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1 INTRODUÇÃO  
 

1.1 Apresentação   

A Arazul Capital Asset Management Ltda. (“Arazul Capital”) é uma sociedade limitada 

dedicada à prestação de serviço de administração de carteiras de valores mobiliários, 

proteção e defesa dos direitos e interesses dos investidores em operações financeiras, 

na qualidade de gestor de recursos e consultor de valores mobiliários.  

A Arazul Capital não exerce outras atividades no mercado de capitais além daquelas 

expressamente descritas no seu Manual de Compliance. 

 

1.2 Objetivo    

No exercício de suas atividades, a Arazul Capital está sujeita às regras que regem o 

funcionamento do mercado de capitais brasileiro, especialmente às normas editadas 

pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), que atualmente regula o exercício da 

atividade de administração de carteiras por meio da Instrução CVM nº 558, de 26 de 

março de 2015 (“Instrução CVM 558”), além das normas e parâmetros impostos pelo 

Manual de Compliance. 

Esta Política de Alocação e Seleção de Investimentos tem por objetivo estabelecer as 

regras e procedimentos que deverão ser observados pela Arazul Capital, nos termos 

da Instrução CVM 558. 
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1.3 Abrangência    

Esta Política aplica-se a todos os sócios, administradores e funcionários da Arazul 

Capital (“Colaboradores”) quando do processo gestão e alocação de ativos e 

relacionamento junto aos Gestores ou Fundos de terceiros objetos de alocação dos 

fundos geridos (“Prestador de Serviço”).  

A Arazul Capital disponibilizará uma cópia desta Política em sua sede para consulta dos 

Colaboradores. 

Em caso de dúvidas acerca da interpretação das regras contidas nesta Política, ou 

havendo necessidade de aconselhamento, o Colaborador deverá buscar auxílio junto 

ao Diretor de Compliance.  

O descumprimento das regras previstas nesta Política será considerado infração 

contratual e ensejará a imposição de penalidades, nos termos do Capítulo VI desta 

Política, sem prejuízo das eventuais medidas legais cabíveis.  

 

1.4 Vigência    

A presente Política entrará em vigor em fevereiro de 2018 e vigorará por prazo 

indeterminado. 

 

2 PROCESSO DE GESTÃO E ALOCAÇÃO DE ATIVOS 
 

A Arazul Capital possui o seguinte processo de investimentos para atender sua gestão 

e alocação de ativos: 

I. De forma geral, a Equipe de Gestão é a responsável pela análise e avaliação de 

investimentos, bem como alocação entre os diferentes ativos e posições dos 

fundos sob gestão; 
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II. Diretor de Gestão detém, em última análise, a definição das estratégias e 

tomada de decisões de investimento, com base, entre outras, nas informações 

fornecidas pelos analistas; e 

III. Os analistas possuem as funções de acompanhar os mercados, avaliar e sugerir 

os ativos, dar suporte à gestão de ativos de forma geral, monitorar dados no 

mercado, confeccionar relatórios e acompanhar as rentabilidades das carteiras 

e ativos no mercado.  

No Comitê de Investimentos, há a definição das principais estratégias, seus 

percentuais de alocação de risco e a decisão de investimento para os fundos. De 

acordo com as análises realizadas pela equipe de gestão e conforme mandatos 

específicos dos fundos. 

O Comitê de Investimentos é composto pelo CEO, Diretor de Gestão, analistas, 

Superintendente de Fundos Estruturados, os demais participantes da Gestão e pelo 

Diretor de Compliance e Risco, conforme também definido no Formulário de 

Referência. As reuniões são realizadas semanalmente e suas deliberações são 

registradas em ata ou e-mail.  

 

3 SELEÇÃO E ALOCAÇÃO DE ATIVOS 
 

Busca-se alcançar consistência e fundamentos em investimentos, através da 

aderência a processos disciplinados de identificação e seleção de ativos. 

Por meio da análise dos cenários macroeconômicos nacionais e internacionais, dos 

riscos de mercado, de crédito e de liquidez, bem como das relações históricas de 

preços entre os mais diversos ativos, são definidas as estratégias e a seleção dos 

ativos, sejam estes ativos diretos ou fundos de terceiros, respeitando-se sempre a 
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legislação, as normas e regulamentos aplicáveis e as diretrizes estabelecidas no 

regulamento dos fundos. 

A filosofia de investimentos é baseada na procura por investimentos de longo prazo 

com assimetria favorável de risco-retorno. O processo é basicamente 

fundamentalista, através de análises macro e microeconômicas. 

O portfólio é construído de maneira diversificada e equilibrada, de modo a reduzir o 

risco em face de perspectiva de retorno. Desta forma, o processo de investimento é 

cíclico, dividido em três etapas, a saber: 

I. a primeira etapa consiste em análises e estudos de cenários em que os analistas 

de investimentos traçam cenários macro e microeconômicos, verificando-os 

com os cenários já precificados no mercado, encontrando oportunidades de 

investimento;  

II. A segunda etapa consiste na construção do portfólio, momento este em que se 

buscam os ativos capazes de maximizar as oportunidades identificadas na etapa 

anterior através de análise quantitativa e que permitam balancear o portfólio e 

reduzir risco; e 

III. por fim, a terceira etapa completa o ciclo reavaliando e acompanhamento à 

estratégia adotada, através das condições de mercado e evolução do risco dos 

investimentos. 

As propostas de investimento são preparados pelos analistas, que geram uma 

apresentação a ser discutida no Comitê de Investimentos que, ao serem aprovadas, 

serão implementadas pela equipe de gestão. 

As operações realizadas são inseridas no Sistema BRITECH de batimento de ativo e 

passivo utilizando os relatórios emitidos pela administradora. O modulo de Var é 

utilizado para quantificar o risco da carteira, resultados gerenciais e para controle. 
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Posições táticas, com menor horizonte de investimento podem ser tomadas pelo 

Diretor de Gestão ou pela equipe, sem o escrutínio do Comitê de Investimentos.  

As operações devem ser inseridas no sistema BRITECH assim que as ordens forem 

confirmadas pelas corretoras.  

Por fim, cabe ressaltar que planilhas em Excel acessórias são desenvolvidas 

internamente, alimentadas pelos Data Feeders mais comuns, ValorPro, Enfoque 

(exemplos) e sistema de risco e estatística, para as atividades relacionadas à gestão 

de recursos. 

 

3.1 ANÁLISE DE DIREITOS CREDITÓRIOS 
3.1.1 Objetivo e Aplicação 
A presente política tem por objetivo definir níveis de aprovação e aquisição de direitos 

creditórios, bem como estabelecer procedimentos para análise. As orientações aqui 

contidas devem ser aplicadas pela Arazul Capital na avaliação e na aquisição de direitos 

creditórios pelas carteiras por ela administradas. 

3.1.2 Análises 

Serão analisados e verificados determinados critérios para a aquisição de direitos 

creditórios. Nesse sentido, são verificados os limites de crédito e de comprometimento 

das carteiras, face ao nível de concentração permitido por cada carteira.  

Em sendo a análise concluída de forma positiva, é solicitada o preenchimento e 

assinatura de ficha cadastral e envio das documentações relacionadas ao direito 

creditório obtidas em consultas de mercado realizadas, utilizando-se dos seguintes 

recursos, conforme o caso: (i) Centrais de Informações; (ii) Fornecedores; e (iii) 

Documentações específicas das partes.  
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3.1.3 Avaliação de Risco 

A análise do risco de crédito para a definição dos limites considera os seguintes critérios 

de avaliação: (i) Histórico das Partes; (ii) Informações de bureaus de crédito, tais como 

SERASA e/ou Equifax, conforme o caso, para verificações acerca da inexistência de 

protestos ou cheques sem fundo ou protestos realizados, e da inexistência de execuções 

judiciais contra o cliente; (iii) Consulta a certidões emitidas por Cartórios de Protestos, 

conforme o caso; (iv) Informações fornecidas por fornecedores; e (v) Informações 

fornecidas por bancos e demonstrações financeiras. 

Em se tratando de Direitos de Crédito a Performar, além dos demais itens acima 

estabelecidos deverão ser analisados o histórico do relacionamento das Partes 

envolvidas, bem como o histórico de performance, inclusive em operações Similares. 

3.1.4 Relatório 

Após as análises é gerado relatório sobras as verificações, com as conclusões e pareceres 

cabíveis. Para carteiras pulverizadas de créditos dentro de um mesmo patamar, as 

análises ora mencionadas poderão ser eventualmente realizadas por amostragem, 

situação na qual os riscos inerentes à análise por amostragem restarão expressos do 

relatório. 

 

3.2 ANÁLISE DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS 
3.2.1 Objetivo e Aplicação 
A presente política tem por objetivo definir níveis de aprovação e aquisição de ativos 

imobiliários, bem como estabelecer procedimentos para análise. As orientações aqui 

contidas devem ser aplicadas pela Arazul Capital na avaliação e na aquisição de ativos 

imobiliários pelas carteiras por ela administradas. 

3.2.2 Análises 
Serão realizadas análises técnicas e legais sobre os ativos imobiliários, seus proprietários 

e antecessores.  
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A análise técnica consiste na verificação das características técnicas do ativo, bem como 

a sua adequação à respectiva carteira que irá adquiri-lo. Concomitantemente são 

analisadas as características e fatores jurídicos e legais relacionados ao ativo, seus 

proprietários e antecessores em um período de 10 anos, podendo ser contratado 

assessor externo para auxílio ou aprofundamento caso seja julgado necessário.  

3.2.3 Relatório 
Após as análises é gerado relatório sobras as verificações, com as conclusões e pareceres 

cabíveis. 

 

4 SELEÇÃO DOS GESTORES E DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 

Previamente ao investimento em qualquer fundo de investimento gerido por terceiros 

Prestador de Serviço, será realizada uma auditoria, por meio da qual os Colaboradores 

analisarão as seguintes informações:  

(i) Histórico do gestor do potencial fundo de investimento (“Gestor”);  

(ii) Checagem da solidez financeira do Gestor, incluindo a análise de cadastros 

restritivos de crédito;  

(iii) O custo dos serviços a serem prestados e sua compatibilidade frente à 

capacidade financeira da Arazul Capital e ao preço médio do referido serviço 

no mercado; 

(iv) Autorizações necessárias para a prestação do serviço contratado, se for o caso; 

(v) Adesão a códigos de conduta de entidades de classe relacionadas ao serviço 

prestado, se for o caso;  

(vi) Reputação ilibada (incluindo, nesse caso, a inexistência de condenações, 

principalmente com relação ao descumprimento da legislação anticorrupção); 

(vii) Tamanho e qualidade da equipe que prestará os serviços diretamente à Arazul 

Capital; 
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(viii) Em relação aos Gestores, ainda: (a) verificar a estrutura operacional para a 

devida prestação do serviço; (b) verificar a capacidade estrutural (processos, 

procedimentos, sistemas, entre outros) para atendimento às exigências 

normativas em vigor de que tratam as responsabilidades da gestão de recursos 

de terceiros; (c) verificar a adesão aos códigos ANBIMA pertinentes as 

atividades prestadas;  e 

(ix) Verificar a estrutura e capacidade operacional para prestação do serviço, nos 

termos da regulamentação vigente. 

Adicionalmente, será exigida a apresentação dos seguintes documentos do Gestor: 

(i) Ferramentas e procedimentos de proteção de dados, incluindo procedimentos 

de segurança contra ameaças externas de sistemas, relatórios de controles 

internos e política de segurança da informação. 

 

Após a análise das informações listadas na cláusula 2.1 acima, será formalizado o 

resultado da análise, o qual será submetido à aprovação dos Diretores da Arazul 

Capital. 

Caso o processo seja aprovado pelos Diretores da Arazul Capital e aprovado no comitê 

de investimento, devem ser preenchidos todos os documentos necessários. 

 

5 SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO  
 

A Arazul Capital adota procedimentos para supervisão e monitoramento do fiel 

cumprimento pelo Gestor das obrigações previstas no regulamento dos Fundos 

geridos pelo Gestor e pela Arazul Capital, bem como da regulação vigente relacionada 

à execução de suas atividades. 
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A supervisão e monitoramento do Gestor e do Fundo de Investimento será realizado 

pelo Departamento de Compliance e incluirá o acompanhamento regular: 

(a) Da disponibilização de informações obrigatórias dos fundos no site na 

internet; 

(b) Acompanhamento da performance do fundo frente ao benchmark 

proposto; 

(c) Da estrutura e capacidade operacional nos termos da regulamentação 

vigente. 

6 SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DE PRESTADOR DE 
SERVIÇO  

 

O descumprimento total ou parcial das regras contidas nesta Política e na legislação 

vigente constitui violação dos padrões técnicos e operacionais, conforme o caso, que 

regem o funcionamento da Arazul Capital. 

A verificação de descumprimento das normas contidas nesta Política ensejará a 

aplicação de penalidades pelo Diretor de Compliance.  

As penalidades serão recomendadas pelo Diretor de Compliance e levarão em conta, 

entre outros fatores, a eventual comunicação espontânea que tenha sido feita pelo 

Colaborador infrator, a tempestividade e a utilidade, para a Arazul Capital, da 

comunicação efetuada, e a disposição do Colaborador em cooperar quanto à adoção 

das medidas necessárias à mitigação dos efeitos do descumprimento, assim como a 

gravidade e a reincidência na violação. 

 

 

7 DISPOSIÇÕES GERAIS  
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Esta Política deve ser mantida atualizada e disponível no website da Arazul Capital 

(www.arazulcapital.com.br), junto das demais informações e documentos exigidos 

pela CVM. 

Os casos omissos nesta Política, deverão ser resolvidos com base no Manual de 

Compliance da Arazul Capital.  

 

 


