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INTRODUÇÃO 

 

O presente formulário de referência (“Formulário Referência”) da VKN Administração de 

Recursos LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 14.142.853/0001-72 (“Vokin Investimentos”), 

foi elaborado com base no conteúdo requerido pelo Anexo – 15-II da Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários n.º 558, de 26 de março de 2015 (respectivamente 

“CVM” e “Instrução CVM n.º 558”).  

 

Para facilitar o preenchimento, optamos por repetir os itens conforme o referido anexo e 

responder as questões elencadas em itálico. 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO 

FORMULÁRIO 

 

Nome: Frederico Vontobel  

CPF: 543.297.600-53 

Cargo: Diretor de Gestão 

Responsável pela administração de carteira de valores mobiliários.  

 

Nome: Rodrigo Maggi Martin 

CPF: 815.235.130-04 

Cargo: Diretor de Compliance, Risco e PLD 

Responsável pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos, gestão de riscos e 

controles internos e por combate e prevenção à lavagem de dinheiro. 

 

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 

 

Vide as Declarações do Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores 

Mobiliários (“Diretor de Gestão”) e Declarações do Diretor Responsável pela 

Implementação e Cumprimento de Regras, Procedimentos e Controles Internos (“Diretor 

de Compliance, Risco e PLD”) da Vokin Investimentos no Anexo I deste formulário. 
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2. HISTÓRICO DA EMPRESA1 

 

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa 

 

A Vokin Investimentos é fruto da profissionalização na gestão de recursos e 

disponibilidades financeiras de um grupo de investidores, bem como do interesse e 

vocação dos sócios fundadores, tendo obtido autorização para a prestação dos serviços 

de administração de carteira de valores mobiliários através do Ato Declaratório nº 11.983, 

expedido em 21 de outubro de 2011.  

 

A Vokin Investimentos é uma gestora de recursos independente que iniciou suas 

atividades em 2011, tendo como foco a gestão de fundos de investimento constituídos no 

Brasil e regulados pela Instrução CVM n. 555, de 17 de dezembro de 2014 (“Instrução 

CVM n.º 555”), clubes de investimento constituídos no Brasil e regulados pela Instrução 

CVM nº 494, de 20 de abril de 2011 (“Instrução CVM n.º 494”) 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, fusões, cisões, 

alienações e aquisições de controle societário 

 

Em 17.06.2016, a composição societária da Vokin Investimentos foi alterada, de modo 

que a Vokin Investimentos LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 15.309.861/0001-23 passou 

a deter 99,9% do capital social e Frederico Vontobel passou a deter 0,01% do capital 

social. 

  

b. escopo das atividades  

 

Adicionalmente às atividades de gestão de recursos de terceiros, em julho de 2019, a 

Vokin Investimentos passou a desempenhar as atividades de distribuição de cotas dos 

fundos de investimento por ela geridos. Ainda, em julho de 2019, a Vokin Investimentos 

retirou do escopo de suas atividades a prestação de serviços de consultoria de valores 

mobiliários. 

 

c. recursos humanos e computacionais 

 

Em 12.09.2016, o Sr. Frederico Vontobel passou a atuar como Diretor de Gestão da Vokin 

Investimentos e, nesta mesma data, o Sr. Rodrigo Martin passou a ocupar o cargo de 

                                         
1 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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Diretor Responsável pela Implementação e Cumprimento de Regras, Procedimentos e 

Controles Internos. 

 

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos 

 

Em função da Vokin Investimentos ter passado a desempenhar as atividades de 

distribuição de cotas dos fundos de investimento por ela geridos, em julho de 2019, as 

políticas e manuais internos foram reformulados, a fim de refletir as regras, políticas, 

procedimentos e controles internos adotadas pela Vokin Investimentos para o exercício 

de tal atividade, incluindo mas não se limitando a treinamentos periódicos e específicos 

voltados para a atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento sob sua 

gestão, bem como procedimentos de cadastro, “Conheça seu Cliente – Know your Client” 

e prevenção e combate à lavagem de dinheiro.  

 

Neste mesmo sentido, foram também elaboradas novas regras, políticas, procedimentos 

e controles internos relacionados à distribuição dos fundos de investimento sob gestão, 

tais como: (i) Política de Suitability; (ii) Manual Operacional de Distribuição; e (iii) Manual 

de Cadastro. 

 

Adicionalmente, em julho de 2019, todas políticas e manuais já existentes foram revisados 

atualizados pelo Diretor de Compliance, Risco e PLD de modo a adequá-los às 

disposições do Código ANBIMA de Melhores Práticas para Administração de Recursos 

de Terceiros, conforme alterado, da Associação Brasileira de Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”).  

 

De modo a atender a regulamentação aplicável, as versões atualizadas dos manuais e 

políticas da Vokin Investimentos, bem como este Formulário de Referência estão 

disponíveis no website http://www.vokin.com.br/  

 

3. RECURSOS HUMANOS2  

 

3.1 Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes 

informações:  

 

a. número de sócios: 02 (dois) sócios diretos e 14 (catorze) sócios indiretos  

 

b. número de empregados: 03 (três) empregados 

 

c. número de terceirizados: Não existem terceirizados no quadro de colaboradores 

da Vokin Investimentos. 

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

http://www.vokin.com.br/
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d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como 

administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem exclusivamente 

como prepostos, empregados ou sócios da empresa 

 

Frederico Vontobel 

CPF: 543.297.600-53 

 

Eduardo Silva da Luz  

CPF: 295.670.840-68 

 

Ronaldo de Carvalho Caselli 

CPF: 251.194.798-63 

 

4. AUDITORES 

 

4.1 Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: 

 

a. nome empresarial 

 

Delloite Thouche Thomatsu Auditores Independentes 

 

b. data de contratação dos serviços  

 

Desde 2013. 

 

c. descrição dos serviços contratados 

 

Os serviços contratados são de auditoria das demonstrações financeiras anuais da Vokin 

Investimento, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 

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 

 

As receitas advindas de taxas fixas são suficientes para cobrir os custos e os 

investimentos da Vokin Investimentos. 
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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) 

 

N/A 

 

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

Instrução3 

 

N/A 

 

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.) 

 

A Vokin Investimentos organizou-se com o intuito de exercer a atividade de administração 

de carteiras de valores mobiliários através da gestão discricionária de carteiras de títulos 

e valores mobiliários, notadamente fundos de investimento, clubes de investimento e 

carteiras administradas (em conjunto denominados “Veículos de Investimento”). 

 

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.) 

 

Os produtos geridos pela Vokin Investimentos são fundos de investimento constituídos 

primordialmente como Fundos de Investimento Multimercado, Fundos de Investimento 

em Ações e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, todos 

regulados pela Instrução CVM n.º 555, clubes de investimento constituídos sob a 

Instrução CVM n.º 494 e Carteiras Administradas.  

 

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão 

 

Os Veículos de Investimento sob gestão da Vokin Investimentos investem, 

preponderantemente, em títulos públicos, ações, cotas de fundos de investimento em 

ações e multimercado, bem como em ativos futuros e derivativos. 

                                         
3 A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado 
na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º. 
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d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja 

administrador ou gestor 

 

A Vokin Investimentos atuará na distribuição de cotas dos fundos de investimento sob 

sua gestão, porém ainda não tem nenhum cotista em sua base. 

 

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  

 

Atualmente, a Vokin Investimentos desempenha exclusivamente atividades voltadas para 

a gestão de Veículos de Investimento, realizando também a atividade de distribuição de 

cotas dos fundos de investimento sob sua gestão, nos termos da Instrução CVM n.º 558, 

não implicando tal atividade, no entanto, em qualquer conflito de interesses com as 

atividades de gestão dos referidos fundos, razão pela qual não há potenciais conflitos de 

interesse entre as atividades desempenhadas pela Vokin Investimentos a serem 

apontados. 

 

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 Vokin Investimentos não desenvolve atividades diversas à administração de carteiras 

e à distribuição de fundos de investimento sob sua gestão, o que elimina todo e qualquer 

eventual conflito de interesses. 

 

Ademais, a Vokin Investimentos informa que a sua controladora é a VOKIN 

INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 15.309.861/0001-23 que tem como 

objeto social a participação como acionista, quotista ou sócia de sociedade de qualquer 

tipo e natureza jurídica, inclusive sociedades em conta de participação; prestação de 

serviços de consultoria na área de gestão empresarial; prestação de serviços de 

planejamentos financeiros; prestação de serviços de avaliação de empresas e negócios; 

prestação de serviços de prospecção e intermediação de compra e venda de empresas 

e negócios. No entanto, a única participação societária detida pela VOKIN 

INVESTIMENTOS LTDA. é na Vokin Investimentos.  

 

Ainda, a VKN e a KIN Agente Autônomo de Investimento Ltda., inscrita no CNPJ sob o 

n.º 07.371.809/0001-79 (“KIN AAI”) possuem dois sócios indiretos em comum e, dessa 

forma, são coligadas. A KIN AAI é uma sociedade cujo objeto social é a distribuição e 

mediação de valores mobiliários, tendo sido constituída nos termos da regulamentação 
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em vigor, principalmente da Instrução CVM n.º 497, de 03 de junho de 2011, conforme 

alterada. 

 

Com isso, a VKN entende que existem os seguintes potenciais conflitos de interesse, a 

saber: (i) recomendação por parte da KIN AAI de fundos geridos e/ou distribuídos pela 

VKN; e (ii) investimento pela VKN em fundos e outros ativos distribuídos pela KIN AAI.  

 

Não obstante, além da própria boa-fé na atuação dos Colaboradores da VKN, de forma a 

mitigar a ocorrência dos potenciais conflitos de interesse acima descritos, a VKN informa 

que: (i) a VKN e a KIN AAI são empresas reguladas e possuem cada qual diretores 

responsáveis, administradores e equipes técnicas próprias voltadas para suas 

respectivas atividades fim, além da adequada segregação exigida pela regulamentação; 

(ii) sempre prevalecerá a autonomia do Diretor de Gestão na busca pelas melhores 

opções de investimento para os fundos e carteiras de valores mobiliários sob sua gestão; 

e (iii) as empresas cumprirão com seu dever fiduciário, conforme o caso, de repassar ao 

Cliente qualquer benefício ou vantagem que receba direta ou indiretamente em razão da 

prestação de seus serviços. 

 

6.3 Descrever o perfil dos investidores de fundos4 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) 

 

 A Vokin Investimentos conta, atualmente, com 198 investidores, dos quais 167 são 

classificados como Investidores Profissionais ou Investidores Qualificados, nos termos 

dos artigos 9º-A e 9º-B da Instrução CVM n.º 539, de 13 de novembro de 2013, conforme 

alterada (“Instrução CVM n.º 539”) e 21 investidores classificados como público em geral 

 

b. número de investidores, dividido por: 

 

i.  pessoas naturais 188 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) 9 

ii. instituições financeiras N/A 

iv. entidades abertas de previdência complementar N/A 

v. entidades fechadas de previdência complementar N/A 

vi. regimes próprios de previdência social N/A 

vii. seguradoras N/A 

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil N/A 

ix. clubes de investimento N/A 

x. fundos de investimento 01 

                                         
4 Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master. 
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xi. investidores não residentes N/A 

xii. outros (especificar) N/A 

 

c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e 

carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)  

 

Atualmente, o total de recursos financeiros sob administração da gestora corresponde a 

R$ 1.048.874.897,78. Deste valor (i) R$ 227.485.484,49 correspondem a recursos 

alocados em fundos destinados ao público em geral; e (ii) R$ 821.389.413,29 estão 

alocados em fundos de investimento e carteiras administradas destinadas a investidores 

qualificados e/ou profissionais. Cabe destacar que nos últimos dois anos, dois fundos da 

gestora tiveram seu público-alvo alterado de investidor qualificado para público em geral. 

  

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no 

exterior 

 

Atualmente, o volume de recursos financeiros sob administração aplicados em ativos 

financeiros no exterior corresponde a R$ 24.344.042,00. 

 

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$ 1.028.488.239,68 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) R$ 19.029.997,43 

ii. instituições financeiras N/A 

iv. entidades abertas de previdência complementar N/A 

v. entidades fechadas de previdência complementar N/A 

vi. regimes próprios de previdência social N/A 

vii. seguradoras N/A 

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil N/A 

ix. clubes de investimento N/A 

x. fundos de investimento R$ 1.356.660,67 

xi. investidores não residentes N/A 

xii. outros (especificar) N/A 

 

1 15,1% 6 7,5%

2 13,7% 7 4,2%

3 8,9% 8 2,9%

4 8,8% 9 1,9%

5 8,4% 10 1,8%
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6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre: 

 

a. ações R$ 299.524.355,00 

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

financeiras N/A 

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras N/A 

d. cotas de fundos de investimento em ações R$ 50.454.422,00 

e. cotas de fundos de investimento em participações 543.475,00 

f. cotas de fundos de investimento imobiliário N/A 

g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios N/A 

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa R$ 89.741.241,00. 

i. cotas de outros fundos de investimento R$ 551.144.503,00 

j. derivativos (valor de mercado) R$ 26.434.701,00 

k. outros valores mobiliários N/A 

l. títulos públicos R$ 57.190.486,00 

m. outros ativos N/A 

 

6.5 Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores 

mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária 

 

N/A 

 

6.6 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

 

Não há outras informações relevantes no entendimento da Vokin Investimentos. 

 

7. GRUPO ECONÔMICO 

 

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

 

a. controladores diretos e indiretos 

 

Controlador Direto: Frederico Vontobel 0,01% (CPF: 543.297.600-53) 

Controlador Direto: Vokin Investimentos Ltda. 99,99% (CNPJ 15.309.861/0001-23). 

Controlador Indireto: Emerson Vontobel (19,95%) (CPF: 450.423.570-68) 

Controlador Indireto: Frederico Vontobel (19,95%) (CPF: 543.297.600-53) 

Controlador Indireto: Otto Vontobel (19,95%) (CPF: 595.488.270-34) 

Controlador Indireto: Artur Vontobel (19,95%) (CPF: 801.310.340-49)  

Controlador Indireto: Demais Sócios Minoritários (juntos 20,2%)  

 

b. controladas e coligadas 
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Sociedade Coligada: KIN Agente Autônomo de Investimento Ltda. (CNPJ sob o nº 

07.371.809/0001-79) 

 

c. participações da empresa em sociedades do grupo  

 

Não há. 

d. participações de sociedades do grupo na empresa  

 

Não há. 

  

e. sociedades sob controle comum 

 

Não há. 

  

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 Vokin Investimentos considera desnecessária a inclusão do referido organograma. 

 

8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA5 

 

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 Análise e Gestão de Renda Variável: O Comitê tem por objetivo analisar e 

deliberar sobre as estratégias de investimentos dos fundos de renda variável. 

 

Comitê de Análise e Gestão de Renda Fixa e Multimercados: O Comitê tem por objetivo 

analisar e deliberar sobre as estratégias de investimentos dos fundos e carteiras de 

multimercados. 

 

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

realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões. 

 

Comitê de Análise e Gestão de Renda Variável: O Comitê é composto por membros das 

equipes de Gestão, Análise e Compliance, Risco e PLD da Vokin Investimentos, inclusive 

pelo Diretor de Gestão e pelo Diretor de Compliance, Risco e PLD. As reuniões do Comitê 

                                         
5 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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são realizadas mensalmente, podendo ocorrer reuniões extraordinárias sempre que 

necessário, a pedido do Diretor de Compliance, Risco e PLD ou do Diretor de Gestão. As 

decisões são registradas em ata assinada por todos os presentes, a qual é arquivada 

pelo Diretor de Compliance, Risco e PLD.  

  

 

Comitê de Análise e Gestão de Renda Fixa e Multimercados: O Comitê é composto por 

membros das equipes de Gestão, Análise e Compliance, Risco e PLD da Vokin 

Investimentos, inclusive pelo Diretor de Gestão e pelo Diretor de Compliance, Risco e 

PLD. As reuniões do Comitê são realizadas mensalmente, podendo ocorrer reuniões 

extraordinárias sempre que necessário, a pedido do Diretor de Compliance, Risco e PLD 

ou do Diretor de Gestão. As decisões são registradas em ata assinada por todos os 

presentes, a qual é arquivada pelo Diretor de Compliance, Risco e PLD. 

 

Adicionalmente, são realizadas reuniões semanais de acompanhamento dos Veículos de 

Investimento sob gestão da Vokin Investimentos reunindo membros das equipes de 

Gestão, Análise, BackOffice e Compliance, Risco e PLD. 

 

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

 

O Sr. Frederico Vontobel, na qualidade de Diretor Presidente é responsável pela 

representação da sociedade, nos termos do Contrato Social da Vokin Investimentos, 

sendo-lhe atribuída ainda as seguintes responsabilidades: (i) enquanto de Diretor de 

Gestão, a responsabilidade pela administração de carteira de valores mobiliários, nos 

termos do inciso III do Art. 4º da Instrução CVM 558; e (ii) na qualidade de Diretor de 

Distribuição, é responsável pela distribuição das cotas dos fundos de investimento que 

estejam sob gestão da Vokin Investimentos, bem como pelo estabelecimento de normas 

e procedimentos aplicáveis à distribuição. 

 

O Sr. Rodrigo Maggi Martin, na qualidade de Diretor de Compliance, Risco e PLD da 

Vokin Investimentos, nos termos de seu Contrato Social, é responsável pelo cumprimento 

de regras, políticas, procedimentos e controles internos e da Instrução CVM 558, e 

responsabilidade pela gestão de risco, nos termos dos incisos IV e V do Art. 4º da 

Instrução CVM 558. 

 

O Sr. Artur Vontobel, na qualidade de Diretor Administrativo, é responsável pela 

administração e representação da sociedade, nos termos do Contrato Social da Vokin 

Investimentos. 

 

O Sr. Eduardo Silva da Luz, na qualidade de Diretor da Vokin Investimentos, é 

responsável pela representação da sociedade e por sua administração, nos termos do 

Contrato Social da Vokin Investimentos. 
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O Sr. Ronaldo de Carvalho Caselli, na qualidade de Diretor Administrativo, é 

responsável pela representação da sociedade e por sua administração, nos termos do 

Contrato Social da Vokin Investimentos. 

  

8.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da 

empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item  

 

N/A 

 

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  

b. idade 

c. profissão 

d. CPF ou número do passaporte 

e. cargo ocupado 

f. data da posse 

g. prazo do mandato 

 

 Diretor de Gestão Diretor de Compliance, Risco e 

PLD 

Nome Frederico Vontobel Rodrigo Maggi Martin 

Idade 47 anos 36 anos 

Profissão Advogado Administrador de Empresas 

CPF 543.297.600-53 815.235.130-04 

Data de Posse 12 de setembro de 2016. 12 de setembro de 2016. 

Prazo do mandato Indeterminado Indeterminado 

 

8.4 Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de 

valores mobiliários, fornecer: 

 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

 

Frederico Vontobel, CPF nº 543.297.600-53, - Diretor de Gestão 

 

i. cursos concluídos;    
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Pós-graduação em Finanças Empresariais pela Fundação Getúlio Vargas, Rio Grande do 

Sul, 2000; 

Graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Rio Grande do 

Sul, 1992; 

 

ii. aprovação em exame de certificação profissional:  

 

CGA ANBIMA, em 2015, CPA-20 ANBIMA, em 2019 

 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos:  

 

Empresa: Vokin Investimentos. 

Atividade principal: Administração de recursos de terceiros e administração de carteiras 

de valores mobiliários. 

Cargo: Diretor-Presidente  

Funções inerentes ao cargo: Diretor Presidente desde novembro de 2011, responsável 

pela representação e condução estratégica da empresa. Desde setembro 2016 também 

passou a ser responsável pela administração de carteiras. 

Data de entrada: 1º de novembro de 2011. 

 

8.5 Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de 

regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer: 

 

Rodrigo Maggi Martin, CPF nº 815.235.130-04, Diretor de Compliance, Risco e PLD 

 

i. cursos concluídos; 

 

Pós-graduação em Economia e Finanças pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), em 2007;  

Graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), em 2005.  

 

ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional) 

 

Certificação CNPI (Apimec) em 2013 e CFA Charteholder (CFA Institute) em 2014. 

 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos:  

 

Empresa: Vokin Investimentos. 

Atividade principal: Administração de recursos de terceiros e administração de carteiras 

de valores mobiliários. 

Cargo: Diretor responsável por Compliance, Risco e PLD. 
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Funções inerentes ao cargo: Responsabilidade pelo cumprimento de regras, políticas, 

procedimentos e controles internos e da Instrução CVM 558, e responsabilidade pela 

gestão de risco, nos termos dos incisos IV e V do Art. 4º da Instrução CVM 558. 

Data de entrada: setembro de 2016 

 

Empresa: Quantitas Gestão de Recursos Ltda 

Atividade principal: Gestão de Recursos de Terceiros 

Cargo: Analista de Investimentos Sênior 

Funções inerentes ao cargo: Análise buy-side para posições em ações e crédito privado. 

Data de entrada: outubro de 2011. 

Data de saída: agosto de 2016 

 

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: 

 

i. cursos concluídos; 

ii. aprovação em exame de certificação profissional 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

- nome da empresa 

- cargo e funções inerentes ao cargo  

- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

- datas de entrada e saída do cargo 

 

Não aplicável, informações descritas no item 8.5 acima, tendo em vista que o Diretor de 

Risco da Vokin Investimentos é a mesma pessoa indicada como Diretor de Compliance, 

Risco e PLD. 

 

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: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

iii. cursos concluídos; 

iv. aprovação em exame de certificação profissional (opcional) 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

- nome da empresa 

- cargo e funções inerentes ao cargo  

- atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

- datas de entrada e saída do cargo 
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Não aplicável, informações descritas no item 8.4 acima, tendo em vista que o Diretor de 

Gestão da Vokin Investimentos é a mesma pessoa indicada como Diretor de Distribuição. 

 

8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, 

incluindo:  

 

a. quantidade de profissionais: 09 (nove) 

 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes  

 

A Equipe de Gestão de Recursos conta com a participação do Diretor de Gestão e de 

outros 2 (dois) colaboradores, sendo responsável pela análise e avaliação dos 

investimentos, bem como pela alocação entre os diferentes ativos e posições das 

carteiras sob gestão. Em última instância, o Diretor de Gestão é responsável pela 

definição das estratégias e pela tomada de decisões de investimento.  

 

No âmbito da Equipe de Gestão de Recursos, a equipe de análise de investimento e 

pesquisa econômica é composta por 5 (cinco) colaboradores, suas atividades abrangem 

o monitoramento dos mercados, bem como o suporte à equipe de gestão, por meio da 

captação e análise de dados temporais do mercado a partir da análise de relatórios de 

terceiros ou próprios, assim como pela confecção de relatórios retratando as análises 

empreendidas. 

 

Ainda no escopo das atividades desenvolvidas pela Equipe de Gestão de Recursos, por 

sua vez, a equipe de BackOffice, a qual conta com a participação de 1 (um) colaborador 

está encarregada do acompanhamento da rentabilidade das carteiras e ativos no 

mercado e da operacionalização das decisões de investimento. 

 

A Equipe é composta pelo Sr. Frederico Vontobel (Diretor de Gestão), Eduardo Silva da 

Luz (Gestor), Ronaldo de Carvalho Caselli (Gestor), Lucas Ceratti Ferrazza (Analista), 

Roberto Walter (Analista), Gustavo Arsand (Analista), Maurício Malaggi (Analista), Igor 

Morais (Economista) e João Henrique Menegotto (back-office).  

 

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

 

Sistemas: Economática, Broadcast, Tryd, YMF (terceirizado) e planilhas próprias de 

avaliação de empresas, cenários econômicos e acompanhamento de fundos de 

investimentos. 

 

Rotina e Procedimentos: De forma geral, a rotina da Vokin Investimentos compreende 

discussões periódicas sobre os cenários macro e microeconômicos no âmbito dos 

Comitês de Análise e Gestão de Renda Variável e de Renda Fixa e Multimercados. Essas 
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discussões são realizadas tomando por base a análise contínua de notícias, estudos 

proprietários desenvolvidos pela equipe de análise de investimento e pesquisa 

econômica. Os respectivos comitês avaliam diferentes métricas para a definição de 

concentração, diversificação e posição dos Veículos de Investimento sob gestão bem 

como as informações relacionadas à economia que possam ter alguma influência nos 

investimentos sob gestão.  

 

A decisão de investimento em ativos financeiros é originada a partir das discussões 

ocorridas em cada Comitê, com base nos modelos de previsão de variáveis macro e 

microeconômicas, informações sobre o mercado onde atua e projeções sobre a dinâmica 

dos preços desses ativos. Uma vez tomada a decisão, é também definida a proporção da 

posição a ser adquirida ou vendida, conforme o caso. A equipe de Gestão de Recursos é 

responsável por executar as determinações do referido comitê, de acordo com os 

manuais e políticas preestabelecidos.   

 

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 (dois) 

 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes  

 

A Equipe de Compliance, Risco e PLD da Vokin Investimentos realiza suas atividades 

com base no Código de Ética e Manual de Compliance (“Manual de Compliance” ou 

“Manual”), elaborado em conformidade com o disposto no item 2.7 do Ofício-

Circular/CVM/SIN/Nº 05/2014 e na ICVM 558, e que tem por objetivo, portanto, 

estabelecer princípios, conceitos e valores que orientam a conduta de todos aqueles que 

possuam cargo, função, posição, relação societária, empregatícia, comercial, profissional, 

contratual ou de confiança com a Vokin Investimentos tanto na sua atuação interna 

quanto na comunicação com os diversos órgãos públicos. 

 

Dentre as atividades do Diretor de Compliance, Risco e PLD, destacamos as seguintes: 

 

• Acompanhar as políticas descritas no Manual; 

 

• Levar quaisquer pedidos de autorização, orientação ou esclarecimento ou casos 

de ocorrência, suspeita ou indício de prática que não esteja de acordo com as 

disposições do Manual e das demais normas aplicáveis à atividade da Vokin 

Investimentos para apreciação dos administradores da Vokin Investimentos; 

 

• Atender prontamente todos os Colaboradores da Vokin Investimentos; 
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• Identificar possíveis condutas contrárias ao Manual; 

 

• Promover a ampla divulgação e aplicação dos preceitos éticos no 

desenvolvimento das atividades de todos os Colaboradores, inclusive por meio de 

treinamentos; 

 

• Apreciar todos os casos que cheguem ao seu conhecimento sobre o 

descumprimento dos preceitos éticos e de compliance previstos neste Manual ou 

nos demais documentos da Vokin Investimentos, e apreciar e analisar situações 

não prevista; 
 

• Solicitar sempre que necessário, para a análise de suas questões, o apoio de 

assessores profissionais; 

 

• Tratar todos os assuntos que chegarem ao seu conhecimento dentro do mais 

absoluto sigilo e preservando os interesses e a imagem institucional e corporativa 

da Vokin Investimentos, como também dos Colaboradores envolvidos;  

 

• Aplicar aos Colaboradores da Vokin Investimentos os treinamentos previstos no 

Manual; 
 

• Definir os princípios éticos a serem observados por todos os Colaboradores da 

VKN, constantes do Manual ou de outros documentos que vierem a ser produzidos 

para este fim, elaborando também sua revisão periódica. 

 

• Promover a ampla divulgação e aplicação dos preceitos éticos no 

desenvolvimento das atividades de todos os Colaboradores da Vokin 

Investimentos; e 

 

• Apreciar todos os casos que cheguem ao seu conhecimento sobre o 

descumprimento dos preceitos éticos e de compliance previstos no Manual ou nos 

demais políticas da Vokin Investimentos, e apreciar e analisar situações 

eventualmente não previstas.  

 

A Equipe é composta pelo Sr. Rodrigo Maggi Martin (Diretor de Compliance, Risco e PLD) 

e Guilherme Macêdo.   

 

A versão atualizada do Manual de Compliance da Vokin Investimentos, bem como de 

suas demais políticas estão disponíveis no website http://www.vokin.com.br/  

 

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

 

http://www.vokin.com.br/
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As atividades da área de Compliance da Vokin Investimentos abrangem rotinas diárias, 

semanais e mensais de verificação da conformidade das transações realizadas com a 

regulação em vigor, com os regulamentos dos fundos de investimento sob gestão da 

Vokin Investimentos, bem como com aspectos relevantes do seu Manual de Compliance.  

 

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

pelo setor 

 

Conforme previsto no Manual de Compliance, o Diretor de Compliance, Risco e PLD 

possui total autonomia no exercício de suas atividades, inclusive para convocar reuniões 

extraordinárias dos Comitês de Análise e Gestão de Renda Variável e de Renda Fixa e 

Multimercados para discussão de qualquer situação relevante, por não ser subordinado 

à Equipe de Gestão de Recursos. 

 

8.10 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, 

incluindo:  

 

a. quantidade de profissionais 2 (dois) 

 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

 

As atividades desenvolvidas pelo Diretor de Compliance, Risco e PLD constam 

expressamente do Manual de Gestão de Risco e Liquidez da Vokin Investimentos, e têm 

por objetivo monitorar a exposição das carteiras e fundos de investimento sob sua gestão 

aos fatores de risco inerentes aos investimentos realizados, analisando as informações 

diárias dos veículos de investimento, seus limites e a volatilidade dos ativos em relação 

à exposição aos mercados, considerando a relação dos mesmos com os cenários 

prospectivos, buscando identificar os potenciais eventos e riscos que possam vir a afetar 

os resultados da Vokin Investimentos. 

 

A atuação do Diretor de Compliance, Risco e PLD é preventiva e contínua no intuito de 

alertar, informar e solicitar providências aos membros da equipe de gestão de recursos 

frente a eventuais desenquadramentos de limites normativos e aqueles estabelecidos 

internamente. 

A versão atualizada do Manual de Gestão de Risco e Liquidez da Vokin Investimentos 

está disponível no website http://www.vokin.com.br/  

 

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

 

Sistemas: São utilizadas planilhas próprias (Excel e RStudio), do sistema Economática e 

informações de bases dados públicas (B3 e ANBIMA) para monitorar riscos de mercado 

e limites de alocação e exposição a risco de clientes, bem como para inclusão de todas 

http://www.vokin.com.br/
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as rotinas e procedimentos para cumprimento do quanto disposto na regulamentação em 

vigor, no regulamento dos fundos de investimento e demais documentos, bem como no 

Manual de Gestão de Risco e Liquidez.  

 

Rotinas: Todas as rotinas e procedimentos do Diretor de Compliance, Risco e PLD, 

especificamente com relação às atividades de gestão de risco, constam expressamente 

do Manual de Gestão de Risco e Liquidez da Vokin Investimentos, e deverão variar de 

acordo com o tipo de risco envolvido, considerando a operação objeto do controle. 

 

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

setor. 

 

Conforme previsto tanto no Manual de Compliance quanto no Manual de Gestão de Risco 

e Liquidez, o Diretor de Compliance, Risco e PLD possui total autonomia no exercício de 

suas atividades, inclusive para convocar reuniões extraordinárias dos Comitês de Análise 

e Gestão de Renda Variável e de Renda Fixa e Multimercados para discussão de 

qualquer situação relevante, por não ser subordinado à Equipe de Gestão de Recursos. 

 

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de 

tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, 

incluindo6: 

a. quantidade de profissionais 

b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 

c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na 

atividade 

 

N/A 

 

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas 

de fundos de investimento, incluindo: 

 

a. quantidade de profissionais 01 (um) Colaborador 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

 

Em decorrência da Instrução CVM n.º 558, a Vokin Investimentos realizará a distribuição 

de cotas apenas dos fundos de investimento sob sua gestão. Caberá, deste modo, à 

equipe de distribuição verificar a adequação dos fundos de investimento geridos pela 

Vokin Investimentos ao perfil de risco dos clientes e potenciais clientes, conforme 

procedimentos estabelecidos pela Instrução CVM n.º 539 e pela Política de Suitability da 

Vokin Investimentos. 

 

                                         
6 Resposta facultativa nos termos da ICVM 558. 
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As atividades de distribuição envolvem, necessariamente, a avaliação do perfil de risco 

dos clientes e potenciais clientes, realizada com base nas informações coletadas pela 

Equipe de Distribuição e obtidas por meio do preenchimento pelo próprio investidor do 

questionário de Suitability que permitirão à Vokin Investimentos classifica-los de acordo 

com o perfil de risco aplicável, conforme metodologia descrita na Política de Suitability, 

bem como elaborar um relatório de Suitability acerca de cada cliente.  

 

 A versão atualizada da Política de Suitability da Vokin Investimentos está disponível no 

website http://www.vokin.com.br/  

 

c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de 

cotas 

 

Os treinamentos dos profissionais envolvidos com as atividades de distribuição serão 

realizados periodicamente e abordarão temas como prevenção e combate à lavagem de 

dinheiro, cadastro de clientes, Suitability e procedimento de Conheça seu Cliente (Know 

Your Client). 

 

d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos 

e serviços utilizados na distribuição 

 

A atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento sob gestão da Vokin 

Investimentos possui a mesma estrutura dedicada à gestão de recursos, tendo em vista 

a natureza das atividades, incluindo estação de trabalho com computador, telefone e 

impressora, bem como dados históricos e estatísticos dos fundos sob gestão da Vokin 

Investimentos. 

 

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

 

As rotinas envolvidas na atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento sob 

gestão da Vokin Investimentos envolvem, principalmente, o enquadramento entre os 

clientes e os produtos oferecidos conforme disposto em sua Política de Suitability. Quanto 

aos procedimentos para a efetiva distribuição dos fundos de investimento sob sua gestão, 

a Vokin Investimentos, quando da realização do procedimento de verificação de suitability 

com o cliente, manterá as informações relativas ao regulamento e limites do respectivo 

sempre em seu poder e, adicionalmente, garantirá ao cliente o conhecimento destas 

informações.  

 

Adicionalmente, as rotinas da área envolverão o cadastramento dos novos investidores, 

a atualização/manutenção cadastral dos cotistas, o atendimento periódico e eventual dos 

cotistas e/ou investidores, o recebimento de pedidos de aplicação e resgate, conforme o 

http://www.vokin.com.br/
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caso, e o encaminhamento para o Diretor de Compliance, Risco e PLD de toda e qualquer 

irregularidade verificada, seja efetiva ou potencial. 

 

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

 

Não há outras informações relevantes no entendimento da Vokin Investimentos.  

 

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 Vokin Investimentos cobra taxa de administração, expressa em percentual calculado 

sobre o patrimônio líquido dos Veículos de Investimento sob gestão, e taxa de 

performance para se remunerar. 

 

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 61% (setenta por cento) 

 

b. taxas de performance 39% (trinta por cento) 

 

c. taxas de ingresso N/A 

 

d. taxas de saída N/A 

 

e. outras taxas N/A 

 

9.3 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

 

Não há outras informações relevantes no entendimento da Vokin Investimentos. 

 

10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS 

 

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

serviços. 

 

A seleção e contratação de prestadores de serviço é um processo conduzido de acordo 

com as diretrizes da Política para Seleção de Prestadores de Serviço, a qual estabelece 

os requisitos mínimos que deverão ser abordados no processo de Due Diligence de 
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prestadores de serviços, preponderantemente bancos ou corretoras de títulos e valores 

mobiliários (“Terceiros”).   

 

Esse processo de due diligence visa obter informações qualitativas sobre os Terceiros 

que tenham interesse de iniciar vínculo jurídico com os Veículos de Investimento sob 

gestão da Vokin Investimentos, de modo a permitir um melhor julgamento durante a pré-

seleção. 

 

Devendo ser observados os seguintes critérios para a contratação de Terceiros: (i) 

Qualidade, idoneidade e experiência do prestador de serviço, com preferência para 

instituições com reconhecida expertise para prestação de serviços de intermediação junto 

ao mercado; (ii) Custos e condições de pagamento, incluindo a avaliação do custo-

benefício; (iii) Possibilidade de integrações com os serviços e atividades desempenhadas 

pela Vokin Investimentos; (iv) Diferenciais oferecidos em relação aos concorrentes; (v) 

Profissionais-chave responsáveis pelos serviços a serem prestados; e (vi) Conduta dos 

profissionais de terceiros durante o processo de negociação. 

 

Para maiores informações, a versão atualizada da Política para Seleção de Prestadores 

de Serviço da Vokin Investimentos está disponível no website http://www.vokin.com.br/  

 

10.2 Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são 

acompanhados e minimizados. 

 

A Vokin Investimentos contratará bancos e/ou corretoras para efetuar as transações com 

valores mobiliários. Os custos com transações serão monitorados e minimizados no 

momento da contração, sendo certo que a Vokin Investimentos comparará os preços 

praticados pelas corretoras com a qualidade dos serviços efetuados. Dado que o objetivo 

principal da empresa é otimizar os resultados dos veículos de investimento, a equipe de 

gestão busca sempre minimizar os custos de transação. 

 

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

de presentes, cursos, viagens, etc. 

 

A Vokin Investimentos possui regras restritivas a respeito de Soft Dollar, por meio das 

quais sempre buscará a melhor relação custo-benefício na contratação de serviços junto 

a corretoras. A Vokin Investimentos selecionará seus fornecedores considerando, 

primordialmente, otimizar a eficiência, a produtividade e a relação custo-benefício 

oferecidas por seus Fornecedores. 

 

No entanto, nenhum Colaborador da Vokin Investimentos poderá aceitar qualquer tipo de 

gratificação, presente ou benefício de terceiros que possam gerar situações de conflito 

http://www.vokin.com.br/
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de interesse com a Vokin Investimentos e seus Clientes. Qualquer tipo de benefício deve 

ter autorização prévia do Diretor de Compliance, Risco e PLD. 

 

10.4  Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e 

recuperação de desastres adotados 

 

O Plano de Contingência e Continuidade do Negócio prevê ações que durem até o retorno 

à situação normal de funcionamento da Vokin Investimentos dentro do contexto de seu 

negócio, identificando duas variáveis para o funcionamento adequado da empresa e 

estabelecendo o Plano Preventivo, o Plano de Recuperação do Negócio e o tratamento 

de eventuais contingências operacionais. 

  

Para maiores informações, as versões atualizadas do Plano de Contingência e 

Continuidade do Negócio da Vokin Investimentos estão disponíveis no website 

http://www.vokin.com.br/ 

 

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

liquidez das carteiras de valores mobiliários 

 

A Vokin Investimentos possui métodos para gerenciamento dos riscos apontados no 

Manual de Gestão de Riscos e Liquidez, sendo que a administração de risco tem como 

valor principal a transparência e a busca da adequação às políticas de investimentos e 

da conformidade à legislação vigente. Os riscos que os veículos de investimento podem 

incorrer são controlados e avaliados pela Equipe de Compliance, a qual está totalmente 

desvinculada da área de investimentos. 

 

O Diretor de Compliance, Risco e PLD é responsável pelas diretrizes estabelecidas no 

Manual de Gestão de Riscos e Liquidez, pela decisão das métricas e ferramentas de 

controle a serem utilizadas e pelos procedimentos no caso de verificação de qualquer 

inobservância. A referida atividade será conduzida pelo Diretor de Compliance, Risco e 

PLD, o qual poderá contar com a colaboração do Diretor de Gestão e dos demais 

membros da Equipe de Compliance devidamente selecionados pelo Diretor de 

Compliance, Risco e PLD. 

 

A Equipe de Compliance deve atuar de forma preventiva e constante para alertar, informar 

e solicitar providências aos gestores frente a eventuais desenquadramentos de limites 

normativos e aqueles estabelecidos internamente. Todos os limites de risco de cada 

carteira sob gestão da Vokin Investimentos constarão expressamente do respectivo 

regulamento ou contrato de carteira administrada, conforme o caso. 

 

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 

http://www.vokin.com.br/documentos
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atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador 

ou gestor 

 

A Vokin Investimentos possui políticas, práticas e controles internos para o cumprimento 

das normas específicas de que trata o inciso I do art. 30 da Instrução CVM n.º 558, 

descritas em detalhe no Manual de Compliance e demais diretrizes internas, resumidas 

abaixo: 

 

Cadastro de Clientes e Conheça seu Cliente (KYC): A Vokin Investimentos adota a 

política de análise e identificação de seus clientes com o objetivo de conhecê-los, 

estabelecendo um conjunto de regras que propicia a identificação da origem e 

constituição do patrimônio e dos recursos financeiros do cliente. No âmbito das atividades 

de distribuição de cotas de fundos de investimento sob gestão da Vokin Investimentos, 

os colaboradores deverão cadastrar os clientes previamente ao início da distribuição.  

 

A Vokin Investimentos também adota procedimentos e controles internos para estar em 

conformidade com as normas de cadastro de Clientes, de conduta e de pagamento e 

recebimento de valores aplicáveis à intermediação de operações realizadas com valores 

mobiliários em mercados regulamentados. Desse modo, clientes e potenciais clientes 

somente podem realizar investimentos ou receber recomendações após a conclusão do 

processo de KYC, sendo que os Colaboradores devem reportar imediatamente quaisquer 

suspeitas relacionadas às informações prestadas pelos Clientes ao Diretor de 

Compliance, Risco e PLD, que deve conduzir uma investigação para determinar se o 

investidor em questão poderá ou não ser aprovado. O processo de análise deverá ser 

reforçado caso o Cliente ou cliente potencial seja uma Pessoa Politicamente Exposta 

(PPE) – pessoas que exerceram altos cargos de natureza política ou pública, bem como 

seus representantes, familiares e pessoas de seu relacionamento próximo. 

Os procedimentos quanto ao cadastro dos clientes/investidores poderão ser verificados 

nos manuais internos da Vokin Investimentos, disponíveis em sua sede, principalmente 

no Manual de Cadastro. 

 

Normas de Adequação – Suitability: A Vokin Investimentos adota procedimentos formais 

e controles internos que possibilitam verificar a adequação do investimento realizado por 

seus clientes ao perfil de risco atribuído, levando em consideração a situação financeira 

do cliente, sua experiência em matéria de investimentos, grau de tolerância à volatilidade 

e os objetivos visados ao investir nos fundos de investimento geridos pela Vokin 

Investimentos. De acordo com a metodologia adotada pela Vokin Investimentos, disposta 

na Política de Suitability, previamente à primeira aplicação, cada investidor ou potencial 

investidor deve preencher um Questionário detalhado de Suitability para conhecer seu 

perfil. 
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A abrangência, aplicabilidade e critérios, bem como o questionário padrão de Suitability 

para caracterização dos perfis e adequação dos investimentos podem ser encontrados 

na Política de Suitability da Vokin Investimentos, disponível em sua sede e em seu 

website: http://www.vokin.com.br/home. 

 

Normas sobre lavagem de dinheiro, ocultação de bens e prevenção ao terrorismo: A 

prevenção quanto a utilização dos ativos e sistemas para fins ilícitos, tais como crimes de 

“lavagem de dinheiro”, ocultação de bens e valores, nos termos da Instrução CVM nº 301, 

de 16 de abril de 1999, conforme alterada, e demais normas aplicáveis, é dever de todos 

os colaboradores da Vokin Investimentos. Tais medidas preventivas incluem a verificação 

do ativo, quando atuar como gestora de recursos, bem como a verificação do passivo, ao 

atuar como distribuidora das cotas sob sua gestão. 

 

Na condição de distribuidora, a VKN é responsável pelo relacionamento com os cotistas 

para os quais realiza a distribuição de cotas, sendo encarregada nesses casos de traçar 

o Perfil de Investidor, observar o enquadramento das carteiras, trocar informações com o 

administrador dos fundos, e conduzir o processo de PLD/FT através dos procedimentos 

de identificação, cadastro, registro, atualizações e comunicações definidas no arcabouço 

regulatório aplicável. Entre as obrigações elencadas, deve ser dispendida especial 

atenção ao procedimento de confrontar as informações cadastrais com as 

movimentações praticadas pelos Clientes, e informar qualquer suspeita ao Diretor de 

Compliance, Risco e PLD, que por sua vez é responsável por comunicar as suspeitas ao 

COAF. 

 

Caberá ao Diretor de Compliance, Risco e PLD o monitoramento e fiscalização do 

cumprimento, pelos colaboradores, das diretrizes de combate e prevenção aos crimes de 

lavagem de dinheiro e ocultação de bens da Vokin Investimentos, conforme dispostas no 

Código de Ética e Manual de Compliance, bem como nas demais Políticas adotadas pela 

Vokin Investimentos. 

 

Troca de Informações: A Vokin Investimentos adota como política a troca contínua e 

frequente de informações com as instituições administradoras dos fundos de 

investimento. Não obstante, a Vokin Investimentos deve guardar sigilo de informações 

confidenciais a que tenha acesso no exercício de suas funções, bem como zelar para que 

tal dever seja observado, por si, seus diretores e demais representantes, prepostos e 

empregados, agentes, consultores e empresas contratadas que venham a ter acesso a 

tais informações, nos termos de seu Código de Ética e Manual de Compliance. Demais 

informações sobre a política de troca de informações, constarão dos respectivos 

contratos de prestação de serviços de gestão celebrados com as respectivas instituições 

administradoras. 

 

http://www.vokin.com.br/home
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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.vokin.com.br/home 

 

11. CONTINGÊNCIAS7 

 

11.1 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não 

estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo 

 

a. principais fatos 

 

 Não há. 

 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

 

Não há. 

 

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 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

 

Não há. 

 

11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens 

anteriores 

 

Não há. 

 

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 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

 

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

http://www.vokin.com.br/home
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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: 

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

 

Não há. 

 

12. DECLARAÇÕES ADICIONAIS DO DIRETOR RESPONSÁVEL 

 

Declarações do Diretor responsável pela administração da Gestora, informando 

sobre: 

 

a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições 

sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao 

controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de 

Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso para o 

exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a 

funcionar pelos citados órgãos 

 

b. condenações 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. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão 

judicial e administrativa 

 

d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito 

 

e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade 

administradora de mercado organizado 

 

f. títulos contra si levados a protesto 

 

Vide Anexo I (Declarações dos Diretores). 
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ANEXO I 

 

DECLARAÇÕES DOS DIRETORES 
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DECLARAÇÕES DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE 

CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 

(“Diretor de Gestão”) 

 

Frederico Vontobel, brasileiro, advogado, inscrito no CPF/ME sob o nº 543.297.600-53, 

declara para os devidos fins legais o que se segue: 

 

1. Reviu o presente Formulário de Referência, e certificou que 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; 

2. Não existem contra si, quaisquer acusações decorrentes de processos 

administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência 

de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou suspenso 

para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a 

funcionar pelos citados órgãos; 

3. Não existem contra si, quaisquer condenações 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; 

4. Não existem contra si, quaisquer impedimentos de administrar seus bens ou deles 

dispor em razão de decisão judicial e administrativa; 

5. Não houve a inclusão de seu nome em cadastro de serviços de proteção ao 

crédito; 

6. Não houve a inclusão de seu nome em relação de comitentes inadimplentes de 

entidade administradora de mercado organizado; e 

7. Não há títulos contra si levados a protesto. 

 

 

__________________________________ 

Frederico Vontobel  

Diretor de Gestão  
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DECLARAÇÕES DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO E 

CUMPRIMENTO DE REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS 

(“Diretor de Compliance, Risco e PLD”) 

 

Rodrigo Maggi Martin, brasileiro, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o 

nº 815.235.130-04 declara para os devidos fins legais o que se segue: 

 

1. Reviu o presente Formulário de Referência, e certificou que 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 Maggi Martin  

Diretor de Compliance, Risco e PLD 

 


