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1. Objetivo  

 

O objetivo da presente Política de Seleção, Contratação e Monitoramento de 

Terceiros (“Política”) é estabelecer parâmetros qualitativos mínimos para a contratação 

de terceiros prestadores de serviço, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que pretendam 

iniciar um vínculo contratual com a Forpus Capital Gestão de Recursos Ltda. (“Forpus 

Capital”). 

 

Toda e qualquer contratação deve seguir as disposições desta Política visando, 

manter a isonomia e equidade do processo de contratação de terceiros e reduzir os 

riscos e elevar a segurança jurídica e operacional da Forpus, bem como obedecer às 

exigências legais e regulatórias. 

 

2. Abrangência 

 

Esta política aplica-se a todos os Colaboradores da Forpus Capital, inclusive de suas 

controladas e coligadas se e quando constituídas. A aplicação abrange todas as 

atividades desenvolvidas pela empresa, inclusive, a seleção e contração de atividades 

meio, tais como limpeza e afins.  

 

Para todos os efeitos, esta política deve ser lida e interpretada em conjunto com o 

Código de Ética e demais políticas da Forpus Capital. 

 

3. Definições 

 

Os termos abaixo descritos deverão ser interpretados de acordo com as definições 

aqui apresentadas, quando mencionados neste documento, independentemente do 

gênero adotado e/ou se utilizados no plural ou singular:  

 

Autoridade Governamental1: Todo órgão, departamento ou entidade da administração 

direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios, de Território, pessoa jurídica incorporada ao 

patrimônio público ou entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou 

concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual; bem 

como os órgãos, entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro, 

                                                           
1 Exemplos: Ministérios, Secretaria, Agências Reguladoras, Comissão de Valores Mobiliários, Empresas 
como Correios, Infraero, Banco do Brasil, BNDES, Autorizadas, Permissionárias ou Concessionárias de 
Serviços Públicos, organizações internacionais, como Banco Mundial, FMI, Organização das Nações 
Unidas, entre outros. 



assim como órgãos, entidades e pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, 

pelo poder público de país estrangeiro ou organizações públicas internacionais, inclusive 

fundos soberanos ou uma entidade cuja propriedade é um fundo soberano.  

 

Colaboradores: Todos os empregados, prestadores de serviços, estagiários, trainees, 

diretores e executivos da Forpus Capital, suas controladas e coligadas.  

 

Terceiro(s): Toda pessoa física ou jurídica que não for Colaborador da Forpus Capital ou 

que não integre o grupo empresarial da Forpus Capital, mas que seja contratada para 

auxiliar no desempenho de suas atividades, tais como parceiros, consorciadas, 

representantes, subcontratados, fornecedores, consultores, prestadores de serviços em 

geral, entre outros. 

 

Parte Relacionada – a parte que, com relação a um Quotista da Forpus (“Quotista 

Forpus”), (i) direta ou indiretamente por meio de um ou mais intermediários: (a.1) 

controlar, seja controlada por, ou estiver sob o controle comum de tal Quotista Forpus; 

(a.2) tenha participação ou direito de voto em Quotista Forpus (ou em um sócio, 

acionista ou quotista do Quotista Forpus) que lhe confira influência significativa sobre 

tal Quotista Forpus; ou (a.3) tenha controle conjunto sobre tal Quotista Forpus; (ii) seja 

coligada de tal Quotista Forpus; (iii) seja joint venture em que tal Quotista Forpus (ou 

em um sócio, acionista ou quotista do Quotista Forpus) seja um investidor; (iv) seja 

membro da administração de tal Quotista Forpus ou de uma das pessoas referidas no 

item (i) acima; (v) seja entidade controladora, controlada em conjunto ou 

significativamente influenciada por, ou em que o poder de voto significativo em tal parte 

seja detido por, direta ou indiretamente, qualquer pessoa referida no item (iv) acima; 

(vi) seja  Cônjuge ou outra pessoa até o terceiro grau de parentesco com o Acionista, 

seus quotistas ou um membro da administração do Acionista; ou (vii) com relação aos 

itens (i) a (v) acima, envolva um Cônjuge ou outra pessoa até o terceiro grau de 

parentesco de tal Quotista Forpus. 

 

4. Classificação dos Serviços Prestados 

 

Os serviços contratados nos termos dessa Política são classificados em três categorias 

específicas, a partir do tipo e natureza do serviço a ser prestado, conforme descrito nos 

itens a seguir. 

 

Cumpre esclarecer que fornecedores de produtos ou serviços comuns, assim 

considerados aqueles que, em regra, utilizam contratos de adesão como seu padrão de 

contratação ou, ainda, que sejam regulados por Autoridades Governamentais, tais como 

Banco Central, Superintendência de Seguros Privados, ANEEL, ANATEL etc., poderão ser 



excetuados ao procedimento de avaliação previsto nesta Política, sendo de toda forma 

a dispensa de tal procedimento avaliada no caso a caso..  

 

4.1. Serviços Eventuais 

 

Trata-se da contratação de empresa especializada para exercer atividades de curta 

duração – assim considerados os períodos inferiores a 5 (cinco) dias. Exemplo: 

manutenção de ar condicionado, cópias, pintura, etc.  

 

Por tratar-se de uma contratação eventual e de baixa complexidade, e ainda, para a 

realização de um serviço que não envolve uma atividade constante do objeto social da 

Forpus, a contratação destes serviços independe da elaboração de Contrato de 

Prestação de Serviços, podendo o mesmo ser substituído pela emissão e aprovação de 

um pedido de compra por suprimentos ou ordem de serviço elaborada pelo respectivo 

prestador de serviço. 

 

4.2. Serviços Permanentes 

 

Trata-se da contratação de empresa prestadora de serviço para exercer atividade de 

forma permanente. Exemplo: serviços de conservação patrimonial e limpeza, 

fornecedores de sistemas, fornecimento de material de escritório, etc. 

 

Toda contratação de serviço permanente deverá obrigatoriamente ser formalizada 

através de Contrato de Prestação de Serviços por meio do qual o tomador submete à 

apreciação da administração Forpus a referida contratação. Nos casos em que o 

prestador de serviços não tenha uma minuta de contrato para avaliação da Forpus, 

caberá a Forpus o envio da minuta.   

 

4.3. Contratação de Corretoras em Nome dos Fundos Geridos  

 

A contratação de terceiros para prestar serviços de corretagem em nome dos fundos 

geridos é de responsabilidade do Compliance Officer, observados os procedimentos 

abaixo descritos. 

 

No caso de corretoras, serão levados em consideração na escolha do prestador de 

serviços a agilidade na execução de ordens e o departamento de pesquisa. O 

acompanhamento dos serviços prestados é feito com base no histórico de ocorrências 

passadas, tais como falhas na execução de ordens e qualidade na comunicação, 

históricos de problemas de infraestrutura, eventuais alterações da equipe, entre outros.  

 



A Forpus Capital atua com as maiores corretoras do mercado, que possuem os selos 

de adequação e qualidade da CVM e Anbima. 

 

5. Procedimentos Prévios à Contratação  

 

O Colaborador da Forpus responsável pelas contratações de Terceiros deve aplicar 

esta política no dia a dia e analisar criteriosamente as informações obtidas.  

 

O Colaborador deverá solicitar ao Terceiro o envio de todas as informações e 

documentos necessários à avaliação da contratação, incluindo o questionário de Due 

Diligence específico para a atividade do Terceiro, fornecido pela ANBIMA, quando 

aplicável. 

 

Serão realizadas pesquisas sobre os Terceiros na internet, através de verificações de 

notícias relevantes e dos cadastros em órgãos oficiais.  

 

Após análise das informações e documentos disponibilizados pelo Terceiro, caso 

necessário, o Colaborador deverá contatá-lo com a finalidade de esclarecer eventuais 

dúvidas surgidas ou riscos identificados; efetuar pesquisas independentes na internet, 

para avaliar a reputação do Terceiro e eventual vinculação deste com qualquer ato ou 

fato desabonador. 

 

Existem algumas situações na contratação de Terceiros que devem servir de alerta 

para os Colaboradores da Forpus Capital, quais sejam:  

• O Terceiro que carece de recursos (mão de obra, instalações físicas, etc.) ou 

capacitação para executar os serviços;  

• Pedidos de comissões ou “taxas de sucesso” em situações atípicas ou de valores 

altos não condizentes com o serviço prestado;  

• Tentativa de evitar ou impedir quaisquer das etapas desta Política, coma recusa 

para incluir cláusula de anticorrupção no contrato;  

• Inobservância de procedimentos usuais de contratação;  

• Solicitação de pagamentos em espécie;  

• O Terceiro evita comunicações por escrito;  

• Há relutância em apresentar um relatório das atividades desenvolvidas;  

• O Terceiro não possui referências no mercado; e  

 

A lista de riscos acima não é taxativa e serve meramente para ilustrar situações 

críticas. Em caso de dúvidas, os Colaboradores devem reportar os pontos identificados 

ao Diretor de Compliance da Forpus Capital. 

 



6. Seleção e Contratação de Terceiros  

 

A Seleção dos Prestadores de Serviço para a realização de quaisquer serviços deve se 

iniciar pela apresentação das informações do serviço, como vigência do contrato, 

descrição do serviço a ser realizado, remuneração média deste serviço no mercado, 

selos de qualidade dos serviços do Prestador, bem como algum atestado da qualidade 

técnica do Prestador (caso seja exista e seja possível obtê-lo), recomendações de 

empresas que o contrataram anteriormente e quaisquer outras informações que 

possam auxiliar a Forpus Capital a decidir a respeito do Prestador de Serviço. 

 

Tendo em vista que, normalmente, existem mais de uma opção no mercado, quando 

a Forpus Capital desejar contratar um Terceiro, deve-se realizar um bid com mais de um 

Prestador de Serviço para comparação de preços, qualidade e preço do serviço. Este bid 

deve ser realizado por meio do envio da proposta comercial do Terceiro, exigência 

mínima, bem como com o envio de qualquer documento que possa ajudar a Forpus 

Capital a compreender a qualidade deste Terceiro, além da apresentação de todas as 

informações acima dispostas. 

 

Quando serviço tratar de sociedades Corretoras de câmbio, títulos e valores 

mobiliários, Agentes Autônomos ou quaisquer outra empresa ou pessoa física ligada ao 

mercado de capitais, o julgamento da Seleção deve ser realizado por meio da 

apresentação de todas as informações acima dispostas, no que couber, e das 

informações abaixo, podendo estas serem apresentadas pelo Terceiro ou através de 

pesquisa interna realizada pela Área de Compliance. 

a. Data de início das atividades; 

b. Avaliação financeira por meio do envio da cópia das demonstrações contábeis 

dos últimos 3 (três) anos e referências bancárias e técnicas; 

c. Avaliação jurídica com o envio do quadro societário, qualificação dos prestadores 

e/ou sócios, caso seja pessoa jurídica, e contrato social; 

d. Lista de clientes (passados e atuais); 

e. Objeto da contratação; 

f. Pesquisa a respeito de notícias negativas acerca do prestador de serviço, bem 

como os processos administrativos e/ou judiciais perante órgãos reguladores e 

entidades públicas da sociedade e seus sócios; 

g. Verificação dos selos de programa de qualificação operacional (retail broker e 

execution broker) outorgados pela B3; 



h.  Pesquisa de posicionamento em rankings de negociação de ativos e derivativos 

nas bolsas; e 

i. Comprovação da constituição da sociedade perante os órgãos competentes e da 

idoneidade da sociedade. 

 

As disposições presentes nesta Política poderão, a critério da Forpus Capital, ser 

desconsideradas ou parcialmente aplicadas, caso o Prestador de Serviços tenha elevada 

e reconhecida capacidade econômico-financeira e/ou técnica para realizar os serviços.  

 

7. Contratação de Partes Relacionadas 

 

Depende de manifestação favorável da administração da Forpus toda e qualquer 

negociação entre a Forpus e quaisquer Partes Relacionadas, seja da sociedade ou de um 

dos Quotistas Forpus. A aprovação das negociações entre a Forpus e tais Partes 

Relacionadas deverá levar em consideração os seguintes parâmetros:  

 

(a) a avaliação e processo de seleção de fornecedores e prestadores de serviços para o 

fornecimento e/ou prestação de serviços idênticos aos que serão contratos com a Parte 

Relacionada; 

(b) a contratação deverá ocorrer em condições idênticas às que prevalecem no mercado 

ou em que a Forpus e/ou as Sociedades Controladas e Coligadas contratariam com 

terceiros; 

(c) a contratação não poderá representar vantagem ao Quotista Forpus ou à Parte 

Relacionada além daquelas que seriam obtidos por um terceiro no curso normal dos 

negócios; 

(d) a contratação não poderá caracterizar uma dependência econômica; 

(e) os documentos que suportarem tais operações sejam colocados à disposição dos 

demais Quotistas Forpus para consulta com antecedência ao ato societário em que tal 

operação deve será avaliada, de forma a permitir sua análise detalhada; e 

(f) o Quotista Forpus direta ou indiretamente envolvido deve reforçar aos demais 

Quotistas Forpus, no momento da votação da operação em questão, o fato de se tratar 

de uma operação com uma Parte Relacionada, se abstendo de proferir seu voto nos 

termos da lei, de modo que somente aos demais Quotistas Forpus caberá a decisão 

acerca da contratação. 



8. Contrato de Prestação de Serviços 

 

Após realização dos procedimentos listados na clausula 5 e 6 acima, deverão ser 

analisadas as informações obtidas e eventuais riscos identificados. Caso a decisão seja 

pela contratação, deverá esta ser formalizada por instrumento contratual que defina, 

de forma clara, o escopo do trabalho, valor e forma de pagamento. 

 

Os terceiros contratados deverão, no limite de suas atividades, disponibilizar ao 

Administrador da Forpus ou Compliance Officer todos os documentos e informações 

exigidos pela legislação em vigor que sejam necessários para a elaboração de 

documentos e informes periódicos obrigatórios, salvo aqueles considerados 

confidenciais, nos termos das normas em vigor. 

 

Nenhum tipo de pagamento ou serviço poderá ser efetuado ou iniciado antes da 

celebração do contrato. 

 

O procedimento descrito nesta política não é taxativo. Portanto, embora haja um 

padrão a ser seguido para a coleta de informações sobre os potenciais fornecedores, o 

Colaborador Forpus deve avaliar criticamente cada situação, já que pode ser necessário 

buscar diferentes informações, dependendo do que for disponibilizado ou obtido no 

caso concreto.  

 

Como regra geral, o processo de seleção conclui-se com a celebração do contrato, 

sendo este o instrumento que formaliza a Contratação e estabelece as normas da 

relação contratual entre as partes. Ademais, nenhum tipo de pagamento ou serviço 

poderá ser efetuado ou iniciado antes da celebração do contrato. 

 

9. Monitoramento dos Serviços  

 

O Monitoramento dos Serviços deve ser realizado pela área que o solicitou e pela 

Área de Compliance da Forpus Capital. Este Monitoramento deve ser realizado 

constantemente enquanto o serviço está sendo realizado para averiguar a correta 

execução do serviço, qualidade dos materiais e ou, além de avaliar preventivamente 

possíveis riscos à Forpus Capital, e após a conclusão do serviço para averiguar o 

cumprimento das especificidades previamente acordadas do serviço. 

 

A Área de Compliance deve manter um cadastro permanente e atualizado com todas 

as informações dos Prestadores de Serviços visando destacar os Terceiros com melhores 

condutas, preços e serviços e eliminar aqueles que apresentarem qualquer conduta ou 



ação que não esteja de acordo com a presente Política, práticas do mercado, boa-fé e 

legislação.   

 

Os Prestadores de Serviços ligado ao mercado de capitais deverão ser monitorados 

constantemente quanto a qualquer fato novo que possa influenciar a execução dos 

serviços ou impactar na reputação do Prestador e da Forpus Capital e avaliados 

semestralmente quanto ao custo benefício, desempenho operacional e financeiro. 

 

10. Vigência e Revisão da Política 

 

Esta Política entra em vigor em 20/02/2019 e deverá ser revisada anualmente pela 

Área de Compliance da Forpus Capital, bem quando for publicada leis, normas ou 

circulares que impactem de alguma forma esta Política. 

 


