FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
COX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Data Base: 31 de Dezembro de 2017

1.

Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário
Rodrigo Leonardo Anunciato – Diretor de Investimentos
André Takashi Kobayashi – Diretor de Controles Internos e Gestão de Risco

1.1.
Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores
mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos
e desta Instrução, atestando que:
a.

reviram o formulário de referência

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

______________________________

___________________________

Rodrigo Leonardo Anunciato

André Takashi Kobayashi

2.
2.1.

Histórico da empresa
Breve histórico sobre a constituição da empresa

Fundada em Outubro de 2006 a Cox Gestão de Recursos Ltda é uma gestora de ações que utiliza uma filosofia
de investimentos fundamentalista para gestão de fundos de investimento e carteiras administradas. A Cox
possui mentalidade de longo prazo em seus investimentos, buscando proporcionar aos seus investidores
excelente retorno absoluto ao longo do tempo.
De Outubro 2006 a Março 2009 os veículos foram cogeridos pelos três sócios fundadores. De Março 2009
em diante o sócio fundador Rodrigo Leonardo Anunciato assumiu a gestão dos veículos.
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2.2.
Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5
(cinco) anos, incluindo:
a.

os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações
e aquisições de controle societário

Saída do sócio Eduardo Kirschner – Maio 2015.
b.

escopo das atividades

Gestão de Fundos de Investimentos e Carteiras Administradas constituídos no Brasil, bem como a
exportação destes serviços a Fundos e Carteiras Administradas constituídos no exterior.
c.

recursos humanos e computacionais

A equipe é formada por 10 pessoas, sendo 1 CEO e Gestor, 6 Analistas de Investimentos e 3 pessoas
cobrindo as funções de trading, back office, Compliance/Riscos, Administrativo e Comercial (dados
de Março/2018).
Com relação aos recursos computacionais, a Cox possui Desktops, notebooks, 1 servidor e 1 unidade
de back up simultâneo, 1 roteador, 1 access point para internet wireless, 3 links de internet, 1 modem
E1 para linha telefônica Digital, 1 PABX, todos organizados em um rack com 2 Switches e dois
patch panels, 3 no-breaks, sendo dois deles com sistema de baterias estacionárias e autonomia para
1 dia, sistema de controle de acesso por biometria e sistema de monitoramento por câmeras.
d.

regras, políticas, procedimentos e controles internos

Vide Manual de Compliance e Código de Conduta, Manual de Gestão de Riscos e Política de
Exercício de Voto, disponíveis no endereço: http://www.coxcap.com.br/.
3.

Recursos humanos

3.1.

Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:
a.

número de sócios

O time da Cox é composto por 10 colaboradores, sendo 9 sócios e 1 funcionário (dados de
Março/2018).
b.

número de empregados
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O time da Cox é composto por 10 colaboradores, sendo 9 sócios e 1 funcionário (dados de
Março/2018).
c.

número de terceirizados

A Cox contrata empresas terceirizadas para, dentre outros, a prestação de serviços de
contabilidade, manutenção, limpeza, informática e serviços jurídicos.
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 empresa

Rodrigo Leonardo Anunciato. CPF: 260.413.308-33 – Sócio Fundador e Gestor
4.

Auditores

4.1.

Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a.

nome empresarial

Não Aplicável
b.

data de contratação dos serviços

Não Aplicável
c.

descrição dos serviços contratados

Não Aplicável
5.

Resiliência financeira

5.1.

Com base nas demonstrações financeiras, ateste:
a.

se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é
suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de
administração de carteira de valores mobiliários
Sim

b.

se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos
financeiros sob administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R$ 300.000,00
(trezentos mil reais)
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Sim
5.2.

Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução

Não aplicável.
6.

Escopo das atividades

6.1.
Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no
mínimo:
a.

tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento
patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)
Gestão discricionária de Fundos e Carteiras Administradas.

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.)
Fundos de investimentos em ações constituídos no Brasil, carteiras administradas e fundos de
investimentos constituídos no exterior.
c.

tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão
Preponderantemente Ações listadas.

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador
ou gestor
A Cox não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento.
6.2.
Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam
de administração de carteiras de valores mobiliários, destacando:
a.

os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e
A Cox não exerce outras atividades.
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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.
A Cox possui em seu Quadro Societário, como sócia quotista, a empresa Penwork
Participações Ltda, cuja única atividade é o investimento em sociedades. Por conta disto,
entendemos que não há potenciais conflitos de interesse.
6.3.
Descrever o perfil dos investidores de fundos1 e carteiras administradas geridos pela
empresa, fornecendo as seguintes informações:
Os valores apresentados neste item 6.3 levam em consideração: (i) os investidores dos fundos
Feeders e (ii) o Patrimônio Líquido dos Fundos Feeders e Carteiras Administradas, líquido de
provisões de despesas, calculado pelos respectivos administradores/custodiantes na data base
deste relatório.
a.

número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a
investidores qualificados e não qualificados)
Número Total de Investidores: 45
Investidores em Fundos e Carteiras destinados a investidores qualificados: 45
Investidores em Fundos e Carteiras destinados a investidores não qualificados: 0

b. número de investidores, dividido por:
i.

pessoas naturais
29

ii.

pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
1

iii.

instituições financeiras
0

iv.

entidades abertas de previdência complementar
0

1

Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master.
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v.

entidades fechadas de previdência complementar
0

vi.

regimes próprios de previdência social
0

vii.

seguradoras
0

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
0
ix.

clubes de investimento
0

x.

fundos de investimento
7

xi.

investidores não residentes
8

xii.

outros (especificar)
0

c.

recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras
destinados a investidores qualificados e não qualificados)
Total Recursos Financeiros sob Administração: R$ 1.341.085.991,48
Recursos sob administração em Fundos e Carteiras destinados a investidores qualificados:
R$ 1.341.085.991,48
Recursos sob administração em Fundos e Carteiras não destinados a investidores
qualificados: R$ 0,00.

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior
R$ 72.586,24
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e.

recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não
é necessário identificar os nomes)

f.

recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:
i.

pessoas naturais
R$ 40.543.356,36

ii.

pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)
R$ 240.751,06

iii.

instituições financeiras
R$ 0,00

iv.

entidades abertas de previdência complementar
R$ 0,00

v.

entidades fechadas de previdência complementar
R$ 0,00

vi.

regimes próprios de previdência social
R$ 0,00

vii.

seguradoras
R$ 0,00

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
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R$ 0,00
ix.

clubes de investimento
R$ 0,00

x.

fundos de investimento
R$ 243.811.022,47

xi.

investidores não residentes
R$ 1.056.490.861,59

xii.

outros (especificar)
R$ 0,00

6.4.

Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:

Os valores apresentados neste item 6.4 levam em consideração: (i) os ativos componentes do
portfólio do fundo Master e (ii) os ativos componentes do portfólio dos fundos exclusivos e carteiras
administradas, não considerando provisões de despesas a pagar. Valores calculados pelos respectivos
administradores/custodiantes na data base deste formulário de referência.
a.

Ações
R$ 1.121.570.426,21

b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não
financeiras
R$ 18.959.405,38
c.

títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras
R$ 0,00

d. cotas de fundos de investimento em ações
R$ 70.495.575,65
e.

cotas de fundos de investimento em participações
R$ 0,00
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f.

cotas de fundos de investimento imobiliário
R$ 0,00

g.

cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
R$ 0,00

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa
R$ 168.452,16
i.

cotas de outros fundos de investimento
R$ 0,00

j.

derivativos (valor de mercado)
R$ 0,00

k. outros valores mobiliários
R$ 182.071,02
l.

títulos públicos
R$ 122.017.438,82

m. outros ativos
R$ 7.692.623,24
6.5.
Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas
quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária
Não Aplicável.
6.6.

Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não Aplicável.
7.
7.1.

Grupo econômico
Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:
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a.

controladores diretos e indiretos
Rodrigo Leonardo Anunciato é o sócio majoritário e controlador da Cox Gestão de
Recursos, sendo também responsável pela administração de carteiras perante a CVM.

b.

controladas e coligadas
Não Possui

c.

participações da empresa em sociedades do grupo
Não Possui

d.

participações de sociedades do grupo na empresa
Penwork Participações Ltda, empresa cuja única atividade é o investimento em
sociedades (“holding”), possui participação na Cox Gestão de Recursos.

e.

sociedades sob controle comum
Penwork Participações Ltda, empresa cuja única atividade é o investimento em
sociedades (“holding”) é controlada por Rodrigo Leonardo Anunciato.

7.2.
Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a
empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1.
A empresa não vê necessidade.
8.

Estrutura operacional e administrativa2

8.1.
Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato
ou estatuto social e regimento interno, identificando:
a.

atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico
Comitê de Investimentos: é responsável pela análise das oportunidades e decisões de
investimento.
Comitê de Risco e Compliance: responsável pela manutenção e deliberação de assuntos
ligados ao programa de Compliance e monitoramento da política de controle de Risco.

2

A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários,
caso exerça outras atividades.
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b.

em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas
reuniões e a forma como são registradas suas decisões
Comitê de Investimentos: composto pelo gestor e pela equipe de analistas de
investimentos, se reúne no mínimo mensalmente, tendo suas decisões formalizadas em
ata por email.
Comitê de Risco e Compliance: composto, no mínimo, pelo Diretor de Controles Internos
e Gestão de Risco e pelo CEO. O Comitê se reunirá de forma ordinária uma vez ao ano,
e extraordinária sempre que necessário, tendo suas deliberações formalizadas em atas.

c.

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
Rodrigo Leonardo Anunciato. Diretor responsável pela administração de carteiras de
valores mobiliários perante a CVM. Sócio controlador e representante da Cox Gestão de
Recursos sendo também gestor do portfólio.
André Takashi Kobayashi. Diretor de Controles Internos e Gestão de Risco, responsável
pelo cumprimento integral das políticas, procedimentos e controles internos da Cox
Gestão de Recursos, conforme o disposto na Instrução CVM 558.

8.2.
Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa,
desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.
A empresa não vê necessidade.
8.3.
Em 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, indicar, em forma de tabela:
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8.4.
Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores
mobiliários, fornecer:
a.

currículo, contendo as seguintes informações:
i.

cursos concluídos;
Rodrigo Leonardo Anunciato é graduado em administração de empresas pela
Fundação Getúlio Vargas.

ii.

aprovação em exame de certificação profissional
Profissional isento do Certificado de Gestor da Anbima (CGA)

iii.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:


nome da empresa
Cox Gestão de Recursos



cargo e funções inerentes ao cargo
Gestor, responsável pelas decisões de investimento dos veículos geridos.



atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Gestão de recursos de terceiros



datas de entrada e saída do cargo
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Rodrigo é sócio fundador da Cox e está na posição de gestor desde a fundação
da Cox, em Outubro de 2006.
8.5.
Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras,
políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:
a.

currículo, contendo as seguintes informações:
i.

cursos concluídos;
2013-2015: Fundação Getúlio Vargas. Mestrado em Finanças Quantitativas.
2004-2009: Escola Politécnica da USP. Graduação em Engenharia Mecatrônica

ii.

aprovação em exame de certificação profissional
CFA Level I

iii.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:

2012-2016: Arbela Investimentos. Analista de Operações. Responsável por todas as rotinas
operacionais, de Compliance e de Gestão de Risco.
8.6.
Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa
indicada no item anterior, fornecer:
Mesma pessoa indicada no item anterior.
8.7.
Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de
investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:
Não aplicável
8.8.

Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo:
a.

quantidade de profissionais
7 profissionais, sendo 1 Gestor de Portfólio e 6 Analistas de Investimentos (dados de
Março de 2018).

b.

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
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Análise e acompanhamento das empresas estudadas, seguindo uma filosofia
fundamentalista e de longo prazo. Cada analista sugere ao Comitê de Investimentos a
discussão da empresa em questão recomendando, conforme o caso, compra, venda ou
manutenção de cada investimento.
c.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
A equipe utiliza sistemas informatizados para obter dados históricos e de mercado. Os
modelos financeiros são desenvolvidos em planilha Excel. Todas as informações sobre a
análise ficam organizadas e registradas internamente. A equipe de investimentos compõe
o comitê de investimentos, que se reúne no mínimo mensalmente para discutir
oportunidades de investimento e reavaliar o portfólio.

8.9.
Fornecer 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, incluindo:
a.

quantidade de profissionais
2

b.

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Checagem diária das carteiras processadas pelos administradores e custodiantes, gestão
do Risco e Compliance.

c.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
A equipe de operações da Cox realiza checagens diárias de todas as operações dos
Fundos e Carteiras Administradas, incluindo as negociações de ativos, eventos
corporativos, pagamento de dividendos, aluguel de ações, aplicações e resgates, etc.
Existe um treinamento constante do time, acerca de melhorias nas práticas, mudanças
na legislação e conversas frequentes com os administradores para correção de falhas e
sugestão de melhorias.
Todas as decisões complexas e que envolvam maior risco operacional são discutidas no
Comitê de Risco e Compliance, caso necessário.
São utilizadas planilhas Excel, sistemas Economática, Broadcast e sistema proprietário
de Back e Front-Office.

d.

a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
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O Diretor de Controles Internos e Gestão de Risco não se envolve em funções ligadas
diretamente à gestão dos veículos, agindo com independência e reportando eventuais
desvios da política diretamente ao Comitê de Risco e Compliance, se necessário.
8.10.

Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo:
a.

quantidade de profissionais
2

b.

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Controle periódico do risco de liquidez e demais providências para que a Cox esteja
aderente à sua política de Gestão de Risco, política esta disponibilizada em
http://www.coxcap.com.br/

c.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Planilhas Excel, sistemas terceirizados Economática e Broadcast e sistema proprietário.

d.

a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
O Diretor de Controles Internos e Gestão de Risco não se envolve em funções ligadas
diretamente à gestão dos veículos, agindo com independência e reportando eventuais
desvios da política diretamente ao Comitê de Risco e Compliance, se necessário. Além
disso, o Diretor de Gestão de Riscos tem liberdade para, se necessário, executar ordens
de compra e venda de ativos no mercado para reenquadrar os veículos geridos pela Cox.

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de
controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:
a.

quantidade de profissionais
Não aplicável

b.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Não aplicável

c.

a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade
Não aplicável
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8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de
investimento, incluindo:
a.

quantidade de profissionais
Não aplicável

b.

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Não aplicável

c.

programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas
Não aplicável

d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e
serviços utilizados na distribuição
Não aplicável
e.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Não aplicável

8.13.

Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não aplicável
9.

Remuneração da empresa

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1,
indicar as principais formas de remuneração que pratica
A Cox Capital, na qualidade de gestora de fundos de investimento e carteiras administradas, com
estratégia focada no mercado brasileiro de renda variável, tem como principal forma de remuneração
o recebimento de taxas de administração e taxas de performance, sendo a primeira calculada com
base em percentual anual sobre o patrimônio líquido de cada um dos fundos e carteiras administradas,
e a segunda, incidente sobre o valor dos ganhos líquidos auferidos por cada um dos fundos e carteiras
administradas nos termos detalhados em seus regulamentos e contratos de gestão.
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9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36
(trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o
mesmo período, dos clientes em decorrência de:
a.

taxas com bases fixas
88%

b.

taxas de performance
12%

c.

taxas de ingresso
0%

d.

taxas de saída
0%

e.

outras taxas
0%

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
Não aplicável.
10.
10.1.

Regras, procedimentos e controles internos
Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços
As corretoras passam por due diligence presencial, para que possam ser avaliadas nos
quesitos: segregação de atividades, histórico societário, multas ou sanções legais. Além disso
também são avaliadas questões como qualidade da execução, idoneidade e qualidade dos
serviços de research prestados.

10.2.

Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e
minimizados
A área de Operações da Cox envia mensalmente para o Comitê de Investimentos relatório
com o total de operações feitas e o total de corretagem paga pelos veículos geridos pela Cox.
De posse desta informação o Comitê de Investimentos pode determinar ou não mudanças na
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alocação das operações entre as corretoras aprovadas, levando em consideração além do
custo, também a qualidade da execução e do serviço prestado.
10.3.

Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de
presentes, cursos, viagens etc.
Produtos ou serviços podem ser adquiridos através da prática de Soft Dollar somente se tais
benefícios auxiliarem o processo de análise de investimentos.
A Cox Capital não possui contrato de Soft Dollar que seja considerado irregular consoante o disposto
na Seção 28(e) do Securities Exchange Act of 1934.
Todos os produtos ou serviços adquiridos através de contratos de Soft Dollar deverão beneficiar
igualmente todos os fundos geridos pela Cox Capital.

10.4.

Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de
desastres adotados
Adotamos uma estrutura de back up diário dos emails e arquivos da rede, tanto para HD’s
físicos quanto para servidores externos na nuvem, de forma que em caso de indisponibilidade
de acesso ao escritório, todos os arquivos e emails possam ser acessados remotamente.
Quanto aos links de internet e telefonia, a Cox possui redundância para ambos.
Por último a Cox possui um robusto sistema de no breaks, o qual garante autonomia para
toda a empresa por um dia inteiro.

10.5.

Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez
das carteiras de valores mobiliários
Os veículos geridos pela Cox investem prioritariamente em ações negociadas publicamente
na BM&F Bovespa. A parcela do patrimônio não investida em ações é geralmente alocada
em títulos de dívida do governo brasileiro pós-fixados (LFT’s) ou operações
compromissadas de um dia, lastreadas em títulos públicos federais. Ambos os investimentos
possuem ampla liquidez diária no mercado.
Esta parcela alocada em títulos de renda fixa corresponde a, no mínimo, 1 (um) ano das
despesas ordinárias dos veículos. A redução desta alocação mínima somente poderá ocorrer
mediante expressa aprovação do Diretor de Riscos.
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No que diz respeito às Ações, estas terão sua liquidez apurada e controlada de acordo com
os seguintes critérios:
Volume médio diário de negociação da respectiva ação, considerando-se as janelas de 3, 6 e
12 meses. Destes, o menor volume será considerado;
1) Considerando 1/3 (um terço) do volume como participação máxima, de modo a não afetar o
preço da Ação no mercado;
2) Os volumes mencionados anteriormente serão calculados com dados externos independentes,
fornecidos pela bolsa de valores onde os ativos são negociados.
A Cox poderá utilizar, como proteção ao portfólio, derivativos ou outras modalidades de
investimento, que demandem depósitos de margem. Neste caso, os veículos depositarão
como margem ativos de forma controlada e de modo a não prejudicar a liquidez geral dos
Fundos e Carteiras Administradas.

Características do Passivo do Fundo
Foi considerado como prazo para apuração da liquidez mínima o prazo de resgate dos Fundos
Feeders não exclusivos que investem no Cox Master FIA (Fundo Master): 64 dias corridos
após a solicitação, o que por sua vez equivale a, aproximadamente, 44 dias úteis.
Considerando os níveis de dispersão e concentração atuais do passivo do Fundo, bem como
o seu histórico, não esperamos, em condições normais, que os resgates agendados para uma
mesma janela de 44 dias úteis superem 33% do Patrimônio do Fundo.
Disto isto, de modo conservador, o Gerenciamento do Risco de Liquidez considera que o
Fundo consiga transformar em caixa, no mínimo, 33% da sua carteira de ações no intervalo
de 44 dias úteis, utilizando-se para isto os critérios de liquidez mencionados anteriormente.

Procedimentos de Controle e Reporte
O Diretor de Riscos é o responsável pela execução, qualidade do processo e metodologia,
bem como pela guarda dos documentos relacionados à esta política.
O controle será feito semanalmente.
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Os eventuais desenquadramentos serão comunicados pelo Diretor de Riscos ao Comitê de
Investimentos.
Neste caso as ações corretivas deverão estar completamente executadas em até 30 dias úteis
a partir da data do reporte inicial ao Comitê de Investimentos, desde que sua implementação
não prejudique os cotistas do fundo.
Toda e qualquer decisão do Comitê de Investimentos sobre assuntos relacionados ao
Gerenciamento de Risco de Liquidez será devidamente formalizada em ata.

Teste de Estresse e Revisão Periódicos
Anualmente a área de Operações fará teste de estresse com cenários que levem em
consideração as movimentações do passivo e liquidez dos ativos, de forma a adaptar as
práticas relacionadas à gestão de risco de liquidez em caso de alterações bruscas nas
características do ativo e/ou do passivo do fundo. Além disso, anualmente a área de
Operações revisará os parâmetros estabelecidos neste manual, efetuando os devidos ajustes
se necessário.

Guarda de Documentos
A área de Operações da Cox deverá manter os relatórios semanais e respectivos documentos
de suporte devidamente arquivados na sede da gestora durante o período de 5 (cinco) anos.
10.6.

Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das
normas específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição
de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor
Não aplicável

10.7.

Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual
podem ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução
http://www.coxcap.com.br/

11.

Contingências3

3

A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários,
caso exerça outras atividades.
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11.1.

Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob
sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios
da empresa, indicando:
a.

principais fatos
Não possui.

b.

valores, bens ou direitos envolvidos
Não possui

11.2.

Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob
sigilo, em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:
a.

principais fatos
Não possui

b.

valores, bens ou direitos envolvidos
Não possui

11.3.

Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

Não existem contingências relevantes.
11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado,
prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a
empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:
a.

principais fatos
Não possui

b.

valores, bens ou direitos envolvidos
Não possui

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado,
prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor
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responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo
passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:
a.

principais fatos
Não possui

b.

valores, bens ou direitos envolvidos
Não possui

12.

Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando:
a.

que 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.

que 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.

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

d.

que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito

e.

que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade
administradora de mercado organizado

f.

que não tem contra si títulos levados a protesto

g.

que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade
sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional
de Previdência Complementar – PREVIC
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h.

que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela
CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados –
SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar –
PREVIC

______________________________
Rodrigo Leonardo Anunciato

Cox Gestão de Recursos Ltda.
Rua Tabapuã, 145 – 8º andar – Itaim Bibi - CEP: 04533-902 – São Paulo/SP – Brasil
T: 55 11 3321 7100
F: 55 11 3321 7101
coxcap@coxcap.com.br
www.coxcap.com.br

