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ANEXO I – Contratação direta de agente autônomo de 
investimento PF e PJ1 

1. Cadastro  

1.1 

Nome completo/razão social  GRID AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA 

CPF/CNPJ  17.203.539/0001-40 

Endereço Avenida Paulista, nº 1274 -CJ 52 – 22º andar 

Nº PIS  n/a 

Gestor principal do escritório  Rivaldo Ferreira de Souza e Silva 

Data de constituição (data de 
registro na Junta Comercial ou 
Registro Civil) 

 18/10/2012 

Data do registro/credenciamento 
na CVM/Ancord  01/04/2015 

Endereço de página em rede 
social, blog, etc. 

 Página do Linkedin: GRID Investimentos 
 w ww.gridinvestimentos.com 

E-mail  rivaldo@gridinvestimentos.com 

Telefone ☒  Comercial     ☐  Celular           (11) 4580-1227   
Estado civil  Casado 

Tem filhos ☒ Sim     ☐ Não                    Quantos? 2  
Outros dependentes ☐ Sim     ☒ Não                    Quantos? 
Escolaridade ☐ 1º grau completo ☐ 2º grau completo  ☒ 3º grau completo 

 
1 Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja aplicável à PF ou PJ, deve ser preenchido com “N/A”. Em caso de contratação 
direta de agente autônomo de investimento, o prestador deve responder apenas a este anexo, incluindo envio com capa.  
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2. Atividades desempenhadas  

2.1 Descrever breve histórico da empresa. 
A GRID Agente Autônomo de Investimentos LTDA, atualmente com escritório em São Paulo, é 
formada pela equipe Institucional da antiga Geração Futuro, hoje Genial Investimentos. 
 
Os principais sócios trabalham em conjunto aproximadamente 10 anos, sempre no segmento 
Institucional, focando principalmente clientes como Regime Próprio de Previdência Social e Fundos 
de Pensão. 
 
A motivação para criarmos a GRID se deu ao fato de termos liberdade para realizarmos parcerias 
com bons gestores que ainda não possuem expertise no segmento, pois dentro da Genial 
Investimentos tínhamos a limitação de produtos. 
 
O escritório hoje trabalha exclusivamente com a distribuição de fundos de investimentos. Fazemos 
a Distribuição da ICATU VANGUARDA, OCCAM BRASIL, PLURAL INVESTIMENTOS e ARX. 
 
Atualmente temos aproximadamente R$ 3,5 Bilhões de recursos alocados em fundos. 
 
2.2 Indicar os principais sócios e executivos. 
Rivaldo Ferreira de Souza e Silva – 49,97% 
Priscila Navarro Rubio Marinho – 49,97% 
João Paulo Sarmento Martinussi – 0,01% 
Pedro Francisco de Lima Sampaio – 0,01% 
Fernanda Andrade da Silva  – 0,01% 
Gustavo Pereira Farias – 0,01% 
Vinicius Aragão Martins – 0,01% 
Gustavo Assis Trancoso – 0,01% 
 
2.3 Fornecer organograma da instituição indicando o nome dos responsáveis por cada área. 

Anexar ao final do documento resumo profissional devidamente assinado contendo os 
dados profissionais que evidenciem a experiência dos indicados.  

Organograma Anexo. 
2.4 Qual é o foco da empresa? Estabelecer percentual para cada um dos tipos abaixo, dentro 

de um total de 100% (cem porcento).  
Fundos de investimentos ........................................................................................__100__% 
Bovespa alavancado (incluindo day trade e operações vendidas) ..........................  ______% 
Bovespa à vista (buy and hold)……………………………………………………………………………. ______% 
Títulos de renda fixa privados.................................................................................. ______% 
BMF.......................................................................................................................... ______% 
Títulos públicos........................................................................................................ ______% 
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Outros:___________________________________________________________________  
 
2.5 
 

Listar as principais atividades profissionais anteriores à atividade de AAI e anexar resumo 
profissional ao final do questionário. 

Currículos anexados com as principais experiências. 
2.6 Já trabalhou com outras instituições (corretoras/distribuidoras)? Em caso positivo, informar 

atividade desempenhada, período e motivo de saída. 
Todos os principais sócios já trabalharam em outras Instituições: 
 
Rivaldo Ferreira Souza e Silva 
Instituição: Banco Santos 
Atividade Desempenhada: Diretor Comercial 
Período: ago/85 à set/02 
Motivo de Saída: Foi solicitado pedido de demissão para desenvolvimento de projetos pessoais. 
Em 2006 abertura de empresa de agente autônomo. 
 
Priscila Navarro Rubio Marinho 
Instituição: Geração Futuro Corretora de Valores S.A. 
Atividade Desempenhada: Coordenadora Institucional 
Período: dez/10 à abr/18 
Motivo de Saída: Alteração de funcionário para agente autônomo de investimento. 
 
Atualmente além da BEM DTVM, temos contrato ativo com a Genial Corretora de Valores SA e BNY 
MELLON. 
2.7 
 

Exerce alguma atividade externa (remunerada ou não) ou possui participação societária em 
alguma sociedade? Exemplos: consultoria, administração/gestão de carteira, análise de 
valores mobiliários, planejamento financeiro, seguros, entre outros. Em caso positivo, 
preencher as informações a seguir: 

I. Nome da sociedade (denominação social);  
II. CNPJ;  

III. Percentual de participação;  
IV. Cargo;  
V. Atividade desenvolvida;  

VI. Período;  
VII. Se a atividade é remunerada.  

A GRID não possui nenhuma outra participação.  
 
O sócio Rivaldo Ferreira Souza e Silva possui 100% das cotas da empresa RF ADMINISTRAÇÂO E 
PARTICIPAÇÔES EIRELI – CNPJ 08.039.055/0001-17. Essa empresa está inoperante, antes de 
formamos a GRID, a RF era a empresa de AAI do Rivaldo. 
 
A OSS Propriedade e Participações LTDA, CNPJ 08.210.481/0001-71 é uma empresa familiar que 
pertence aos filhos e esposa do Rivaldo. Ele não faz parte do quadro societário da empresa, ele é 
apenas o diretor. A OSS é uma empresa de investimentos em participação de empresas e compra 
de imóveis. 
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2.8 Existem pessoas que não sejam AAI em seu escritório? Em caso positivo, especificar 
quantos e descrever as funções desempenhadas. 

Sim, nosso escritório possui 2 pessoas que não exercem atividade de AAI. Elas 
exercem funções meramente operacionais, como secretaria, recepcionista, 
administrativo e financeiro da empresa. 
2.9 Divide seu escritório com outras pessoas/empresas? Em caso positivo, especificar o ramo 

de atuação. 
Não. 
 2.10 Tem parceria com administradores fiduciários e/ou gestores de recursos de terceiros para 

oferecer aos clientes o serviço de carteira administrada? Em caso positivo, especificar o 
gestor de recursos e/ou administrador fiduciário. 

Não. 
2.11 Distribui produtos que sejam intermediados/distribuídos por outras instituições? Em caso 

positivo, especificar. 
Sim, há um caso específico que é a Plural Investimentos, ela é ligada ao grupo 
GENIAL INVESTIMENTOS e por isso fazemos a distribuição da através da GENIAL 
CORRETORA DE VALORES SA 

2.12 Distribui produtos internacionais em parceria com outras instituições? Em caso positivo, 
especificar. 

Não. 
2.13 Desenvolve ou pretende desenvolver robôs automatizados de execução de ordens 

(algoritmo), ainda que por meio de outra sociedade? Em caso positivo, detalhar. 
Não se aplica. Nossa distribuição é apenas de fundos de investimentos. 

2.14 Presta serviço de assessoria, suporte e/ou instalação relacionado a robôs automatizados de 
execução de ordens (algoritmo)? 

Não. 

3. Partes relacionadas 

3.1 Tem parentesco de primeiro ou segundo grau com outros AAI? Em caso positivo, informar 
para qual instituição ele presta serviço. 

Não. 
3.2 Tem parentesco de primeiro ou segundo grau com algum funcionário ou estagiário desta 

instituição? Em caso positivo, em qual área esse funcionário/estagiário trabalha? 

Não. 
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3.3 Nas atividades realizadas na instituição, há relacionamento de trabalho com o funcionário 
ou estagiário de que trata a pergunta anterior? 

Não. 

4. Segregação de função  

4.1 A empresa ou o escritório conta com sala de clientes? Em caso positivo, ela é segregada 
fisicamente das dependências das áreas operacionais? 

Sim. 
4.2 O ambiente de operações tem controle de acesso? 

Sim. 

5. Relacionamento com cliente  

5.1 Descrever como são realizados o recebimento e a transmissão das ordens recebidas dos 
clientes. 

Todas as ordens de aplicação ou resgate de fundos de investimentos são 
sempre formalizadas por e-mail. As ordens são arquivadas na nuvem e arquivo 
físico. As gravações telefônicas e os e-mails são arquivados por um período de 
no mínimo 5 anos. 
5.2 Descrever como os clientes efetuam os depósitos referentes aos investimentos a serem 

realizados. 
As movimentações são feitas diretamente na conta do fundo de investimento 
distribuído. 

6. BackOffice  

6.1 Descrever o procedimento adotado para: 
I. Acessar às gravações, a retenção e recuperação dos dados e informações referentes 

às operações e ordens executadas; e 
II. Arquivar as evidências citadas no inciso acima, indicando o prazo de 

armazenamento. 
Nosso escritório possui contrato com a INSTANT (empresa contratada para 
gravações das ligações) e AXTER (empresa contratada para arquivamento de e-
mails). Ambos contratos preveem arquivamento por no mínimo 5 anos. 
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Para acessar as ligações da INSTANT o sócio responsável acessa o site 
http://192.168.15.253/ com login e senha, após a identificação é possível 
pesquisar a ligação necessária. 
 
Para acessar o e-mail, é necessário abrir um chamado enviando um e-mail do 
sócio cadastrado para atendimento@bhs.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[São Paulo, 28/05/2021] 

 

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O 

QUESTIONÁRIO] 

[ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA 

INSTITUIÇÃO] 

 

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO] 

Priscila Navarro Rubio Marinho  

[NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO] 

Rivaldo Ferreira de Souza e Silva 
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[CARGO] Sócia [CARGO] Sócio 

[TELEFONE] 11 4502-1227 [TELEFONE] 11 4502-1227 

[E-MAIL CORPORATIVO] Priscila@gridinvestimentos.com  [E-MAIL CORPORATIVO] rivaldo@gridinvestimentos.com  

 

DocuSign Envelope ID: 4B321EBC-8A40-4CFC-BAF3-AB3B1232E293


