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1. Pessoa responsável pelo conteúdo do formulário  
  
Nome do responsável pelo conteúdo do  
Formulário  

Marcos Wilson Pereira  

 
Cargo do responsável  

 
Diretor de Gestão 

 
  

  

Nome do responsável pelo conteúdo do  
Formulário  

Daniel Alvadia Cavalcante Silva 

 
Cargo do responsável  

 
Diretor de Compliance, Risco e Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento 
ao Terrorismo (“PLDFT”)   

    
  
 
1.1. Os diretores acima qualificados declaram, nos termos do Anexo I ao presente Formulário de 
Referência, que:  
  

a. reviram o Formulário de Referência; e  
  

b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos 
negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa. 
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2. Histórico da empresa  
  
Data de Constituição da Empresa  08/06/2017   
Forma de Constituição do Emissor  Sociedade Limitada  
País de Constituição  Brasil  
Prazo de Duração  Indeterminado  
Data de Registro CVM  Sob análise 
  

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa  
  
A Lightrock Gestora de Recursos Ltda., com sede na Rua Joaquim Floriano, nº. 1120, Conj. 122, Itaim Bibi, CEP 
04.534-004, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Economia sob o nº 27.927.837/0001-37, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do 
estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 3523502215-1, e última alteração contratual a ser registrada no 
mesmo órgão (“Gestora” ou “Sociedade”), foi constituída em 08 de junho de 2017, originalmente denominada 
LGT Impact Investment Assessoria Brasil Ltda. e com o objetivo de prestar consultoria em gestão empresarial. 
Posteriormente, em 05 de março de 2021 o objetivo da Sociedade foi ampliado para abranger a gestão de carteiras 
de valores mobiliários, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) de nº 558, de 26 de 
março de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 558”), especificamente de fundos de investimento em 
participações regulados pela Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada (“FIP” e 
“Instrução CVM 578”, respectivamente.  
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2.2. Mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos  
 

a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de 
controle societário:  
 
Em 17 de dezembro de 2018, foram implementadas alterações no Contrato Social da Sociedade, com o 
objetivo de ceder e transferir 10.000 (dez mil cotas) da sócia LGT Group Holding Ltda. ao sócio 
ingressante Gustavo Gava Verdelli Costa. 
 
Em 10 de junho de 2020, foram implementadas alterações no Contrato Social da Sociedade, com o 
objetivo de ceder e transferir a totalidade das cotas do sócio Pedro Paulo Teixeira à sócia LGT Group 
Holding Ltda., culminando, portanto, na retirada do sócio Pedro Paulo da Sociedade.  
 
Em 1º de julho de 2020, foram implementadas alterações no Contrato Social da Sociedade, com o objetivo 
de ceder e transferir 10.000 (dez mil cotas) da sócia LGT Group Holding Ltda ao sócio ingressante Ahmad 
El Jurdi.  
 
Em 30 de setembro de 2020, foram implementadas alterações no Contrato Social da Sociedade, com o 
objetivo de ceder e transferir a totalidade das cotas da sócia LGT Group Holding Ltda. à sócia ingressante 
Lightrock Holding AG, culminando, portanto, na retirada da sócia LGT Group Holding Ltda. da 
Sociedade.  
 
Em 05 de março de 2021, foram implementadas alterações no Contrato Social da Sociedade, com o 
objetivo de estabelecer as funções e atribuições dos membros da diretoria, em consonância com os 
requisitos da Instrução CVM 558. 
 
Não houve outros eventos societários relevantes nos últimos 5 anos.  

 
 

b. escopo das atividades:   
  
Em 05 de março de 2021, o escopo das atividades da Sociedade foi alterado de “A Sociedade tem como 
objeto social a prestação de serviços de consultoria, incluindo serviços de auditoria, análise e suporte a 
empresas e outras entidades” para “A Sociedade tem como objeto social (i) a prestação de serviços de 
gestão de carteira de títulos e valores mobiliários, na qualidade de gestora de fundos de investimentos, 
conforme termos definidos pela Instrução CVM nº 558, (ii) a prestação de serviços de consultoria, 
incluindo serviços de auditoria, análise e suporte a empresas e outras entidades”, em preparação para a 
solicitação da autorização junto à CVM para o desempenho da atividade de administração de carteiras de 
valores mobiliários, na categoria "gestora de recursos", nos termos da Instrução CVM 558. 

  
  
c. recursos humanos e computacionais:  

 
A Gestora mantém recursos humanos e computacionais adequados ao seu porte e às atividades que 
desempenha, de acordo com as disposições constantes da Instrução CVM 558. 

 
  
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos:  

 
As atividades de administração de carteira de valores mobiliários, a serem desempenhadas pela Gestora, 
são objeto de legislação, regulamentação da CVM e autorregulação no mercado brasileiro. 
 
Em atendimento às normas acima mencionadas, a Gestora adota regras, políticas e procedimentos 
internos, os quais estão detalhados nos manuais e políticas internas da Sociedade, sendo eles: i) Código 
de Ética; ii) Política de Compra e Venda de Valores Mobiliários; iii) Política de Gestão de Riscos; iv) 
Plano de Negócios; v) Manual de Segurança da Informação; vi) Política de Divisão e Rateio de Ordens, 
vii) Política de Compliance e Controles Internos, e viii) Política de PLDFT. 
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3. Recursos humanos  
  

3.1. Recursos humanos da empresa:  
  

a. nº de sócios:  
  

A Sociedade conta com 4 sócios, o Sr. Gustavo Gava Verdelli Costa, o Sr. Marcos Wilson Pereira, o Sr. 
Ahmad El Jurdi e a Lightrock Holding AG.  

 
b. nº de empregados:  

 
A Sociedade conta com aproximadamente 10 colaboradores contratados. A entidade também utiliza 

recursos de sua controladora para atividades de suporte (Risco, Compliance, Finanças, entre outras). 
  
 

c. nº de terceirizados:  
  
A Sociedade ainda não utiliza terceirizados. 
  
 

d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores 
mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da Sociedade:  
  

Nome Ato Declaratório CVM e Data 
de Registro 

 CPF 

Marcos Wilson Pereira 

O Sr. Marcos está atualmente 
em processo de habilitação 
profissional na categoria 

Administrador de Carteiras 
de Valores Mobiliários 
pessoa física, conforme 

protocolo de nº 001633/2021 

 

070.770.477-41 

Gustavo Gava Verdelli Costa 

O Sr. Gustavo está 
atualmente em processo de 
habilitação profissional na 
categoria Administrador de 

Carteiras de Valores 
Mobiliários pessoa física, 
conforme protocolo de nº 

001639/2021 

 

347.973.468-50 
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4. Auditores  
  

4.1. Em relação aos auditores independentes:  
  

Possui auditor? Sim 

Código CVM 2879 

Nome/Razão social PricewaterhouseCoopers Auditores 

Independentes 

CPF/CNPJ 61.562.112/0001-20 

Início da prestação de serviço 21/12/2020 

Descrição dos serviços 

contratados 

auditoria independente da 

Sociedade.  
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5. Resiliência financeira  
  

5.1. Com base nas suas demonstrações financeiras, a Sociedade atesta:  
  

a. A Sociedade não dispõe de receita decorrente de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a em 
montante suficiente para cobrir seus custos e investimentos com a atividade de administração de carteira 
de valores mobiliários; e  
 

b. O patrimônio líquido da Sociedade é superior a 0,02% dos recursos financeiros sob administração de que 
trata o item 6.3.c e superior a R$300.000,00 (trezentos mil reais). 

  
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o §5º do art. 1º da ICVM 558.  

  
A Sociedade optou por não divulgar informações com relação a este item, tendo em vista o caráter facultativo dessa 
divulgação para administradores de carteiras de valores mobiliários para a categoria Gestor.   
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6. Escopo das atividades  
  

6.1. Descrição detalhada das atividades desenvolvidas pela empresa:  
  

a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, 
controladoria, tesouraria, etc.).  

 
A Sociedade tem, por objeto social, o exercício de administração de carteiras de valores mobiliários, na 
categoria "gestora de recursos", e a prestação de serviços de consultoria, incluindo serviços de análise e 
suporte a empresas e outras entidades, nos termos da Instrução CVM 558 e da cláusula 3ª do Contrato 
Social da Sociedade. 

 
  
b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de 

investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em 
direitos creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.).  

  
A Gestora atuará preponderantemente na gestão de fundos de investimento de participações (“FIPs”) 
regulados pela Instrução CVM 578, todos constituídos como condomínios fechados e abertos. Além disso 
a entidade também atuará em atividades de consultoria de investimentos, nos termos da alínea (b) do item 
2.2.. 
 
 

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão.  
  

A Gestora atuará preponderantemente na gestão de recursos de FIPs, podendo adquirir, portanto, ações, 
bônus de subscrição, debêntures simples, outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis 
em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, bem como títulos e valores mobiliários 
representativos de participação em sociedades limitadas, devendo participar do processo decisório da 
sociedade investida, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão, 
observada a regulamentação aplicável e as políticas de investimento estabelecidas nos contratos e políticas 
de investimento dos FIPs e das carteiras sob gestão. 
 
A participação do Fundo no processo decisório de cada sociedade investida pode ocorrer por: 
 
(a) pela detenção de ações que integrem o respectivo bloco de controle; 
(b) pela celebração de acordo de acionistas; ou 
(c) pela celebração de qualquer contrato, acordo, negócio jurídico ou a adoção de outro procedimento que 
assegure ao FIP efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão, inclusive por 
meio da indicação de membros do conselho de administração. 

 
 

  
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor.  
 

A Gestora não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento.  
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6.2. Resumo de outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de carteiras 
de valores mobiliários:  
  

a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades.  
  

A Gestora terá como atividades exclusivas, a administração de carteira de valores mobiliários na categoria 
“gestora de recursos”, e a prestação de serviços de consultoria, incluindo serviços de auditoria, análise e 
suporte a empresas e outras entidades, nos termos da Instrução CVM 558 e da cláusula 3ª do Contrato 
Social da Sociedade.  
 
A Gestora é uma coligada do grupo internacional Lightrock Group (“Grupo Lightrock”), uma firma de 
gestão alternativa de ativos com operações comerciais em diversas localidades geográficas e segmentos 
empresariais. Tendo em vista a natureza, escala e complexidade das atividades comerciais do Grupo 
Lightrock, existe potencial para diversos conflitos de interesses reais ou aparentes. De maneira geral, um 
conflito de interesses existirá quando os interesses do Grupo Lightrock ou de um empregado interferirem 
ou conflitarem com os melhores interesses dos clientes do Grupo Lightrock, seja de serviços de 
consultoria ou de gestão. Os documentos de oferta pertinentes a um determinado fundo de investimento 
fornecem a descrição de conflitos de interesse significativos relacionados a esse fundo.  
 
Cabe destacar que tanto a atividade de consultoria de investimentos como a atividade de administração de 
recursos de terceiros serão desempenhadas pelos mesmos Colaboradores e que, nos termos da 
regulamentação em vigor, a imposição da segregação de forma compulsória é apenas e tão somente devida 
entre a área responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários e as áreas responsáveis 
pela intermediação e distribuição de valores mobiliários (que não de fundos próprios), atividade esta não 
desempenhada pela Gestora. 
 
Com efeito, apesar de não haver a necessidade de segregação das atividades, quer seja pelo texto literal 
da norma, quer seja pelo conceito amplo de risco de atos ilícitos, fato é que a norma não veda a existência 
de potenciais conflitos de interesse, mas obriga que, na existência de potenciais conflitos de interesse, os 
participantes de mercado criem mecanismos de mitigação e que os potenciais conflitos de interesse sejam, 
portanto, devidamente endereçados para a ciência da CVM, dos investidores e das empresas atuantes no 
mercado que venham a se relacionar com a Gestora. 
 
Desta forma, não há atualmente segregação física entre as duas atividades desempenhadas pela empresa 
– consultoria e gestão - havendo apenas a segregação de seus sistemas e pastas de acesso no diretório, 
sendo que todas as obrigações regulatórias estão sendo devidamente atendidas. 
 
Todos os Colaboradores deverão respeitar as regras e segregações estabelecidas no Manual de Compliance 
e guardar o mais completo e absoluto sigilo sobre as informações que venham a ter acesso em razão do 
exercício de suas atividades. Para tanto, cada Colaborador, ao firmar  termo de adesão, atesta 
expressamente que está de acordo com as regras estabelecidas nas políticas internas da Gestora e, por 
meio da assinatura de termo de confidencialidade, abstém-se de divulgar informações confidenciais que 
venha a ter acesso. 
 
De forma a tratar potencial ou efetivo conflito de interesses entre a prestação de serviços de gestão de 
recursos e de consultoria empresarial, as seguintes medidas deverão ser tomadas, sem prejuízo do dever 
de fidúcia contínuo da Gestora, e da atuação contínua com boa-fé 

 
(i) a Gestora deverá fazer constar na documentação dos fundos de investimento sob sua gestão, 

notadamente no regulamento dos fundos, de forma a dar ampla e total divulgação da informação aos 
cotistas, redação expressa a respeito da possibilidade de atuação enquanto consultora das sociedades 
alvo ou investidas pelos fundos; 

(ii) em existindo intenção dos fundos geridos em realizar investimentos em sociedades em que a Gestora 
já atue como consultora, deverão ser tomadas todas as medidas necessárias para possibilitar o 
investimento sem que ocorra qualquer descumprimento regulatório, podendo inclusive solicitar ao 
administrador dos fundos a convocação de assembleia geral de cotistas para deliberação a respeito 
da matéria, se necessário; e  

(iii) em se tratando da contratação dos serviços de consultoria para atuação junto às companhias 
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investidas pelos fundos sob gestão da requerente, esta deverá tomar previamente todas as medidas 
necessárias para possibilitar a contratação sem que ocorra qualquer descumprimento regulatório, 
solicitando ao administrador dos fundos a convocação de assembleia geral de cotistas para 
deliberação a respeito da matéria, se necessário. Com isso, a Gestora enfatiza que todas as obrigações 
regulatórias estão sendo devidamente atendidas em razão de: (i) possuir manuais com informações 
claras e objetivas, e controles adequados; e (ii) possuir política de treinamento para todos os seus 
colaboradores, de forma a (a) assegurar o bom uso de instalações, equipamentos e informações 
comuns, (b) preservar informações confidenciais e permitir a identificação das pessoas que tenham 
acesso a elas, e (c) restringir o acesso a arquivos e permitir a identificação das pessoas que tenham 
acesso a informações confidenciais 

 
 

b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e 
sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais 
atividades. 

 
As sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum com a Gestora encontram-se 
descritas no item 7.1 “e” deste Formulário de Referência. Tais sociedades exercem as atividades abaixo 
descritas, contudo, nenhuma das quais conflita com as atividades da Gestora. 
 
Lightrock Holding S.A. - controladora:  
 
O objetivo da empresa é a participação, aquisição ou administração de participações em outras empresas 
, bem como o investimento dos ativos corporativos em ativos líquidos e fixos, e a venda de participações 
a empresas de qualquer tipo.  
A organização é 100% controlada pela Lightrock International A.G.  
 
A Gestora não possui nenhuma sociedade controlada, coligada ou sob controle comum. 
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6.3. Perfil dos investidores de fundos e carteiras geridas pela empresa  
  

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores 
qualificados e não qualificados):  

  
A Sociedade não possui, na presente data, fundos de investimentos sob sua gestão e, portanto, não conta 
com investidores. A Sociedade atuará exclusivamente com investidores qualificados e profissionais e 
fundos destinados exclusivamente a investidores qualificados e profissionais.  

  
  

b. número de investidores, dividido por:  
  
A Sociedade não possui, na presente data, fundos de investimentos sob sua gestão e, portanto, não conta 
com investidores. No entanto, a Sociedade atuará exclusivamente com investidores qualificados e 
profissionais, que sejam pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais), instituições financeiras, 
entidades abertas e fechadas de previdência complementar, regimes próprios de previdência social, 
seguradoras, sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil, seguradoras, sociedades de 
capitalização e de arrendamento mercantil, clubes de investimento, fundos de investimento e investidores 
não residentes.  
 
 

c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a 
investidores qualificados e não qualificados):  
  
A Sociedade não possui, na presente data, recursos financeiros sob sua gestão.  
  
  

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior:  
  
A Sociedade não possui, na presente data, recursos financeiros sob sua gestão.  
 
 

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 maiores clientes (não é necessário 
identificar os nomes):  
  
A Sociedade não possui, na presente data, recursos financeiros sob sua gestão.  
  
  

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: 
 
A Sociedade não possui, na presente data, recursos financeiros sob sua gestão e, portanto, não conta com 
investidores. No entanto, a Sociedade atuará exclusivamente com investidores qualificados e 
profissionais, que sejam pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais), instituições financeiras, 
entidades abertas e fechadas de previdência complementar, regimes próprios de previdência social, 
seguradoras, sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil, seguradoras, sociedades de 
capitalização e de arrendamento mercantil, clubes de investimento, fundos de investimento e investidores 
não residentes.  
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6.4. Valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:  

A Sociedade não possui, na presente data, recursos financeiros sob sua gestão investidos em ações, debêntures e 
outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras, títulos de renda fixa emitidos por pessoas 
jurídicas financeiras, cotas de fundos de investimento por ações, cotas de fundos de investimento em participações, 
cotas de fundos de investimento imobiliários, cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, cotas de 
fundos de investimento em renda fixa, cotas de outros fundos de investimento, derivativos (valor de mercado), 
outros valores mobiliários, títulos públicos e/ou outros ativos.  
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6.5. Perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador exerce 
atividades de administração fiduciária.   

  
A Sociedade optou por não divulgar informações com relação a este item, tendo em vista o caráter facultativo dessa 
divulgação para administradores de carteiras de valores mobiliários para a categoria gestor.   
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6.6. Outras informações que a empresa julgue relevantes.  
  
Não há outras informações relevantes que não tenham sido descritas nos itens 6.1 a 6.5 deste Formulário de 
Referência.  
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7. Grupo econômico  
  

7.1. Grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:  
  

a. controladores diretos e indiretos:  
  
Na data deste Formulário de Referência, os controladores diretos da Gestora são os sócios 4 sócios, o Sr. 
Gustavo Gava Verdelli Costa, o Sr. Marcos Wilson Pereira, o Sr. Ahmad El Jurdi e a Lightrock Holding 
AG.  
 
 

b. controladas e coligadas;  
  
Na data deste Formulário de Referência, a Sociedade não possui sociedades controladas ou coligadas.  
  
  

c. participações da empresa em sociedades do grupo:  
  
Na data deste Formulário de Referência, a Sociedade não detém participação em sociedades do grupo.  
  
  

d. participações de sociedades do grupo na empresa:  
  
Na data deste Formulário de Referência, apenas a Lightrock Holding AG detém participação de 94% na 
Gestora.  
  
  

e. sociedades sob controle comum:  
  
Na data deste Formulário de Referência, a Sociedade não possui sociedade sob controle comum. 
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7.2. Organograma do grupo econômico em que se insere a empresa  
 
O organograma do grupo econômico no qual se insere a Gestora na data deste Formulário de Referência é o seguinte: 
 

 
 

  
 

Lightrock Holding AG
Liechtenstein

India Team
Bangalore

Africa Team
Kenya, Nigeria,

Sa

Europe Team
UK

Risk and 
Compliance

Legal &
Investment 
Structuring

Human 
Resources

Finance
Operations

IT

Impact / ESG

Central functions
UK/CH

Lightrock
Gestora de

Recursos Ltda.
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8. Estrutura operacional e administrativa.  
  
8.1. Estrutura administrativa da empresa, conforme o estabelecido no seu contrato ou estatuto social e 
regimento interno:  

  
 a.  atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico  

 
A administração da Gestora é composta por 2 Diretores, sendo eles: 1 (um) Diretor de Gestão e 1 (um) 
Diretor de Compliance, Risco e PLDFT.  
 
 Diretoria de Gestão: Esta diretoria é responsável: 

(i) Pelas atividades de gestão de recursos de terceiros prestada pela Sociedade, nos termos do Artigo 
4º, inciso III e parágrafo 7º da Instrução CVM 558 (“Atividades de Gestão”).  
 

 Diretoria de Compliance, Risco e PLDFT: Esta diretoria é responsável: 

(i) Pelo acompanhamento e supervisão do cumprimento das regras, políticas, procedimentos e 
controles internos pelos Diretores e colaboradores da Sociedade, inclusive no uso de informações a que 
tenham acesso no exercício de suas funções, pela manutenção do sigilo e segregação de informações 
disponíveis, pela conscientização das consequências da inobservância das normas e procedimentos da 
Sociedade, bem como pelo cumprimento da Instrução CVM 558 (“Atividades de Compliance”);  
 
(ii) Pelo cumprimento das políticas, procedimentos e controles internos relativos à prevenção à 
lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, nos termos do Artigo 4º, inciso IV da Instrução 
CVM 558, da Instrução da CVM nº 617, de 05 de dezembro de 2019 (“Instrução CVM 617”) e da Lei 
9.613, de 3 de março de 1998 (“Lei 9.613”) (“Atividades de PLDFT”); e  

 
(iii) Pela gestão e acompanhamento dos riscos de mercado a que está sujeita a Sociedade e as suas 
atividades, nos termos do Artigo 4º, inciso V da Instrução CVM 558 (“Atividades de Risco” e, em conjunto 
com as Atividades de Compliance e as Atividades de PLDFT, as “Atividades de Compliance, Risco e 
PLDFT”). 

 
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma 

como são registradas as suas decisões:  
  

 
A Lightrock Gestora de Recurso Ltda. terá um comitê de investimentos composto por membros de sua 
equipe e/ou outros funcionários da Lightrock S.A. (Controladora) para aprovação de decisões de 
investimento e desinvestimento. As decisões serão tomadas via votação, registradas em ata e o comitê se 
reunirá sempre que necessário para a tomada de decisão de investimentos e desinvestimentos.  
 
  

c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais: 
 

O Diretor Marcos Wilson Pereira, será responsável pelas Atividades de Gestão. 
 
O Diretor Daniel Alvadia Cavalcante Silva, será responsável pelas Atividades de Compliance, Risco e 
PLDFT. 
 
A Gestora será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, a qual inclui a 
Diretoria de Gestão e a Diretoria de Compliance, Risco e PLDFT, na forma da lei e do Contrato Social da 
Gestora. 
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Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria estão obrigados, sem prejuízo dos deveres e 
responsabilidades a eles atribuídos, a manter reserva sobre todos os negócios da Gestora, devendo tratar 
como confidenciais todas as informações de caráter não público a que tenham acesso e que digam respeito 
à Gestora, seus negócios, funcionários, administradores, sócios e prestadores de serviços, obrigando-se a 
usar tais informações no exclusivo e melhor interesse da Gestora. 
 
A Diretoria é o órgão de gestão e representação da Gestora, competindo-lhe praticar todos os atos 
necessários para assegurar seu regular funcionamento. 
 
A Gestora é representada em qualquer ato ou contrato por (i) dois Diretores, em conjunto; ou (ii) um 
Diretor, em conjunto com um procurador legalmente constituído por dois Diretores, com poderes 
específicos. 
 
 

   Diretor de Gestão 
 
Compete ao Diretor de Gestão, de forma geral:  
  
i) coordenar as atividades de análise, seleção e avaliação de ativos e investimentos no âmbito dos 

fundos de investimento sob gestão da Sociedade; e 
 

auxiliar na análise e aquisição dos direitos creditórios e ativos a serem adquiridos pelos fundos de 
investimentos sob sua gestão. 

   Diretor de Compliance, Risco e PLDFT   
 

Compete ao Diretor de Compliance, Risco e PLDFT:  
  
i) prestar suporte a todas as áreas da Sociedade no que concerne a esclarecimentos dos controles e 

do disposto na política de regras, procedimentos, descrição dos controles internos, segregação de 
atividades e regras de sigilo (“Política de Compliance e Controles Internos”) e nas demais normas 
internas da Sociedade cujo controle do cumprimento está delegado à área de compliance, Risco 
e PLDFT da Sociedade;   

 
ii) monitorar a conformidade das atividades da Sociedade com as leis e normas em vigor (externas 

e internas, incluindo, sem limitação, a Política de Compliance e Controles Internos);   
 

iii) elaborar os relatórios que tratem da exposição dos riscos de cada um dos fundos de investimento 
sob sua gestão;   

 
iv) encaminhar relatório à CVM até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, contendo:  

  
(a) conclusões dos exames efetuados;  

  
(b) recomendações acerca de eventuais deficiências, com cronogramas de saneamento; e  

  
(c) manifestação do Diretor de Compliance, Risco e PLDFT a respeito das deficiências encontradas 

em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com o cronograma proposto, ou 
efetivamente adotadas para saná-las.  

 
v) garantir o cumprimento dos procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao 

financiamento do terrorismo, estabelecidos na legislação em vigor, bem como a observância pela 
Sociedade, seus sócios, diretores, empregados e gerentes da legislação aplicável; 
 

vi) implementar e manter política de gestão de riscos que permita o monitoramento, a mensuração e 
o ajuste permanente dos riscos inerentes a cada um dos fundos de investimento sob sua gestão;  

 
vii) estabelecer os princípios e as práticas de gerenciamento de riscos;  
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viii) garantir que os profissionais da área de riscos da Sociedade exerçam a sua função com 

independência, não exercendo atividades relacionadas à administração de carteiras de valores 
mobiliários, à intermediação e distribuição ou à consultoria de valores mobiliários, ou a qualquer 
atividade que limite a sua independência;  

 
ix) supervisionar os terceiros contratados para mensurar os riscos inerentes a cada uma das carteiras 

de valores mobiliários e/ou fundos de investimento sob gestão da Sociedade; e  
 
x) avaliar e manifestar-se, com periodicidade mínima anual, a respeito das deficiências apontadas 

nos relatórios de compliance anteriores e das medidas planejadas, de acordo com o cronograma 
dos planos de ação propostos, ou efetivamente adotadas para saná-las.  
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8.2 Organograma da estrutura administrativa da empresa  
  

O organograma da estrutura administrativa da Sociedade na data deste Formulário de Referência é o seguinte:  
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8.3. Informações com relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos 
membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores 
mobiliários  

  
  

Nome, CPF, outros cargos e funções 
exercidas na Sociedade  Idade, Profissão  Cargo eletivo ocupado  Data da posse Prazo do 

mandato  

Marcos Wilson Pereira, 070.770.477-41, não exerce 
outros cargos e funções na Sociedade.  

45, Empresário  Diretor de Gestão 05 de março de 
2021 

indeterminado  

Daniel Alvadia Cavalcante Silva, 295.585.638-03, 
não exerce outros cargos e funções na Sociedade .  

38, administrador Diretor de Compliance, 
Risco e PLDFT 

05 de março de 
2021 

indeterminado  

  
  
     

Diretoria de Gestão

Responsável: Marcos Wilson 
Pereira

Diretoria de Compliance, 
Risco e PLD

Responsável: Daniel Alvadia 
Cavalcante

Membros da Equipe:

• Partner: Gustavo Verdelli
• Principal: Ahmad El Jurdi
• Senior Associates: Daniel Sender, 

Estêvão Mestres, Rodolfo Juliani
• Associates: Guilherme Cardoso, Ligia 

Gutierrez
• Analyst: Victoria Benedini

Investment Team Finance & Operations
(report to Global Team)

Membros da Equipe:

• Head of Finance & 
Operations: Daniel 
Alvadia Cavalcante

Lightrock Holding AG
Liechtenstein

India Team
Bangalore

Africa Team
Kenya, Nigeria,

Sa

Europe Team
UK

Risk and 
Compliance

Legal &
Investment 
Structuring

Human 
Resources

Finance
Operations

IT

Impact / ESG

Central functions
UK/CH

Lightrock
Gestora de

Recursos Ltda.
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8.4. Experiência profissional dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores 
mobiliários, fornecer:  
  

Experiência Profissional – Curriculum Vitae  
Marcos Wilson Pereira 

 
a. cursos concluídos 

(i) UFRJ, Engenharia de Produção (1999) 
(ii) Columbia Business School, MBA (2005) 

 
b. Aprovação em exame de certificação profissional 

(i) CFA (2006) 
 

c. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 
(i) Nome da empresa: LGT Impact Investment Assessoria LTDA junho 2016 - Atual 
(ii) Cargo e funções inerentes ao cargo 

i. Managing Partner, Head of Latin America 
i. Responsável pelo desenvolvimento estratégico do negócio na região 

ii. Responsável por prospectar, analisar e investir em empresas de alto crescimento na 
América Latina 

iii. 7 investimentos realizados com um total investido de aproximadamente R$1.15 
bilhão (USD215m) 

iv. Responsável pela gestão desse portfólio de investimentos. Membro do conselho de 
administração de 6 empresas: Creditas, Cargo X, Dr. Consulta, Vitamina, General 
Water e Just Fit 

v. Responsável por liderar um time de 9 profissionais de investimentos 
vi. Membro do comitê global de investimentos 

vii. Membro do comitê global de gestão 
 

(iii) Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 
i. LGT é um dos maiores grupos financeiros do mundo com mais de USD250 

bilhões sob gestão. A empresa busca investir em empresas de alto crescimento 
em mercados emergentes e na Europa 

 
(i) Nome da empresa: Bratus Capital Setembro 2012 – maio 2016 
(ii) Cargo e funções inerentes ao cargo 

i. Managing Director, Chief Investment Officer 
ii. Responsável por prospectar, analisar e investir em empresas para um fundo de 

investimentos em empresas de médio porte 
iii. Responsável pela gestão desse portfólio de investimentos. Membro do 

conselho de administração de 3 empresas 
iv. Responsável por liderar um time de 3 profissionais de investimentos 
v. Chefe do comitê de investimentos 

vi. Membro do comitê de gestão 
 

(iii) Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 
i. Bratus Capital é uma gestora de fundos de private equity, PIPE e imobiliários 

dedicada a empresas de médio porte no Brasil 
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8.5. Experiência profissional do diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, 
políticas procedimentos e controles internos  
  
Experiência Profissional – Curriculum Vitae  
Daniel Alvadia Cavalcante Silva 
 

a. cursos concluídos 
b. Bacharel em Adm. de Empresas com ênfase em Comercio Exterior, UnG – Universidade 

Guarulhos (julho 2004) 

 
c. Aprovação em exame de certificação profissional 

N/A 
 

d. Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 
(i) Nome da empresa: LGT Lightstone (São Paulo, Brasil) (Um dos maiores grupos de 

investimento do mundo) - novembro 2017 - Atual 
(ii) Cargo e funções inerentes ao cargo 

i. Cargo atual: Gerente Administrativo e Financeiro 
ii. Implementação de Controles Financeiros e Contábeis das atividades da 

unidade de negócios 
iii. Elaboração e gerenciamento de Orçamento anual e Plano de Negócios 
iv. Coordenação de processos de Auditoria interna e externa 
v. Desenvolvimento e execução de controles internos;  

vi. Responsável pela coordenação dos processos relacionados à prestação de 
contas as autoridades fiscais e tributárias;  

vii. Responsável pelo gerenciamento e armazenamento físico e eletrônico de 
contratos relacionados as áreas de RH, Jurídico,  

viii. Contábil e Fiscal;  
ix. Responsável pela implementação e cumprimento de todas as normas 

relacionadas a política global de segurança da informação, aderindo as normas 
de segurança e confidencialidade, controle de acessos e etc;  

x. Responsável pela seleção, negociação, contratação e controle de fornecedores 
de serviços e produtos, decidindo pela aplicação de análise de KYC (Know 
Your Client) quando necessário;  

xi. Suporte no desenvolvimento de políticas internas tais como política de 
anticorrupção e proibição de suborno, política de direitos e responsabilidade de 
funcionários, política de continuidade de negócios, entre outras;  

xii. Suporte na implementação de medidas de redução de custos;   
xiii. Controle do inventário da unidade de negócios;  

 
(iii) Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

i. LGT é um dos maiores grupos financeiros do mundo com mais de USD250 
bilhões sob gestão. A empresa busca investir em empresas de alto crescimento 
em mercados emergentes e na Europa. 
 
 

(i) Nome da empresa: BRF Foods LLC (Moscou, Rússia) (Empresa de Grande Porte no 

setor de alimentos) – março 2015 até dezembro de 2015 
(ii) Cargo e funções inerentes ao cargo 

i. Cargo final: Controller 
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ii. Implementação de Controles Financeiros e Contábeis das atividades da 
unidade de negócios  

iii. Elaboração e gerenciamento de Orçamento anual e Plano de Negócios  
iv. Responsável por garantir o cumprimento das normas e leis da região de 

atuação   
v. Responsável pela elaboração e fornecimento de toda 

documentação/informação necessária para os auditores internos e externas  
vi. Responsável por identificar possíveis falhas processuais e implementar 

medidas corretivas sempre que necessário  
vii. Responsável pela negociação e recuperação de recebíveis visando a redução do 

volume de inadimplência  
viii. Implementação de controles de reconciliações contábeis e financeiras, 

garantindo qualidade da informação para matriz no  
ix. Brasil (internamente via ERP e outsourced);  
x. Integração entre as áreas financeira, comercial, logística e marketing, 

possibilitando melhor entendimento dos assuntos relacionados e tomadas de 
decisão assertivas;  

xi. Implementação do processo de avaliação de performances, visando a aplicação 
de promoções por meritocracia; - Desenvolvimento e preparo do cálculo de 
compensações variáveis para equipe comercial; e - Participação nos processos 
de recrutamento e seleção de novos talentos.  

(iii) Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 
i. Empresa do setor de alimentos. 

 
 

(i) Nome da empresa: BRF Global Company South Africa (Pty) Ltd. (Empresa de 
Grande Porte no setor de alimentos) – janeiro 2011 até fevereiro de 2015 

(ii) Cargo e funções inerentes ao cargo 
i. Cargo final: Business Controller 

ii. Implementação de Controles Financeiros e Contábeis das atividades da 
unidade de negócios;  

iii. Elaboração e gerenciamento de Orçamento anual e Plano de Negócios;  
iv. Responsável por mitigar riscos financeiros e por garantir qualidade na 

publicação dos resultados;  
v. Análise de risco de crédito para clientes e implementação de medidas de 

mitigação de riscos relacionados a fatores macroeconômicos de diferentes 
países.  

vi. Manutenção e controle físico e eletrônico de todos os documentos e contratos 
relacionados a unidade de negócios - Responsável pela aprovação de todos os 
contratos com fornecedores e clientes.  

(iii) Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 
i. Empresa do setor de alimentos. 
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8.6. Experiência profissional do diretor responsável pela gestão de risco  

  
O Diretor responsável pela gestão de risco é o mesmo do item 8.5 acima. 
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8.7. Experiência profissional do diretor responsável pela atividade de distribuição de quotas de fundos de 
investimento  
  
A Gestora não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento.  
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8.8. Informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos  
  

a. quantidade de profissionais:  
  
9 profissionais.  

  
  

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:  
 

O Diretor de Gestão é responsável pela coordenação de todas as atividades da área da Gestora responsável 
pela gestão de recursos, bem como pela coordenação e preparação de materiais de suporte para tomada 
de decisões de investimento e desinvestimento em ativos financeiros tomadas pelo comitê. 
 
 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:  
  

A fim de auxiliar a Diretoria de Gestão na prática de suas atividades, a Gestora utilizará sistemas externos 
(desenvolvidos e/ou operacionalizados por terceiros), como, por exemplo, o Capital IQ, Crunchbase, ou 
equivalentes à época do início das operações, bem como serviços de entrevista com especialista de 
mercado (GLG),   relatórios de research de bancos, corretoras e consultorias externas, conforme o caso. 
 
A partir da utilização desses sistemas, a Gestora anualmente, no mínimo, realizará a conferência, análise 
e o acompanhamento de carteiras que estão sob gestão. Caso verificado qualquer dado que sugira a 
possibilidade de perda de valor, risco ou oportunidade maior de margem de lucro ao cliente, o Diretor de 
Gestão realizará os ajustes cabíveis. 
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8.9. Informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às normas legais 
e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros 
contratados  
  

a. quantidade de profissionais:  
  
A Gestora conta com um diretor responsável por supervisionar sua estrutura de compliance e fiscalizar as 
atividades pertinentes. Esse diretor tem acesso a e o apoio da equipe global de Compliance do Grupo 
Lightrock, que é um segmento do departamento jurídico e de compliance do Grupo Lightrock.  

  
  

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:  
 

Com o apoio da equipe global de compliance do Grupo Lightrock, a divisão de compliance da Gestora foi 
concebida para assegurar o cumprimento permanente das leis e regulamentos aplicáveis a valores 
mobiliários. 

  
 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:  
  

Com o apoio da equipe global de compliance do Grupo Lightrock, a divisão de compliance da Gestora é 
responsável por estabelecer e manter políticas e procedimentos razoavelmente concebidos para monitorar 
o cumprimento das exigências regulamentares aplicáveis e a conformidade com as políticas e 
procedimentos da Gestora. 
 
 

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:  
  

As funções da área de compliance, Risco e PLDFT são coordenadas diretamente pelo Diretor de 
Compliance, Risco e PLDFT, administrador da Gestora, sem subordinação a, ou ingerência de outras áreas 
da Gestora. O Diretor de Compliance, Risco e PLDFT tem total autonomia estrutural e financeira para 
fiscalizar e monitorar as atividades de todos os colaboradores, com acesso livre e irrestrito a todas as 
informações de posse da Gestora. Ao invés disso, a cadeia hierárquica é de fora do país, e é independente 
da estrutura de gestão de carteiras. 
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8.10. Informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos   
  

a. quantidade de profissionais:  
  
A Gestora possui um diretor responsável pelas Atividades de Risco. Esse diretor tem acesso a, e o apoio 
de vários recursos globais do Grupo Lightrock, incluindo os departamentos jurídico, de risco e de 
compliance.  

  
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes:  

  
O objetivo do processo de avaliação de risco da Gestora é identificar, avaliar e gerenciar os riscos que 
possam afetar a capacidade dos fundos e/ou da Gestora de forma geral de alcançar seus objetivos. O 
Diretor de Compliance, Risco e PLDFT tem a responsabilidade precípua de supervisionar e coordenar a 
gestão dos riscos, conforme detalhado na Política de Gestão de Riscos da Sociedade (“Política de Gestão 
de Riscos”). 
 
Algumas funções da gestão do risco são desempenhadas pelo Diretor de Compliance, Risco e PLDFT em 
conjunto com departamentos globais do Grupo Lightrock, tais como o departamento jurídico, o 
departamento global de compliance e risco e o departamento contábil. Além disso, o time global de 
compliance e risco do Grupo Lightrock, na medida do necessário, complementa as funções de gestão de 
risco da Gestora através, entre outras coisas, da supervisão e do monitoramento do cumprimento pelo 
Grupo Lightrock de todas as exigências legais e regulatórias aplicáveis 
 
Basicamente, os principais passos adotados pela Gestora no processo de gestão de riscos são os seguintes:   

(i) Ao analisar uma oportunidade de investimento, antes de submeter a transação ao comitê de 
investimento pertinente, os profissionais de investimento responsáveis pela transação (com a 
assistência de terceiros, se for o caso) identificarão os riscos potenciais;  

(ii) Esses profissionais de investimento analisarão tais riscos, avaliarão as potenciais consequências e 
apresentarão suas conclusões para exame pelo comitê de investimento; e  

(iii) Anualmente, o Diretor de Compliance, Risco e PLDFT monitorará a eficácia dessas medidas de 
gestão e controle do risco (conforme seção “Monitoramento Periódico” abaixo), e alterará a Política 
de Gestão de Riscos conforme necessário.   

No Brasil, a divisão de gestão de risco da Gestora trabalha em conjunto com a divisão de compliance, e 
tem como principal objetivo rastrear a exposição aos fatores de risco relacionados a investimentos antes 
de um investimento ou de um desinvestimento por um fundo gerido pela Gestora, atuando com o objetivo 
de (a) assegurar a conformidade das operações da Gestora com o disposto na regulação e autorregulação 
de suas atividades; e (b) monitorar a exposição aos fatores de risco inerentes aos investimentos realizados 
pelos fundos geridos, analisando as informações dos fundos geridos, seus limites e volatilidade dos ativos 
em relação à exposição aos mercados, considerando a relação dos mesmos com os cenários apresentados, 
buscando identificar os potenciais eventos que possam vir a afetar os resultados dos fundos geridos pela 
Gestora. 
 
Os responsáveis pela gestão de risco da Gestora possuem plena autonomia para o exercício de suas 
funções, sobretudo frente à área de gestão de recursos da Gestora, conforme organograma indicado 
abaixo: 
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Sempre que necessário, a Gestora poderá se valer de outros profissionais do Grupo Lightrock para coletar 
informações e realizar uma avaliação de risco melhor fundamentada com relação a uma operação, e o 
Diretor de Compliance, Risco e PLDFT poderá contar com outros profissionais associados à Gestora para 
acompanhar e mensurar o risco relacionado a cada investimento sob a gestão da Gestora. 
 
O Diretor de Compliance, Risco e PLDFT é responsável por (a) verificar o cumprimento da Política de 
Gestão de Riscos; (b) garantir a permanente adequação e cumprimento das disposições da Política de 
Gestão de Riscos, bem como a tomada de todas as providências necessárias para continuamente ajustar a 
exposição aos riscos dos fundos sob gestão da Gestora; (c) elaborar mensalmente o relatório da exposição 
a riscos de cada um dos fundos geridos pela Gestora; (d) reportar os assuntos envolvendo a gestão de risco 
para o Diretor de Gestão da Gestora; (e) supervisionar diligentemente, se for o caso, terceiros contratados 
em situações especiais para mensurar os riscos relacionados a cada uma das operações; (f) determinar 
auditorias, requisição de documentos, tomada de contas, averiguações, investigações, medidas corretivas 
e sanções; e (g) aprovar novas versões da Política de Gestão de Riscos. 
 
Faz parte da incumbência do Diretor de Compliance, Risco e PLDFT, ainda, zelar pelas regras da Política 
de Gestão de Riscos, treinar continuamente os Colaboradores, organizar evidências do cumprimento das 
obrigações e processos fundamentais, colher periodicamente certificados e termos de compromisso e 
comunicar eventuais alterações da Política de Gestão de Riscos a todos os Colaboradores. 
 
O Diretor de Compliance, Risco e PLDFT não atuará, em nenhuma hipótese, em funções relacionadas à 
administração de carteiras de valores mobiliários, à intermediação e distribuição ou à consultoria de 
valores mobiliários, ou em qualquer atividade que limite a sua independência, na Gestora ou fora dela. 
 
Os demais profissionais disponíveis à Gestora para atuar na identificação e monitoramento dos riscos 
relacionados aos investimentos sob a gestão da Gestora: (a) exercem suas funções de maneira 
independente; (b) não desempenham funções relacionadas à administração de carteiras de valores 
mobiliários, à intermediação e à distribuição ou à consultoria de valores mobiliários, ou qualquer outra 
atividade que limite sua independência, dentro ou fora da Gestora; e (c) poderão desempenhar as mesmas 
atividades, ou atividades similares ou assumir as mesmas funções ou funções similares nas entidades 
controladoras, controladas, coligadas ou sob controle comum da Gestora. 

 
 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:  
 
A Gestora, no contexto das atividades de gestão de carteiras, adota uma matriz de monitoramento de 
riscos, segregada por tipo de risco e evento, com monitoramento em periodicidade diversa, conforme 
tabela prevista no item 1.7 da Política de Gestão de Riscos. 
 

Diretoria de Compliance, 
Risco e PLD

Responsável: Daniel Alvadia 
Cavalcante

Diretoria de Gestão
Responsável: Marcos Wilson 

Pereira

Recursos globais adicionais
da Lightrock (exterior)
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A verificação de cada um dos riscos (mercado, operacional, crédito, concentração, contraparte e liquidez) 
é feita pelo Diretor de Compliance, Risco e PLDFT em conjunto com o departamento global de 
compliance e risco do Grupo Lightrock, bem como em conjunto com outros prestadores de serviços (tais 
como escritórios de advocacia no contexto de auditoria de transações e outras demandas específicas). 
 
Em linha com a matriz acima, o Diretor de Compliance, Risco e PLDFT elaborará um relatório no último 
dia de cada mês calendário, detalhando:  

(i) Resultado do monitoramento de cada um dos riscos indicados na matriz acima, indicando (se 
aplicável) eventuais eventos detectados, seus impactos para o respectivo fundo gerido, ações a 
serem adotadas e demais informações que o Diretor de Compliance, Risco e PLDFT entenda 
relevantes;  

 
(ii) Na hipótese de transações e demais operações de investimento e/ou desinvestimento que tenham 

sido efetivadas ao longo daquele intervalo mensal, também deverão ser indicadas informações 
analisadas pelo Diretor de Compliance, Risco e PLDFT e/ou pelo time global de risco e compliance 
no contexto daquela transação, como exemplo: (a) informações das sociedades alvo/investidas 
envolvidas, (b) se foi realizada auditoria (due diligence) no contexto da transação, (c) caso tenha 
sido realizada auditoria, quais principais apontamentos (red flags) e outras informações relevantes, 
(d) se foi detectado algum risco material decorrente da transação e, caso sim, quais medidas 
adotadas para mitiga-lo, e (e) se a transação diverge em qualquer aspecto das regras, procedimentos 
e demais políticas adotadas pela Gestora, pelo Grupo Lightrock e/ou da política de investimento do 
fundo. 

 
Na presente data, a Gestora pretende atuar exclusivamente com investimento em private equity 
direcionados a Investidores Profissionais e Qualificados, conforme definido na regulamentação 
aplicável. A carteira dos referidos fundos é composta, principalmente, por ações emitidas por companhias 
fechadas.  
 
Os fundos de investimento que serão geridos pela Gestora estão sujeitos a uma vasta gama de riscos 
econômicos, riscos ligados a moeda estrangeira e taxa de câmbio, riscos políticos, jurídicos e financeiros. 
Os investidores devem analisar cuidadosamente os documentos de oferta pertinentes para uma descrição 
mais completa dos riscos relacionados a tais fundos.  
 
O Diretor de Compliance, Risco e PLDFT monitora continuamente a eficácia das métricas adotadas para 
controle dos riscos aplicáveis aos fundos geridos pela Gestora. São realizados testes de aderência com o 
intuito de identificação e acompanhamento da exposição aos riscos e sua consistência e compatibilidade 
com os regulamentos dos fundos.  
 
Abaixo encontram-se determinados riscos específicos geridos pela Gestora:  

(i) Risco de Concentração: A Gestora observa os limites de concentração estabelecidos nos 
documentos constitutivos de cada um dos seus fundos. Não existe qualquer análise independente 
baseada no tipo de ativo, uma vez que a Gestora investe exclusivamente em private equity.   

(ii) Risco Associado a Contrapartes/Crédito: Antes de qualquer investimento, a Gestora realiza ou 
contrata terceiros competentes para realizar um procedimento completo de due diligence das 
contrapartes da operação. Essa análise pode incluir a análise dos potenciais impactos de riscos, risco 
de crédito, exposição a contingências e outros fatores. Caso necessário, para tais transações 
contrata-se assessores legais, contadores, auditores e consultores especializados.  

(iii) Risco de Mercado: A Gestora, quando aplicável, adota os métodos de monitoramento com base 
no valor justo dos ativos que compõem as carteiras dos fundos geridos. Tais laudos de avaliação 
são preparados com base em métricas de valuation típicas para ativos ilíquidos e considerando 
métodos que o time entende apropriados para ativo em questão.  
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(iv) Risco de Liquidez: Os percentuais mínimos das carteiras dos fundos necessários para honrar os 
respectivos compromissos deverão estar estabelecidos nos documentos constitutivos de cada um 
dos fundos. Não existe qualquer análise independente baseada no tipo de ativo, uma vez que a 
Gestora investe exclusivamente em private equity.  

(v) Risco Operacional: A Gestora trata o risco operacional por meio de procedimentos de validação 
dos diferentes sistemas, tais como: programas computacionais, sistema de telefonia, internet, entre 
outros.  

As atividades de controle operacional desenvolvidas consistem no controle e otimização dos custos 
com boletagem das operações, cálculo paralelo de cotas dos fundos sob sua gestão, 
acompanhamento da valorização dos ativos e passivos que compõem os fundos, efetivação das 
liquidações financeiras das operações e controle e manutenção das posições individuais de cada 
investidor.  
 
A Gestora conta com Plano de Continuidade de Negócios que define os procedimentos que deverão 
ser seguidos pela Gestora e seus Colaboradores, no caso de contingência, de modo a impedir a 
descontinuidade operacional por problemas técnicos. Foram estipulados estratégias e planos de ação 
com o intuito de garantir que os serviços essenciais sejam devidamente identificados e preservados 
após a ocorrência de um imprevisto ou um desastre.  

(vi) Outros Riscos: Caso a caso, a Gestora analisa e enfrenta alguns outros riscos associados a uma 
oportunidade de investimento ou de desinvestimento. 

 
 

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor:  
  

As funções do departamento de gestão de riscos são coordenadas diretamente pelo Diretor de Compliance, 
Risco e PLDFT, administrador da Gestora, sem subordinação a ou ingerência de outras áreas. O Diretor de 
Compliance, Risco e PLDFT tem total autonomia estrutural e financeira para realizar a análise de risco das 
carteiras administradas, bem como acesso a sistema informacional e de armazenamento de informações 
próprio.  
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8.11. Informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, controle e processamento de 
ativos e da escrituração de cotas  
  
A Sociedade optou por não divulgar as informações com relação a este item, tendo em vista o caráter facultativo 
dessa divulgação para administradores de carteiras de valores mobiliários para a categoria Gestor.  
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8.12. Informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento  
  
A Gestora não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento. 
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8.13. Outras informações que a empresa julgue relevantes  
  
Não há outras informações relevantes que não tenham sido descritas nos itens 8.1 a 8.12 deste Formulário de 
Referência.  
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9. Remuneração da empresa  
  

9.1. Principais formas de remuneração que pratica em relação a cada serviço prestado ou produto gerido.  
  
 
Na data deste Formulário, a Sociedade não pratica nenhuma forma de remuneração, para a gestão de recursos de 
terceiros. Não obstante, a Sociedade será remunerada principalmente por meio de taxa de gestão, a ser cobrada na 
forma de percentual fixo sobre o valor do patrimônio líquido dos fundos de investimentos sob a sua gestão.  
 
 
     



Formulário de Referência – 2021 – Lightrock 

38 

9.2. Receita proveniente dos clientes em decorrência das taxas descritas abaixo, em termos percentuais 
sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário  
  
Na data deste Formulário, a Sociedade não pratica nenhuma forma de remuneração. 
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9.3. Outras informações que a empresa julgue relevantes.  
  
Não há outras informações relevantes que não tenham sido descritas nos itens 9.1 e 9.2 deste Formulário de 
Referência.  
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10. Regras, procedimentos e controles internos  
  

10.1. Política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços  
  
A Sociedade optou por não divulgar informações com relação a este item, tendo em vista o caráter facultativo dessa 
divulgação para administradores de carteiras de valores mobiliários para a categoria Gestor. 
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10.2. Como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados  
  
Na data deste Formulário, a Sociedade adota sempre uma política de credenciamento de prestadores de serviços 
para prestação dos serviços relacionados a operações com valores mobiliários, visando encontrar a melhor relação 
custo-benefício para os fundos sob sua gestão e, consequentemente, para os seus cotistas.  
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10.3. Regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc.  
  
Os colaboradores da Sociedade (ou alguém em seu nome) não deve: 
 
- Dar, prometer dar ou oferecer pagamento, presentes ou outros benefícios com a expectativa de que uma vantagem 
comercial seja recebida, ou para recompensar uma vantagem comercial já concedida; 
- Dar ou aceitar presentes ou outros benefícios durante qualquer negociação comercial ou processo de licitação, 
caso possa influenciar o resultado; 
- Aceitar pagamento, presentes ou outros benefícios de um terceiro que tenha expectativa de receber qualquer 
vantagem comercial em troca; 
- Aceitar benefícios de terceiros que sejam excessivamente generosos ou extravagantes nas circunstâncias; 
- Oferecer ou aceitar um presente para ou de funcionários, representantes do governo, políticos ou partidos 
políticos; 
- Ameaçar ou retaliar contra terceiro que se recusou a cometer um crime de suborno ou que tenha levantado 
questões sobre suborno e / ou corrupção; ou 
- Envolver-se em qualquer outra atividade que possa levar à violação das obrigações anti-suborno e anticorrupção 
do Grupo Lightrock e da Gestora. 
 
O Grupo Lightrock e a Gestora não fazem e não aceitam pagamentos de facilitação ou "propinas" de qualquer tipo. 
Pagamentos de facilitação, também conhecidos como "pagamentos indiretos", são normalmente pagamentos não 
oficiais realizados para garantir ou acelerar uma ação necessária (por exemplo, por um funcionário do governo). 
As propinas normalmente são pagamentos realizados em troca de um favor ou vantagem comercial. A equipe do 
Grupo Lightrock e da Gestora devem evitar qualquer atividade que possa levar a um pagamento de facilitação ou 
propina, sendo ele realizado ou aceito pelo Grupo ou pela Gestora, ou em seu nome, ou que possa sugerir que tal 
pagamento possa ser aceito. 
 
A política anticorrupção do Grupo Lightrock permite que presentes, benefícios ou entretenimento razoáveis e 
apropriados sejam dados ou recebidos de terceiros, com a finalidade de estabelecer ou manter boas relações 
comerciais, melhorar ou manter sua imagem ou reputação, ou até mesmo como forma de marketing ou de 
apresentação de seus produtos e / ou serviços de forma eficaz. Em caso de dúvida, qualquer colaborador deve 
consultar o diretor da área. 
 
Qualquer colaborador do Grupo Lightrock ou da Gestora pode e deve levantar quaisquer preocupações acerca de 
qualquer questão ou suspeita de suborno ou corrupção, o mais cedo possível. O Grupo Lightrock ou a Gestora 
estão empenhados em garantir que ninguém sofra qualquer tratamento prejudicial como resultado de se recusar a 
participar de atividades que envolvam suborno ou corrupção, ou por relatar, de boa-fé, sua suspeita sobre atividades 
que envolvam suborno ou corrupção que tenham ocorrido ou que possam ocorrer no futuro. O tratamento 
prejudicial inclui demissão, medidas disciplinares, ameaças ou qualquer outro tratamento desfavorável. 
 
 
10.4. Planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados  
  
Em razão da natureza das atividades de gestão de recursos desenvolvidas pela Gestora, a sociedade está sujeita a 
extensa legislação, regulamentação e autorregulação no mercado brasileiro. A fim de atender integralmente a essas 
exigências, bem como adaptar suas atividades às melhores práticas de mercado, a Gestora adotará a Política de 
Compliance e Controles Internos que descreve os Planos de Contingência para a Continuidade de Negócios 
(“PCCN”), sob responsabilidade direta do Diretor de Compliance, Risco e PLDFT 
 
O PCCN visa garantir a continuidade dos negócios da Gestora na ocorrência de eventos de caso fortuito ou força 
maior que possam afetar sua infraestrutura física ou tecnológica (“Evento Disruptivo”). 
 
O PCCN encontra-se descrito abaixo e deverá ser revisado e atualizado anualmente pelo Diretor de Compliance, 
Risco e PLDFT, para que se mantenha sempre atualizado. 
 
Em caso de um evento que impossibilite o acesso de Colaboradores ao escritório da Gestora, estes deverão retornar 
a suas respectivas residências, a fim de desenvolver suas funções a partir do acesso remoto à rede da Gestora 
(mediante uso de suas credenciais para liberação do acesso) e aguardar instruções do Diretor de Compliance, Risco 
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e PLDFT. A comunicação será realizada por meio de ligação telefônica, e-mail ou outro meio de comunicação 
autorizado pelo Diretor de Compliance, Risco e PLDFT. 
 
Caso o escritório permaneça fechado por mais de 24 (vinte e quatro) horas em um dia útil, os Colaboradores 
deverão manter as atividades à distância, salvo na hipótese de o Diretor de Compliance, Risco e PLDFT optar por 
alocar a equipe de trabalho em um local de apoio, a ser definido por ele. 
 
O sistema de tecnologia da Gestora possuirá a opção de acesso remoto, permitindo aos Colaboradores o exercício 
normal de suas atividades sem a presença física nas dependências da sociedade, conforme subitem 1.4.4. 
 
Adicionalmente, assim que possível, todos os clientes serão notificados (via e-mail, correspondência ou 
telefonema) pela Gestora sobre a ocorrência do Evento Disruptivo, as formas alternativas de contato e prazos de 
solução do problema pela Gestora. O Diretor de Compliance, Risco e PLDFT será responsável por realizar essa 
comunicação.  
 
A Gestora armazenará arquivos em nuvem com alta capacidade de armazenamento, acesso restrito e controlado 
pelo Diretor de Compliance, Risco e PLDFT, com auxílio de profissionais de Tecnologia da Informação. E-mails 
e arquivos ficarão hospedados em ambiente determinado como nuvem (cloud computing). 
 
Os Colaboradores poderão exercer suas funções de qualquer computador com acesso à rede mundial de 
computadores. O acesso remoto aos sistemas essenciais da Gestora estará disponível, com logins e senhas 
individuais para todos os Colaboradores. Os Colaboradores deverão configurar seus computadores particulares 
para terem acesso aos arquivos nos sistemas da Gestora. O e-mail profissional poderá ser acessado via internet por 
todos os Colaboradores. 
 
Todos os acessos a sistemas digitais da Gestora serão realizados por meio de desktop e/ou dispositivos móveis, 
com autossuficiência mínima de até 1 (uma) hora de funcionamento sem fonte de energia. Todos os Colaboradores 
da Gestora serão orientados a manter seus dispositivos móveis com armazenamento completo de bateria. 
 
Em caso de quedas repentinas e abruptas de energia, os Colaboradores deverão reduzir ao máximo a execução de 
atividades que necessitam de energia elétrica, promovendo simultaneamente a finalização de tarefas necessárias e 
armazenagem de documentos em execução. 
 
A tabela abaixo descreve os eventos, procedimentos e divisão de atribuições a serem adotados em casos de 
emergência. 
 

Lista de Eventos 

Ocorrência Responsável Procedimento 

Falta de Energia 
Diretor de 
Compliance, Risco 
e PLDFT 

Acesso remoto ou 
utilização de no-
breaks. 

Queda da Internet 
Diretor de 
Compliance, Risco 
e PLDFT 

Acesso remoto. 

Acesso ao Edifício 
Diretor de 
Compliance, Risco 
e PLDFT 

Acesso remoto.  

Incêndio 
Diretor de 
Compliance, Risco 
e PLDFT 

Acesso remoto.  
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10.5. Políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores 
mobiliários  
 
A Sociedade optou por não divulgar informações com relação a este item, tendo em vista o caráter facultativo dessa 
divulgação para administradores de carteiras de valores mobiliários para a categoria Gestor.   
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10.6. Políticas, práticas e controles internos para o cumprimento das normas específicas de que trata o inciso 
I do art. 30 da Instrução CVM 558  
  
A Gestora não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento. 
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10.7. Endereço na página da rede mundial de computadores para identificação dos documentos constantes 
do art. 14 da Instrução CVM 558  

Os documentos exigidos pelo artigo 14 da Instrução CVM 558 encontram-se disponibilizados no seguinte endereço 
na rede mundial de computadores: www.lightrock.com. 
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11. Contingências  
  

11.1. Processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estão sob sigilo, em que a empresa figure no 
polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa  
  
Na data deste Formulário de Referência, não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a Sociedade 
figure no polo passivo.  
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11.2. Processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estão sob sigilo, em que o diretor 
responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua 
reputação profissional  

  
Na data deste Formulário de Referência não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estão sob 
sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figura no polo passivo 
e que afetam sua reputação profissional.  
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11.3. Outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores  
  
A Sociedade informa inexistirem outras contingências relevantes.  
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11.4. Condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos  
5 (cinco) anos em processos que não estão sob sigilo, em que a empresa figurou no polo passivo  
  
Na data deste Formulário de Referência, não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais em que a 
Sociedade tenha figurado no polo passivo.  
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11.5. Condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 
(cinco) anos em processos que não estão sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de 
carteiras de valores mobiliários figurou no polo passivo e afetou seus negócios ou sua reputação profissional  
  
Na data deste Formulário de Referência, não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais em que o 
administrador responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo.  
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12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários  
  

O diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da Sociedade declara, nos termos do 
Anexo II ao presente Formulário de Referência, que:  

a. não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades 
autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros 
Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;  
  
  

b. não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de 
dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as 
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em 
julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;  
  
  

c. não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e  
administrativa;  
  
  

d. não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito;  
  
  

e. não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado 
organizado;  
  
  

f. não tem contra si títulos levados a protesto;  
  
  

g. nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e 
fiscalização da CVM, do BACEN, da SUSEP ou PREVIC; e  
  
  

h. nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo BACEN, 
SUSEP ou pela PREVIC.  


