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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 11 de janeiro de 2019.
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1. Informações cadastrais

1.1 Razão social

Occam Brasil Gestão de Recursos Ltda

1.2 Nome fantasia

Occam Brasil

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

A gestora é habilitada na - e regulada pela - CVM como prestadora do serviço de administração
de carteiras, não figurando como instituição financeira no Bacen.

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.

Autorização CVM para o exercício de administração de carteira de valores mobiliários, por meio
do Ato Declaratório da CVM nº 15.821 de 11/08/2017, publicado no D.O. dia 14/08/2017.
1.5 Membro de associações de classe e/ou autorreguladoras? Quais?

Não

1.6 É instituição nacional ou estrangeira?

Nacional

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

Não

1.8 Endereço

Rua Dias Ferreira 190/402, Leblon, CEP 22431-050, Rio de Janeiro, RJ

1.9 CNPJ

27.916.161/0001-86

1.10 Data de Constituição

25/04/2018 (data da alteração da titularidade do CNPJ)

1.11 Telefones

(21) 3127-2830

1.12 Website

www.occambrasil.com.br

1.13 Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário

Leonardo del Favero Cruz (Diretor de Risco e Compliance)

1.14 Telefone para contato
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(21) 3127-2830

1.15 E-mail para contato

contato@occambrasil.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%).

- Consistência Participações Ltda. (80%): CNPJ: 29.276.058/0001-44;

- Brasil Plural HNF Participações Ltda. (20%): CNPJ: 22.299.314/0001-70

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

Capital Nacional Privado.

2.3 Fornecer o organogramada 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. Somos signatários dos seguintes códigos: Código dos Processos de Regulação e Melhores
Práticas, Código para Fundos de Investimento e Código para o Programa de Certificação
Continuada.
2.5 A gestora é signatária do Código de Ética da ANBIMA?

Sim
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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.

Sim – Código de Stewardship (AMEC)

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.

A Consistência Participações, sócio majoritário, não possui. A Brasil Plural Empreendimentos e
Participações Ltda. (CNPJ 11.233.704/0001-20) é titular de 99,9% do capital social da Brasil
Plural HNF Participações Ltda., e possui participação em outras empresas que compõem o
Grupo Brasil Plural.

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.

A Consistência, sócio majoritário, não presta. O sócio minoritário é controlado por uma empresa
(Brasil Plural Empreendimentos) que controla outras empresas do Grupo Brasil Plural que por
sua vez prestam os serviços mencionados.
A gestora não utiliza os serviços de administração fiduciária, consultoria, controladoria e
custódia do grupo, apenas o serviço de distribuição.

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.
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Ano
Patrimônio sob
gestão (posição em
31/Dez)

Número de pessoas que trabalham
na gestora

Número de
portfólios sob
gestão

2018 R$ 2,2 Bilhões 23 28
2019 R$ 8,3 Bilhões 25 37
2020 R$ 14,5 Bilhões 28 47
2021 R$ 14,0 Bilhões 30 60
20XX - - -

3.2

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

FUNDOS Nº % Carteira

Domicílio local 47 100%

Domicílio em outro país 1 -

Clubes de Investimento Nº % Carteira

- -

Carteiras Nº % Carteira

Domicílio Local - -

Carteira de Investidor Não
Residente - -

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 0,05%

Multimercado 36 2 79%

Cambial 1 0 0,55%

Ações 14 5 19%

FIDC - - -
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FIP - - -

FIEE - - -

FII - - -

Fundo de Índice (ETF) - - -

Outras categorias 3 - 1%

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)?

1.5%

4. Recursos humanos

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

A remuneração fixa mensal dos colaboradores (funcionários, estagiários e sócios) é baseada na
senioridade e atividade realizada. Temos também um programa de Participação nos Resultados,
praticado semestralmente, baseado na avaliação de desempenho de cada colaborador.

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

Cultura meritocrática e de aprendizado contínuo, participação nos resultados, participação
societária e treinamento interno dos colaboradores. Entendemos que nossas principais
ferramentas de retenção são o reconhecimento dos méritos dos nossos colaboradores e as
oportunidades dadas aos mesmos para ascenderem profissionalmente.

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.

Sim. Temos Política de Treinamento que se encontra no Manual de Ética e Conduta.

4.4 De que forma o desempenho dos gestores é avaliado?
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O desempenho é avaliado quantitativamente e qualitativamente. A análise quantitativa se baseia
em:
a) Desempenho dos fundos frente ao benchmark;
b) Retorno obtido dado o risco total incorrido;
c) Rentabilidade comparada aos competidores;
d) Variação do patrimônio sob gestão.
A análise qualitativa se baseia em:
a) Contribuição ao crescimento da empresa e trabalho em equipe;
b) Formação e treinamento das pessoas.
Em relação ao desempenho dos fundos, a performance e volatilidade é comparada diariamente
em relação aos concorrentes, utilizando diferentes horizontes de tempo.

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, temos Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e todos
os colaboradores devem atestar a leitura e perfeita compreensão desta.

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.).

NossoManual de Compliance, Política de Investimentos Próprios e Política de PLD preveem todas
as regras de investimentos que envolvam colaboradores e gestora. Anualmente é realizado um
treinamento em que todos os colaboradores são obrigados a participar.

5. Informações gerais

5.1 Existem planos de expansão ou mudança de estratégia? Descreva.

N/A

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

Considerando a estrutura física e tecnológica da Occam, a gestora possui estrutura operacional
que permite a gestão de um patrimônio dez vezes maior do que a atual, sem comprometer o
funcionamento da empresa. O plano de negócios da empresa, que preza pela manutenção da
capacidade de rentabilização, permitiria um crescimento do patrimônio sob gestao para até R$ 30
bilhões, o que significa uma expansão menor do que os nossos sistemas estão preparados, nos
dando bastante conforto.
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5.3 A gestora é objeto de avaliação por agência de rating? Qual a nota atribuída? (Anexar
relatório mais recente).

Sim. Fitch Ratings atribui Rating de Qualidade de Gestão de Investimentos ‘Forte’ à Occam 
Brasil.

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?
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Em julho de 2021, a Fitch Ratings atribuiu à Occam Brasil Gestão de Recursos rating de Qualidade de
Gestão de Investimento ‘Forte’. 
Ademais, destacamos que esta equipe/ fundos ganhou os seguintes prêmios conforme a instituição:

FITCH Ratings Atribuição à Occam Brasil Gestão de Recursos rating de Qualidade de Gestão de
Investimento ‘Forte’ (julho/ 2021);

Investidor
Institucional

Os Fundos Occam FIC FIA e Occam Equity Hedge FIC FIM foram classificados
como EXCELENTES pela Revista Investidor Institucional (edição de março 2019);

Morningstar
Occam FIC FIA está entre os melhores fundos de abril/2020, de acordo com a
classificação da empresa líder no fornecimento de pesquisa independente de
investimentos;

Valor Econômico

Occam Retorno Absoluto - TOP 10 no mercado na relação Risco x Retorno no Ano
de 2020 e 2021 (categoria Multimercados);

Occam Equity Hedge FIC FIM – TOP 10 no mercado na relação Risco x Retorno no
Ano de 2020 (categoria Multimercados);

Occam Long & Short FIC FIM – TOP 10 no mercado na relação Risco x Retorno no
Ano de 2021 (categoria Long & Short);

Occam Long Biased FIC FIM – TOP 10 no mercado na relação Risco x Retorno no
Ano de 2020 e 2021 (categoria Long Biased);

Ranking Big Data
SmartBrain (CNN
Business)

Fundos multimercados e fundos de ações preferidos pelos Investidores nomês
de marco de 2021 - Occam Retorno Absoluto FIC FIM e Occam FIC FIA (marco
2021);

Prêmio Guia Valor
Econômico

4 Fundos Occam premiados com melhor Risco x Retorno em categorias diferentes
- Occam Equity Hedge FIC FIM, Occam Retorno Absoluto FIC FIM, Occam Long
Biased FIC FIM, e Occam Long & Short Plus FIC FIM (Abril 2021);

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).

A estrutura de análise econômica é formada por um economista-chefe, Paulo Val, um
economista internacional, Andre Duarte e uma analista Marcella Ribeiro.

No segmento de renda variável a equipe é composta por dois analistas de renda variável
seniores, Pedro Menezes e Flávio Machado, quatro analistas plenos: Camila Mota, Lucas Maia,
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Guilherme Moura e Eduardo Peixoto, uma estrategista: Isabel Ramos e três analistas juniores,
Daniel Pulitini, Bruno Trocoli, Michel Dahis.

Na análise quantitativa temos o analista Luiz Guedes.

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.

A metodologia de análise ESG da Occam considera os aspectos ambientais, sociais e de
governança corporativa em duas frentes distintas e complementares:

• Práticas de Gestão: visa a entender de que forma as companhias estão integrando a agenda
ESG em seus processos, produtos e relacionamento com stakeholders. O nível de integração ESG
permite analisar a preparação da empresa em relação à agenda, sua condição de mitigar riscos
e endereçar as oportunidades de mercado derivadas destas questões.

• Controvérsias: verifica o histórico de incidentes, escândalos, notícias negativas e sanções que 
a companhia possui nos últimos 3 anos. Além de avaliar possíveis passivos e impactos sobre os
resultados, esta análise permite identificar a efetividade das práticas comunicadas pelas
empresas e eventuais inconsistências.

A avaliação é revisada anualmente, com base na divulgação de informações ESG das companhias
investidas, mas conta com um monitoramento diário de notícias e controvérsias que pode
influenciar não apenas o score ESG da empresa, mas levar a uma mudança de classificação de
risco e influenciar as decisões de composição dos portfólios. A metodologia de análise ESG de
empresas da Occam foi desenvolvida com a participação das suas lideranças e equipe de
investimentos, com o apoio e fornecimento de relatórios e estudos por uma consultoria
especializada em finanças sustentáveis e integração ESG. A integração é transversal ao processo
de valuation das empresas investidas, dentro do conceito de alpha approach. O resultado do
score ESG é incorporado na metodologia de construção da taxa de desconto dos fluxos de caixa
futuros da companhia. Desta forma, captura-se o maior risco dos fluxos futuros das empresas
com mau desempenho ESG, que acreditamos ser o modelo mais alinhados às práticas de
investimento da gestora.

A análise ESG e sua integração ao modelo de research e asset allocation pode resultar no
desinvestimento de empresas, caso sejam identificados riscos relevantes ao seu resultado no
curto, médio ou longo prazo. Os casos serão analisados pela equipe de investimento e sempre
buscando preservar os interesses dos cotistas.

6.3 Descreva as principais mudanças na equipe de análise nos últimos 05 (cinco) anos.
N/A
6.4 Utiliza research próprio ou de terceiros? Em que proporções?

A gestora utiliza majoritariamente research próprio, utilizando de terceiros apenas em ocasiões
específicas ou em estudos iniciais de uma empresa ou setor. A proporção é de
aproximadamente 80%/20%.

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)?
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No segmento de renda variável, nosso processo de análise fundamentalista envolve
demonstrativos financeiros, fluxo de caixa, projeção de resultados, comparativos de múltiplos
e reuniões periódicas com o management das empresas, concorrentes, além dos principais
analistas dos setores.

A área de análise macroeconômica realiza pesquisas próprias e faz projeções macroeconômicas
(câmbio, juros, PIB, inflação, dentre outros), além de acompanhar o cenário político dos países
analisados. Além das fontes primárias dos dados, utiliza o Reuters Eikon para complementar
suas informações adicionais. A área trabalha exclusivamente para o buyside e suas informações
são utilizadas nas análises da área de equities e na tomada de decisão da equipe de macro.

Toda a análise e relatório da gestora é de uso exclusivamente interno.

6.6 Que serviços ou sistemas são contratados para apoio na análise?
Para informações financeiras utilizamos CVM e website das empresas. Para cotações, gráficos
históricos e notícias utilizamos Bloomberg, Reuters, Agência Estado (Broadcast) e Valor Pró. 

7. Gestão de recursos

7.1 Descreva as principais mudanças na equipe de gestão nos últimos 05 (cinco) anos.
Entradas em 2018: Pedro Dreux (Portfolio Manager Juros); Economista PUC/RJ. Trabalhou
anteriormente - em ordem cronológica – no BBM, Banco Pactual, Pactual Capital Partners, UBS
Pactual, Vinci Partners e GAP Asset Management. / Fernando Chibante (Portfolio Manager
Câmbio/Internacional); Economista PUC/RJ. Trabalhou anteriormente - em ordem cronológica –
no Banco Boavista, Banco Pactual, Pactual Capital Partners, UBS Pactual, Vinci Partners e JGP.

Entrada em 2020: Andre Duarte - Economista Internacional

Entrada em 2021: Luiz Guedes – Analista Quantitativo.

Saídas em 2017: Leonardo Breder (Portfolio Manager Juros).

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 gestora possui processo de seleção e acompanhamento de corretoras institucional que leva
em consideração os seguintes critérios de seleção das corretoras: regras rígidas de Compliance,
eficiência na execução, qualidade dos relatórios de análise, custos e estabilidade financeira das
instituições

7.3 Descreva o processo de investimento.
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Os gestores possuem como filosofia de investimento rentabilidade com constante preocupação com
preservação de capital. Alia-se análise fundamentalista à gestão ativa das posições e administração
constante de risco.
Inicialmente os temas e cenários são discutidos em reuniões semanais entre gestores e analistas que
realizam estudos macroeconômicos top down e análises micro bottom up. Além disso, o amplo network
dos gestores/analistas também é usado como fonte de informações.
A partir dessa base de análise, os gestores escolhem ativos com melhor risco/retorno para compor a
carteira e definem os parâmetros do investimento, i.e., exposição e stop loss.
Os parâmetros de risco são avaliados diariamente pelos gestores em reuniões antes da abertura dos
mercados para serem ajustados caso haja necessidade. Ao longo do dia podem ocorrer novos ajustes caso
exista convergência de preços ou ocorrência de stop-loss.
A volatilidade domercado é pré-condição para exposição de ativos na carteira e será avaliada diariamente
para rebalanceamento.
Adicionalmente existem os comitês relacionados abaixo que fazem parte do processo de decisão de
investimento.
* Comitê de Investimentos/ Reunião de Caixa diária – Participam todos os gestores, analistas e
economistas, comobjetivo de discussões de risco sistemático e não sistemático. É organizada como abaixo.
1) Apresentação do economista G10 sobre cenário macro-econômico e político atual e prospectivo.
2) Apresentação do economista Brasil sobre cenário macro-econômico e político atual e prospectivo.
3) Apresentação dos analistas sobre seus setores/ empresas.
A partir destes cenários, discussões para potenciais rebalanceamentos de posições existentes e/ou a partir
de drivers relevantes de mudança dos preços dos ativos. Discussão sobre riscos para exposições atuais e
retornos esperados.
A partir do cenário discutido e do portfólio existentes, discussões para novas exposições nos fundos e seus
potenciais na mudança de composição por fatores de risco são iniciadas. Dúvidas de caráter fundamental
podem ser endereçadas para análise futura.
* Comitê de Renda Variável Semanal: Participam os gestores e analistas de empresas. Sempre que julgar
necessário, qualquer membro do Comitê de Renda Variável poderá convocar reunião extraordinária para
deliberação sobre algum fato. As reuniões são registradas por atas salvas internamente.
* Comitê Macroeconômico Semanal: Participam todos os economistas, gestores macro e analistas macro.
Sempre que julgar necessário, qualquer membro do Comitê Macroeconômico poderá convocar reunião
extraordinária para deliberação sobre algum fato relevante. As reuniões são registradas por atas salvas
internamente.
* Comitê Executivo Quinzenal: Participam os principais sócios da controladora da gestora. Sempre que
julgar necessário, qualquer membro do Comitê Executivo poderá convocar reunião extraordinária para
deliberação sobre algum fato. As reuniões são registradas por atas salvas internamente.
* Comitê de Risco Quinzenal: Participam Diretor de Risco, Diretor de Gestão, um representante da gestão
e a equipe de risco. Sempre que julgar necessário, qualquer membro do Comitê de Risco poderá convocar
reunião extraordinária para deliberação sobre algum fato relevante. As reuniões são registradas por atas
salvas internamente.
* Comitê de Compliance Mensal: Participam Diretor de Risco e Compliance, equipe de Compliance. As
reuniões são registradas por atas salvas internamente.
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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?

Utilização de três filtros para controle de prazo médio: gestor de renda fixa controla o prazo
médio dos ativos de todos os fundos, área de risco/operacional realiza o segundo filtro para
enquadramento do prazo médio e por último concilia os dados com o administrador. 

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.

A divisão de ordens entre as corretoras selecionadas se dá mediante uma avaliação do serviço
prestado pelas discount brokers e research brokers seguindo critérios qualitativos e
quantitativos, que são semestralmente reavaliados.

A partir de um relatório de total de corretagem pago aos discount brokers e research brokers,
enviado diariamente pela área de apoio operacional, acompanhamos se a divisão de ordens está
sendo feita de acordo com o estabelecido

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

O processo de investimento e desinvestimento no exterior respeita as mesmas regras do
processo de investimento local, regras estas citadas 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.

A gestora não é distribuidora dos próprios 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).

Sim. Temos em torno de 100 distribuidores aprovados para distribuição dos fundos da Occam.

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?
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N/A

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.

N/A

9. Risco

9.1 Descreva as principais mudanças na equipe de risco nos últimos 05 (cinco) anos.
Na estrutura da Occam Brasil, entrada do Leonardo Cruz como Diretor de Risco em 2018. 

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

A área de risco envia diariamente relatórios à equipe de Gestão:

- Relatório de exposição: Exposição dos fundos por emissor e setor, junto a contribuição dos
mesmos para o risco do portfólio.

- Relatório de exposição por estratégia: Análise das exposições dividida por estratégias (Renda
Variável, Juros, Moedas e outros) e sub-estratégias (Arbitragem, Direcional, Cash,...) fornecendo
ao gestor o preciso detalhamento das informações.

- Relatório Volatilidade e validação dos modelos: Relatório contendo medidas como, volatilidade
histórica e diária dos fundos, Value at Risk, Stress volatilidade presumida. É feito, ainda, a
validação dos modelos de cálculo de VaR.

- Relatório de liquidez: Cálculo da liquidez diária dos fundos, divididos por prazo.

- Cálculo de betas: Análise do beta da carteira, subdividindo as estratégias long e short.

- Relatório geral de risco de mercado: relatório gerado pelo Lote 45 com análise de risco dos
fundos, desde a contribuição ao risco segmentada de forma personalizada até análise de
exposições e de cenários de Stress.

Semanalmente é enviado à equipe de Gestão a atribuição de performance dos fundos, dividido
por estratégia, fator de risco, chegando até a contribuição individual dos ativos
Diariamente é enviado à equipe de Gestão a atribuição de performance dos fundos, dividido por
estratégia.

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

N/A
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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?

N/A

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.).

N/A

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.

N/A

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

Não. Toda a infraestrutura da Occam é atendida por uma empresa terceirizada especializada no
mercado financeiro.

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

Os gestores registram as operações no sistema de boletas ao longo do dia. De acordo com o risco,
patrimônio líquido e as regras de compliance e enquadramento de cada fundo, as boletas são
divididas e atualizam a carteira online (sistema proprietário desenvolvido internamente).
Ao final do dia, o backoffice concilia as boletas geradas pelos gestores (ativo, preço e quantidade)
com as respectivas corretoras e lhes informa por email a alocação de cada operação nos
respectivos fundos.
As operações já alocadas pelas corretoras são conferidas novamente e lançadas nos sistemas
dos administradores e clearings.

9.9 Existe sistema de gravação de ligações telefônicas? Em caso positivo, qual a política de
escuta das gravações?
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Sim. Todas as mesas de operação e atendimento aos clientes possuem suas ligações telefônicas
gravadas que são autorizadas pelos usuários.

No caso das mesas de operação, o próprio gestor possui funcionalidade de recuperação de
gravação habilitada no seu aparelho. Para os aparelhos comuns, é necessário o pedido da
recuperação da conversa para a área de TI. Em ambos os casos mantemos “vivas” gravações de 
até 15 dias passados. Havendo a necessidade de recuperar conversa anterior a este período,
será necessário voltar o backup do servidor.

A política de gravação segue o seguinte princípio:

- O próprio usuário pode ouvir as suas próprias conversas;

- Havendo a necessidade de um usuário ouvir a conversa de outro, sendo este do mesmo
departamento, uma aprovação do superior imediato e Compliance é necessária;

- Havendo a necessidade de ouvir a conversa de outro usuário, sendo este de outro
departamento, será necessária aprovação superior imediato do solicitante e também do
responsável pelo outro departamento, além do Compliance;

Todas essas requisições que envolvam aprovação são documentadas e aprovadas

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).

Política de backup criada no Backup Exec - Veritas com o serviço de armazenamento na nuvem
Microsoft Azure (conecta o software de backup na nuvemMicrosoft para fornecer uma
integração transparente e segura entre o ambiente de TI local e a infraestrutura de
armazenamento do Azure):
- Backups diferenciais (denominados diários) de segunda à quinta-feira, realizados a partir das
20:00h; backup salvo no servidor virtual na nuvem, com duas semanas de retenção;
- Backups completos (full - denominados semanais) nas sexta-feiras, realizados a partir das
20:00h; backup salvo no servidor virtual na nuvem, com quatro ou cinco semanas de retenção;
- Backups completos (full - denominados mensais) na primeira sexta-feira do mês, realizados a
partir das 20:00h; backup salvo no servidor virtual na nuvem, com cinquenta e nove meses de
retenção;
- Backups completos (full - denominados anuais) na primeira sexta-feira do ano novo, realizados
a partir das 20:00h; backup salvo no servidor virtual na nuvem, com cinco anos de retenção;
Duplicação de dados entre os servidores OCCAMRJSRV01 e OCCAMRJSRV02 utilizando o serviço
DFSR.
Cópia de sombra nos volumes de dados todos os dias às 07:00h. e 12:00h.

9.11 Descreva a política de controle de acesso ao Data Center (físico e lógico)
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A estrutura do CPD é munida de porta com chave, controle de acesso do ambiente gerido pelo
departamento de Compliance, sendo vedado o acesso por terceiros não autorizados. Sistema de
CFTV com gravação por movimento feita por 6 câmeras dispostas no escritório para cobrir o
ambiente. Cada funcionário tem acesso somente aos dados pertinentes às suas funções. Além
dessa permissão, servidores e as estações de trabalho ficam bloqueadas na ausência do
funcionário.

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

- Equipamento APC SmartUPS RP10000 (SURT10000XLI) capaz de suportar o ambiente em casos
de falha de energia;
- 2 servidores DELL PowerEdge R620 (2 x processadores Intel XEON 5260 2GHz, HD 4 x 1 TB,
memória 16GB) para autenticação centralizada com controle de permissão de acesso aos
arquivos por grupo e por usuário com uso de GPO. Um servidor HP ProLiant ML310e gen8 V2 (4
x Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 v3 @ 3.10GHz, HD 2 TB, memória 2GB) para rede de telefonia
RTM usada na mesa de operações;
- Links de dados dedicados da (Mundivox - 100Mbps) e um redundante (CenturyLink - 50Mbps)
com failover habilitado. Link dedicado Bloomberg via Embratel para conexão das estações com
os serviços Bloomberg;
- Link Embratel E1 R2 digital 30 troncos conectado na central Intelbras Unniti 2000 e telefones
Intelbras V3001;
Equipamentos de comunicação Wi-Fi Ubiquiti de alta capacidade de throughput que permite
simultaneamente a conexão de vários dispositivos com excelente qualidade de sinal.
- No-break LEGRAND - KEOR TBR 30KVA para atender os CPD e estações de trabalho.

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

Sim, os emails empresariais tem suas caixas na Microsoft na licença Office 365 Enterprises E3
com litígio configurado para 1830 dias (5 anos). A Microsoft tem as ferramentas de filtro
próprias em seus serviços para efetuar a verificação e validar a segurança no envio e
recebimento de e-mail. O firewall Fortigate está habilitado com IPS, Web Filter, Proxy e políticas
para verificar e conter ameaças na rede.

O antivírus Symantec está instalado nos servidores e estações com atualizações automáticas e
escaneamento agendado para verificar e conter ameaças.

9.14 São realizados testes periódicos para verificação de segurança e integridade de sistemas?
Com que frequência?
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Sim, a empresa realiza testes de segurança com relação aos sistemas utilizados, com as
seguintes periodicidades:
- Diariamente os dados armazenados na rede são duplicados e verificados pelo sistema antivírus
e ao final do job de backup diário é gerado log no sistema;
- Semanalmente os dados armazenados na rede são duplicados e verificados pelo sistema
antivírus e ao final do job de backup semanal é gerado log no sistema;
- Mensalmente os dados armazenados na rede são duplicados e verificados pelo sistema
antivírus, ao final do job de backup diário é gerado log no sistema e é feito testes de
manutenção preventiva com verificação do ambiente gerando relatório com as evidências.

10. Compliance e controles internos

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

Existe acompanhamento contínuo pelo Compliance através de testes de conformidade e
monitoramento eletrônico.

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 opera apenas ativos líquidos e em corretoras previamente aprovadas em processos de
due diligence.

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

Todos os funcionários são aderentes ao Código quando ingressam, e posteriormente, quando
das suas atualizações, por meio de adesão física ou eletrônica.

10.4 Descreva como é realizado o monitoramento da política de investimentos pessoais.
Os colaboradores da Occam Brasil são incentivados a realizar investimentos de longo prazo, que
não devem impactar de forma negativa no desempenho de suas atividades profissionais, e que
devem ser totalmente segregados das operações realizadas em nome da Sociedade, para que
inexistam situações que configurem conflito de interesse.
Definimos como instrumentos financeiros passíveis de negociação para fins de investimentos
pessoais, sem necessidade de aprovação e tempo de permanência mínimo: títulos ou valores
mobiliários de renda fixa e cotas de fundos de investimentos regulados pela CVM.
Todas as regras, responsabilidades, permissões, vedações, procedimentos de controle e
penalidades quanto aos investimentos pessoais dos colaboradores estão dispostos na Política de
Investimentos Próprios, de adesão obrigatória de todos.
Na hipótese do Compliance ou de um signatário detectar alguma situação de conflito de
interesse, real ou potencial, imediatamente o assunto é levado ao conhecimento da Diretoria e
o colaborador se compromete a não realizar a operação ou a se desfazer de sua posição de
investimento pessoal.
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10.5 Existe fundo ou outro instrumento de investimento exclusivo para sócios e executivos da
gestora?

Não

10.6 Descreva os procedimentos de monitoramento implementados para prevenção e
detecção de práticas ilícitas de trading (ex: front running, insider trading, spoofing etc.).

Utilizamos apenas sistemas de mensagerias como Reuters e Bloomberg, que possuem
ferramentas de controle e monitoramento do conteúdo que é trocado na rede, e o uso de
celulares na Mesa de Operações é terminantemente proibido por normativo interno e
monitorado por Compliance. O uso de internet possui restrições de acesso baseado nas políticas
vigentes e o uso de e-mail pessoal não é liberado.

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

As operações realizadas pelos fundos sob gestão são realizadas em ambientes regulados, nos
quais não é possível a identificação das contrapartes. Caso os fundos sob gestão venhama realizar
operações fora de ambientes regulados ou caso seja possível identificar a contraparte de
determinada operação, ainda que negociada em ambiente regulado, a Sociedade adotará as
seguintes medidas mitigadoras da sua utilização para fins de lavagem de dinheiro:
(i) monitorar as visitas de diligência realizadas nas instituições que figurem como contraparte
de operações praticadas pelos fundos sob gestão, sempre que possível a sua identificação, a fim
de assegurar a efetiva existência da contraparte, identificação do seumercado de atuação, origem
e destinação dos recursos, sua capacidade econômico-financeira para a aquisição do ativo
negociado, estrutura societária, bem como o compromisso da instituição com a prevenção e
combate à lavagem de dinheiro e à corrupção;
(ii) verificar o efetivo monitoramento da faixa de preços dos ativos e valores mobiliários
negociados para a carteira dos fundos de investimento sob gestão. No caso de ativos ilíquidos, a
análise do preço ocorrerá através da observância das métricas de avaliação econômica
usualmente praticadas no mercado, tais como valor patrimonial e múltiplo do EBITDA;
(iii) acompanhar os comunicados aprovados pelo Grupo de Ação Financeira contra a
Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo – GAFI/FATF, de modo a permitir a
identificação de operações com a participação de pessoas naturais residentes ou entidades
constituídas em países e jurisdições que, na avaliação do organismo, possuem deficiências
estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do
terrorismo.

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 não desenvolve outra atividade além da gestão de recursos de terceiros.

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.

N/A
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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 área de risco realiza o controle através de relatórios diários, sendo qualquer irregularidade
reportada aos gestores e ao Diretor de Risco.

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.

Conforme disposto em nosso Código de Ética e Conduta, além de solicitar aprovação prévia, as
participações de colaboradores em outras funções não devem interferir em suas tarefas
profissionais. Todos os colaboradores devem ler, entender, aplicar e aderir formalmente a este
documento

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

N/A

11. Jurídico

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

A empresa não possui departamento jurídico próprio, utilizando, quando necessário, escritórios
de advocacia externos.
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12. Anexos ou endereço eletrônico

Anexo ou link

12.1 Resumo profissional dos responsáveis pelas áreas
e equipe de gestão

http://occambrasil.com.br/quem-
somos/

12.2 Código de ética e conduta http://occambrasil.com.br/documentos/

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

http://occambrasil.com.br/documentos/

12.4 Relatório de Rating Occam Brasil
Gestao_Relatorio Ra Acesso sob demanda.

12.5 Manual/Política de Liquidez http://occambrasil.com.br/documentos/

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

NA

12.7 Formulário de referência http://occambrasil.com.br/documentos/

12.8 Manual/Política de controles internos e
compliance

http://occambrasil.com.br/documentos/

12.9 Manual/Política de gestão de risco http://occambrasil.com.br/documentos/

12.10 Manual/Política de investimentos pessoais http://occambrasil.com.br/documentos/

12.11
Manual/Política de rateio e divisão de ordens
entre as carteiras de valores mobiliários

http://occambrasil.com.br/documentos/

12.12 Manual/Política de segurança de informação Manual de
Segurança da InformAcesso sob demanda.

12.13 Manual/Política de Prevenção à Lavagem de
Dinheiro Política de PLD.pdf

Acesso sob demanda.
12.14 Manual/Política de KYC NA

12.15

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

NA

12.16 Manual/Política de Responsabilidade
Socioambiental

http://occambrasil.com.br/documentos/



24  

12.17 Manual/Política de seleção e contratação de
terceiros Política de Análise

Seleção Contratação Acesso sob demanda.
12.18 Lista das corretoras aprovadas (se houver) NA

[Rio de Janeiro, 1 de fevereiro de 2022]

[ASSINATURA DO PROFISSIONAL QUE PREENCHEU O

QUESTIONÁRIO]

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

INSTITUIÇÃO]

Leonardo Del Favero Cruz [NOME DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) DA INSTITUIÇÃO]

Diretor de Risco e Compliance [CARGO]

55 21 31278030 [TELEFONE]

contato@occambrasil.com.br [E-MAIL CORPORATIVO]


