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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%). 

gerdi@caixa.gov.br

Data de Constituição 

14 de abril de 2021.

Telefones 

 (11)3572-4600

Website 

https://www.caixa.gov.br/caixadtvm/ 

A CAIXA DTVM é subsidiária integral da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL é uma empresa 100% pública, 

controlada pelo Governo Federal.

Razão social 

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES S.A.

Nome fantasia 

CAIXA DTVM.

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

A CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CAIXA DTVM) é subsidiária integral da Caixa Econômica Federal, 

instituição financeira constituída pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969 e autorizada a funcionar pelo BCB conforme item 

1.4.

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

 N/A.

Endereço 

Av. Paulista, 2300, 11º andar, Conjuntos 112 e 114, Bela Vista, São Paulo, SP, CEP 01310300.

CNPJ 

42.040.639/0001-40.

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. 

CVM - Ato Declaratório CVM nº 19.043, de 31 de agosto de 2021.

Banco Central do Brasil – BACEN, conforme decisão publicada no Diário Oficial da União de 27 de setembro de 2021.

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

Sim. A CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CAIXA DTVM) é membro da ANBIMA – Associação Brasileira 

das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais.

É instituição nacional ou estrangeira? 

 Nacional.

Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário 

GERDI

Telefone para contato 

 (11)3572-4600

E-mail para contato 



2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

A gestora é signatária do Código de Ética da ANBIMA? 

 Sim.

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

 N/A.

Qual a estrutura empresarial do conglomerado ou grupo econômico? (Quando aplicável). 

 

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

 

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

Sim. A CAIXA DTVM é signatária dos seguintes Códigos da ANBIMA:

Código ABVCAP/ANBIMA FIP e FIEE;

Código de Administração de Recursos de Terceiros;

Código de Ética;

Código dos Processos da Regulação e Melhores Práticas;

Código para o Programa de Certificação Continuada.



2.7 

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

N/A

 N/A.

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. 

Os serviços de administração fiduciária, distribuição de fundos de investimento e custódia e controladoria são exercidos dentro da 

estrutura da controladora, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme abaixo:

ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA E CUSTÓDIA E CONTROLADORIA:

A VIART (VP Fundos de Investimento) é responsável pelos serviços de administração fiduciária e de custódia e controladoria. Trata-se 

de uma Vice-presidência inserida na estrutura organizacional da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que é segregada das demais e que não 

integra o Conselho Diretor, conforme artigo 13, § 4º e artigo 28 do Estatuto da CAIXA.

Dentro da Vice-presidência, as duas atividades são segregadas por Gerências Nacionais, sendo a atividade de Administração Fiduciária 

exercida pela GN Administração Fiduciária (GEAFI) e as atividades de custódia e controladoria exercidas pela GN Serviços Qualificados 

(GESEQ).

DISTRIBUIÇÃO:

A distribuição de fundos de investimento é realizada pela controladora, por meio da sua rede de agências e conta com áreas 

especializadas no relacionamento e atendimento para nichos específicos.

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

 N/A.

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. 

III. qual a atividade por ele desempenhada.



3. Receitas e dados financeiros

Ano 
Patrimônio  sob gestão 

(posição em MM)**

Número de pessoas que 

trabalham na gestora 

Número de portfólios sob 

gestão

2021* 328.454.314.703,07 187 264

Ano 
Patrimônio  sob gestão 

(posição em 31/Dez MM) 

Número de pessoas que 

trabalham na gestora 

Número de portfólios sob 

gestão

2020 412.100,49 237 301

2019 374.738,64 187 303

2018 334.368,52 224 301

2017 273.545,86 188 300

2016 232.267,73 185 323

Nº % Carteira 

355 100

N/A N/A

Nº % Carteira 

N/A N/A

Nº % Carteira 

12 100

N/A N/A

Tipo Nº Exclusivos/Reservados % Total 

Renda Fixa 222 137 60,49%

Multimercado 86 64 23,43%

Cambial 2 1 0,54%

Ações 39 3 10,63%

FIDC 2 0 0,54%

FIP 1 1 0,27%

FIEE 0 0 0,00%

FII 2 0 0,54%

Fundo de Índice (ETF) 1 0 0,27%

Outras categorias 12 12 3,27%

3.4 

3.3 

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

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)? 

N/A

Clubes de Investimento 

 

 

Carteiras 

Domicílio Local 

Carteira de Investidor Não Residente 

3.1 

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

A CAIXA DTVM foi constituída em 14/04/2021 e se tornou operacional após aprovação do BCB em 27/09/2021. Os 

procedimentos de migração dos serviços de gestão de recursos dos veículos de investimento [fundos de investimento e 

carteiras administradas] de mercado foram iniciados. Os dados abaixo se referem à época em que os serviços desses veículos 

de investimento eram geridos no âmbito da controladora (CAIXA/VIART).

* Foram considerados apenas os fundos migrados da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para a CAIXA DTVM.

** Valores com database de 30/11/2021

3.2 

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

Fundos

Domicílio local 

Domicílio em outro país 

 



4. Recursos humanos

4.1 

4.2 

4.3 

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

O atual modelo de gestão de pessoas tem como objetivo consolidar uma cultura organizacional baseada na gestão proativa de 

talentos e por competência. A ideia é dar ênfase à meritocracia, à inovação, à alta eficiência e à melhoria contínua, promovendo 

identificação dos empregados com os valores e a missão da CAIXA DTVM, engajamento das lideranças e excelência no 

relacionamento com clientes e sociedade. Além dos diversos programas voltados à saúde e à segurança dos empregados, a Instituição 

busca integrar a educação corporativa à gestão do desempenho e das competências e à gestão do conhecimento, por meio de 

incentivos à capacitação, de criação e manutenção de sistemas e processos de disseminação do conhecimento e desenvolvimento de 

habilidades. Outro benefício que a Instituição oferece aos empregados é a possibilidade de complementar sua renda, após a 

aposentadoria, por meio de patrocínio a planos de benefício de previdência complementar, administrados pela Fundação dos 

Economiários Federais – FUNCEF.  Por ser subsidiária da CAIXA, a CAIXA DTVM oferece estabilidade de emprego aos funcionários e 

um plano de carreira para cada função de interesse, com funções intermediárias que satisfaçam os funcionários em múltiplos níveis. 

Para algumas funções é oferecida a jornada de trabalho de 30 horas semanais de forma a respeitar e permitir o equilíbrio entre vida e 

trabalho. Atuando em todo território nacional e em diferenciados segmentos a CAIXA disponibiliza facilidades de transferência de 

funcionários entre departamentos e regiões.

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.  

Sim. No processo de formação de carreiras, a empresa oferece Universidade Corporativa com diversos cursos de aperfeiçoamento 

pessoal e corporativo, exige certificação qualificada, e disponibiliza verbas para cursos de atualização e aperfeiçoamento (Graduação, 

Pós-Graduação, Mestrado e Cursos de Idiomas).

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

Os funcionários recebem além da remuneração fixa, participação nos lucros e premiação em clubes de compras. A estrutura de 

remuneração fixa na CAIXA DTVM é baseada na designação de Função Gratificada, de forma que o funcionário no exercício do cargo 

faz jus ao recebimento de comissão efetiva. Caso o desempenho não seja satisfatório poderá ocorrer à dispensa do Cargo 

Comissionado retroagindo ao salário padrão.



4.4 

4.5 

4.6 

5. Informações gerais

5.1 

5.2 

5.3 

Qual o limite para o crescimento dos ativos sob gestão suportado pela atual estrutura da gestora (instalações, profissionais 

hardware e software). 

Levando em consideração a atual estrutura, a expectativa é a de que o PL sob gestão de fundos seja de aproximadamente R$ 730 bi 

em 2025.

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

A CAIXA DTVM foi constituída em 14/04/2021 e se tornou operacional após aprovação do BCB em 27/09/2021. Os procedimentos de 

migração dos serviços de gestão de recursos dos veículos de investimento (fundos de investimento e carteiras administradas) de 

mercado foram iniciados. Os dados abaixo se referem à época em que os serviços desses veículos de investimento eram geridos no 

âmbito da controladora (CAIXA/VIART). Nesse sentido o rating atualmente atribuído para a CAIXA/VIART será sucedido pela CAIXA 

DTVM.

Fitch Ratings - Excelente. 

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. Por meio de treinamento fornecido pela Universidade Corporativa com revalidação anual e acompanhamento pela área de 

Compliance da CAIXA DTVM.

Descreva os treinamentos elaborados junto aos colaboradores para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: 

front running, insider trading, spoofing etc.). 

A área de Compliance elabora e divulga regularmente materiais de orientação para os empregados acerca de temas relacionados a 

ética e conduta profissional.

Existem planos de expansão ou mudança de estratégia? Descreva. 

A CAIXA DTVM pretende expandir sua estrutura para prestação dos serviços de gestão de ativos de terceiros. Os objetivos principais 

são sofisticar o portfólio de produtos, aperfeiçoar as decisões estratégicas, otimizar os processos internos através da implementação 

de novas tecnologias. Também consta a adoção de processos de melhorias na comunicação institucional e no desempenho dos 

produtos, de forma gerar mais valor à experiência dos clientes em relação aos fundos de investimentos.

De que forma o desempenho dos gestores é avaliado? 

Os gestores são avaliados essencialmente sob dois aspectos: 

(i) Desempenho absoluto dos fundos sob sua gestão – refere-se à comparação com seus respectivos benchmarks e rentabilidades 

alvo; e 

(ii) Desempenho relativo dos fundos sob sua gestão – refere-se à comparação com amostras de fundos concorrentes.

Adicionalmente, devido à segmentação da gestão por células especialistas em cada mercado, individualmente os gestores possuem 

ainda objetivos financeiros para geração de alfa em seus mercados de atuação.



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? 

Guia Exame 2010 - Melhor gestor de fundos de varejo e melhor gestor de fundos de renda fixa ativa. 

Guia Exame 2011 - 2º melhor gestor de fundos de varejo e 3º melhor gestor de fundos de renda fixa ativa.

Star Ranking Valor Econômico 2013 – 22 fundos premiados, sendo o principal critério de avaliação a relação risco x retorno.

Revista Investidor Institucional - Os Melhores Fundos para Institucionais – Nov./2013– A CAIXA conquistou o topo do ranking com o 

maior número de fundos excelentes.

Star Ranking Valor Econômico 2014 – 22 fundos premiados, sendo o principal critério de avaliação a relação risco x retorno.

Revista Investidor Institucional – Top Asset – Mar./2014 – Presente no Ranking Top Asset  em 18 categorias do ranking

Exame - Onde Investir em 2015 - Os Melhores Gestores – Nov./2014 - 2º Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa

Revista Investidor Institucional – Top Asset – Mar./2015 – Presente no Ranking Top Asset em 20 categorias

Fundo FI CAIXA Brasil IDKA IPCA 2A RF LP destinado aos RPPS foi eleito pelo jornal Valor Econômico em matéria de 21/01/2015 como 

o melhor fundo de renda fixa em 2015. 

Exame - Onde Investir em 2016 - Os Melhores Gestores – Dez./2015 - 2º Melhor Gestor de Fundos de Renda Fixa 

Revista Investidor Institucional - Os Melhores Fundos para Institucionais – Abr./2016– A CAIXA

conquistou o topo do ranking com oito fundos classificados como excelentes.

Premiada pelo Guia EXAME –Investimentos Pessoais – por 13 anos consecutivos (2004 – 2016) também, foi eleita uma das maiores 

gestoras de fundos de investimento do mercado pelo ranking Top Asset – AGO 17, realizado pela revista Investidor Institucional. 

Conquistou a posição de maior gestora em duas categorias:

• Maior Gestor de FIPs;

• Maior Gestor de RPPS;

Prêmio MBI Melhor Banco para Investir – Melhor Gestor de Renda Fixa e Melhor Gestor de Ações – Fev./2018

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas - 2º Melhor Gestor Geral e Melhor Gestor em Fundos Balanceados até 15 - edição 

2018 do Guia de Previdência Valor/FGV;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Março/2018) - 5 Fundos Classificados como excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional - Agosto/2018) - 4 Fundos Classificados como excelentes;

Ranking Exame – Onde Investir 2019 - 2º Melhor Gestor de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 2ª melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor de fundos 

multimercados FEV/19;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 312 – Março/2019) –9 Fundos classificados como 

excelentes;

Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 317 –Agosto/2019) – CAIXA no 2º lugar no Ranking 

de Gestores com 22 Fundos classificados como excelentes;

Guia de Previdência Valor/Fundação Getúlio Vargas – CAIXA como Gestora Destaque em Fundos Balanceados até 15 - Edição 2019 

Ranking Exame – Onde Investir 2020 – 3º Melhor Gestor de Renda Fixa, 3º Melhor Gestor de Fundos DI e Curto Prazo e 3º Melhor 

Gestor de Fundos de Varejo;

Prêmio MBI/FGV – Melhor Banco para Investir - 1ª melhor gestor de fundos multimercados, 1ª melhor gestor de fundos de ações, 2ª 

melhor gestor em Fundos Money Market e 2ª melhor gestor em Fundos de Renda Fixa FEV/20;



Os Melhores Fundos para Institucionais (Revista Investidor Institucional – Edição 323 – Março/2020) – 10 Fundos classificados como 

excelentes. 

Valor Investe – Julho/2020 - 

A CAIXA teve 3 fundos de renda fixa listados pelo Valor Investe dentre os melhores do semestre. No grupo “Renda Fixa Ativa”:  CAIXA 

FIC Brasil Gestão Estratégica RF e o CAIXA FIC Objetivo Prefixado RF LP. No grupo “Juro Real”: CAIXA FIC Foco Índice de Preços RF LP

Ratings Morningstar - Agosto/2020

CAIXA Alocação Macro FIC FIM LP considerado 5 estrelas no ranking

Premiação Valor – Agosto/Setembro/2020

Fundos CAIXA listados no Ranking do Guia de Fundos Valor entre os 10 fundos com melhor retorno do mercado: CAIXA FIC Alocação 

Macro Multimercado LP, CAIXA FIC Pré Objetivo RF LP, CAIXA FI Fidelidade RF LP, CAIXA FI Ações BDR nível I e CAIXA FI FIDELIDADE II 

Crédito Privado LP

Os Melhores Fundos Para Institucionais - Ranking – Revista Investidor Institucional – Agosto/Setembro

A CAIXA teve 16 fundos premiados como EXCELENTES pelo ranking “Os Melhores Fundos para Institucionais”, da revista Investidor 

Institucional em agosto/20. 

Além do destaque positivo no Ranking Os Melhores Fundos Para Institucionais, a edição de setembro da publicação consolida a 

liderança CAIXA no segmento RPPS, através do Ranking TOP Asset.



6. Análise econômica, de pesquisa e de crédito

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções? 

A unidade de pesquisa desenvolve o Research próprio, mas também temos acesso a Research externo. Toda a pesquisa relacionada à 

economia e ativos domésticos é feita internamente, embora, também tenhamos acesso à relatórios de terceiros.

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)? 

No Research próprio, são desenvolvidas pesquisas e análises no âmbito macro, micro/setorial e quantitativo. Como ferramentas de 

análise são utilizados modelos de projeção de indicadores macroeconômicos para a fundamentação da análise da conjuntura 

doméstica e internacional, modelos financeiros e estatísticos utilizados para identificar oportunidades de mercado, seja no âmbito 

tático ou no estratégico, e modelos de análise econômico-financeira de empresas com o objetivo de balizar a expectativa de valor 

intrínseco. Estas atividades estão diretamente ligadas ao processo de investimento da gestão de fundos líquidos. A equipe tem 

dedicação exclusiva à CAIXA DTVM, sendo estritamente um Research de buy side.

Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise? 

Para apoio a análise são contratados sistemas de monitoramento de mercados, acompanhamento de notícias em alta frequência, 

bancos de dados e consultoria. Dentre estes, destacamos: - Bloomberg, Broadcast, Valor Pro, Economática, FGV Dados e Monitor da 

Inflação da FGV.

Descreva a estrutura de análise econômica, de pesquisa e de crédito da gestora, conforme segmento, quando aplicável 

(anexar resumo profissional). 

A CAIXA DTVM possui unidade exclusivamente dedicada à pesquisa econômica, setorial e quantitativa, diretamente ligada à Diretoria 

Gestão Fundos de Investimento (DITER), contando atualmente com uma equipe que totaliza 19 integrantes, sendo esta responsável 

pelo atendimento dos times de gestão, distribuição e risco.

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. 

Atualmente, a estrutura de análise econômica e pesquisa está em processo de integração dos fatores ASG aos modelos e processos 

utilizados na análise econômico-financeira de empresas (valuation). Encontra-se também em processo de estudo o desenvolvimento 

de estratégias sistemáticas levando em consideração os fatores ASG.

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

A equipe de análise e pesquisa passou por duas reestruturações nos anos de 2019, 2020 e 2021. Em 2019 a equipe teve aumento no 

número de integrantes, passando de 7 para 10 profissionais. Em 2020 foram recebidos três novos colaboradores, passando para 13. 

Em 2021, tivemos o último movimento de adequação do quadro de colaboradores, com o recebimento de 6 colaboradores, 

totalizando 19. 



7. Gestão de recursos

7.1

7.2 

7.3 

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

As principais mudanças na equipe de gestão foram: Foi designado como Diretor Executivo da Diretoria de Gestão de Fundos de 

Investimento (DITER), o Sr. Jorge Louzada Kozlovsky; Foi designado como Superintendente da Superintendência Nacional de Gestão 

de Fundos Líquidos (SUGET) o Sr. Vitor Hugo Falcao Marcondes Sodre; Foi designado como Gerente Nacional da Gerência Nacional 

Fundos de Renda Variável (GEVAR), o Sr. Mauricio Vendruscolo; Foi designado como Gerente Nacional da Gerência Nacional Fundos 

de Renda Fixa (GEFIX), o Sr. Carlos Eduardo Biteli.

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. 

Operações em Mercados de Bolsa

O processo de seleção é dividido em dois grupos: para corretoras que atuam nos Mercados BOVESPA e para corretoras que atuam 

nos Mercados BM&F. A cada semestre civil são selecionadas doze instituições para realizar operações nos Mercados BOVESPA e doze 

instituições realizar operações nos Mercados BM&F. As etapas do processo de seleção são as mesmas para ambos os grupos e 

destinadas respectivamente à verificação das informações cadastrais, análise de Gerenciamento de Risco, preenchimento do QDD 

ANBIMA Serviços Qualificados e Corretoras, análise qualitativa do departamento técnico e de pesquisa das corretoras/distribuidoras e 

avaliação interna da qualidade operacional dos serviços prestados no quadrimestre analisado.

Observação: para participar da seleção para operações nos Mercados BM&F, é obrigatório que as corretoras/distribuidoras possuam 

o selo Execution Broker B3 e ser associado ANBIMA ou ter aderido ao Código de Melhores Práticas e ao Código de Negociação de 

instrumentos Financeiros.

Operações em Mercado de Balcão

Estão habilitadas a realizar operações via Mercado de Balcão exclusivamente Instituições Intermediadoras que sejam membros da 

ANBIMA e corretoras/distribuidoras que possuam o selo Execution Broker e ser associado ANBIMA ou ter aderido ao Código de 

Melhores Práticas e ao Código de Negociação de instrumentos Financeiros e com adesão ao nosso contrato de Intermediação.

Descreva o processo de investimento. 

O processo de investimento é dividido nas seguintes etapas:

1)Grandes Temas: apresentação do cenário macroeconômico pela Pesquisa ao time de Gestão, bem como das teses de investimento 

decorrentes do cenário prospectivo previsto. Contempla ainda a apresentação de temas relevantes e atualização do cenário para as 

empresas e setores acompanhados pelo time de pesquisa microeconômica.

2)Impacto nos Ativos: os times de Pesquisa e Gestão, conjuntamente e com base nas discussões dos Grandes Temas, discutem e 

definem os impactos esperados nos preços das diversas classes de ativos (câmbio, juros, bolsa etc.)

3)Proposição de estratégias: os gestores de portfólio e suas equipes elaboram estratégias propositivas para cada um dos mercados 

acompanhados (Juros e Inflação, Crédito Privado, Câmbio e Commodities, Equities), que serão submetidas ao Comitê de 

Investimento.

4)Comitê de Investimento: formado pelos membros mais seniores do time de Gestão, discute e aprova as estratégias propostas.

5)Execução das estratégias: os gestores de portfólio e suas equipes executam as estratégias aprovadas pelo Comitê de Investimento.

6)Acompanhamento de Resultados: os resultados dos fundos, decorrentes das estratégias implementadas, são avaliados em reuniões 

mensais de desempenho entre os gestores de portfólio e os heads dos times de Gestão.



7.4 

7.5 

7.6 

Como é controlado o prazo médio dos títulos de fundos de longo prazo, para fins de sua classificação tributária? 

O prazo médio para fins de enquadramento e classificação tributária é controlado diariamente em sistema proprietário ou através de 

sites de bancos custodiantes. As operações para fins de ajuste de prazo médio são realizadas conforme necessário.

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. 

Nos mercados de Bovespa e BM&F, os volumes são divididos conforme classificação de nota da avaliação.

Na divisão dos percentuais, sendo as 6 primeiras Research e as próximas 6 Discount:

•10% do Limite para as cada uma 4 primeiras – 40% total;

•8,25% do Limite para as próximas 4 – 33% total;

•6,75% do limite para as outras 4 – 27% total;

O processo de seleção é semestral e a cada avaliação e são substituídas 2 corretoras Research e 2 corretoras Discount.

No mercado de balcão, existe um limite máximo de 25% do total da corretagem paga no semestre.

Uma vez que uma ordem é executada, é feito um primeiro batimento dos parâmetros da ordem com a contraparte de execução. 

Confirmados os parâmetros, um empregado realiza o registro dessa operação nos sistemas de custódia e um segundo empregado 

confere o registro e confirma o boletamento da operação (sistema de dupla conferência). No dia seguinte, é feita a conciliação entre 

a posição em carteira de cada fundo esperada pelo sistema de gerenciamento de ordens do Gestor (conforme operações realizadas 

no dia anterior) e o demonstrativo de patrimônio informado pelo custodiante. Caso sejam verificadas diferenças, são apuradas as 

causas e realizadas as correções, quando cabíveis.  

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

acompanhamento. 

Não são realizadas estratégias que envolvam aquisição de ativos no exterior.



8. Distribuição

Os fundos de investimento geridos pela CAIXA DTVM são distribuídos pelas Unidades de Negócio da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, representadas pelas 

Agências, Postos de Atendimento (PA) e Postos de Atendimento Eletrônicos (PAE), todas vinculadas diretamente às vice-presidências de Rede de Varejo, 

Atacado e Governo.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL possui Política Institucional de relacionamento com clientes e usuários dos produtos e serviços fornecidos pela Instituição. 

Nessa política são estabelecidos princípios e diretrizes que norteiam o relacionamento com o cliente desde o seu primeiro atendimento na Caixa.

O 9° PRINCÍPIO da política mencionada versa sobre a adequação de produtos, serviços e canais ao perfil do cliente e usuário. Abaixo segue o descritivo:

Os produtos e serviços comercializados pela Caixa, assim como a sua estrutura de canais, guardam aderência com o perfil de seus clientes e usuários.

DIRETRIZES: 

A CAIXA, no lançamento e manutenção do portfólio de produtos e serviços, considera:

 •Estratégias alinhadas ao perfil dos clientes e usuários; 

 •Estratégias direcionadas aos parceiros comerciais e aos parceiros insktucionais; 

 •Os canais adequados; 

 •Simplicidade nos processos de atendimento, pós-venda e reclamação; 

 •Feedback dos clientes e usuários sobre os produtos e serviços.

A Caixa faz uso de instrumentos que auxiliam na identificação do perfil do cliente de modo a ofertar os produtos e serviços mais adequados às suas expectativas 

e necessidades. 

Na criação e comercialização dos produtos que integram seu portfólio, a Caixa atua com legítimo interesse na satisfação de seus clientes e alcance dos seus 

resultados estratégicos. 

A Caixa valoriza a experiência do cliente em todas as suas interações com a personalização nos relacionamentos. 

A política completa está disponível para consulta em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-

governanca/Politica_Relacionamento_Clientes_Usuarios_Produtos_Servicos_Caixa.pdf

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. 

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL também possui Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Esta Política contempla os 

procedimentos de PLDFT no Relacionamento com o Cliente, conforme abaixo:

 •A CAIXA adota procedimentos de "Conheça seu Cliente" desde a solicitação de início de relacionamento e durante todo o seu ciclo para evitar consktuição ou 

manutenção de vínculos com pessoas com provável envolvimento em práticas de LDFT - Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. 

 •Os procedimentos incluem a coleta, verificação, validação e atualização de informações cadastrais. 

 •As informações relakvas aos dados cadastrais de clientes são atualizadas com periodicidade definida a parkr da análise da legislação vigente e de critérios de 

riscos estabelecidos pela Avaliação Interna de Risco. 

 •A CAIXA classifica seus clientes em níveis de risco, considerando aspectos de PLDFT - Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e 

adota tratamento diferenciado na condução dos negócios, conforme o risco relacionado. 

 •Os dados relakvos à capacidade financeira do cliente são coletados e validados de acordo com o perfil de risco do cliente e com a natureza da relação e da 

evolução dos negócios mantidos com a CAIXA.

 •A CAIXA não realiza negócios com Shell Banks (banco consktuído em uma jurisdição sem qualquer presença osica e que não se encontra integrado em um 

grupo financeiro regulamentado) e com pessoas relacionadas nas listas restritivas internacionais referentes à LDFT. 

 •A CAIXA não admite a movimentação de recursos por meio de conta corrente anônima ou vinculada a ktular(es) ficpcio(s). 

 •A CAIXA realiza monitoramento das transações financeiras dos clientes de modo a capturar situações que possam apresentar indícios de LDFT e a comunicá-las 

ao órgão regulador, em conformidade com as regulações vigentes. 

 •São adotadas medidas de caráter restrikvo para o início e para manutenção de relacionamento com clientes em situações de possível envolvimento em prákcas 

de LDFT. 

 •A CAIXA adota procedimentos de especial atenção no monitoramento de clientes classificados como entes públicos, PEP - Pessoas Expostas Polikcamente e em 

situações de impossibilidade de verificação do Beneficiário Final.

A política completa está disponível para consulta em: https://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-governanca/Politica-Prevencao-Lavagem-Dinheiro-e-

Financiamento-Terrorismo.pdf



8.2 

8.3 

8.4 

A GERDI - Gerência Nacional Relacionamento e Distribuição é a unidade responsável, dentro da estrutura operacional CAIXA DTVM, 

pelo suporte técnico às áreas negociais sobre fundos de investimento. As movimentações em fundos de investimentos (aplicações e 

resgates) são preponderantemente realizadas pelas unidades vinculadas às Redes de Varejo, Atacado e Governo da Instituição em 

sistemas informatizados e específicos para tal finalidade e aderentes às disposições da ICVM 555/14. Os arquivamentos seguem o 

disposto no Art.205 da Lei nº 10.406/2002

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). 

N/A

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/distribuição de fundos é realizada pelas unidades de negócio pertencentes à estrutura organizacional da 

Instituição nos segmentos Varejo, Atacado e Governo e em consonância com as normas vigentes de regulação e autorregulação para 

Distribuidores de Fundos de Investimento.

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. 



9. Risco

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

Sim, a unidade de riscos possui autonomia para suspender limites de alocação em ativos privados quando identificado aumento 

potencial do seu risco de crédito.

A análise de risco de crédito é realizada pela unidade de riscos de ativos de terceiros que, por estar segregada das unidades de 

negócios, possui independência e autonomia para o exercício de suas atividades, em observância ao regime de responsabilidades da 

Resolução CVM nº 21/21 e a estruturação de linhas de defesa da CAIXA DTVM. A equipe técnica responsável pela análise de risco de 

crédito, realiza a avaliação do emissor e/ou emissão e atribui nota de risco, utilizando-se de modelos internos para a mensuração do 

risco de crédito. O rating atribuído é homologado em decisão colegiada por equipe técnica e em níveis de alçada, conforme volume 

e/ou maior grau de risco. Todas as avaliações de risco de crédito de Emissor e de Emissão possuem prazo de validade, que visam 

promover a integridade dos resultados gerados pelos modelos e análises de risco de crédito e mitigação de riscos. O risco de crédito é 

reavaliado periodicamente em observância às normas estabelecidas pelos órgãos reguladores, contemplando a natureza, nível de 

risco, prazo, situação do contrato e relevância da operação.

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 periodicidade da reavaliação de operações, e consequentemente as garantias e covenants que estão vinculadas a elas, segue 

orientação da CVM e obedece a diretrizes atreladas e proporcionais à qualidade de crédito e ocorre também quando do recebimento 

de informações que possam ser relevantes para a operação. A unidade de riscos monitora periodicamente as garantias e covenants 

da operação, e verifica se os controles realizados são adequados e eficazes, e caso sejam identificadas deficiências ou 

vulnerabilidades, são feitas recomendações para aperfeiçoamento dos mecanismos e ferramentas de controle das garantias.

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.). 

Sim, as questões de ASG são consideradas no processo de análise de risco de crédito realizada pela unidade de riscos.

A gestora, independentemente do critério de apreçamento, possui algum procedimento ou estratégia no caso da iminência 

ou ocorrência de eventos de inadimplência? Descreva. 

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

A unidade de riscos foi redimensionada em 2020, com integração de novos empregados com atuação dedicada, fortalecendo e 

aprimorando o gerenciamento de riscos para os ativos de terceiros na CAIXA DTVM. 

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

Diariamente são elaborados e disponibilizados às áreas envolvidas relatórios de Risco de Mercado, Crédito e Liquidez com 

informações de nível de exposição aos riscos e comprometimento de limites de exposição para os Fundos de Investimento sob gestão 

da CAIXA DTVM. Mensalmente é apresentado nas instancias de governança e para a Alta Administração relatório consolidado do 

monitoramento realizado pela unidade de riscos para o Risco de crédito, mercado e liquidez.

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



9.7 

9.8 

A instituição possui área de tecnologia da informação própria? Caso afirmativo, detalhar as atividades atuais, organograma e 

a qualificação dos profissionais. 

As atividades atuais contemplam construção e manutenção de soluções de TI; arquitetura e padrões tecnológicos; soluções digitais 

para negócios; inovação tecnológica; arquitetura de projetos de TI; projetos de desenvolvimento e/ou aquisição de software; 

planejamento  e  gestão  da  capacidade  das  esteiras  de  desenvolvimento  das  soluções  tecnológicas  no  âmbito  de seu  núcleo  

de  atuação; relacionamento  com  as  áreas  para  alinhamento  de  diretrizes  e  prioridades  estratégicas, estruturação  das 

necessidades em soluções tecnológicas e direcionamento do atendimento da TI; desenvolvimento e manutenção de soluções 

tecnológicas e digitais; desenvolvimento para as jornadas digitais desenhadas pelo negócio com foco na experiência dos clientes; 

desenvolvimento de aplicativos móveis e API. A qualificação dos profissionais determina nível elevado de conhecimento em 

atendimento as definições das áreas gestoras e as exigências consideram o perfil desejado (competências) e a função a ser exercida, 

contemplando desde cursos superiores a especialização com pós-graduação concluída em área de conhecimento aplicável na área de 

atuação.

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

Uma vez que uma ordem é executada, é feito um primeiro batimento dos parâmetros da ordem com a contraparte de execução. 

Confirmados os parâmetros, um empregado realiza o registro dessa operação nos sistemas de custódia e um segundo empregado 

confere o registro e confirma o boletamento da operação (sistema de dupla conferência). No dia seguinte, é feita a conciliação entre 

a posição em carteira de cada fundo esperada pelo sistema de gerenciamento de ordens do Gestor (conforme operações realizadas 

no dia anterior) e o demonstrativo de patrimônio informado pelo custodiante. Caso sejam verificadas diferenças, são apuradas as 

causas e realizadas as correções, quando cabíveis.

Cabe destacar ainda que o sistema de Front Office da Caixa DTVM, utilizado pelos gestores e operadores, é o sistema AIM (Asset and 

Investment Manager), fornecido pela Bloomberg. Este sistema tem como principal funcionalidade o módulo de gerenciamento de 

ordens (OMS - Ordem Management System) que permite o registro e a evolução da ordem desde a sua elaboração pela gestão até 

sua liquidação pelas custódias, passando pelo roteamento da ordem para contrapartes, acompanhamento de quantidades e preços 

de execução e distribuição conforme parâmetros preestabelecidos, com todas as informações de cada um destes processos 

registradas e passíveis de recuperação por função de trilha de auditoria. O sistema também conta com módulo de gerenciamento de 

posições, onde é feita a gestão dos portfólios, elaboração e acompanhamento de estratégias e simulação de cenários considerando 

operações e movimentos de mercado.

A CAIXA DTVM utiliza a estrutura de tecnologia da informação da controladora, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme organograma 

abaixo:



9.9 

9.10 

9.11 

9.12 

9.13 

9.14 

A capacidade de processamento e armazenamento do Parque Tecnológico da CAIXA é de:

· 8 mainframes (2 do modelo Z14 e 6 do modelo Z15)

· 390.612 MIPS (milhões de instruções por Segundo) no ambiente mainframe;

· 20.115 Terabytes de Armazenamento OPEN;

· 2.240 Terabytes de Armazenamento Mainframe;

· 811 servidores físicos de plataforma baixa;

· 17.358 servidores lógicos de plataforma baixa;

· 23 Servidores físicos de plataforma intermediária;

· 06 Silos Robóticos;

· 07 Virtual Storage Manager (VSM);

· 4.969 Roteadores;

· 638 Switches (Centralizado).

· 4 circuitos de internet de 10Gbps com dupla abordagem

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

Sim.

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

Sim, a frequência de realização dos testes para verificação de segurança e integridade de sistemas é de no mínimo de 02 (duas) vezes 

ao ano, com a participação das áreas envolvidas executando as atividades críticas da unidade e documentando os testes realizados.

Sim, todos os operadores de mesa têm seus ramais telefônicos gravados. A escuta das gravações é realizada sempre que houver 

dúvida sobre o entendimento de conversas realizadas. O acesso às gravações é autorizado somente a gestores e pela área de 

Compliance.

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). 

A Gestora conta com equipe destinada exclusivamente para a realização de back-up, com periodicidade diária de todos os 

documentos produzidos e inseridos no servidor da gestora. Esses documentos são armazenados em servidor alternativo por um 

período de 15 dias. As Informações e documentos imprescindíveis à realização das atividades são disponibilizadas também em 

servidor de contingência.

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

O acesso físico e lógico do Data Center da instituição é realizado apenas por empregados e colaboradores credenciados e autorizados, 

que atuam na área de Tecnologia da empresa.

Descreva o parque tecnológico atual da instituição. Citar no-breaks, capacidade dos servidores, links de internet e telefonia 

etc. 

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



10. Compliance e controles internos

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

As Diretrizes de Investimento Pessoal são parte integrante do Código de Conduta dos empregados da CAIXA DTVM. Trimestralmente 

a unidade de Compliance monitora a aderência de tais diretrizes. A identificação de descumprimentos às Diretrizes pode ensejar a 

aplicação de medidas disciplinares, sem prejuízo das sanções administrativas ou criminais que, no caso, também possam decorrer das 

atitudes de descumprimento.

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

Não.

Sim. Diariamente a área de Compliance acessa diversas fontes de informação e sites de reguladores e autorreguladores (CVM, BACEN, 

ANBIMA, DOU, PREVIC, entre outras) e realiza buscas por novas normas e divulgações além de consultas a palavras-chave 

relacionadas aos mandatos exercidos pelas unidades, divulgando oportunamente para cada unidade. Além disso, o Compliance 

acompanha as ações de aprimoramento e/ou ajustes nas atividades, processos e formalização dos procedimentos em normas 

internas. Caso seja constatada ausência de aplicação de norma por determinada unidade o Compliance fará o enforcement e 

orientará abertura de plano de ação a ser monitorado até sua conclusão.

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. 

O Compliance monitora, semanalmente, as operações realizadas pelos fundos de investimento e carteiras administradas, realizadas 

pelo Gestor através de sistema de front-office utilizando os respectivos registros das operações nos Custodiantes, no qual é verificado 

se as taxas e os preços negociados correspondem ao praticado no mercado.

Em caso de negociações efetuadas fora do túnel de preços, o gestor é questionado sobre a ocorrência e deve encaminhar 

esclarecimento sobre o apontamento.

Descreva o processo para adesão ao Código de Ética e Conduta, bem como suas atualizações, pelas profissionais que 

trabalham na gestora. 

O processo de assinatura e adesão aos Códigos de Ética e de Conduta da CAIXA DTVM são feitos por meio de plataforma SAP, com 

controle de validade das assinaturas (necessária renovação anual). Além disso todos os novos empregados da gestora são alertados 

sobre os procedimentos a serem adotados e as regras de Compliance para todos os empregados.

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

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.  



10.6 

10.7 

Realiza diligência de identificação das contrapartes e emissores envolvidos em negociações de ativos financeiros com os fundos sob 

gestão. Adoção de procedimentos “Conheça o Histórico do Preço” quando da realização de investimento, com o objetivo de controlar 

e monitorar a faixa de preços dos ativos e valores mobiliários negociados para os fundos, de modo que eventuais operações fora dos 

padrões praticados pelo mercado sejam identificadas.

Para operações de Crédito Privado nos mercados primário e secundário realiza são analisadas informações com relação aos negócios 

realizados, tais quais: emissor do ativo, (coobrigados (se houver), garantias (se houver), fluxo e probabilidade de default (PDD) ou 

equivalência do rating interno do gestor com os ratings das agências classificadoras de risco de crédito, rating do ativo ou do emissor 

fornecido por agência classificadora de risco (se houver), classificação de risco interna do gestor; taxa negociada; solicitação e análise 

das informações produzidas pelo gestor que fundamentam a operação; documentos integrantes da operação ou a ela acessórios e, 

nas operações com garantia real ou fidejussória, à descrição das condições aplicáveis ao seu acesso e execução.

Caso sejam identificadas operações ou propostas que contenham indícios de práticas de ilícitos ou que apresentem atipicidade, 

conforme situações citadas, deverá comunicar o Compliance e a unidade de PLD da controladora.

Descreva os procedimentos de monitoramento implementados para prevenção e detecção de práticas ilícitas de trading (ex: 

front running, insider trading, spoofing etc.). 

O processo de investimento e negociação de ativos seguem o Regulamento ou mandatos dos produtos de investimento e as 

estratégias de alocação a serem adotadas são aprovadas em instâncias de governança internas que contam com a participação ativa 

da unidade de Compliance, seja pela emissão de Pareceres prévios à reunião ou pela manifestação durante as reuniões.

As rotinas de monitoramento e acompanhamento das operações com regularidade, objetiva identificar possíveis ilícitos de trading, 

além de monitorar e acompanhar o limite de alçadas estabelecido por operador.

Além disso as ações de aculturamento e disseminação do Código de Conduta visam reforçar que não serão aceitas ou toleradas 

quaisquer operações que deturpem a livre formação dos preços ou provoquem, em benefício próprio ou alheio, um comportamento 

artificial das cotações. Os empregados e dirigentes não deverão se valer, em proveito próprio ou de terceiros, de informação 

privilegiada ou antecipada, ainda que após seu desligamento do cargo ou função. 

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

ativos. 



10.8 

10.9 

10.10 

A equipe de Compliance monitora os limites legais e regulamentares pela plataforma de front-office e acompanha 

desenquadramentos e respectivos planos de ação. A CAIXA DTVM possui uma área de risco que tem como principal atividade o 

controle, monitoramento e gerenciamento dos riscos dos fundos de investimento sob sua administração. Os parâmetros para cálculo 

do risco de mercado, crédito e liquidez, bem como os procedimentos a serem adotados no processo de gerenciamento de risco são 

submetidos para aprovação pelo Comitê de Risco. A política de risco é compreendida pelos princípios gerais, e diretrizes específicas 

de ações relativas ao risco. Também determina os processos operacionais mais importantes, limites, objetivos de performance 

baseados no risco e os procedimentos para o gerenciamento de risco. Quaisquer extrapolações dos limites definidos geram alertas os 

quais são reportados e avaliados pelo Comitê de Risco que conta com a participação de representante do Compliance.

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 CAIXA DTVM presta atualmente somente os serviços de gestão de Fundos de Investimento.

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. 

São considerados pelos gestores para precificação de operações realizadas em mercados de balcão minimamente os seguintes 

aspectos:

 1.preços de marcação e intervalo indicakvo do fechamento do dia anterior para o akvo em questão ou akvos com maturidade 

próxima;

 2.existência de spreads para o akvo em questão, ou akvos com maturidade próxima, em outros bancos, corretoras ou plataformas de 

negociação;

 3.existência de spreads em akvos ou derivakvos de referência, como contratos futuros de juros, que possam balizar a escolha de preço 

para as ordens de títulos públicos a serem emitidas.

 4.rakngs emikdos internamente ou por agências de risco para ptulos de crédito privado;

 5.nível de taxa de emissão primária por parte das insktuições financeiras;

 6.nível de taxa de emissão primária e mercado secundário para ptulos de empresas não financeiras.

Por fim, as operações realizadas por fundos em mercados de balcão são verificadas diariamente pela área de Compliance, que 

compara os preços negociados com o túnel de preços da ANBIMA

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) 



10.11 

10.12

11. Jurídico

11.1 

As questões jurídicas e legais da empresa são tratadas por um departamento jurídico compartilhado com Controladora e 

especialmente dedicado às questões da(s) subsidiária(s).

Descreva como são tratados os conflitos de interesse resultantes da participação ou atuação dos sócios ou executivos em 

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - controladora integral da CAIXA DTVM - é uma instituição financeira sob a forma de empresa pública, 

que exerce um papel fundamental no desenvolvimento urbano e da justiça social do país, vez que prioriza setores como habitação, 

saneamento básico, infraestrutura e principal operador dos programas sociais do governo federal como Seguro Desemprego e Bolsa 

Família, contribuindo significativamente para melhorar a vida das pessoas, principalmente as de baixa renda. 

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apoia inúmeras atividades artísticas culturais, educacionais e desportiva e oferece uma extensa gama 

de serviços bancários e financeiros: depósito e captações de recursos, poupança, cartões, crédito e financiamento habitacional, 

seguros, previdência privada, penhor, financiamento estudantil, capitalização, consórcio, serviços para o poder judiciário, crédito 

rural, conectividade social, FGTS, comércio exterior dentre outros. 

Dentro da estrutura organizacional da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL há ainda, uma vice-presidência (VP Fundos de 

Investimento/VIART) segregada das demais e que não integra o Conselho Diretor, conforme artigo 13, § 4º e artigo 28 do Estatuto da 

CAIXA. A VIART é responsável pelos serviços de administração fiduciária, inclusive para os fundos geridos pela CAIXA DTVM e pela 

gestão de carteiras em fundos de investimento e carteiras administradas exclusivamente com recursos do FGTS. O estatuto da CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL prevê a existência do Conselho de Administração e Gestão de Ativos de Terceiros, órgão colegiado 

deliberativo, responsável pela gestão e representação da CAIXA quanto às atividades VIART. 

Dessa forma, eventuais situações de conflito de interesse relacionadas às demais atividades desempenhadas pela instituição são 

mitigadas por meio de segregação física, tecnológica e organização das companhias, bem como pelas estruturas de governança que 

contam com comitês segregados, assegurando que a tomada de decisão ocorra de forma colegiada e independente. Não obstante a 

CAIXA DTVM possui igualmente estrutura de governança apartada e órgãos estatuários próprios – Conselho de Administração, 

Conselho Fiscal e Comitê de Riscos e Capital dedicados unicamente às atividades da companhia – além de estrutura de comitês 

internos próprios e que não são compartilhadas com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sua controladora. 

Por fim, a Política de Controle Interno, Compliance e Integridade, a Política de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e 

Serviços e Código de Ética, Código de Conduta de Empregados e Dirigentes da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, além do Conduta dos 

Empregados da CAIXA DTVM dispõem sobre situações de potenciais conflitos de interesse.

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

 Não.

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

terceiros). 



12. Anexos ou endereço eletrônico 

 Anexo ou link 

12.1 Link de acesso

12.2 Link de acesso

12.3 Link de acesso

12.4 Link de acesso

12.5 Link de acesso

12.6 Link de acesso

12.7 N/A

12.8 Link de acesso

12.9 Link de acesso

12.10 Link de acesso

12.11 Link de acesso

12.12 Link de acesso

12.13 Link de acesso

12.14 Link de acesso

12.15 N/A

12.16 N/A

12.17 Link de acesso

12.18 N/A

12.19 N/A

 

 

[E-MAIL CORPORATIVO] [E-MAIL CORPORATIVO] 

[NOME DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O QUESTIONÁRIO] [NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO] 

[CARGO] [CARGO] 

[TELEFONE] [TELEFONE] 

Manual/Política de Responsabilidade Socioambiental 

Manual/Política de seleção e contratação de terceiros 

Lista das corretoras aprovadas (se houver) 

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O [ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA 

QUESTIONÁRIO] INSTITUIÇÃO] 

Manual/Política de investimentos pessoais 

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

Manual/Política de segurança de informação 

Manual/Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro  

Manual/Política de KYC 

Manual/Política que tratem da troca de informações entre a atividade de distribuição

realizada pela gestora e os administradores fiduciários 

Relatório de Rating 

Manual/Política de Liquidez 

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

Formulário de referência 

Manual/Política de controles internos e compliance 

Manual/Política de gestão de risco 

Resumo profissional dos responsáveis pelas áreas e equipe de gestão

Manual de apreçamento 

Código de ética e conduta 

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



Questionário Padrão Due Diligence para 
Fundos de Investimento – Seção 3:

Resumos Profissionais

Gestor de Recursos de Terceiros (Pessoa Jurídica):
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES S.A.

Questionário preenchido por:
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES S.A.

Data:

Observações.:

- Todos os campos devem ser preenchidos. Caso algum campo não seja pertinente ao profissional, este
deve ser preenchido com "N/A".



Nome Vitor Hugo Falcão Marcondes Sodré

Email (opcional) suget@caixa.gov.br

Data de Nascimento 06/07/1984

Cargo Superintendente Nacional da Superintendência Nacional de Gestão de Fundos Líquidos

Data em que assumiu cargo atual 14/10/2019
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 25/01/2010

Data de entrada (mês/ano) 07/11/2005

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Entidade ANBIMA - GESTÃO DE FUNDOS MÚTUOS

Cargo Suplente

Período Desde 05/11/2019

Entidade

Cargo

Período

Curso Ciências Econômicas

Instituição Mackenzie 

Data da conclusão (mês/ano) 2008

Curso Finanças Corporativas e Investment Banking 

Instituição FIA - Fundação Instituto de Administração

Data da conclusão (mês/ano) 2010

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Título CGA

Órgão Certificador ANBIMA

Título

Órgão Certificador

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Nome Mauricio Vendruscolo

Email (opcional) gevar@caixa.gov.br

Data de Nascimento 27/07/1979

Cargo Gerente Nacional da Gerência Nacional Fundos de Renda Variável

Data em que assumiu cargo atual 02/02/2021
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 02/02/2021

Data de entrada (mês/ano) 07/03/2005

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Entidade

Cargo

Período

Entidade

Cargo

Período

Curso Ciências Econômicas

Instituição Universidade Presbiteriana Mackenzie

Data da conclusão (mês/ano) dez/01

Curso Finanças Corporativas 

Instituição Universidade Presbiteriana Mackenzie

Data da conclusão (mês/ano) dez/03

Curso Financial Economics 

Instituição Fundação Getúlio Vargas

Data da conclusão (mês/ano) dez/09

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Título CFA

Órgão Certificador CFA Institute

Título CGA

Órgão Certificador ANBIMA

Instituição 3

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação

Pós Graduação

Pós Graduação

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais



Nome CARLOS EDUARDO BITELI

Email (opcional) gefix@caixa.gov.br

Data de Nascimento 27/05/1980

Cargo Gerente Nacional da Gerência Nacional de Fundos de Renda Fixa

Data em que assumiu cargo atual 02/02/2021
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 02/03/2011

Data de entrada (mês/ano) 09/05/2005

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Entidade ANBIMA

Cargo Titular da Comissão Permanente de Precificação da ANBIMA

Período desde fev/2021

Entidade

Cargo

Período

Curso Engenharia de Materiais

Instituição Escola Politécnica da USP

Data da conclusão (mês/ano) dez/03

Curso Controladoria e Finanças

Instituição ESAB

Data da conclusão (mês/ano) dez/11

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Título CGA - CERTIFICAÇÃO DE GESTORES 

Órgão Certificador ANBIMA

Título

Órgão Certificador

Mestrado

Doutorado

Certificação profissional

Comentários adicionais

Pós Graduação

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Formação
Graduação



Nome Alvaro Cunha Matos Lessa de Oliveira

Email (opcional) alvaro.m.oliveira@caixa.gov.br

Data de Nascimento 17/01/1984

Cargo Gerente Nacional da Gerencia Nacional de Fundos Estruturados

Data em que assumiu cargo atual 17/11/2020
Data em que passou a fazer parte do 
atual departamento 18/08/2008

Data de entrada (mês/ano) 09/02/2004

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Nome

Cargo

Data de entrada (mês/ano)

Data de saída (mês/ano)

Entidade

Cargo

Período

Entidade

Cargo

Período

Curso Administração de Empresas

Instituição Univ Presbiteriana Mackenzie

Data da conclusão (mês/ano) jun/07

Curso MBA em Gestão de Ativos Financeiros

Instituição FGV/SP

Data da conclusão (mês/ano) dez/10

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Curso

Instituição

Data da conclusão (mês/ano)

Título CGA - Certificação Gestores ANBIMA

Órgão Certificador ANBIMA

Título Administrador de Carteiras

Órgão Certificador CVM

Certificação profissional

Comentários adicionais
Aprovação Level 1 do CFA Institute

Formação
Graduação

Mestrado

Doutorado

Pós Graduação

Instituição 4

Instituição 5

Cargos ocupados em Entidades de Classe

Informações Gerais

Experiência Profissional
Instituição Atual

Instituição 1

Instituição 2

Instituição 3


