
 
ANEXO 15-II 

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2020) 

 

ADMINISTRADORES DE  

CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  

CTM Investimentos Ltda. (“CTM”) 

CNPJ/MF: nº 16.492.866/0001.05 

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário Nome: Daniel Vinicius Alberini Schrickte, Diretor de Gestão; e 

Nome: Pedro Henrique Cardozo Ferroni, Diretor de Risco & Compliance. 

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:  

Vide formulário site da CVM 

a. reviram o formulário de referência Sim 

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 

Sim 

2. Histórico da empresa  

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa A CTM foi devidamente autorizada, por meio do Ato Declaratório nº 12.657, de 01/11/2012, a prestar os serviços 

de administração de carteira de valores mobiliários, tendo, desde então, focado a sua atuação na gestão de fundos 

de investimentos em ações, fundos de investimentos multimercado de longo prazo e carteiras administradas.    

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, Aumento do capital social da companhia em 23 de janeiro de 2014, que era de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), 



 
fusões, cisões, alienações e aquisições de controle societário passa a ser R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Este aumento é devido a alteração da participação no quadro 

societário. Em 11 de novembro de 2015, houve nova mudança da participação do quadro societário e também na 

quantidade de sócios que constituem a empresa. Em sua 4ª alteração do contrato social houve uma nova 

composição societária havendo novamente um novo aumento de capital, sendo este composto por R$300.000,00. 

Em sua última alteração do contrato social houve mudanças internas de participações societárias entre os sócios 

correntes e também a mudança/transferência da posição de pessoa para pessoa jurídica de um dos sócios correntes, 

além disso o valor do capital social foi alterado para R$310.033,50. 

b. escopo das atividades Prestação de serviços de administração de carteira de títulos, valores mobiliários, fundos de investimentos ou outros 

ativos, de titularidade de terceiros, no Brasil ou no exterior.  

c. recursos humanos e computacionais A equipe é formada por treze profissionais, sendo que seis atuam na área de Gestão de Recursos, um atua nas áreas 

de Gestão de Risco e Compliance, quatro atuam na área comercial, um nas áreas Middle, Backoffice e Risco e 1 na 

área administrativa. 

Em relação aos recursos computacionais, a CTM mantém uma infraestrutura tecnológica adequada, com máquinas 

atualizadas periodicamente, de acordo com a necessidade. O serviço de armazenamento de informações e backup é 

feito semanalmente e armazenado em nuvem e HD externo. Todos os colaboradores contam com acesso ao Office 

365.   

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos Contidas no Manual de Controles Internos, Compliance, Ética e Conduta da CTM, disponível no site 

www.ctminvest.com.br. 

3. Recursos humanos   

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes 

informações:  

  

a. número de sócios 5 

b. número de empregados 14 



 

c. número de terceirizados 0 

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 

 
MARCIO LUCIANO MANCINI 

 

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, as receitas decorrentes das taxas de administração são suficientes para cobrir os custos e investimentos da 

empresa. 

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) 

O patrimônio líquido representa mais do que 0,02% dos recursos administrados e não é maior que R$ 300.000,00. 

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.) 

Prestação de serviços de administração de carteira de títulos, valores mobiliários, fundos de investimentos ou outros 

ativos, carteiras administradas de titularidade de terceiros, no Brasil ou no exterior.  

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 CTM Investimentos atua como gestora de fundos de investimento multimercado, fundos de investimento em 

ações e carteiras administradas.  

 

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão Fundos de Investimentos em Ações, Fundos de Investimentos Multimercado de Longo Prazo, Fundos Exclusivo e 

Restritos, Fundos de Previdência, Fundo Estruturados e Carteiras Administradas. 

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que 

seja administrador ou gestor 

Não aplicável 

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  

Não aplicável 

b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades 

controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao 

administrador e os potenciais conflitos de interesses existentes 

Não aplicável 



 

entre tais atividades.  

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos1 e carteiras 

administradas geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações: 

 

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras 

destinados a investidores qualificados e não qualificados) 

Total: 3935 

Não Qualificados: 3914 

Qualificados: 22 

b. número de investidores, dividido por:  

i. pessoas naturais 3861 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) 53 

iii. instituições financeiras 0 

iv. entidades abertas de previdência complementar 0 

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  4 

xi. investidores não residentes 0 

xii. outros (especificar) 0 

c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre 

fundos e carteiras destinados a investidores qualificados e não 

qualificados)  

Total de recursos financeiros sobre gestão: R$ 437.763.786,10 

(FUNDOS / INVESTIDORES NÃO QUALIFICADOS): R$ 375.541.093,15 

(FUNDOS / INVESTIDORES QUALIFICADOS): R$ 4.332.585,35 

CARTEIRA ADMINISTRADA: R$ 57.890.107,60 

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos 

financeiros no exterior 

0% 

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) 

maiores clientes (não é necessário identificar os nomes) 

1. R$ 31.976.441,16 

2. R$ 26.403.189,98 

3. R$ 25.477.729,12 

4. R$ 11.150.682,98 

5. R$ 10.058.479,52 

6. R$ 7.601.360,96  



 

7. R$ 3.252.350,14 

8. R$ 3.252.350,14 

9. R$ 2.754.163,20 

10. R$ 2.449.596,44 

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre 

investidores: 

 

i. pessoas naturais R$ 322.843.961,01 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) R$ 52.697.132,14 

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 R$0,00 

ix. clubes de investimento R$0,00 

x. fundos de investimento R$ 4.332.585,35 



 

xi. investidores não residentes R$0,00 

xii. outros (especificar) R$0,00 

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, 

dividido entre: 

 

a. Ações R$ 280.322.036,00 

b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas 

jurídicas não financeiras 

R$ 0,00 

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

d. cotas de fundos de investimento em ações R$ 46.312.103,00 

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

f. cotas de fundos de investimento imobiliário R$ 5.789.013,00 

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

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa R$ 997.268,00 

i. cotas de outros fundos de investimento R$ 6.415.277,00 

j. derivativos (valor de mercado) R$ 6.262.189,00 

k. outros valores mobiliários R$ 0,00 

l. títulos públicos R$ 82.102.783,00 



 

m. outros ativos R$ 21.655.485,00 

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. Grupo econômico  

7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, 

indicando: 

Não Aplicável 

a. controladores diretos e indiretos Não Aplicável 

b. controladas e coligadas Não Aplicável 

c. participações da empresa em sociedades do grupo  Não Aplicável 

d. participações de sociedades do grupo na empresa  Não Aplicável 

e. sociedades sob controle comum Não Aplicável 

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. 

Não Aplicável 

8. Estrutura operacional e administrativa  

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 A CTM é composta por: 

1. Diretoria Executiva onde se discute os aspectos gerais da empresa e sua estratégia; 

2. Comitê de Risco ao qual caberá:  (i) dar parâmetros gerais, orientar e aprovar as políticas e manuais de risco; (ii) 

estabelecer objetivos e metas para a área de risco; (iii) avaliar casos de desenquadramentos, e, se for o caso, 

ordenar que sejam realizadas negociações com ativos das carteiras de valores mobiliários com a finalidade de 

proteger os interesses dos clientes, em situações de desenquadramento e situações adversas de stress; (iv) receber 

reportes de informações e funcionar como um espaço para troca de conhecimento entre os responsáveis pelo 

monitoramento dos riscos e as demais áreas envolvidas no processo de gestão de risco; e (v) avaliar resultados e 

performance da área de risco, solicitar modificações e correções; 

3. Comitê de Investimento ao qual caberá:  (i) discutir aspectos macroeconômicos, aspectos microeconômicos, 

análise empresarial e gestão de risco; (ii) tomar decisões sobre a seleção e a alocação de ativos nos fundos de 

investimento geridos pela Gestora; (iii) avaliar previamente as aquisições e monitorar continuamente os riscos de 

crédito e os riscos dos ativos aos quais os investimentos das carteiras dos fundos estão expostos, conforme 

aplicável; e (iv) produzir relatórios, com frequência mínima semestral, dispondo sobre a situação dos riscos de 

crédito e dos Ativos Imobiliários aos quais as carteiras estão expostas; 

4. Diretoria de Risco a qual caberá: (i) implementar o Manual de Riscos, planejando a execução e executando os 

procedimentos definidos pela Diretoria; (ii) redigir os manuais, procedimentos e regras de risco, revisando-os 

periodicamente, informando a data de vigência dos documentos, bem como a data da última revisão; (iii) corrigir 

desenquadramentos e/ou apontá-los ao Comitê de Risco para que sejam aplicados os procedimentos necessários, a 

seu critério; (iv) produzir relatórios de risco, com periodicidade mínima mensal, indicando os veículos de 

investimento que tiveram seus limites de risco excedidos e levá-los ao Comitê de Risco; (v) coordenar os recursos 

da área de Risco e de Compliance; (vi) realizar testes de aderência às metodologias dos riscos com periodicidade 

não superior a 12 (doze) meses; (vii) efetuar a revisão das metodologias dos riscos estabelecidas no Manual de 

Gerenciamento de Risco, em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) meses; (viii) controlar e monitorar 

continuamente os riscos aos quais as carteiras de valores mobiliários estão expostas e elaborar relatório de 



 

monitoramento que tiveram seus limites de risco excedidos, divulgando-os à Diretoria ao menos semestralmente; 

(ix) fiscalizar e monitorar os terceiros contratados para monitorar os riscos inerentes a cada carteira de valores 

mobiliários, se aplicável; e (x) manter em seus registros os documentos obrigatórios, na forma dos normativos da 

CVM e da autorregulação, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos; 

5. Diretor de Compliance e PLDao qual caberá: (i) avaliar possíveis indícios de condutas contrárias ao Manual de 

Controles Internos, Compliance, Ética e Conduta, inclusive conduzindo investigações, se entender necessário; (ii) 

elaborar a revisão periódica do Manual de Controles Internos, Compliance, Ética e Conduta e demais políticas 

internas da CTM; (iii) promover a ampla divulgação das regras internas da CTM; (iv) apreciar os casos que 

cheguem a seu conhecimento sobre descumprimento de leis, do Manual de Controles Internos, Compliance, Ética 

e Conduta e demais políticas internas da CTM; (v) tratar todos os assuntos que cheguem a seu conhecimento com 

sigilo e preservando os interesses e a imagem institucional e corporativa da CTM, assim como a dos 

Colaboradores envolvidos; (vi) aplicar sanções, em conjunto com a Direto. 

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que 

são realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas 

decisões 

I)Comitê de Risco: é composto pelo Diretor de Risco e por um Gestor da área de renda variável e renda fixa. As 

reuniões são feitas de forma ordinária anualmente, porém, o Comitê poderá ser convocado extraordinariamente por 

qualquer de seus membros em caso de necessidade. Os analistas contratados pela Gestora e o Diretor Comercial 

poderão participar das reuniões do Comitê. As decisões do Comitê de Risco serão formalizadas em ata e 

registradas na sede da Gestora. 

II)Comitê de Investimento: O Comitê de Investimentos é composto pelo Diretor de Gestão, pelos analistas 

integrantes do departamento técnico da Gestora e pelo Diretor de Risco, ora denominado Chief Risk Officer 

(CRO). O Comitê de Investimentos da Gestora se reúne semanalmente a fim de discutir aspectos 

macroeconômicos, aspectos microeconômicos, análise empresarial e gestão de risco. As decisões do Comitê de 

Investimento serão formalizadas em ata e registradas na sede da Gestora.O Comitê de Investimentos se reúne 

semanalmente e é composto pelo Diretor Gestor, pelos analistas integrantes do departamento técnico da CTM e 

pelo Diretor de Risco. 

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

individuais 

A CTM terá as seguintes Diretorias, dotadas das seguintes atribuições são: (i) Diretoria de Gestão, responsável pela 

tomada discricionária das decisões de investimentos e desinvestimentos pertinentes à carteira de fundos de 

investimentos e administradas; (ii) Diretoria de Compliance, responsável pelo cumprimento, por parte da asset, dos 

manuais, normas, regras de conduta, controles internos e regulamentação e legislação aplicáveis; (iii) Diretoria de 

Risco, responsável pelo monitoramento, mensuração e ajuste permanentes dos riscos inerentes a cada uma das 

carteiras de valores mobiliários que administre; e (iv) Diretoria de Prevenção da Lavagem de Dinheiro, responsável 



 
pela aplicação das regras que dispõem sobre a identificação, o cadastro, o registro, as operações, a comunicação, os 

limites e a responsabilidade administrativa referentes aos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e 

valores.                

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura 

administrativa da empresa, desde que compatível com as informações 

apresentadas no item 8.1. 

 

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: 

 

a.        nome  DANIEL VINÍCIUS ALBERINI SCHRICKTE: Diretor de Investimentos.   



 

PEDRO HENRIQUE CARDOZO FERRONI: Diretor de Compliance, Diretor de Risco e Diretor de Prevenção de 

Lavagem de Dinheiro. 

b. idade DANIEL VINÍCIUS ALBERINI SCHRICKTE: 40 

PEDRO HENRIQUE CARDOZO FERRONI: 36 

c.        profissão DANIEL VINÍCIUS ALBERINI SCHRICKTE: Economista 

PEDRO HENRIQUE CARDOZO FERRONI: Engenheiro Agrônomo 

d. CPF ou número do passaporte DANIEL VINÍCIUS ALBERINI SCHRICKTE: 031.042.789-46  

PEDRO HENRIQUE CARDOZO FERRONI: 041.832.119-13 

e.        cargo ocupado DANIEL VINÍCIUS ALBERINI SCHRICKTE: Diretor de Investimentos 

PEDRO HENRIQUE CARDOZO FERRONI: Diretor de Compliance, Diretor de Risco e Diretor de Prevenção de 

Lavagem de Dinheiro. 

f. data da posse DANIEL VINÍCIUS ALBERINI SCHRICKTE: 07/2012  

PEDRO HENRIQUE CARDOZO FERRONI: 09/2016 

g. prazo do mandato DANIEL VINÍCIUS ALBERINI SCHRICKTE: indeterminado.  

PEDRO HENRIQUE CARDOZO FERRONI: indeterminado. 

h. outros cargos ou funções exercidos na empresa DANIEL VINÍCIUS ALBERINI SCHRICKTE: Diretor de Investimentos. 

PEDRO HENRIQUE CARDOZO FERRONI: Diretor de Compliance, Diretor de Risco e Diretor de Prevenção de 

Lavagem de Dinheiro. 



 

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de 

carteiras de valores mobiliários, fornecer: 

 

a. currículo, contendo as seguintes informações: Ok 

i. cursos concluídos: (i) Graduação em Ciências Econômicas, pela UNIFAE, em 2010; e (ii) MBA em Finanças, pela FGV - SP, em 

2012.          

ii. aprovação em exame de certificação profissional CEA 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 

anos, indicando: 

Atuou na tesouraria e posteriormente no planejamento financeiro de multinacional americana do setor alimentício, 

após três anos iniciou sua carreira no mercado financeiro como analista de renda variável, permaneceu por mais 

três anos como cogestor de renda variável até fundar a CTM Investimentos. 

Iniciou a carreira de conselheiro independente através do conselho de administração de empresa de autopeças e 

teve participação importante na venda do controle da companhia para o maior grupo de autopeças pesadas da 

Índia. Concomitantemente a este período contribuiu no conselho de administração de empresa do setor de 

construção com auxílio no processo de reestruturação de seus passivos. 

Em conselho fiscal iniciou as atividades como suplente no Banco Indusval e logo no ano seguinte foi convidado a 

representar acionistas minoritários no Banco Mercantil do Brasil, contribuindo para a melhor organização do 

conselho do banco. 

Desenvolveu importante trabalho no conselho fiscal da Unipar Carbocloro por dois mandatos consecutivos e no 

conselho fiscal do Grupo Battistella. Mais recentemente vem representando acionistas minoritários no conselho 

fiscal da Saraiva Livreiros e da Sonae Sierra. É membro do conselho de administração da Unipar Carbocloro, 

eleito em 2016 para. Também leciona a disciplina de Mercado Acionário na pós-graduação da FAE Business 

School. 

• nome da empresa 
01/11/2012 - CTM - Diretor Gestor, responsável pela tomada discricionária das decisões de investimentos e 

desinvestimentos pertinentes à carteira de fundos de investimentos. 

01/05/16 - Unipar Carbocloro – Conselheiro de Administração  



 

01/04/15 – Unipar, Saraiva, Sonae Sierra, Bco Mercantil, Battistella – Conselheiro fiscal  

02/01/11 – FAE Business School - Professor pós graduação 

01/04/13 – 01/04/15 – Construtora Viver, Banco Indusval – Conselheiro de Administração 

• cargo e funções inerentes ao cargo  Vide item acima 

 

• atividade principal da empresa na qual tais 

experiências ocorreram 

Vide item acima 

• datas de entrada e saída do cargo Vide item acima 

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e 

cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta 

Instrução, fornecer: 

Ok 

a. currículo, contendo as seguintes informações:  

i. cursos concluídos: (i) Graduação em Engenharia Agronômica, pela UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná), em 2008; (ii) 

Pós Graduação em Gestão de Mercado de Capitais, pela Fae Business School, em 2013; e, (iii) MBA Gestão 

Estratégica do Agronegócio pela FGV/SP em 2012.. 

ii. aprovação em exame de certificação profissional Não aplicável 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 

anos, indicando: 

Sócio e Conselheiro da Ferroni Agropecuária Ltda. desde 2003. Atualmente é Consultor de Investimentos 

habilitado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários e sócio senior responsável pelos processos de risco e 

Compliance da CTM Investimentos. Nos últimos 6 anos dedicou-se única e exclusivamente a CTM Investimentos 

Ltda. 

 

• nome da empresa Ferroni Agropecuária Ltda e CTM Investimentos Ltda. 



 

• cargo e funções inerentes ao cargo  CTM Investimentos Ltda., desde sua fundação 04/07/2012.  

• atividade principal da empresa na qual tais 

experiências ocorreram 

(i) Na CTM, como Diretor de Risco e Compliance, responsável pelo cumprimento, por parte da asset, dos manuais, 

normas, regras de conduta, controles internos e regulamentação e legislação aplicáveis. 

(ii) Na Ferroni Agropecuária, na qualidade de sócio e conselheiro, atua como adviser na área agrícola e empresarial.      

• datas de entrada e saída do cargo CTM: maio de 2016 até os dias atuais. 

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja 

a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer: 

 

a. currículo, contendo as seguintes informações: Trata-se da mesma pessoa física que ocupa o cargo de Diretor de Compliance.  

i. cursos concluídos: Idem acima 

ii. aprovação em exame de certificação profissional Idem acima 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 

anos, indicando: 

Idem acima 

• nome da empresa Idem acima. 

• cargo e funções inerentes ao cargo  Idem acima. 

• atividade principal da empresa na qual tais 

experiências ocorreram 

Idem acima. 

• datas de entrada e saída do cargo Idem acima. 

8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de Trata-se da mesma pessoa física que ocupa o cargo de Diretor Gestor.  



 

cotas de fundos de investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no 

item 8.4, fornecer: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: Idem acima. 

i. cursos concluídos; Idem acima. 

ii. aprovação em exame de certificação profissional Idem acima. 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 

anos, indicando: 

Idem acima. 

• nome da empresa Idem acima. 

• cargo e funções inerentes ao cargo  Idem acima. 

• atividade principal da empresa na qual tais 

experiências ocorreram 

Idem acima. 

• datas de entrada e saída do cargo Idem acima. 

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de 

recursos, incluindo: 

 

a. quantidade de profissionais  

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes Análise e seleção de ativos para alocação, tanto dos fundos de investimento como para as carteiras administradas. 

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

envolvidos 

Economática, EmpresasNet, Sungard, Robotrader, XPPRO, Planilha Excel e Bloomberg. 

1º Checagem dos filtros de análise no sistema economática; 



 

2º Checagem da carteira e seus respectivos ativos; 

3º Follow up com o gestor de carteira para posição e estratégia; 

4º Definição de cenários; 

5º Análise quantitativa e qualitativa de possíveis ativos entrantes na carteira; 

6º Empresas que devem ser contatadas para melhor avaliação; 

7º Valuation; 

8º Visita a companhia. 

A decisões de investimentos são tomadas pelo comitê de investimentos para posteriormente serem executadas.   

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 1 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes Checagem dos manuais e suas conformidades perante as regras estabelecidas pelos órgãos fiscalizadores. 

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

envolvidos 

CVMWeb; Sitio CVM; Sistema de Supervisão de Mercado da Anbima (SSM); Sítio Anbima. 

1º Diariamente checa-se o site da CVM e semanalmente o sistema de supervisão de mercado da Anbima para a 

verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade; 

2º Se existir alguma demanda dos órgãos reguladores e fiscalizadores, esta demanda é atendida o mais rápido 

possível; 



 

3º Acompanhamento das demandas levantadas; 

4º Para terceiros contratados, estes são checados anualmente. 

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho 

executado pelo setor 

Independência, prevista nos termos do Manual de Compliance da CTM  

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 A estrutura de Gerenciamento de Riscos da CTM Investimentos é definida através de políticas internas, limites, 

controles e procedimentos específicos da instituição, todos definidos pela Diretoria de Risco. O principal 

executivo de Risco possui autonomia operacional e soberania decisória. A CTM possui sistemas adequados para a 

mensuração e controle das exposições ao risco, de forma a garantir que o nível de exposição ao risco esteja de 

acordo com o mandato de cada fundo e da instituição como um todo. 

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

envolvidos 

Risco de Mercado: A mensuração de exposição ao risco de mercado é elaborada mensalmente através de relatórios 

de risco, e monitorada diariamente pela CTM. Os indicadores utilizados como medida de risco de mercado são o 

Value at Risk (VaR) e o Stress Test.São usados sistemas internos, através de planilhas Excel, para controle de 

liquidez, concentração da carteira, checagem de cotas e de exposição a riscos específicos da carteira. 

Risco Operacional: A política de gerenciamento dos riscos operacionais da Gestora prevê as seguintes etapas: (i) 

mapeamento; (ii) ranqueamento de processos prioritários; (iii) determinação dos riscos em processos prioritários; 

(iv) monitoramento de processos; e (v) avaliação anual. As operações realizadas são registradas nos sistemas de 

negociação e passam por uma conferência diária. Os sistemas e arquivos operacionais essenciais ao funcionamento 

da gestora são armazenados em nuvem, mitigando o risco de danos aos ativos físicos.Serão usados sistemas 

externos, via administrador contratado, para boletagem e precificação das cotas e checagem dos limites formais 

impostos no regulamento do fundo e legislação vigente. 



 

IRisco de Liquidez: A Diretoria de Risco da CTM e o Diretor Gestor do Fundo deverão monitorar diariamente as 

métricas de índice de liquidez e de conversibilidade, antes da abertura dos negócios e sempre antes da montagem 

de qualquer posição. O comitê de Risco se reunirá semanalmente para observar se as métricas estão dentro limites 

estipulados no Manual de Gerenciamento do Risco de Liquidez.Serão gerados semanalmente: Relatórios de 

controle de liquidez e concentração da carteira, desenvolvidos internamente e fornecidos pelo diretor de risco e 

compliance e analisado pelo gestor; Cálculo de cotas e limites do regulamento, fornecido pelo administrador e 

também pelo diretor de risco e compliance, no sistema de dupla checagem, analisado pelo gestor. 

Risco de Crédito e Contraparte: O gerenciamento do risco de crédito consiste: (i) no processo de identificação e 

avaliação de riscos existentes ou potenciais do seu efetivo monitoramento e controle, conduzidos através de 

políticas e processos de gestão, e (ii) do estabelecimento de limites consistentes com as estratégias de negócios e 

(iii) adoção de metodologias voltadas a sua administração. A equipe de análise compila e analisa, mensalmente, no 

caso de fundos, trimestralmente, no caso de empresas-lastro, os dados divulgados sobre os ativos da carteira. Serão 

gerados mensalmente: Relatório que explicita a exposição da carteira a fatores (exposição a um mesmo setor, 

exposição a empresas sensíveis a variações na taxa de câmbio, taxa de juros, disponibilidade de crédito, 

reguladores, etc.), desenvolvido pelo diretor de risco e compliance e analisados pelo setor de gestão de fundos de 

investimentos e comitê executivo. 

Serão gerados mensalmente: Relatório que explicita a exposição da carteira a fatores (exposição a um mesmo 

setor, exposição a empresas sensíveis a variações na taxa de câmbio, taxa de juros, disponibilidade de crédito, 

reguladores, etc.), desenvolvido pelo diretor de risco e compliance e analisados pelo setor de gestão de fundos de 

investimentos e comitê executivo. 

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho 

executado pelo setor 

O Diretor de Risco goza de garantias institucionais de independência e prerrogativa, subordinando-se diretamente 

à administração da empresa, conforme previsto nos termos do Manual de Gerenciamento de Riscos. 

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: 

Não Aplicável 



 

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 

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 

Taxas de Administração e/ou Performance, conforme previstas em seus respectivos Regulamentos e/ou contrato 

de carteira administrada.   



 

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 60% 

b. taxas de performance 40% 

c. taxas de ingresso Não Aplicável 

d. taxas de saída Não Aplicável 

e. outras taxas Não Aplicável 

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes  

10. Regras, procedimentos e controles internos  

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de 

prestadores de serviços 

Para informações completas, acessar o Manual de Controles Internos, Compliance, Ética e Conduta da CTM, 

disponível no site https://ctminvest.com.br, Capítulo "Contratação de Prestadores de Serviços". 

10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são 

monitorados e minimizados 

A CTM acompanha o mercado dos principais prestadores de serviço, visando reduzir os custos de transação. 

10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como 

recebimento de presentes, cursos, viagens etc. 

Nos termos do Manual de Compliance da CTM, como regra geral, nenhum colaborador deve aceitar qualquer tipo 

de gratificação, presentes ou benefícios de terceiros que possa gerar um conflito de interesse com a CTM, 

especialmente nos casos de sócios e/ou administradores de companhias investidas pelas carteiras administradas e 

fundos de investimento geridos pela CTM, clientes, fornecedores ou até concorrentes, salvo com prévia e expressa 

autorização do Diretor de Compliance.     

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e Para informações completas, acessar o Manual de Controles Internos, Compliance, Ética e Conduta da CTM, 



 

recuperação de desastres adotados disponível no site https://ctminvest.com.br, Capítulo "Segurança das Informações, Segurança Cibernética e Plano 

de Continuidade de Negócios (PCN)".' 

10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do 

risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários 

A CTM Investimentos realiza o gerenciamento do risco de liquidez através de processos internos que serão 

descritos abaixo: (i) O controle e monitoramento do gerenciamento do risco de liquidez dos ativos são 

efetuados individualmente, com periodicidade mínima semanal, utilizando as definições estipuladas neste 

manual, com o objetivo de manter as carteiras com prazos de liquidação adequados a cotização dos fundos; (ii) 

a composição das carteiras dos fundos deverá seguir os critérios e definições estabelecidos na política de 

decisão de investimentos; e (iii) o passivo do fundo é constituído por encargos legalmente previstos, como 

taxas de administração e gestão, despesas com auditoria, custos operacionais das transações, entre outros, além 

do pagamento de resgates. 

Para minimizar as movimentações abruptas de resgate a gestora é diligente na prospecção dos cotistas, para que 

eles estejam alinhados em relação ao perfil de longo prazo dos fundos, aos riscos inerentes e as oscilações 

possíveis. 

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 

www.ctminvest.com.br 

11. Contingências  

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: 

Não Aplicável 

a. principais fatos Não Aplicável 

b. valores, bens ou direitos envolvidos Não Aplicável 

http://www.ctminvest.com.br/


 

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: 

Não Aplicável 

a. principais fatos Não Aplicável 

b. valores, bens ou direitos envolvidos Não Aplicável 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens 

anteriores 

Não Aplicável 

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 Aplicável 

b. valores, bens ou direitos envolvidos Não Aplicável 

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 responsável pela administração 

de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha 

afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando: 

Não Aplicável 

a. principais fatos Não Aplicável 

b. valores, bens ou direitos envolvidos Não Aplicável 



 

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, 

atestando: 

Ok 

 

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 

Ok 

 

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 

Ok 

 

c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor 

em razão de decisão judicial e administrativa 

Ok 

 

d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao 

crédito 

Ok 

 

e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de 

entidade administradora de mercado organizado 

Ok 

 



 

f. que não tem contra si títulos levados a protesto Ok 

 

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 

Ok 

 

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 

Ok 

 

 

 

 
Curitiba, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Daniel Vinícius Alberini Schrickte Pedro Henrique Cardozo Ferroni 

 

 

 

 



 

Lista de Diretores da CTM Investimentos Ltda. 

1) Diretor de Gestão de Carteira de Valores Mobiliários 

Nome: Daniel Vinícius Alberini Schrickte 

Idade: 40 

Profissão: Empresário e economista 

CPF: 031.042.789-46 

Cargo Ocupado: Diretor de Investimentos 

Data da Posse: 07/2012 

Prazo do Mandato: Indeterminado 

Outros Cargos: NA 

 

2) Diretor de PLD, Gestão de Risco e Compliance 

Nome: Pedro Henrique Cardozo Ferroni 

Idade: 38 

Profissão: Empresário e engenheiro agrônomo 

CPF: 041.832.119-13 

Cargo Ocupado: Diretor de Investimentos 

Data da Posse: 09/2016 

Prazo do Mandato: Indeterminado 

Outros Cargos: NA 
 

3) Diretor Comercial  

Nome: Luis Antonio Valaski 

Idade: 59 

Profissão: Administrador  

CPF: 846.563.289-87 

Cargo Ocupado: Diretor Comercial 

Data da Posse: 02/01/2017 

Prazo do Mandato: Indeterminado 

Outros Cargos: NA 
 

 

 



 
Curitiba, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

Declaração acerca do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica objeto do Anexo 15-II da Instrução CVM nº 558/2015 

 

 

DANIEL VINÍCIUS ALBERINI SCHRICKTE, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.042.789-46, declara nesta ato, na condição de Diretor de 

Investimentos da CTM INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF: nº 16.492.866/0001.05 , com sede na cidade de Curitiba, 

Estado do Paraná, na Praça São Paulo da Cruz nº 50, sala 703, Edifício AR3000, CEP 80030-480, declara que reviu o Formulário de 

Referência – Pessoa Jurídica objeto do Anexo 15-II da Instrução nº558/2015 e que o conjunto de informações contido neste formulário é 

o retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa. 

 

 

Curitiba, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

DANIEL VINÍCIUS ALBERINI SCHRICKTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Curitiba, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

Declaração acerca do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica objeto do Anexo 15-II da Instrução CVM nº 558/2015 

 

 

PEDRO HENRIQUE CARDOZO FERRONI, inscrito no CPF/MF sob o nº 041.832.119-13, declara nesta ato, na condição de Diretor de 

Compliance da CTM INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF: nº 16.492.866/0001.05 , com sede na cidade de Curitiba, Estado 

do Paraná, na Praça São Paulo da Cruz nº 50, sala 703, Edifício AR3000, CEP 80030-480, declara que reviu o Formulário de Referência – 

Pessoa Jurídica objeto do Anexo 15-II da Instrução nº558/2015 e que o conjunto de informações contido neste formulário é o retrato 

verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa. 

 

 

Curitiba, 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

PEDRO HENRIQUE CARDOZO FERRONI 

 

 

 


