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CAPÍTULO I  

INTRODUÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

 

1.1. A Apuama Capital Gestão de Recursos Ltda. (“Apuama Capital”) é uma sociedade 

limitada dedicada à prestação de serviço de administração de carteiras de valores 

mobiliários, notadamente a gestão de fundos de investimento, que consiste no exercício 

de atividades relacionadas, direta ou indiretamente, ao funcionamento e manutenção 

destas carteiras. 

 

OBJETIVO 

 

2.1. Esta Política de Seleção e Alocação de Ativos (“Política”) estabelece os princípios, 

conceitos e diretrizes básicos que nortearão a Apuama Capital na seleção e alocação de 

ativos no exercício de sua atividade de gestão de recursos. 

 

2.2. A Apuama Capital atua com equipes próprias na gestão de recursos de terceiros, 

por meio da gestão de veículos de investimento, notadamente fundos de investimento. O 

dever fiduciário, a cautela e diligência no processo de decisão de investimento devem 

permear todas as atividades da Apuama Capital. 

 

2.3. Os valores básicos que devem guiar o processo de decisão de investimento, de 

seleção e alocação de ativos da Apuama Capital são: (i) diligência e cautela na análise das 

possibilidades de investimento, sempre considerando de maneira relevante os valores 

éticos da Apuama Capital; (ii) a independência de opinião e o completo alinhamento de 

interesses com os investidores; e (iii) transparência em todos os atos. 

 

DECISÃO DE INVESTIMENTO 
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3.1. As decisões de investimento e desinvestimento de todos os fundos de 

investimentos geridos pela Apuama Capital devem respeitar o seguinte processo: 

(i) recomendação formal do responsável pelo fundo, com base em análise detalhada 

da oportunidade de investimento ou desinvestimento, incluindo projeção de fluxo 

de caixa, análise de custo de reposição e de ofertas de ativos concorrentes; e 

(ii) aprovação final pelo Diretor de Gestão de Recursos. 

 

3.2. O Diretor de Gestão de Recursos participa ativamente de todos os investimentos, 

atuando em conjunto com cada um dos responsáveis e suas respectivas equipes. 

 

SELEÇÃO DE ATIVOS 

 

4.1. A seleção de ativos a ser objeto de análise e possível objeto de investimento deve 

ter como base: 

(i) Uma clara visão da condição macroeconômica e política do país e do mundo, 

delineando suas consequências nos diversos setores da economia, bem como do 

ponto de vista dos investidores em relação a cada um destes setores (primeira 

etapa); 

(ii) O resultado da análise macroeconômica leva à escolha de setores ou segmentos 

específicos com perspectivas de resultado do investimento atraentes para o risco 

oferecido, bem como com provável demanda efetiva por parte dos investidores 

(segunda etapa); e 

(iii) caso de busca específica de empresas objeto, que deve incluir profunda 

análise financeira, estudo da posição competitiva da empresa dentro do seu 

segmento de atuação, e análise do perfil ético (pesquisa da atual percepção em 

relação à empresa e sócios, e seu histórico (terceira etapa). 

 

4.2. As recomendações de investimentos deverão ser discutidas em reunião específica 

entre o Diretor de Gestão de Recursos e os responsáveis das áreas relativas àquele tipo de 

investimento, entre os quais se incluem as áreas de risco e Compliance.  
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ALOCAÇÃO DE ATIVOS 

 

5.1. A presente Política estabelece regras quanto à alocação dos ativos entre os fundos 

de investimentos geridos pela Apuama Capital, visando a criar parâmetros para a 

equitativa alocação de ordens de compra e venda de ativos emitidas em nome dos fundos 

de investimento geridos. 

 

5.2. O Diretor de Gestão de Recursos e todos os responsáveis por áreas de 

investimento cobertas pela Apuama Capital avaliam periodicamente as posições nas 

carteiras dos fundos de investimento sob sua supervisão. As decisões de alocação de 

investimentos deverão ser discutidas em reunião específica entre o Diretor de Gestão de 

Recursos e os responsáveis das áreas relativas àquele tipo de investimento. 

 

5.3. O investimento é realizado por meio de uma seleção criteriosa das posições, 

incluindo concentrações e diversificações, que maximizem a relação risco x retorno da 

carteira dos fundos de investimento em questão. 

 

5.4. Desta forma, as ordens de compra e venda de ativos entre os fundos de 

investimento geridos pela Apuama Capital podem ser realizadas em conjunto ou 

individualmente. 

 

5.5. Caso ocorra o agrupamento de ordens, o Diretor de Gestão de Recursos e os 

responsáveis das áreas deverão observar os procedimentos mínimos de alocação 

equitativa no rateio das ordens, conforme relacionado abaixo: 

 

5.6. O investimento é realizado por meio de uma seleção criteriosa das posições, 

incluindo concentrações e diversificações, que maximizem a relação risco x retorno da 

carteira dos fundos de investimento em questão. 

(i) as ordens agrupadas devem ser separadas e organizadas por tipo de fundo de 

investimento, ou seja, de acordo com uma estratégia específica de sua política 

de investimento contida em seu regulamento; 
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(ii) as ordens realizadas para os fundos de investimento que seguem uma mesma 

estratégia são enviadas em conjunto e, uma vez executadas, devem ser rateadas 

proporcionalmente entre elas, de acordo com o estoque e o fator de 

alavancagem definido em suas respectivas políticas de investimento, sempre 

utilizando o critério de preço médio; e 

(iii) por fim, na substituição de ordens parcialmente executadas (caso a alocação 

pro rata para determinada estratégia resulte em uma alocação insignificante 

para quaisquer fundos de investimento em relação ao seu patrimônio líquido), 

o Diretor de Gestão de Recursos e os responsáveis das áreas poderão 

determinar um novo rateio para os fundos de investimento em questão, desde 

que o mesmo seja considerado justo e razoável em relação aos demais fundos 

de investimento geridos de acordo com a mesma estratégia. 

 

 

ATIVOS IMOBILIÁRIOS 

 

6.1. Os ativos imobiliários passarão, além da convencional, por uma análise de 

compliance específica, visando constatar quaisquer vícios relacionados ao ativo, tais 

como falhas no registro, embargos, embaraços ou alienações. 

 

6.2. Ativos imobiliários sempre deverão ser avaliados por auditores autorizados pela 

CVM a fim de conhecer seu preço justo, previamente à aquisição pelo fundo, respeitando 

a anterioridade máxima de 12 meses. 

 

6.3. Sempre que cabível, a Apuama Capital recomendará e optará pela contratação de 

um consultor especializado pelo FII. 

 

6.4. No caso de aquisição do ativo, será confeccionado um parecer do gestor sobre o 

ativo. 
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DIREITOS CREDITÓRIOS PARA FIDCS 

 

7.1. Os ativos creditórios passíveis de aquisição por FIDC, passarão, além da 

convencional, por uma análise de compliance específica, visando constatar quaisquer 

vícios relacionados à constituição da ativo e das garantias, tais como falhas no registro, 

embargos, embaraços ou alienações e quaisquer procedimentos escriturais. 

 

7.2. Quando cabível, os ativos creditórios serão avaliados por consultores 

especializados e/ou escritório de advocacia, a fim de conhecer seu preço justo, 

previamente à aquisição pelo fundo, respeitando a anterioridade máxima de 12 meses. 

 

7.3. Sempre que cabível, a Apuama Capital recomendará e optará pela contratação de 

um consultor especializado pelo FIDC. 

 

7.4. No caso de aquisição do ativo, será confeccionado um parecer do gestor sobre o 

ativo. 

 

7.5. Adicionalmente, o título ou direito creditório, seu cedente e seu sacado, será 

analisado à luz das métricas abaixo a fim de valorar a relação risco-retorno oferecida: 

 

(i) Análises das Demonstrações Financeiras: Geração de Caixa, EBITDA, 

EBITDA sobre despesa com juros, nível do endividamento, alavancagem, 

composição do endividamento e volatilidade do faturamento; 

(ii) Análise setorial: é realizada uma macro-análise setorial afim de verificar se 

o setor no qual a empresa está inserida oferece riscos que possam afetar seu 

crédito no prazo da dívida; 

(iii) Track-record: São pesquisadas quaisquer inadimplementos anteriores e 

detalhamento dos acontecimentos. 

(iv) Compliance: Pesquisa ampla sobre relação da empresa e seus sócios em 

quaisquer escândalos ou processos judicias ou administrativos, pesquisa dos 

mesmos em todos os cadastros restritivos de crédito públicos. 
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(v) Instalações: sempre que necessário será feita uma visita in loco para que as 

condições e existência de todo o aparato operacional da empresa seja verificado. 

(vi) Solicitação de Notas Fiscais e/ou canhotos. 

(vii) Quando o sacado e o cedente não forem o mesmo, as análises acima 

poderão ser realizadas em ambos, conforme cabível. No caso do cedente o item VI 

é indispensável. 

 

 

* * * 


