rede interna requer a criação de 
um usuário e respectiva senha. A criação de usuários requer aprovação de um diretor. Existem 
hierarquias diferentes de acesso por usuário. 

 
9.12 

Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade dos 
servidores, links de internet e telefonia etc. 
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A estrutura da Constância é composta por:  
Servidores 
- 1 Servidor 210-ALNH-43KV#730.. SERVIDOR DELL POWEREDGE R740/INTEL 4114, 2X RAM 64GB, 
6X HD 1.2TB, DVD/-RW, OME SERVER CONFIG MGMT (AD, DHCP, DNS, Servidor de arquivos) 
- 1 Servidor de aplicativos (Banco de dados - Xeon SixCore + 16Gb RAM + 2HD 1Tb 
- 1 Servidor de arquivos (Aplicação) - Xeon SixCore + 16Gb RAM+ HD 4Tb  
Desktops 
23 desktops de diversas marcas todos com disco SSD, sendo 1 deles de contingência. 
Laptops 
3 laptops Dell 
No-break 
No-break 6Kva central com capacidade para 1 hora e meia para todas as máquinas. 
No-Break 1.5 Kva para o rack dos servidores para 1 hora e meia. 
O Prédio onde fica a Constância possui gerador para todas as áreas. 
Wifi 
2 - Wifi AP 55W sophos 
Rede exclusiva para visitantes sem acesso à rede local. 
Links 
Temos 2 links de internet: Link dedicado Mundivox 100 Mb para toda a empresa e um Vivo de 
300 Mb como redundância.  
Telefonia 
Sistema de telefonia com gravação IPForce e mais duas linhas analógicas da Vivo para operar caso 
ocorra necessidade de contingência. 
Back-up 
- Backup em Disco Externo -Rotina de Backup diário (DFS) 
- Backup Remoto em DataCenter 

9.13 A gestora possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus? 

A Constância opera com os seguintes sistemas: 
Email 
 - Email Externo Exchange  - Office 365 com filtros de Antispam e Antivirus 
Rede  
- Rede Gigabit 
 - Firewall Sophos UTM com Loadbalance 
Antivirus 
- Sophos Protection 

9.14 
São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de sistemas? 
Com que frequência? 

Sim, são realizados bimestralmente. 
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10. Compliance e controles internos  

10.1 
A gestora adota procedimentos de monitoramento contínuo das regulamentações e 
autorregulamentação aplicáveis ao seu segmento de atuação com execução de ações 
preventivas e corretivas? Em caso positivo, descreva os procedimentos adotados.  

A gestora semanalmente procura nos principais órgãos de regulação e autoregulamentação por 
novos atos, decretos, ofícios entre outros e aplica as adota as devidas medidas para adequação. 
Não obstante esse controle, a empresa também possui um contrato permanente com um 
escritório de advocacia que monitora esses itens. 

10.2 
Descreva os procedimentos adotados pela gestora para controlar a faixa de preços dos 
ativos e valores mobiliários negociados para os fundos de investimento sob sua gestão. 

A gestora gera apreçamento próprio de ativos que possam ter controvérsias (opções, swaps, 
títulos de renda fixa), e caso eles fiquem fora de um determinado túnel, a operação não deve 
ser executada. 

10.3 
Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas 
atualizações, pelas profissionais que trabalham na gestora. 

A Constância possui um Código de Ética e Conduta que tem como objetivo estabelecer os 
princípios, conceitos e valores que orientam o padrão de atuação dos funcionários e estagiários. 
O colaborador assina um termo de ciência na contratação, atestando que recebeu o Manual 
Compliance, Conduta e Ética e que concorda segui-lo.     

10.4 Descreva como é realizado o monitoramento da política de investimentos pessoais. 

O Colaborador poderá manter posições próprias em títulos, bem como adquirir cotas de Fundos 
de Investimento e Clubes de Investimentos, inclusive dos administrados pela Constância, desde 
que não sejam realizadas operações de day trade. Quaisquer operações em ações e opções de 
ações exigirão aprovação prévia de um diretor. É vedado ao Colaborador ser remunerado por 
administrar recursos de terceiros a não ser através da própria Constância, sejam eles parentes, 
amigos ou pessoas com qualquer outra espécie de vínculo. O Colaborador não poderá 
conscientemente atuar como contraparte, direta ou indiretamente, em negócios com carteiras 
que administre. O Colaborador fica obrigado a, sempre que detectar toda e qualquer situação de 
Conflito de Interesse, conforme acima definido, ainda que potencial, não realizar a operação. 
O monitoramento é feito com a eventual checagem de extratos dos colaboradores nas corretoras 
e CBLC. 

10.5 
Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da 
gestora? 

Sim, através do fundo Constância Covilhã FIC que é aberto somente para colaboradores e seus 
familiares.  Esse FIC recebe reversão total de taxa de performance e 85% da taxa de 
administração.  Essa reversão é calculada de forma a garantir que investidores do público 
interno arquem com todos os custos proporcionais de cada fundo (administração, custódia, 
reguladores, custos administrativos, jurídicos, auditoria, etc.), mas não com o serviço de gestão 
realizado pela empresa. 
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10.6 
Descreva os procedimentos de monitoramento implementados para prevenção e 
detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.). 

O monitoramento é feito com a eventual checagem de extratos dos colaboradores nas corretoras 
e CBLC. 

10.7 
Descreva os procedimentos adotados para PLDFT no processo de seleção e alocação e 
monitoramento na negociação de ativos. 

A Constância somente negocia títulos registrados na CBLC/SELIC/CETIP. Não obstante, existe 
sempre uma análise fundamentalista para a aquisição/negociação dos ativos. 

10.8 
Caso a gestora desenvolva outras atividades, descreva sua política de chinese wall, 
informando como se dá a proteção de informações entre departamentos e os potenciais 
conflitos de interesse advindos das diferentes atividades. 

A empresa segrega fisicamente a área de Gestão de fundos da área de Gestão de Patrimônio. 
Tal segregação também se de aplica aos arquivos digitais. 

10.9 
Descreva as regras e procedimentos de monitoramento das operações realizadas fora de 
plataformas eletrônicas de negociação, enfatizando estabelecimento de preços e fontes 
de referência utilizadas. 

Executamos operações de títulos públicos,  swaps e algumas estratégias com opções por telefone 
ou por escrito diretamente às mesas de corretoras e fora de plataformas online de negociação. 
Títulos Públicos: são usados preços de referência de negociação no dia, assim como preços de 
marcação a mercado na carteira pelo administrador. 
Swaps: a ponta passiva e os custos são previamente acordados com bancos e a ponta ativa e 
fornecida pelo banco observando o preço de mercado do ativo no momento da execução. 
Opções: Por iniciativa da gestora pedimos um preço para uma estrutura com opções para as 
carteiras por escrito para corretoras e Bancos. O preço fornecido é avaliado pelos gestores 
observando a marcação a mercado no administrador, os preços no mercado de cada opção (se 
houver) e as curvas de apreçamento da gestora para determinar se o preço é atrativo. 
Toda operação executada é checada comparando os preços combinados com executados em 
planilhas de gestão. 

10.10 
Como é verificado a adesão dos limites de risco, limites legais ou regulamentares das 
posições dos fundos sob gestão da gestora? A gestora utiliza algum agente externo? (Ex.: 
consultoria) 

A Constância utiliza-se do sistema enfusion que tem a capacidade de barrar qualquer ordem que 
extrapole os limites internos e regulatórios (pre trade compliance). Para cada fundo são 
incluídos todos os parâmetros de risco, legais e regulamentares de modo que o sistema vede 
qualquer operação não permitida pela legislação e/ou regulamento.  Os parâmetros são 
incluídos de modo a emitir avisos prévios aos limites definidos pelo comitê de risco para cada 
fundo. 
Adicionalmente, todas as carteiras são checadas diariamente pelo sistema phibra, onde todos os 
limites são monitorados (pos trade Compliance). 

10.11 
Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou 
atuação dos sócios ou executivos em outros negócios, bem como de sua eventual 
participação em conselhos fiscais e de administração. 
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N/A 

10.12 
A gestora recebe comissões/remuneração (rebate) pela alocação em ativos e valores 
financeiros? Quais as regras?  

Não 

11. Jurídico 

11.1 
Descreva como são tratadas as questões jurídicas e legais da gestora (departamento 
jurídico próprio ou consultoria de terceiros). 

Utilizamos consultoria de terceiros 

12. Anexos ou endereço eletrônico 

 Anexo ou link 

12.1 
Resumo profissional dos responsáveis pelas áreas e 
equipe de gestão 

Anexo 

12.2 Código de ética e conduta 
https://constanciainvest.com.br/wp-
content/uploads/2020/01/20190101-
Manual-de-Conduta.pdf 

12.3 
Manual/Política de Exercício de Direito de Voto 
(Proxy Voting) 

https://constanciainvest.com.br/wp-
content/uploads/2020/01/20191128-
Pol%C3%ADtica-de-voto.pdf 

12.4 Relatório de Rating Anexo 

12.5 Manual/Política de Liquidez Anexo 

12.6 
Manual/Política de Suitability (caso a gestora realize 
distribuição de cotas dos fundos geridos) 

Anexo 

12.7 Formulário de referência 

https://constanciainvest.com.br/wp-
content/uploads/2020/03/Formulario-
de-Referencia-base-31-12-2019-
Constancia-V1.pdf 

12.8 Manual/Política de controles internos e compliance 
https://constanciainvest.com.br/wp-
content/uploads/2020/01/20170717-
Manual-de-Controles-Internos.pdf 

12.9 Manual/Política de gestão de risco Anexo 

12.10 Manual/Política de investimentos pessoais 
https://constanciainvest.com.br/wp-
content/uploads/2020/01/20190101-

https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/20190101-Manual-de-Conduta.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/20190101-Manual-de-Conduta.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/20190101-Manual-de-Conduta.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/20191128-Pol%C3%ADtica-de-voto.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/20191128-Pol%C3%ADtica-de-voto.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/20191128-Pol%C3%ADtica-de-voto.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Formulario-de-Referencia-base-31-12-2019-Constancia-V1.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Formulario-de-Referencia-base-31-12-2019-Constancia-V1.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Formulario-de-Referencia-base-31-12-2019-Constancia-V1.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Formulario-de-Referencia-base-31-12-2019-Constancia-V1.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/20170717-Manual-de-Controles-Internos.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/20170717-Manual-de-Controles-Internos.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/20170717-Manual-de-Controles-Internos.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/20190101-Manual-de-Investimentos-Pessoais-e-Pr%C3%B3prios.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/20190101-Manual-de-Investimentos-Pessoais-e-Pr%C3%B3prios.pdf
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Manual-de-Investimentos-Pessoais-e-
Pr%C3%B3prios.pdf 

12.11 

Manual/Política de rateio e divisão de ordens entre 
as carteiras de valores mobiliários 

https://constanciainvest.com.br/wp-
content/uploads/2020/01/20190101-
Pol%C3%ADtica-de-Rateio-de-
Ordens.pdf 

12.12 Manual/Política de segurança de informação Anexo 

12.13 
Manual/Política de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro  

Anexo 

12.14 Manual/Política de KYC Anexo 

12.15 

Manual/Política que tratem da troca de 
informações entre a atividade de distribuição 
realizada pela gestora e os administradores 
fiduciários 

N/A 

12.16 
Manual/Política de Responsabilidade 
Socioambiental 

N/A 

12.17 
Manual/Política de seleção e contratação de 
terceiros 

Anexo 

12.18 Lista das corretoras aprovadas (se houver) Anexo 

 

São Paulo, 30 de junho de 2020 

  

Ivan Alvarez de Toledo Ferreira do Amaral Padilha Cassiano Augusto França Leme 

Diretor de Finanças e Compliance CEO 

+55 11 3060-9000 +55 11 3060-9000 

ipadilha@constanciainvest.com.br cleme@constanciainvest.com.br 
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https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/20190101-Manual-de-Investimentos-Pessoais-e-Pr%C3%B3prios.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/20190101-Pol%C3%ADtica-de-Rateio-de-Ordens.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/20190101-Pol%C3%ADtica-de-Rateio-de-Ordens.pdf
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https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/20190101-Pol%C3%ADtica-de-Rateio-de-Ordens.pdf
mailto:cleme@connstânciainvest.com.br


ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO 

1. Alterações desde a última atualização 

1.1 Nome do fundo 

Constância Fundamento FIA 

1.2 CNPJ 

11.182.064/0001-77 

1.3 Data de início 

16/10/2009 

1.4 Classificação ANBIMA 

Ações Livre 

1.5 Código ANBIMA 

236942 

1.6 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? 

Não 

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

Ações 

1.8 Descreva o público-alvo. 

Investidores em Geral 

1.9 
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável 
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim, o fundo está adequado as Resoluções 3.922/2010 e 4.661/2018 

1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 

Banco: Bradesco 237 
Agência: 2856 
C/C: 29.924-3 

1.11 Conta CETIP (nº) 

09299001 

1.12 Administração (indique contato para informações). 

BEM DTVM Telefone: +55 (11) 3684-2941 

1.13 Custódia (indique contato para informações). 
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BEM DTVM Telefone: +55 (11) 3684-2941 

1.14 Auditoria externa 

KPMG Auditores Independentes 

1.15 

Caso se aplique, informar: 

Escriturador N/A 

Custodiante N/A 

Consultor Especializado N/A 

Assessor Jurídico N/A 

Co-gestor N/A 

Distribuidor N/A 

Outros N/A 

 

1.16 Cotização: abertura ou fechamento? 

Fechamento 

1.17 

Regras para aplicação e resgate:  

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação) 
Liquidação: D0 até 14:00 hs 
Cotização: D1 

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up 
period) e eventuais penalidades para resgates antes do 
término desse período. 

N/A 

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação) 
Solicitação até 14:00 hs 
Cotização: D+14 úteis 
Liquidação: D+15 úteis 

Aplicação inicial mínima R$ 1.000,00 

Aplicação máxima por cotista N/A 

Aplicação adicional mínima R$ 1.000,00 

Resgate mínimo R$ 1.000,00 

 

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

N/A 

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

N/A 

1.20 Taxa de administração 

2,00%  

1.21 Taxa de administração máxima 

2,50% 

1.22 Taxa de custódia máxima 
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0,034% 

1.23 

Taxa de Performance 

% (Percentual) 20% 

Benchmark Ibovespa 

Frequência Semestral 

Linha-d’água (sim ou não) Sim 

Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste) Passivo 

 

1.24 
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for 
diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance. 

N/A 

1.25 
Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
(pagamento e/ou recebimento). 

Não 

2. Perfil 

2.1 Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de 
investimento. 

O fundo busca superar o Índice Bovespa no médio prazo, investindo numa carteira diversificada de 
ações escolhidas por um processo que combina uma metodologia sistemática baseada em fatores 
de risco e análise fundamentalista tradicional, respeitando as limitações das resoluções 4661 e 
3922. 

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 
histórico do fundo. 

A partir do ano de 2015, o fundo passou a ser enquadrado às disposições da 4661 e 3922 e passou 
a utilizar a metodologia sistemática baseada em fatores de risco. 

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 
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Acompanhamento sistemático 
 
A gestora é detentora de um banco de dados proprietário que contém o histórico completo de 
demonstrativos financeiros, preços, proventos e outros dados relativos a grande maioria das 
empresas listadas em bolsa no Brasil desde 2002. 
 
O processo decisório se inicia com o acompanhamento sistemático do universo de ações no Brasil, 
aplicando um conjunto amplo de indicadores fundamentalistas e técnicos às empresas do banco 
de dados, agrupados nos seguintes fatores de risco:  valor, qualidade, momentum, baixo risco e 
crescimento.  Tais características foram amplamente estudadas no meio acadêmico e profissional 
em todo o mundo.  No Brasil, as análises da Constância mostram que os fatores exibem 
características de retorno, risco e correlação consistentes com a experiência internacional e com 
perfil de risco-retorno acima do mercado no médio prazo. 
 
O processo de acompanhamento sistemático se materializa na geração de um ranking das ações 
pela pontuação que recebem em cada fator, calculado para todo o histórico do banco de dados.  O 
acompanhamento sistemático é atualizado diariamente para refletir mudanças em preços de 
mercado e demais dados. 
 
Construção da carteira 
 
A carteira sistemática é construída a partir de um processo que integra os cinco fatores numa única 
carteira multi-fatorial, procurando otimizar sua relação risco-retorno, com base em simulações 
históricas e métodos quantitativos proprietários.  A carteira sistemática é tipicamente composta 
de mais de 80 nomes, com a maior posição dificilmente superando 4,5% do total. 
 
A carteira implementada no fundo é composta das seguintes sub-carteiras: 
 
-  Carteira multi-fatorial sistemática 
-  Carteira multi-fatorial discricionária 
-  Carteira de derivativos 
 
A carteira multi-fatorial discricionária é construída com base na carteira sistemática.  A partir dela, 
os gestores incorporam informações adicionais de difícil avaliação por métodos sistemáticos, como 
risco de governança, risco regulatório e outros riscos e oportunidades de natureza idiossincrática.  
A discricionariedade é implementada por meio de overweights e underweights às posições da 
carteira sistemática. 
 
A carteira de derivativos tem por principal objetivo buscar proteção para riscos de mercado, em 
grande parte das vezes pela compra de opções sobre nomes individuais ou índices. 

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Investidor Institucional - Renda Variável - Alpha Valor- Abril/16 
Investidor Institucional - Renda Variável - Alpha Valor- Abril/17 
Fundo 5 estrelas do Ranking Luz soluções Financeiras – Ações Alpha Valor - 2018 
Fundo 5 Estrelas Morningstar - Renda Variável - jun/20 
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3. Equipe de gestão do fundo 

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão 

A equipe de gestão é liderada por Julio de Morais Erse (Diretor) e inclui também Maurício Gallego 
e Gustavo Akamine. 
 
A área de modelagem e risco, responsável pelo desenvolvimento dos modelos sistemáticos, é 
liderada por Rogério Oliveira. 
 
A área de implementação computacional é liderada por Arno Veldhorst.  

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

Rogério Oliveira passo a integrar a parte de modelagem do fundo em dezembro 2016, Arno 
Veldhorst em janeiro de 2017, Maurício Gallego em dezembro de 2018] 

4. Estratégias e carteiras 

4.1 Descreva  as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em 
cenários de stress. 

A carteira multi-fatorial é construída – de antemão – levando-se em conta o comportamento 
passado dos modelos em cenários de stress, com base em simulações históricas.  Muita atenção é 
dada às características de draw-down e tempo de recuperação nas simulações para avaliação dos 
modelos.  A linha de frente da gestão de risco é a própria construção da carteira, que incorpora um 
peso significativo em características como qualidade e baixo risco, defensivas por sua natureza. 
 
A fundo utiliza uma carteira de derivativos com propósito de proteção contra riscos de mercado, 
por meio de opções ou derivativos lineares.  Em situações de maior stress, os gestores podem 
também lançar mão de um aumento na alocação de caixa do fundo. 
 
Não há stop-loss por ação individual, pois julgamos que tal procedimento careceria de sentido 
numa carteira amplamente diversificada como a do fundo. 
 
O limite superior de alocação por empresa é de 10% e por setor é de 25%.  A concentração máxima 
por ação é tipicamente inferior a 5%. 

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade? 

O Fundo segue as instruções da CVM 4661 e 3922. É vetada a realização day trade. 
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5. Uso de derivativos 

5.1 

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 

Proteção de carteira ou de posição SIM (X)      NÃO (   ) 

Mudança de remuneração/indexador SIM (X)      NÃO (   ) 

Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 
financiamentos com termo etc.) 

SIM (X)      NÃO (   ) 

Alavancagem SIM (   )      NÃO (X) 

 

5.2 

Mercados em que são utilizados derivativos: 

Juros SIM (X)       NÃO (   ) 

Câmbio SIM (X)       NÃO (   ) 

Ações SIM (X)       NÃO (   ) 

Commodities SIM (   )       NÃO (X) 

Em Bolsas: 

Com garantia SIM (X)       NÃO (   ) 

Sem garantia SIM (   )       NÃO (X) 

Em Balcão 

Com garantia SIM (X)       NÃO (   ) 

Sem garantia SIM (   )       NÃO (X) 

 

5.3 Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

Fundo não investe em ativos de crédito privado. 

6. Compra de cotas de fundos de investimento 

6.1 De fundos de terceiros? SIM (  )       NÃO (X) 

Somente os fundos de zeragem do administrador. 

6.2 De fundos da gestora? SIM (   )       NÃO (X) 

 

7. Informações adicionais 

7.1 PL atual. 

R$ 895.731.436,71 (30/06/2020) 

7.2 PL médio em 12 (doze) meses. 
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R$ 483.658.992,06 (30/06/2020) 

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora. 

R$ 1.361.296.107,66 (30/06/2020) 

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 
estratégia? Quais são os critérios de definição? 

A estratégia tem capacidade de superar R$ 5 bilhões, com base em estimativas realizadas por nossa 
área de modelagem.  Tais estimativas utilizam o conceito de Market Impact  - uma estimativa 
estatística/econométrica do custo de compra ou venda de uma ação pelo seu impacto no preço de 
mercado.  

7.5 Número de cotistas. 

8.392 

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

0,33% 

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo. 

Nossa política de concentração é não ultrapassar 33% do passivo de cada fundo por distribuidor 
conta e ordem ou com poder discricionário sobre o investimento.  
 
Exceções à politica: 

• Fundo em período de “incubação”. 

• Fundos exclusivos ou restritos. 

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas. 

5 = 24,85% e 10 = 40,20% 

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 
custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Sim, em 12/12/2019 o fundo foi transferido da BNY Mellon DTVM para a BEM DTVM. Na mesma 
data a custódia foi alterada do Banco BNY Mellon para o Banco Bradesco 

7.10 A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com 
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor 
independente? 

Não 

8. Gestão de risco 

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

N/A 

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 
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Tratamos o Risco de Liquidez em duas etapas distintas: a priori, no processo de construção da 
carteira e a posteriori, no controle da carteira implementada. 
 
A carteira do fundo é formulada levando-se em conta um tratamento para liquidez antes de 
executarmos compras para os nossos portfólios.  A implementação considera o possível impacto 
adverso da nossa atuação no mercado no preço da ação.  Estimamos, para cada ação da carteira, 
qual o número máximo de volumes diários máximo que faz sentido econômico/financeiro deter.  
Dentro desta metodologia, ações consideradas excelentes para investimento, do ponto de vista 
fundamentalista, recebem alocações máximas entre 2 a 4 volumes diários, tipicamente.  Acima 
desses limites, na grande maioria dos casos volumes superiores a esse são considerados 
desvantajosos devido ao alto custo de implementação de mercado. 
 
Por conta desse procedimento, conforme cresce o patrimônio sob gestão, a exposição a ações que 
que possuem liquidez limitada são progressivamente diluídas. 
 
Do ponto de vista da execução, temos por política não negociar ordens que superem 10% do 
volume diário em qualquer ação individual. 
 
Além do tratamento prévio descrito acima, controlamos a liquidez das posições efetivamente 
implementadas nos fundos, tomando como parâmetro a capacidade de zerar 50% da posição em 
até três dias e 90% da posição em até cinco dias, utilizando 30% do volume médio diário dos 
últimos 30 dias. Os controles são realizados com a ajuda do sistema phibra suíte. 

8.3 Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

O fundo não pode operar derivativos sem garantia. 

8.4 Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 
realiza o acompanhamento? 

N/A 

8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 
e Expected Shortfall)? 

O fundo tem um limite de concentração máximo por ativo de 10% e por setor de 25%. Realizamos 
cálculo diário de VaR, apenas para estimar a volatilidade da carteira, porém não utilizamos limites 
de VaR ou tracking error. 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

N/A 

8.7 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 
8.5 

Em caso de desenquadramento passivo dos limites de concentração o diretor de gestão é 
informado para que tome as medidas necessárias. 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5? 

N/A 
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8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no 
item 8.5? 

A empresa utiliza um sistema de pre trade compliance que tem capacidade de barrar qualquer 
ordem que extrapole os limites internos e regulatórios do fundo. 
Adicionalmente, a área de operações controla esses limites diariamente no momento de 
batimento das posições do fundo pelo sistema phibra (pós trade compliance). 

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 
metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 
atingido? Comente. 

Nunca atingiu o limite 

8.11 

Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 3,39 % 

6 meses? 5,62 % 

12 meses? 4,06 % 

24 meses? 3,15 % 

Obs: 95% confiança 

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 
ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

N/A 

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex.  
Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Não acreditamos que limites de stress sejam adequados para a gestão de fundos de ação. Isto 
posto, o fundo incorpora uma avaliação de cenários de stress na etapa de construção da carteira. 
Nosso modelo sistemático utiliza a informação de todas as crises de mercado desde 2004. 
Ao invés de utilizarmos os cenários da B3, nossa metodologia proprietária considera que a 
fragilidade de uma empresa muda ao longo do tempo. Acreditamos que tal metodologia apresenta 
vantagens importantes sobre os cenários de stress fixos normalmente empregados no mercado. 

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 
foi excedido e por quê? 

N/A 

8.15 

Qual o stress médio do fundo nos últimos 

3 (três) meses? N/A 

6 (seis) meses? N/A 

12 (doze) meses? N/A 

24 (vinte e quatro) meses? N/A 

 

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo. 

Não adotamos política de stop loss. 
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9. Comportamento do fundo em crises 

Período* Evento 
Comportamento 
(variação do fundo) 

Variação IBOV 

Jan/10 – Jun/10 
Crise de endividamento 
dos PIGS 

- 4,28%  

Abril/11 – Set/11 
Segunda crise da dívida na 
Europa 

- 5,89%  

Abril/15 – Ago/16 
Crise política / recessão no 
Brasil 

- 20,28%  

Fev/20 -  Mar/20 Crise do Coronavirus - 35,28% -35,81 
* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01). 

Obs.: A implementação da estratégia sistemática com fatores de risco foi implementada a partir 
do início de 2015. 

10. Três períodos de maior perda do fundo 

 Período Evento Perda Explicação 
Tempo para 
recuperação 

1 
23/01/2020 a 
23/03/2020 

IBOV: -46,82 45,39%   

2 
03/09/2014 a 
26/01/2016 

IBOV: -39,36% 32,65%  183 dias úteis 

3 
05/04/2011 a 
08/08/2011 

IBOV: -30,31% 25,57%  151 dias úteis 

Obs.: A implementação da estratégia sistemática com fatores de risco foi implementada a partir 
do início de 2015. 

11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) 

anos 

11.1 
Atribuição: Contribuição: 

Não se aplica. A estratégia do fundo é 
focada em ações long only 

 

 

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 
resgates). 

N/A 
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11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 
do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

Não 

12. Relacionamento com distribuidores/alocadores 

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 
para distribuidores/alocadores? 

Toda a carteira com 1 mês de “carência”, solicitadas sob demanda. Casos específicos podem ser 
disponibilizados sem carência (contratos de não divulgação e entidades que necessitem consolidar 
posição por força de legislação). 

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos? 

Realizamos conference calls conforme demanda dos parceiros de distribuição, com intervalo 
mínimo de uma semana, ou mediante demanda específica por algum fato relevante na gestão. 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

O fundo pode ser acessado diretamente pela Constância, por distribuidores autorizados e pelas 
principais plataformas de corretoras. 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos 
cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

Dados de 30/06/2020. 
1 – 34,85 % 
2 – 13,39 % 
3 -  7,31% 
4 – 6,05 % 
5 -  2,99 % 

13. Atendimento aos cotistas 

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 
periodicidade? Com que defasagem? 

Diariamente: relatório diário de cotas 
Mensalmente: Informativo mensal e relatório de gestão 

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e 
com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

O nosso site www.constanciainvest.com.br centraliza todos os relatórios e atualizações da 
pergunta 13.1 sendo atualizado conforme mencionado. 

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado 
e qual o horário para atendimento? 
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Sim, pode ser atendido através do e-mai: contato@constanciainvest.com.br e pelo telefone +55 
11 3060-9000 de segunda a sexta das 9:00h as 18:00h. 

14. Investimento no exterior 

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 
utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 
utilizados. 

O fundo não permite investimentos no exterior. 

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

N/A 

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

N/A 

14.4 Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

N/A 

14.5 

Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 
investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 
e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador, 
custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário N/A 

Custodiante N/A 

Auditor N/A 

RTA N/A 

Prime Brokers N/A 

NAV Calculator N/A 

Domicílio do fundo N/A 

Taxa de administração N/A 

Código ISIN do fundo N/A 

Moeda do domicilio fundo no exterior N/A 

Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

N/A 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 
contaminação entre elas. 

N/A 

14.7 Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 
como foi constituída a diretoria do fundo. 

N/A 
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15. Anexos (quando aplicável) 

15 
Anexos (quando 
aplicável) 

Marcar Anexos ou link para acesso ao documento 

15.1 Regulamento 
https://constanciainvest.com.br/wp-
content/uploads/2020/01/Regulamento_Cid_1_2019111285841855.pdf 

15.2 
Formulário de 
informações 
complementares 

 

15.3 
Última lâmina 
de informações 
essenciais 

https://constanciainvest.com.br/wp-
content/uploads/2020/01/LaminaDeInformacoesEssenciais_3867_20191217
21341123_580.pdf 

15.4 

Relatório de 
Gestão e/ou 
materiais de 
divulgação 

https://constanciainvest.com.br/wp-
content/uploads/2020/07/Informativo_Constancia_Fundamento_Junho_20
20.pdf 

 

São Paulo, 30 de junho de 2020 

  

Ivan Alvarez de Toledo Ferreira do Amaral Padilha Julio de Moraes Erse 

Sócio responsável pelo Compliance Diretor de Gestão 

+55 11 3060-9000 +55 11 3060-9000 

ipadilha@constanciainvest.com.br jerse@constanciainvest.com.br 

 

 

https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Regulamento_Cid_1_2019111285841855.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Regulamento_Cid_1_2019111285841855.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/LaminaDeInformacoesEssenciais_3867_2019121721341123_580.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/LaminaDeInformacoesEssenciais_3867_2019121721341123_580.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/01/LaminaDeInformacoesEssenciais_3867_2019121721341123_580.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Informativo_Constancia_Fundamento_Junho_2020.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Informativo_Constancia_Fundamento_Junho_2020.pdf
https://constanciainvest.com.br/wp-content/uploads/2020/07/Informativo_Constancia_Fundamento_Junho_2020.pdf
mailto:jerse@constanciainvest.com.br


 ANEXO I  FUNDOS DE INVESTIMENTO 

1. Alterações desde a última atualização 

1.1 Nome do fundo 

Constância Brasil FIA 

1.2 CNPJ 

14.550.994/0001-24 

1.3 Data de início 

12/2011 

1.4 Classificação ANBIMA 

Ações Livre 

1.5 Código ANBIMA 

292966 

1.6 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? 

Não 

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

Ações 

1.8 Descreva o público-alvo. 

Investidores em Geral 

1.9 O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável 
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim, o fundo está adequado as Resoluções 3.922/2010 e 4.661/2018 

1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 

Banco: Bradesco 
Agência: 2856 
C/C: 13326-4 

1.11 Conta CETIP (nº) 

 

1.12 Administração (indique contato para informações). 

BEM DTVM Telefone: +55 (11) 3684-2941 

1.13 Custódia (indique contato para informações). 
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BEM DTVM Telefone: +55 (11) 3684-2941 

1.14 Auditoria externa 

KPMG Auditores Independentes 

1.15 

Caso se aplique, informar: 
Escriturador N/A 
Custodiante N/A 
Consultor Especializado N/A 
Assessor Jurídico N/A 
Co-gestor N/A 
Distribuidor N/A 
Outros N/A 

 

1.16 Cotização: abertura ou fechamento? 

Fechamento 

1.17 

Regras para aplicação e resgate:  

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação) Liquidação: D+0 até 14:00 hs 
Cotização: D+0 

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up 
period) e eventuais penalidades para resgates antes do 
término desse período. 

N/A 

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação) 
Solicitação até 14:00 hs 
Cotização: D+1 úteis 
Liquidação: D+4 úteis 

Aplicação inicial mínima R$ 100,00 
Aplicação máxima por cotista N/A 
Aplicação adicional mínima R$ 100,00 
Resgate mínimo R$ 100,00 

 

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

N/A 

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

N/A 

1.20 Taxa de administração 

2,00%  

1.21 Taxa de administração máxima 

3,50% 

1.22 Taxa de custódia máxima 
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0,06% 

1.23 

Taxa de Performance 
% (Percentual) 20% 
Benchmark Ibovespa 
Frequência Semestral 
Linha-  Sim 
Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste) Passivo 

 

1.24 Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for 
diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance. 

N/A 

1.25 Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
(pagamento e/ou recebimento). 

Não 

2. Perfil 

2.1 Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de 
investimento. 

O fundo busca superar o Índice Bovespa no médio prazo, investindo numa carteira diversificada de 
ações escolhidas por um processo que combina uma metodologia sistemática baseada em fatores 
de risco e análise fundamentalista tradicional, respeitando as limitações das resoluções 4661 e 
3922. 

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 
histórico do fundo. 

No final de 2015, Maurício Gallego assumiu a responsabilidade principal de gestão do fundo, no 
contexto da AZ Legan.  A partir desta data, o fundo passou a adotar um modelo de gestão baseado 
em indicadores de valor, momentum e qualidade/rentabilidade, com uma carteira bem 
diversificada em nomes líquidos.  Em dezembro de 2018, a gestão do fundo passou à Constância 
Investimentos, tendo Maurício Gallego também se transferido para a empresa.   Um dos propósitos 
da transferência foi o de aprofundar e aprimorar o processo de seleção de ações por fatores de 
risco aplicado ao fundo, aproveitando-se do significativo desenvolvimento dessa abordagem na 
Constância Investimentos. 

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 
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Nossas carteiras são resultado de um processo Sistemático que combina análise fundamentalista 
tradicional com técnicas quantitativas de rastreamento de oportunidades e construção de 
carteiras.  
 
Os benefícios de métodos estatísticos e computacionais aplicados através de análise sistemática 
são entre outros a redução de viés Comportamental; abrangência de cobertura de ações e 
rastreamento de maior número de oportunidades; diversificação maior das carteiras. 
 
A carteira do Constância Legan Brasil FIA leva em consideração a composição do Ibovespa, 
priorizando a alocação em ações que pontuem positivamente nos fatores de risco do modelo 
sistemático multi-fatorial adotado pela empresa.  A priorização é realizada tanto por meio de 

s s a componentes do índice, como pela inclusão de nomes não 
pertencentes ao Ibovespa. 
 
O universo de nomes considerados para inclusão na carteira inclui, tipicamente, ações com liquidez 
diária superior a R$20 milhões e valor de mercado superior a R$4 bilhões.  Atualmente, esse 
universo compõe-se de aproximadamente 100 empresas.  Está em consideração a implementação 
de um conjunto de nomes de menor capitalização e liquidez. 

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 
 em 2018. 

3. Equipe de gestão do fundo 

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão 
Os profissionais envolvidos diretamente no processo de gestão são os seguintes: 
 
- Maurício Gallego (Gestor) 
- Júlio Erse (Diretor de gestão) 
- Gustavo Akamine (analista) 
- Rogério Oliveria (Diretor de modelagem e risco) 
 
A implementação computacional das estratégias sistemáticas é de responsabilidade de Arno 
Veldhorst. 

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 
Fundo foi transferido da AZ Legan para a Gestora AZ Quest em 30/12/2016 e da AZ Quest para a 
Constância Investimentos em 14/12/2018.  Com a transferência para a Constância Investimentos, 
Maurício Gallego manteve-se como principal responsável pela gestão diária do fundo, passando a 
contar com o apoio da equipe de gestão da empresa, como detalhado acima. 
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4. Estratégias e carteiras 

4.1 Descreva  as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em 
cenários de stress. 

A carteira multi-fatorial é construída  de antemão  levando-se em conta o comportamento 
passado dos modelos em cenários de stress, com base em simulações históricas.  Muita atenção é 
dada às características de draw-down e tempo de recuperação nas simulações para avaliação dos 
modelos.  A linha de frente da gestão de risco é a própria construção da carteira, que incorpora um 
peso significativo em características como qualidade e baixo risco, defensivas por sua natureza. 
 
A fundo utiliza uma carteira de derivativos com propósito de proteção contra riscos de mercado, 
por meio de opções ou derivativos lineares.  Em situações de maior stress, os gestores podem 
também lançar mão de um aumento na alocação de caixa do fundo. 
 
Não há stop-loss por ação individual, pois julgamos que tal procedimento careceria de sentido 
numa carteira amplamente diversificada como a do fundo. 
 
O limite superior de alocação por empresa é de 10% e por setor é de 25. 

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade? 
O Fundo segue as instruções da CVM 4661 e 3922. É vetada a realização day trade. 

5. Uso de derivativos 

5.1 

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 
Proteção de carteira ou de posição SIM (X)      NÃO (  ) 
Mudança de remuneração/indexador SIM (X)      NÃO (  ) 
Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 
financiamentos com termo etc.) 

SIM (X)      NÃO (  ) 

Alavancagem SIM (   )      NÃO (X) 
 

5.2 

Mercados em que são utilizados derivativos: 
Juros SIM (X )      NÃO ( ) 
Câmbio SIM (X)      NÃO (  ) 
Ações SIM (X)      NÃO (  ) 
Commodities SIM (   )       NÃO (X) 
Em Bolsas: 
Com garantia SIM (X)      NÃO ( ) 
Sem garantia SIM (   )       NÃO (X) 
Em Balcão 
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Com garantia SIM (   )      NÃO (X) 
Sem garantia SIM (   )       NÃO (X) 

 

5.3 Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 
Fundo não investe em ativos de crédito privado. 

6. Compra de cotas de fundos de investimento 

6.1 De fundos de terceiros? SIM (   )       NÃO (X) 
Somente os fundos de zeragem do administrador. 

6.2 De fundos da gestora? SIM (   )       NÃO (X) 
 

7. Informações adicionais 

7.1 PL atual. 
R$ 270.897.662,87 (30/06/2020) 

7.2 PL médio em 12 (doze) meses. 
R$ 270.601.126,36 

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora. 
R$ 1.361.296.107,66 

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 
estratégia? Quais são os critérios de definição? 

A estratégia tem capacidade para superar R$ 5 bilhões, levamos em considerações fatores como 
liquidez do fundo e do mercado, giro médio e diversificação da carteira para estimar a capacidade. 

7.5 Número de cotistas. 
822 

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

0,00 % 

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo. 
Nossa política de concentração é no máximo 20% por cotista. 

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas. 
5 = 42,96% e 10 = 64,43% 
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7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 
custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Não 

7.10 A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com 
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor 
independente? 

Não 

8. Gestão de risco 

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 
N/A 

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 
Tratamos o Risco de Liquidez em duas etapas distintas: a priori, no processo de construção da 
carteira e a posteriori, no controle da carteira implementada. 
 
A carteira do fundo é formulada levando-se em conta um tratamento para liquidez antes de 
executarmos compras para os nossos portfólios.  A implementação considera o possível impacto 
adverso da nossa atuação no mercado no preço da ação.  Estimamos, para cada ação da carteira, 
qual o número máximo de volumes diários máximo que faz sentido econômico/financeiro deter.  
Dentro desta metodologia, ações consideradas excelentes para investimento, do ponto de vista 
fundamentalista, recebem alocações máximas entre 2 a 4 volumes diários, tipicamente.  Acima 
desses limites, na grande maioria dos casos volumes superiores a esse são considerados 
desvantajosos devido ao alto custo de implementação de mercado. 
 
Por conta desse procedimento, conforme cresce o patrimônio sob gestão, a exposição a ações que 
que possuem liquidez limitada são progressivamente diluídas. 
 
Do ponto de vista da execução, temos por política não negociar ordens que superem 10% do 
volume diário em qualquer ação individual. 
 
Além do tratamento prévio descrito acima, controlamos a liquidez das posições efetivamente 
implementadas nos fundos, tomando como parâmetro a capacidade de zerar 50% da posição em 
até três dias e 90% da posição em até cinco dias, utilizando 30% do volume médio diário dos 
últimos 30 dias. Os controles são realizados com a ajuda do sistema phibra suíte 

8.3 Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 
O fundo não pode operar derivativos sem garantia. 

8.4 Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 
realiza o acompanhamento? 

N/A 
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8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 
e Expected Shortfall)? 

O fundo tem um limite de concentração máximo por ativo de 10% e por setor de 25%. Realizamos 
cálculo diário de VaR, apenas para estimar a volatilidade da carteira, porém não utilizamos limites 
de VaR ou tracking error. 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

N/A 

8.7 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 
8.5 

Em caso de desenquadramento passivo dos limites de concentração o diretor de gestão é 
informado para que tome as medidas necessárias. 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5? 
N/A 

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no 
item 8.5? 

A empresa utiliza um sistema de pre trade compliance que tem capacidade de barrar qualquer 
ordem que extrapole os limites internos e regulatórios do fundo. 
Adicionalmente, a área de operações controla esses limites diariamente no momento de 
batimento das posições do fundo pelo sistema phibra (pós trade compliance). 

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 
metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 
atingido? Comente. 

Nunca atingiu o limite 

8.11 

Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 
3 meses? 3,43 % 
6 meses? 5,79 % 
12 meses? 4,18 % 
24 meses? 3,92 % 

95% confiança 

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 
ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

N/A 

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex.  
Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Não acreditamos que limites de stress sejam adequados para a gestão de fundos de ação. Isto 
posto, o fundo incorpora uma avaliação de cenários de stress na etapa de construção da carteira. 
Nosso modelo sistemático utiliza a informação de todas as crises de mercado desde 2004. 



  

9  

Ao invés de utilizarmos os cenários da B3, nossa metodologia proprietária considera que a 
fragilidade de uma empresa muda ao longo do tempo. Acreditamos que tal metodologia apresenta 
vantagens importantes sobre os cenários de stress fixos normalmente empregados no mercado. 

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 
foi excedido e por quê? 

N/A 

8.15 

Qual o stress médio do fundo nos últimos 
3 (três) meses? N/A 
6 (seis) meses? N/A 
12 (doze) meses? N/A 
24 (vinte e quatro) meses? N/A 

 

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo. 
Não houve 

9. Comportamento do fundo em crises 

Período* Evento Comportamento 
(variação do fundo) 

Variação IBOV 

Abril/15  Ago/16 
Crise política / recessão no 
Brasil N/A  

Fez/20 -  Mar/20 Crise do Coronavirus - 36,66 -35,81 
* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01). 

10. Três períodos de maior perda do fundo 

 Período Evento Perda Explicação Tempo para 
recuperação 

1 
23/01/2020 a 
23/03/2020 IBOV: -46,82 46,74%   

2      

3      
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11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) 
anos 

11.1 
Atribuição: Contribuição: 
Não se aplica. A estratégia do fundo é 
focada em ações long only 

 

 

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 
resgates). 

N/A 

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, 
do administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

Não 

12. Relacionamento com distribuidores/alocadores 

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 
para distribuidores/alocadores? 

disponibilizados sem carência (contratos de não divulgação e entidades que necessitem consolidar 
posição por força de legislação). 

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos? 
Realizamos conference call conforme demanda dos parceiros de distribuição, com intervalo 
mínimo de uma semana, ou mediante demanda específica por algum fato relevante na gestão. 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 
O fundo pode ser acessado diretamente pela constância, por distribuidores autorizados e pelas 
principais plataformas de corretoras. 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos 
cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

Dados de 30/06/2020. 
1  15,14 % 
2  9,06 % 
3 -  0,63 % 
4  0,19 % 
5 -  0,15 % 



  

11  

13. Atendimento aos cotistas 

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 
periodicidade? Com que defasagem? 

Diariamente: relatório diário de cotas  
Mensalmente: Informativo mensal e relatório de gestão 

13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e 
com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

O nosso site www.constanciainvest.com.br centraliza todos os relatórios e atualizações da 
pergunta 13.1 sendo atualizado conforme mencionado. 

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado 
e qual o horário para atendimento? 

Sim, através pode ser atendido através do e-mai: contato@constanciainvest.com.br e pelo 
telefone +55 11 3060-9000 de segunda a sexta das 9:00h as 18:00h. 

14. Investimento no exterior 

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 
utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 
utilizados. 

N/A 

14.2 Quais os riscos envolvidos? 
N/A 

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 
N/A 

14.4 Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 
N/A 

14.5 

Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 
investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 
e demais informações dos fundo de investimento ou veículo no exterior (administrador, 
custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 
Administrador Fiduciário N/A 
Custodiante N/A 
Auditor N/A 
RTA N/A 
Prime Brokers N/A 
NAV Calculator N/A 
Domicílio do fundo N/A 
Taxa de administração N/A 






