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Formulário de Referência - Pessoa Jurídica

CNPJ: 18.038.439/0001-79
Nome do Administrador de Carteira: M8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Ano de competência: 2021

2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa
A M8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA é uma empresa cujo capital social é dividido entre 3 sócios, sendo 02 sócias
pessoas jurídicas e 01 sócio pessoa física. A empresa foi constituída em 02/05/2013, com o objetivo de desenvolver atividades de
administração de carteira de valores mobiliários, na categoria gestor de recursos. A gestora foi autorizada pelo Ato declaratório 13.304
de 23 de setembro de 2013 a prestar serviços de administração de carteira de valores mobiliários. Atualmente a M8 Partners faz a gestão
de fundos de investimento de renda fixa, multimercado e ações, fundos multimercados exclusivos, fundos de investimentos em cotas de
fundos multimercados, fundos de investimento em participações, fundos de investimentos imobiliário e fundos de investimento em
direitos creditórios. Sua atuação consiste na administração de recursos de terceiros de acordo com a legislação vigente, objetivando
sempre proteger e rentabilizar de forma sustentável os investimentos dos clientes, respeitando o perfil de cada portfolio.

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos,
incluindo

a. Principais eventos societários tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e aquisições de controle
societário

a. os principais eventos societários:
�A M8 Partners iniciou a gestão de seu primeiro fundo em setembro de 2014. No ano de 2018 houve alteração em seu quadro societário,
os sócios Fábio Murad e Aislan Tito cederam e transferiram suas cotas para Renato Figueiredo Bortolai. Houve ainda alteração no cargo
de diretor de risco e Compliance, para Felipe D Elia Prata, conforme devidamente registrada no contrato social.

�Na quinta alteração contratual (arquivada na JUCESP em agosto de 2019), houve a saída do sócio Felipe Prata, o qual cedeu e transferiu
suas cotas para o sócio remanescente Carlos dos Santos.
�Na sexta alteração contratual de 14 de abril de 2020 (arquivada na JUCESP em junho de 2020), o sócio Carlos dos Santos retirou-se da
sociedade e transferiu suas cotas para Luís Frederico Palhares de Miranda, permanecendo na Sociedade o sócio Renato Figueiredo
Bortolai.
�Na sétima alteração contratual de 28 de abril de 2020 (arquivada na JUCESP em junho de 2020) a empresa alterou sua razão social de
Toth Capital Asset Manegement Ltda. para M8 Partners Gestora de Recursos Ltda. O sócio Luís Frederico Palhares de Miranda
transferiu 100 cotas para a sócia admitida Urnes Partnership Participações Ltda.
�Na oitava alteração de 14 de setembro de 2020 (arquivada na JUCESP em setembro de 2020) o Diretor de Compliance e Risco Bruno
Franco Martins retirou-se da Sociedade sendo substituído pela Diretora de Compliance e Risco Lisiene Mayumi Kamada Capolupo.
Houve aumento de capital R$ 375.000,00 passando para R$ 385.000,00. As 375.000 novas cotas foram totalmente integralizadas pelo
sócio Luis Frederico Palhares de Miranda.
�Na nona e última alteração de 09/08/2021 (arquivada na JUCESP em 27/09/2021)  foram nomeados o Diretor de Crédito Michel Rubin e
a Diretora de Risco Thais Tamborim Herrero. Houve a saída do sócio Renato Figueiredo Bortolai e a entrada dos novos sócios Kattegat
Holding Ltda. e Michel Rubin. As 385.000 cotas estão totalmente integralizadas, ficando a distribuição do capital social da seguinte
forma:

Sócia: Kattegat Holding Ltda / CNPJnº 36.905.860/0001-11 /  Cotas: 382975  /  Percentual:99,474%
Sócia: Urnes Partnership Participações Ltda. / CNPJnº 36.945.834/0001-17 / Cotas: 100/ Percentual 0,026%
Sócio: Michel Rubin / CPFnº 220.362.918-56 / Cotas: 1925 / Percentual: 0,500%
Total: Cotas: 385000 /Percentual: 100,000%

b.Escopo das atividades
Gestão de Fundos de Investimentos e Consultoria.

c. Recursos humanos e computacionais
Humanos: Conforme descrito no item 3; e
Computacionais: Conforme descrito no item 8.8.c;
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d.Regras, políticas, procedimentos e controles internos
Regras, políticas, procedimentos e controles internos: Constantes nos respectivos Manuais e Políticas da M8 Partners, que se encontram
disponíveis no site da M8 Partners.

3. Recursos Humanos

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

a. Número de sócios:
1

b. Número de empregados:
11

c. Número de terceirizados:
11

CPF Nome
 879.745.507-59  LUIS FREDERICO PALHARES DE MIRANDA

4. Auditores

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

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

Nome empresarial Data da contratação Descrição

5. Resiliência Financeira

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

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

Sim

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

Sim
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5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º destra Instrução
(A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas
para o administrador registrado na categoria Administrador Fiduciário, subcategoria
Capital Mínimo, de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.):)

Demonstração Financeira: Não se aplica
Relatório: Não se aplica

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 M8 Partners atua com gestão discricionária de fundos de investimentos e carteiras administradas e realiza trabalho de
consultoria em avaliações de empresas.

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.)
Tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de investimento em
participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios, fundos de índice, clubes
de investimento, carteiras administradas, etc.)

�Fundos Multimercado;
�Fundos de Ações;
�Fundos de Renda Fixa;
�Fundos de Credito Privado;
�Fundos de Direitos Creditórios;
�Fundos de Participações;
�Fundos Imobiliarios;
�Fundos Previdenciários;
�Clube de investimento em ações.

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão
�Ações;
�Títulos públicos;
�Títulos privados;
�Derivativos;
�Direitos Creditórios

d. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos de que seja administrador ou gestor
Não

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
A gestora não possui participações em outras empresas e não desenvolve outra atividade que não seja a administração de
carteira de valores mobiliários.
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b. Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras,
controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos
de interesses existentes entre tais atividades
Não visualizamos conflito de interesse na estrutura societária e nas atividades realizadas pelas empresas.

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundo e carteiras administradas geridas pela empresa,
fornecendo as seguintes informações

Fundos e carteiras destinados
a investidores qualificados

Fundos e carteiras destinados
a investidores não
qualificados

Total

a. Número de investidores 441 0 441

b. Número de investidores,
dividido por:

Fundos e carteiras destinados
a investidores qualificados

Fundos e carteiras destinados
a investidores não
qualificados

Total

i. Pessoas Naturais 132 0 132
ii. Pessoas Jurídicas (não
financeiras ou institucionais)

62 0 62

iii. Instituições Financeiras 119 119
iv. Entidades Abertas de
Previdência Complementar

0 0

v. Entidades Fechadas de
Previdência Complementar

0 0

vi. Regimes Próprios de
Previdência Social

1 0 1

vii. Seguradoras 1 1
viii. Sociedades de
Capitalização e de
Arrendamento Mercantil

0 0

ix. Clubes de Investimento 1 0 1
x. Fundos de Investimento 116 116
xi. Investidores não
Residentes

5 5

xii. Outros Fundos e carteiras destinados
a investidores qualificados

Fundos e carteiras destinados
a investidores não
qualificados

Total

Diversos 4 0 4

Fundos e carteiras destinados
a investidores qualificados

Fundos e carteiras destinados
a investidores não
qualificados

Total

Total 441 0 441

Fundos e carteiras destinados
a investidores qualificados

Fundos e carteiras destinados
a investidores não
qualificados

Total

c. Recursos financeiros sob
administração

R$ 4.419.773.614,94 R$ 0,00 R$ 4.419.773.614,94

d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior
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R$ 0,00

e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes
(não é necessário identificar os nomes) Caso deseje identificar o cliente, informe o nome
após o valor dos recursos, utilizando o caracter ";" como separador
Valor Nome

R$ 325.796.622,65
R$ 315.357.587,13
R$ 311.197.142,17
R$ 217.920.059,93
R$ 189.526.170,54
R$ 173.276.692,35
R$ 173.276.692,34
R$ 149.914.927,31

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

Fundos e carteiras destinados
a investidores qualificados

Fundos e carteiras destinados
a investidores não
qualificados

Total

i. Pessoas Naturais R$ 3.035.412.488,11 R$ 0,00 R$ 3.035.412.488,11
ii. Pessoas Jurídicas (não
financeiras ou institucionais)

R$ 402.204.611,92 R$ 0,00 R$ 402.204.611,92

iii. Instituições Financeiras R$ 59.846.907,43 R$ 59.846.907,43
iv. Entidades Abertas de
Previdência Complementar

R$ 0,00 R$ 0,00

v. Entidades Fechadas de
Previdência Complementar

R$ 0,00 R$ 0,00

vi. Regimes Próprios de
Previdência Social

R$ 9.975.446,43 R$ 0,00 R$ 9.975.446,43

vii. Seguradoras R$ 12.772.652,97 R$ 12.772.652,97
viii. Sociedades de
Capitalização e de
Arrendamento Mercantil

R$ 0,00 R$ 0,00

ix. Clubes de Investimento R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
x. Fundos de Investimento R$ 614.137.253,76 R$ 614.137.253,76
xi. Investidores não
Residentes

R$ 258.909.156,87 R$ 258.909.156,87

xii. Outros Fundos e carteiras destinados
a investidores qualificados

Fundos e carteiras destinados
a investidores não
qualificados

Total

Diversos R$ 26.515.097,45 R$ 0,00 R$ 26.515.097,45

Fundos e carteiras destinados
a investidores qualificados

Fundos e carteiras destinados
a investidores não
qualificados

Total

Total R$ 4.419.773.614,94 R$ 0,00 R$ 4.419.773.614,94

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre:
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a. Ações R$ 1.720.319.470,80
b. Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos
por pessoas jurídicas não financeira

R$ 117.466.614,64

c. Títulos de renda fixa emitidos por pessoas
jurídicas financeiras

R$ 35.499.935,58

d. Cotas de fundos de investimento em ações R$ 27.043.077,40
e. Cotas de fundos de investimento em participações R$ 150.747.187,28
f. Cotas de fundos de investimento imobiliário R$ 38.976.133,10
g. Cotas de fundos de investimento em direitos
creditórios

R$ 70.421.389,84

h. Cotas de fundos de investimento em renda fixa R$ 204.590.016,46
i. Cotas de outros fundos de investimento R$ 288.805.985,41
j. Derivativos (valor de mercado) R$ 0,00
k. Outros valores mobiliários R$ 0,00
l. Títulos públicos R$ 56.072.033,77
m. Outros ativos R$ 1.709.831.770,66
Total R$ 4.419.773.614,94

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 há nenhuma outra informação relevante.

7. Grupo Econômico

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

a. Controladores diretos e indiretos
CPF/CNPJ Nome
 36.905.860/0001-11  Kattegat Holding Ltda

b. Controladas e coligadas
CNPJ Nome
 36.953.288/0001-66  M8 Advisory e Consultoria Ltda

c. Participações da empresa em sociedade do grupo
CNPJ Nome

 - Não Informado

d. Participações de sociedades do grupo na empresa
CNPJ Nome

 - Não Informado
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e. Sociedades sob controle comum
CNPJ Nome

 - Não Informado

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 7.1.
Nenhum arquivo selecionado.

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
Comitês: Órgão deliberativo colegiado para decisões estratégicas de cada área.
Diretoria: Órgão executor do objeto social da empresa e das decisões dos Comitês.

b. Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas
reuniões e a forma como são registradas suas decisões
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1. Comitê de Compliance | Trimestral

O Comitê tratará de assuntos inerentes a área de Compliance e responderá e reportará suas atividades aos           Sócios.
Os membros possuem mandato indeterminado e deliberações são formalizadas em atas elaboradas pelo secretário que
providenciará a assinatura eletrônica.

Composição:
Presidente da Reunião: Diretor de Compliance
Membro Efetivo: Diretor de Gestão
Membro Efetivo: Diretor de Risco
Membro Efetivo: Representante de Crédito
Membro Efetivo: Representante de Wealth/RI
Secretário que formalizará a Ata: Diretor de Compliance

2.Comitê de Investimento, Gestão e Estratégico | Trimestralmente

O Comitê tratará de assuntos inerentes de Investimentos e Estratégicos e responderá e reportará suas atividades aos Sócios.
Os membros possuem mandato indeterminado e deliberações são formalizadas em atas elaboradas pelo secretário que
providenciará a assinatura eletrônica.

Composição:
Presidente da Reunião: Diretor de Gestão Membro Efetivo: Sócio
Membro Efetivo: Representante da Área de Gestão
Membro Efetivo: Representante de Crédito
Membro Efetivo: Representante de Wealth/RI
Membro Efetivo: Representante da Área Comercial
Secretário que formalizará a Ata: Representante da Área de Gestão

3. Comitê de Recursos Humanos | Semestral

Comitê tratará de assuntos inerentes a área de Recursos Humanos e responderá e reportará suas atividades aos Sócios.
Os membros possuem mandato indeterminado e deliberações são formalizadas em atas elaboradas pelo secretário que
providenciará a assinatura eletrônica.

Composição:
Presidente da Reunião: Diretor de Risco e Backoffice
 Membro Efetivo: Sócio
Membro Efetivo: Colaborador de Backoffice Membro Efetivo: Representante de Wealth e RI
Membro Efetivo: Diretor de Compliance
Secretário que formalizará a Ata: Colaborador de BackOffice

4. Comitê de Crédito | Trimestral

O Comitê tratará de assuntos inerentes a área de crédito e das carteiras e fundos sob gestão e responderá e reportará suas
atividades aos Sócios. São realizadas reuniões semanais de acompanhamento e monitoramento da carteira e outros assuntos
que são consolidados na Ata do Comitê Ordinário.

Os membros possuem mandato indeterminado e deliberações são formalizadas em atas elaboradas pelo secretário que
providenciará a assinatura eletrônica.

Composição:
Presidente da Reunião: Diretor de Crédito
 Membro Efetivo: Sócio
Membro Efetivo: Diretor de Risco e Backoffice
Membro Efetivo: Representante de Wealth e RI
Membro Efetivo: Representante da Área Comercial
Membro Efetivo: Gerente de Crédito
Membro Efetivo: Diretor de Compliance
Secretário que formalizará a Ata: Gerente de Crédito
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5. Comitê de Ilíquidos (FIP, Venture Capital e Imobiliário) | Mensal
O Comitê tratará de assuntos inerentes a área e das carteiras e fundos sob gestão e empresas investidas e responderá e
reportará suas atividades aos Sócios.
Os membros possuem mandato indeterminado e deliberações são formalizadas em atas elaboradas pelo secretário que
providenciará a assinatura eletrônica.

Composição:
Presidente da Reunião: Diretor de Backoffice
Membro Efetivo: Sócio
Membro Efetivo: Representante da Área de Gestão
Membro Efetivo: Representante de Crédito
Membro Efetivo: Colaborador de Backoffice
Membro Efetivo: Representante de Wealth
Membro Efetivo: Representante da Área Comercial
Secretário que formalizará a Ata: Colaborador de Backoffice

6. Comitê de Risco - Trimestral

O Comitê de Risco poderá reunir-se extraordinariamente a qualquer momento e reúne-se ordinariamente para deliberar
sobre as diretrizes e estratégias para tomada de decisão relacionada aos riscos envolvidos na atividade da M8 Partners.

Os membros possuem mandato indeterminado e deliberações são formalizadas em atas elaboradas pelo secretário que
providenciará a assinatura eletrônica.

Composição:
Presidente da Reunião: Diretor de Risco
Membro Efetivo: Sócio
Membro Efetivo: Representante da Área de Gestão
Membro Efetivo: Representante de Crédito
Membro Efetivo: Diretor de Crédito
Membro Efetivo: Colaborador de Backoffice
Membro Efetivo: Representante de Wealth
Membro Efetivo: Diretor de Compliance
Secretário que formalizará a Ata: Diretor de Risco

7. Comitê Executivo - Extraordinário

O Comitê Executivo poderá reunir-se extraordinariamente sempre que convocado por um de seus membros, para solucionar
assuntos de Compliance, assim como eventuais pautas de outros Comitês não deliberados de forma unânime, constituindo o
órgão de deliberação máxima da empresa.
Os membros possuem mandato indeterminado e deliberações são formalizadas em atas elaboradas pelo secretário que
providenciará a assinatura eletrônica.

Composição:
Presidente da Reunião: Membro que convocou a reunião
Membros efetivos: Diretores
Membros efetivos: Sócios
Secretário que formalizará a ata: o Diretor que convocou a reunião

c. Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
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�O Diretor Gestor é responsável por fazer a gestão profissional do capital dos investidores dos fundos geridos e responde
perante a Comissão de Valores Mobiliários, possui poderes para representar a empresa perante terceiros em geral, inclusive
para assumir compromissos em nome da empresa em conjunto com a Diretora de Risco.
�A Diretora de Compliance é responsável por implantar e monitorar processos e atividades específicas visando o
cumprimento exemplar das normas e regras aplicáveis a atividade da empresa, com o objetivo de corrigir deficiências e
evitar falhas que comprometam a organização.
�A Diretora de Risco é responsável pela mensuração de riscos e identificação de possíveis cenários danosos para a empresa
ou para o mercado, monitora e gerencia os riscos operacionais, de mercado, de liquidez, enquadramento regulatório e
crédito dos clientes e das carteiras sob gestão da empresa, possui poderes para representar a empresa perante terceiros em
geral, inclusive para assumir compromissos em nome da empresa em conjunto com o Diretor Gestor.
�O Diretor de Crédito é responsável por acompanhar as políticas de crédito e cobrança, avaliando suas sazonalidades,
monitora qualidade e evolução do portfólio de crédito, incluindo os ativos, cedentes, sacados e analisar relatórios de
tendências de mercado, propondo soluções e melhorias.

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa,
desde que compatível com as informações apresentadas no item anterior.
Nenhum arquivo selecionado

8.3. Em relação a cada um dos membros de comitês da empresa relevantes para a
atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, indicar:
CPF Nome Idade Profissão Cargo Data da

posse
Prazo do
mandato

Outros
cargos

 220.362.918-
56

 Michel Rubin  41  
Administrador

 Diretor de
Crédito

 09/08/2021  
Indeterminado

 Diretor de
Crédito

 222.728.228-
27

 Thais
Tamborim
Herrero

 40  Bachaerel em
Ciências
Contábei

 Diretora de
Risco

 09/08/2021  
Indeterminado

 Diretora de
Risco e
Operacional

 879.745.507-
59

 Luis F
Palhares de
Miranda

 57  Economista  Diretor de
Gestão

 14/04/2020  
Indeterminado

 Diretor de
Gestão

 165.935.848-
51

 Lisiene M
Kamada
Capolupo

 48  Advogada  Diretora de
Compliance

 14/09/2020  
Indeterminado

 Diretora de
Compliance e
Jurídico
Consultivo

8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, indicar:
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Qualific
ação

CPF Nome Idade Profissã
o

Cargo Data da
posse

Prazo do
mandato

Outros
cargos

Cursos
concluíd
os

Certifica
ção
profissio
nal

8.4
(GESTÃ
O DE
CARTEI
RA)

 
879.745.5
07-59

 Luis F
Palhares
de
Miranda

 57  
Economis
ta

 Diretor  
14/04/202
0

 
Indetermi
nado

 Não há  
Formação
Acadêmic
a:
Faculdade
de
Economia
- UFRJ -
Universid
ade
Federal
do Rio de
Janeiro
MIM -
Master of
Internatio
nal
Managem
ent at
American
Graduate
Studies of
Internatio
nal
Managem
ent
(AGSIM)
-
"Thunder
bird"
(EUA)

 CGA

8.5
(COMPLI
ANCE)

 
165.935.8
48-51

 Lisiene
M
Kamada
Capolupo

 48  
Advogada

 Diretora  
14/09/202
0

 
Indetermi
nado

 Jurídico
Consultiv
o

 
Faculdade
de Direito
Universid
ade
Pontifícia
Universid
ade
Católica
(PUC/SP)
Especializ
ação
Direito
Contratua
l
Comercial

 CPA 20

8.6
(GESTÃ
O DE
RISCO)

 
222.728.2
28-27

 Thais
Tambori
m Herrero

 40  
Bachaerel
em
Ciências
Contábei

 Diretora
de Risco

 
09/08/202
1

 
Indetermi
nado

 Diretora
Operacion
al

 Ciências
Contábeis

 Não se
aplica

8.4. a 8.7. Em relação a cada um dos diretores, fornecer principais experiências
profissionais durante os últimos cinco anos, indicando:
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CPF do
Diretor

Nome do
Diretor

Nome da
Empresa

Cargo Atividade
principal

Data de
Entrada

Data de Saída

 879.745.507-59  Luis F Palhares
de Miranda

 BELVEDERE
ADMINISTRA
ÇÃO DE
VALORES E
MOBILIÁRIOS
LTDA.

 DIRETOR
GESTOR

 Gestão de
carteira

 27/02/2015  14/04/2020

 165.935.848-51  Lisiene M
Kamada
Capolupo

 FUNDO DE
INVESTIMENT
O EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
DANIELE

 Head do
Jurídico
Contratual e de
Operações

 Consultoria
Jurídica em
Mercado de
Capitais

 01/03/2018  27/09/2019

 165.935.848-51  Lisiene M
Kamada
Capolupo

 PAGFACIL -
GRUPO
BRINKS

 DIRETORA
JURÍDICA E
OPERACIONA
L

 Jurídico,
Controles
Internos,
Societário e
Operações de
Correspondente
Bancário.

 27/03/2015  27/11/2017

 222.728.228-27  Thais
Tamborim
Herrero

 Belvedere
Administração
de Valores
Mobiliários
Ltda.

 2013 - 2020
Cargo: Gerente
de Risco

 BackOffice |
Riscos &
Controles
Internos
Auxílio na
criação e
desenvolviment
o da Belvedere
Investimentos
nas áreas de
Riscos &
Controles
Internos;
Supervisão dos
controles da área
de distribuição
de fundos
(controle do
passivo);
Responsável por
informações e
relatórios a
CVM e Anbima;
Implementação
e supervisão da
Instrução: 555 e
578 | CVM
Processamento
Eletrônico e
Gerenciamento
de risco.

 01/01/2013  01/04/2020

 879.745.507-59  Luis F Palhares
de Miranda

 UBS
PACTUAL
ASSET
MANAGEMEN
T, BRASIL

 Diretor  Diretor
Executivo e
Gestor

 01/01/2006  01/01/2013

8.8 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos,
incluindo:
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a. Quantidade de profissionais
7

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Os integrantes da M8 Partners atuam na gestão de recursos de terceiros via Fundo de Investimento, Carteira de Investimento
e Clube de Investimento, acompanham a carteira e o mercado, fazendo análise dos impactos nas estratégias dos fundos.

c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Estações de Trabalho: computadores Dell tipo Segunda Geração do Processador Intel® CoreTi5-2450M
Configuração 1 G2A, 4GB de RAM, HD 500gb, 2 Monitores de 19 dell com regulagem e Windows 10 Pro.

Acesso à Internet: A acesso à internet de alta velocidade é oferecido pela VIVO;
Data Center: utilizamos o serviço de dados via cloud computing da Microsoft AZURE
Telefonia: sistema de telefonia VoIP e Net Serviços de Comunicação;
Software: Microsoft Office 365 Business Premium,
Anti-Virus: Avast! Internet Security;
Sistemas de Informações: Bloomberg, Dinheiro.com, Boa Vista e Broadcast;
Sistema de Risco: Sistema proprietário com relatórios de enquadramento, risco de prazo médio, risco de mercado, risco de
liquidez e risco de crédito.
Procedimentos de Backup: Back-up diário de todos os drives e arquivos da rede via Cloud Server pro.

8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente
atendimento às normas legais e regulamentadores 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
A área de Compliance é responsável pela verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares
aplicáveis atividade e fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados.

c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Todos os colaboradores da M8 Partners recebem treinamento sobre o Código de Conduta da Sociedade. Esse treinamento
proporciona a visão ampla das Políticas adotadas e garante a aptidão dos colaboradores a exercerem suas funções conforme
as normas nela disposta.
Utiliza o sistema Risk da Advicetech para elaboração e análise de relatórios reputacionais de PLDFT, pesquisas de mídia e
sites de tribunais. Para as rotinas diárias acompanha os informes da Anbima e CVM, assim como a legislação aplicável,
atualiza as normas internas e acompanha as atividades de todas as áreas da gestora.
Os procedimentos estão descritos no Manual de Compliance.

d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
A Diretoria de Compliance exerce suas funções com liberdade, independência e autonomia e não está subordinada a área de
gestão de recursos ou a qualquer outra área, respondem diretamente ao Comitê Executivo da Gestora.

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

a. Quantidade de profissionais *
3

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
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A Área de risco faz o monitoramento dos fundos geridos para que fiquem sempre enquadrados de acordo com o
regulamento e as normas em vigor, adota procedimentos para mitigar riscos envolvidos na atividade da gestora, incluindo a
fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros contratados.

c. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
A M8 Partners utiliza de Sistema Proprietário desenvolvido internamente para controle de carteiras, precificação de ativos
(ações, opções, empréstimos, etc.) para batimento de cotas, gestão de risco e liquidez e outros processos de controle e
acompanhamento. As funções a serem executadas compreendem atividades de front-office (boletagem, prévia de cota,
Fluxo de Caixa e resultados gerenciais), back- office (batimento de cotas, carteira do fundo, controle de ativos), compliance
(enquadramento, restrição de horários para aplicações e resgates e relatórios) e risco (através de relatórios de liquidez, risco
de crédito e mercado, prazo médio, VaR e Stress Test).

d. A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
 A Diretoria de Risco exerce suas funções com liberdade, independência e autonomia e não está subordinada a área de
gestão de recursos ou a qualquer outra área, respondem diretamente ao Comitê Executivo da Gestora.

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

a. Quantidade de profissionais
0

b. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Não aplicável para gestora de recursos.

c. A indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividades
Não aplicável para gestora de recursos.

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de
fundos de investimento, incluindo:

a. Quantidade de profissionais
0

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
Não aplicável. A gestora não atua em distribuição de cotas de fundos de investimentos.

c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas
Não aplicável. A gestora não atua em distribuição de cotas de fundos de investimentos.

d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos,
programas e serviços utilizados na distribuição
Não aplicável. A gestora não atua em distribuição de cotas de fundos de investimentos.

e. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Não aplicável. A gestora não atua em distribuição de cotas de fundos de investimentos.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
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Não aplicável.

9. Remuneração da Empresa

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 2.1. do anexo 15-I,
indicar as principais formas de remuneração que pratica:
As fontes de receita da M8 Partners referem-se as atividades de gestão de recursos com receitas originadas pelas taxas de
gestão, taxa de performance e taxa de estruturação.

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total aferida nos 36
(trinta e seis) meses anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente dos
clientes, durante o mesmo período, em decorrência de:
a. Taxa com bases fixas (%):
90,86

b. Taxa de performance (%):
7,87

c. Taxa de ingresso (%):
0,00

d. Taxa de saída (%):
0,00

e. Outras taxas (%):
1,27

Total (%):
100,00

9.3. Fornecer outras informações que julgue relevantes:
Não se aplica.

10. Regras Procedimentos e Controles Internos

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços
Conforme Política vigente, para contratação de prestadores de serviços, a M8 Partners utiliza procedimentos de KYS, sob
responsabilidade da área Administrativa, que consiste nas seguintes fases:
1)Checagem de informações e referências;
2)Análise jurídica de certidões e informações públicas disponíveis;
3)Relatório Reputacional Risk Advicetech;
4)Conferência de documentos e representação;
5)Validação com os Diretores da M8 Partners.

10.2. Descrever como os custos de transação de valores mobiliários são monitorados e minimizados
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Os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados constantemente pela área de Risco da M8
Partners. Os principais são os relacionados à compra e venda de valores mobiliários, custos de corretagem e emolumentos.
Os emolumentos seguem uma tabela da B3 e não há espaço para negociação. A corretagem é negociada pela M8 Partners e
a corretora contratada de acordo com o padrão de mercado, sempre em busca do equilíbrio entre preço e nível de serviço
contratado.

10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos,
viagens, etc

O procedimento está detalhado no Manual de Compliance. Ressalte-se que a regra para todos os Colaboradores é não
aceitar qualquer tipo de gratificação, presentes ou benefício de terceiros que possa gerar um conflito de interesse entre a M8
Partners e os seus cotistas.

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados
As normas estão disponíveis no site institucional da M8 Partners.
A M8 Partners utiliza "computação na nuvem" ("cloud computing") e todos os arquivos são armazenados em servidores
virtuais na Internet com back-up diário de dados. O serviço de telefonia também possui backup, havendo falha serão
utilizados os celulares da empresa. Em caso de qualquer indisponibilidade de acesso ao escritório, a M8 Partners mantém
capacidade total de operação, uma vez que os arquivos de trabalho, base de dados e sistemas podem ser acessados
remotamente por computadores conectados à Internet mediante autorização da Diretoria.

10.5. Descrever as políticas, as práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras
de valores mobiliários
A Política está disponível no site institucional da empresa.

10.6. Descrever as políticas, as práticas e 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
A M8 Partners não distribuirá cotas de fundos de investimentos.

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.m8partners.com.br

11. Contingências
Importante: Não é necessário avaliação do administrador a respeito da chance de perda ou do valor que acredita ser
efetivamente devedor em caso de eventual condenação.

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob
sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, e sejam relevantes para seu patrimônio
pessoal, incluindo:

a. Principais fatos *
Não se aplica.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos
Não se aplica.

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

www.m8partners.com.br


COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil

Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br

a. Principais fatos
Não se aplica.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos
Não se aplica.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores:
Não se aplica.

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

a. Principais fatos
Não se aplica.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos
Não se aplica.

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
Não se aplica.

b. Valores, bens ou direitos envolvidos
Não se aplica.

12. Declarações

Declaração do administrador, atestando:
Que reviu o formulário de referência
Marcado

Que o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo
de seus negócios (PF) ou da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas
adotadas pela empresa (PJ)
Marcado

Declarações adicionais do administrador, informando sobre
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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

Nada a declarar
Marcado

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

Nada a declarar
Marcado

Impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa

Nada a declarar
Marcado

Inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito

Nada a declarar
Marcado

Inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado organizado

Nada a declarar
Marcado

Títulos contra si levados a protesto

Nada a declarar
Marcado

Data de envio: 21/03/2022 - 15:17:00
Data de impressão: 21/03/2022
Hora de impressão: 15:17:51


