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1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário
Nome: Vitoria Ferreira Damião
CPF: 509.407.837-20
Cargo: Administradora responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários.
Nome: Sandro Giovanni Valeri
CPF: 507.903.826-87
Cargo: Administrador responsável pela gestão de risco e pelo cumprimento de
regras, políticas, procedimentos e controles internos e pelo cumprimento das
normas relativas à prevenção da 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 Resolução, 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
As declarações estão no Anexo I.

2. Histórico da empresa
2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa
Os atos constitutivos da Ahead Ventures Gestão de Recursos e Consultoria Ltda.
(“Ahead” ou “Gestora”) foram assinados em 27.09.2021, tendo o seu
arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo-JUCESP sido
deferido em 11.11.2021. Por ter sido recentemente constituída, a Gestora ainda
não possui um histórico de atividades para apresentar neste item do Formulário
de Referência.
A Gestora foi fundada por pessoas jurídicas e executivos oriundos do EloGroup,
Grupo Fator e Portcapital, tendo por objetivo atuar principalmente na gestão de
Fundos de Investimento em Participações, com foco no segmento de Corporate
Venture Capital (CVC) para grandes empresas brasileiras. A Gestora, portanto,
surge da convergência de experiência de seus sócios-fundadores, pioneiros na
indústria de Private Equity, Venture Capital e Corporate Venture Capital no
Brasil, somando forças de uma consultoria de gestão focada em inovação, e um
grupo financeiro independente, capitaneado por tradicional banco de
investimentos, cuja expertise na estruturação de negócios é reconhecida no
mercado brasileiro.
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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
Não ocorreram mudanças relevantes.
b. escopo das atividades
Não ocorreram mudanças relevantes.
c. recursos humanos e computacionais
Não ocorreram mudanças relevantes.
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos
Não ocorreram mudanças relevantes.

3. Recursos humanos
3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes
informações:
a. número de sócios
A Ahead conta com 05 (cinco) sócios, sendo 02 (dois) pessoas jurídicas e 3 (três)
sócios pessoa física, sendo (a.1) 2 (dois) diretores: (a.1.1) diretor de risco e
compliance (Sandro) e (a.1.2) diretor sem designação específica, mas que terá
a função de relação com investidores (João Antônio); e (a.2) sócio não
administrador (Newton), que terá a função de backup do diretor de risco e
compliance. A Gestora possui, ainda, 1 (uma) diretora (Vitória) responsável pela
administração de carteiras de valores mobiliários. Os sócios das duas pessoas
jurídicas mencionadas encontram-se nos organogramas do item 7.2 abaixo.
b. número de empregados
0 (zero).
c. número de terceirizados
4 (quatro) colaboradores terceirizados (Sônia, Laíra, Glaudston e Natashy), os
quais poderão vir a se tornar sócios em função da evolução das atividades, cujas
funções estão descritas no organograma do item “d.1” deste Ofício.
Laíra será backup da administradora responsável pela administração de
carteiras de valores mobiliários e Newton o backup do administrador responsável
pela gestão de risco e pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e
controles internos e pelo cumprimento das normas relativas à prevenção da
lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de
destruição em massa (diretor de risco e compliance).
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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



Vitoria Ferreira Damião
CPF: 509.407.837-20
João Antonio Lopes Filho
CPF: 022.485.438-08

4. Auditores
4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:
a. nome empresarial
A Gestora não possui auditores independentes.
b. data de contratação dos serviços
Não aplicável.
c. descrição dos serviços contratados
Não aplicável.

5. Resiliência financeira
5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:
a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o
item 9.2.a é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa
com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários
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)
Não aplicável, tendo em vista que a Gestora foi constituída recentemente.
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º
desta Resolução1
Não aplicável, uma vez que a Gestora foi recentemente constituída. Quanto ao
relatório de que trata o § 5º do art. 1º da Resolução CVM 21/21, trata-se de
documento aplicável apenas para o administrador de carteira de valores
mobiliários registrado na categoria administrador fiduciário, que não é o caso da
Ahead.

1

Apresentação facultativa.
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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 administração de carteiras de valores mobiliários na categoria de gestão de
recursos (gestão discricionária).
b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos
de investimento, fundos de investimento em participações, fundos de
investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios,
fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas etc.)
Inicialmente, o foco será em Fundos de Investimento em Participações (FIP).
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão
Cotas de Fundos de Investimento em Participações.
d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento 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; e
Não há.
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 sócia Fator Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 00.173.548/000133, exerce as atividades constantes de seu objeto social: (i) assessoria e
consultoria econômico-financeira, avaliação de empresas e estruturação
financeira de projetos; (ii) assessoria e intermediação de operações objetivando
compra e venda de empresas; (iii) assessoria e consultoria e intermediação de
negócios internacionais; (iv) assessoria e consultoria na área corporativa; (v)
consultoria em geral em assuntos econômicos e administrativos nas áreas
comercial e de mercado de capitais e (vi) participação em outras sociedades.
Não se vislumbra potencial conflito de interesses com a atuação da Gestora.
A sócia Innvent Consultoria e Participações Ltda., inscrita no CNPJ sob o n°
10.529.570/0001-27 (“Innvent”), exerce as atividades constantes de seu objeto
social: (i) consultoria de gestão da inovação de tecnologia e desenvolvimento de
novos negócios, (ii) participação em outras sociedades, (iii) desenvolvimento de
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sistemas e comercialização de produtos via web, (iv) cessão de direitos de uso
de programas de computador, (v) geração de programas de computador sob
encomenda e (vi) treinamento de pessoas. A Innvent tem participações em
outras sociedades (conforme detalhado no organograma do item 7.2 abaixo),
mas não se vislumbra potencial conflito de interesses com a atuação da Gestora.
Os sócios João Lopes e Newton Arata possuem participação no capital social
tanto da Ahead quanto da Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos Ltda.,
inscrita no CNPJ sob o n° 16.907.964/0001-58 (“Portcapital”). Conquanto as
empresas desempenhem atividade de administração de valores mobiliários (na
gestão de fundos de investimento de participações), o objetivo é que atuem na
gestão de valores mobiliários emitidos por sociedades que atuem em setor
diverso. Até o momento, a atuação da Portcapital era ampla incluindo o
Corporate Venture Capital e o setor de Private Equity, buscando a aquisição de
participações estratégicas em empresas aderentes ao perfil de cada de veículo
de investimento, contudo, com o início das atividades da Ahead, a Portcapital
deixará de atuar em novas iniciativas no segmento de Corporate Venture Capital,
ficando todas as iniciativas de gestão de fundos desse setor sob a
responsabilidade da Ahead.
A FAR – Fator Administração de Recursos Ltda. (CNPJ nº 01.861.016/0001-51)
(“FAR”), outra gestora integrante do conglomerado Fator, tem por objeto social
a administração de valores mobiliários, exercendo a gestão fundos de ações,
renda fixa e multimercado. A FAR atualmente não faz gestão de FIP e, caso
venha a fazer, definirá seu campo de atuação e os mecanismos para evitar
sobreposição com as demais sociedades que exercem atividade similar, como
por exemplo, a criação de conselho consultivo com membros independentes
para definir e orientar a atuação em eventuais situações de potencial conflito de
interesses que possam se colocar, conferindo-se ainda o devido disclosure nos
regulamentos de fundos de investimento que estejam sob gestão das referidas
sociedades.
Os sócios João Antonio Lopes Filho e Walter Appel possuem, respectivamente,
participação direta e indireta na Ahead, na Portcapital e na FAR.
Para mitigar eventuais potenciais conflitos de interesse nos investimentos a
serem feitos pelos FIPs sob a administração das gestoras de recursos acima
citadas (Ahead, Portcapital e FAR, esta última caso venha a assumir a gestão
de FIP), os sócios definirão que cada gestora fará a gestão de um fundo por setor
econômico, observando-se os focos de atuação acima indicados. As empresas
possuem áreas de controles internos completamente segregadas. Embora a
FAR e Ahead se localizem no mesmo endereço físico, existe segregação
completa entre as suas atividades, incluindo acesso de entrada, sistemas de
informática e demais equipamentos utilizados por suas respectivas equipes.

7. Grupo econômico
7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:
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a. controladores diretos e indiretos
SÓCIO

Participação
%

INNVENT CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

30,00

FATOR INVESTIMENTOS LTDA.

30,00

JOÃO ANTONIO LOPES FILHO

25,00

SANDRO GIOVANNI VALERI

10,00

NEWTON ARATA

5,00

TOTAL

100,00

O organograma completo encontra-se no item 7.2 abaixo.
b. controladas e coligadas
Não há controladas e coligadas.
c. participações da empresa em sociedades do grupo
Não há.
d. participações de sociedades do grupo na empresa
Fator Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 00.173.548/0001-33.
Innvent Consultoria e Participações Ltda., inscrita no CNPJ sob o n°
10.529.570/0001-27.
Os organogramas dos grupos Fator e EloGroup encontram-se no item 7.2
abaixo.
e. sociedades sob controle comum
Grupo Fator: Ahead Ventures Gestão de Recursos e Consultoria Ltda. (CNPJ n°
44.206.305/0001-20); Portcapital Gestora e Consultoria de Recursos Ltda.
(CNPJ n° 43.723.222/0001-45); e FAR – Fator Administração de Recursos Ltda.
(CNPJ nº 01.861.016/0001-51).
Grupo EloGroup: Elogroup Desenvolvimento e Consultoria Ltda. (CNPJ n°
08.670.505/0001-75); Elogroup Consulting Ltda. (CNPJ n° 30.819.292/0001500; Intensys Sistemas e Tecnologia em Saúde Ltda (CNPJ n° 10.784.677/000111); e Q4 Elogroup Consultoria Ltda. (CNPJ n° 36.455.358/0001-56).
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.
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_______________________________________________________________

8. Estrutura operacional e administrativa
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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
Equipe será formada inicialmente por 8 (oito) colaboradores, estruturados da
seguinte maneira, cabendo ressaltar que o quadro abaixo não indica hierarquia
de uma área sobre as demais2:
1 pessoa

João Antônio Lopes

Relação com Investidores

3 pessoas

Sandro Giovanni Valeri, Gestão de Risco & Compliance | PLD
Newton Arata e Glaudston
Loureiro Filho

2 pessoas

Vitoria Ferreira Damião e Gestão de portfólio
Laíra Brito Oliveira

2 pessoas

Sonia Tomoko Ikeda e Back-office
&
operações:
Natashy Bueno Souza
administrativo, financeiro e RH

Jurídico,

A Gestora possui os seguintes comitês: (i) Comitê de Compliance e (ii) Comitê
de Risco.

Comitê de Compliance: os colaboradores devem apresentar
semestralmente ao Comitê de Compliance uma Declaração de Investimentos
Pessoais, atestando que nada foi praticado durante o período em desacordo com
a respectiva política. Define o acesso a informações confidenciais e sigilosas e
diferencia conforme os níveis hierárquicos e as funções desempenhadas pelos
colaboradores da Gestora. Tem competência para realizar inspeções nos
computadores para averiguação de downloads impróprios, não autorizados ou
gravados em locais indevidos. Pode a qualquer tempo e a seu exclusivo critério,
solicitar a colaboradores que apresentem descrição completa de sua carteira de
investimentos pessoais no mercado financeiro e de capitais na data da
solicitação, bem como dos investimentos das demais pessoas diretamente
vinculadas ao colaborador na forma da respectiva política.

Comitê de Risco: analisar e aprovar a Política de Gestão de Risco; definir
o nível de exposição aceitável aos riscos (tolerância/apetite ao risco); definir o
limite de alocação por ativo e política de liquidez; definir as metodologias de
precificação e risco; apresentação de novas metodologias de risco; avaliar o
desempenho dos sistemas de controles internos e do gerenciamento de risco;
aprovação de limites e novos controles; discussão e aprovação de operações;
discussão sobre riscos operacionais.
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são
realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões

2

Com relação ao organograma funcional e hierárquico, vide item 8.2 deste Formulário de Referência.
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O Comitê de Compliance é composto pelo Diretor de Compliance
(Sandro) e por mais dois colaboradores (Newton e Natashy) da Gestora, sendo
instaurado quando algum dos colaboradores, cotistas do fundo ou companhias
investidas necessitam, sendo suas reuniões ordinárias realizadas mensalmente;
suas decisões são registradas em atas produzidas eletronicamente, que serão
disponibilizadas para assinaturas e arquivamento em ambiente virtual, via
plataforma digital (DocuSign).

O Comitê de Gestão de Riscos se reúne mensalmente e suas decisões
são registradas através de relatórios com o respectivo extrato das decisões
formalizado em atas produzidas eletronicamente, que serão disponibilizadas
para assinaturas e arquivamento em ambiente virtual, via plataforma digital
(DocuSign), sendo composto pelo Diretor de Compliance e Gestão de Riscos
(Sandro) e mais dois colaboradores (Newton e Glaudston) da Gestora.
c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes
individuais

João Antonio Lopes Filho: poderes gerais de administração e de
representação da sociedade, podendo praticar todos os atos de gestão da
sociedade, desde que em conjunto com outro diretor; vai se dedicar ao
relacionamento com investidores na Ahead.

Sandro Giovanni Valeri: além dos poderes gerais de administração e de
representação da sociedade, podendo praticar todos os atos de gestão da
sociedade, desde que em conjunto com outro diretor, responsável pela gestão
de risco, pelo cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles
internos, incluindo as disposições da Resolução CVM 21 (exceto no que se
refere às atividades de administração de carteiras de valores mobiliários) e pelo
cumprimento das normas relativas à prevenção da lavagem de dinheiro,
financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa,
nos termos das regras aplicáveis.

Vitoria Ferreira Damião: além dos poderes gerais de administração e de
representação da sociedade, podendo praticar todos os atos de gestão da
sociedade, desde que em conjunto com outro diretor, responsável pelo exercício
das atividades de administração de carteiras de valores mobiliários.
8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura
administrativa da empresa, desde que compatível com as informações
apresentadas no item 8.1.
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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:
Nome

Idade

Profissão

CPF

Cargo

Data da
Posse

Prazo
do
Mandato

Outros
cargos ou
funções
exercidas
na
empresa
Relação
com
Investidores

João
Antonio
Lopes
Filho
Sandro
Giovanni
Valeri

58

Economista

022.485.43
8-08

Administrador
sem designação
específica

11.11.21

Indetermina
do

46

Empresário

507.903.82
6-87

11.11.21

Indetermina
do

Não há.

Vitoria
Ferreira
Damião

66

Administrado
ra

509.407.83
7-20

Administrador
Responsável por
Risco
e
Compliance
|
PLD
Administradora
responsável pela
Administração da
carteira
de
valores
mobiliários

11.11.21

Indetermina
do

Não há.

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras
de valores mobiliários, fornecer:
Vitoria Ferreira Damião possui bacharelado em Administração de Empresas pela
Universidade de Santa Úrsula (1981), Mestrado em Ciências em Administração
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1984) e registro de Administrador
de Carteira na Comissão de Valores Mobiliários (desde 02/06/2009).
AHEAD
Data de entrada: 10/2021 – atualmente
Atividade da empresa: gestão de Fundos de Corporate Venture Capital (CVC)
para grandes empresas brasileiras.
Cargo: administradora responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários.
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Funções: atuará como Diretora responsável pela gestão de recursos de
terceiros, desempenhando atividades como: acompanhamento das investidas,
mentoria e geração de valor e realização de desinvestimentos, e ainda, auxilia
no relacionamento com os cotistas dos fundos geridos pela Ahead.
PORTCAPITAL
Atividade da empresa: sociedade especializada na gestão de ativos financeiros
estruturados, incluindo atividades de prospecção, seleção e avaliação de
negócios, atividades de investimentos (fusões e aquisições), acompanhamento
de investidas, mentoria e geração de valor, realização dos desinvestimentos.
Data de entrada – 05/2021 - atualmente
Cargo: administradora responsável pela administração de carteiras de valores
mobiliários.
Funções: Diretora responsável por todas as funções de gestão de fundos de
investimento em participações. Executiva responsável pela tomada de decisão
de investimento/desinvestimento nas carteiras dos fundos de investimento.
PORTCAPITAL
Data de entrada: 09/2014 a 04/2021
Cargo: Consultora
Funções: Consultora Sênior da Portcapital. Prestação de serviços de consultoria
de investimentos através da análise dos investimentos realizados nas carteiras
dos fundos de investimento da gestora.
CIA BRASILEIRA DE DIQUES – CNPJ: 02.677.147/0001-19
Data de entrada: 01/2011 - atualmente
Atividade da empresa: a Companhia tem como objeto a exploração comercial
de diques (secos ou flutuantes) e equipamentos, acessórios e seus periféricos,
para exercício de atividades de construção, reparação, reconstrução, conversão
e manutenção de navios, embarcações, plataformas e demais equipamentos
flutuantes em geral; a administração de bens imóveis próprios; a prestação de
serviços de consultoria empresarial, a participação no capital de outras
sociedades e a prestação de serviços de apoio à gestão empresarial. Desde
2013, a principal atividade da empresa é a administração dos seus bens imóveis
próprios. A companhia, atualmente, participa apenas do capital da sociedade
BRICLOG ARMAZÉNS GERAIS LTDA. (CNPJ n° 10.522.484/0001-92), a qual
encontra-se inativa.
Cargo: Diretora/Presidente Administrativa Financeira
Funções: atuou como diretora administrativa financeira da base de apoio
offshore Briclog (subsidiária integral da Companhia Brasileira de Diques – CBD)
e diretora administrativa – financeira da CBD, de janeiro de 2011 até agosto de
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2015, onde era responsável pelo planejamento, organização, direção e controle
das atividades financeiras e gestão dos recursos da empresa, com alçada para
atuar na gestão de compra e venda de ativos para a empresa (incluindo ativos
imobiliários).
Em setembro de 2015 fora nomeada como Diretora Presidente, a qual atua até
hoje, sendo responsável pelo planejamento, organização, direção e controle das
atividades financeiras e gestão de recursos da empresa. A Sra. Vitória é a
responsável pela gestão dos recursos da empresa, representando, juntamente
com outro diretor, a sociedade em suas operações de compra e venda de ativos
financeiros (gestão de caixa da própria companhia) e ativos imobiliários.
8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento
de regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Resolução,
fornecer:
Sandro Giovanni Valeri possui bacharelado em Engenharia de produção pela
Escola Politécnica da USP (1998), Mestrado em Engenharia de Produção pelo
Núcleo de Manufatura Avançada – USP (2000), Doutorado em Engenharia
Mecânica Aeronáutica – ITA (2008).
AHEAD
Data de entrada: 10/2021 – atualmente
Atividade da empresa: gestão de Fundos de Corporate Venture Capital (CVC)
para grandes empresas brasileiras
Cargo: sócio fundador e administrador
Funções: administrador responsável pela gestão de risco e pelo cumprimento
de regras, políticas, procedimentos e controles internos e pelo cumprimento das
normas relativas à prevenção da lavagem de dinheiro.
ELOGROUP
Data de entrada: 10/2020 – 10/2021
Atividade da empresa: consultoria e desenvolvimento nas seguintes atividades:
(i) o desenvolvimento e licenciamento de sistemas ou programas de computador
que permitam a realização de customizações; (ii) a consultoria e assessoria em
tecnologia da informação e gestão empresarial; (iii) a participação em outras
empresas, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista; (iv) treinamento
profissional, técnico e científico; (v) promoção de eventos ligados ao seu ramo
de atuação; (vi) Editora de livros; (vii) Venda de livros; (viii) a assessoria e
consultoria de qualquer natureza; e (ix) prestação de serviços de informação
referentes a tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e
serviços de hospedagem na internet.
Cargo: Diretor
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Funções: reporte ao CEO, equipe matricial variável por projeto (de 3 a 7
pessoas); consultoria em estratégia de inovação, desenvolvimento de hubs de
inovação e desenvolvimento de corporate venture.
EMBRAER
Data de entrada: 11/2017 a 09/2020
Atividade da empresa: desenvolvimento, produção e fabricação de produtos
aeroespaciais.
Cargo: Diretor de Estratégia de Inovação e Corporate Venturing
Funções: reporte ao Vice-Presidente de Estratégia, Inovação e Digital, equipe
de 5 colaboradores diretos e 10 matriciais; responsável pela gestão do portfólio
de inovação; responsável pela interlocução com os gestores dos fundos de
corporate venturing: FIP Aeroespacial e Catapult Ventures; gestão global dos
ecossistemas de inovação com investidores, startups e aceleradoras; líder de
desenvolvimento de ecossistemas de inovação nos programas de Offset com
outros países; responsável pela definição de políticas para o gestão do portfólio
de inovação, envolvendo regras de compliance e risco atreladas ao portfólio de
projetos de inovação; Responsável pela definição de políticas para o corporate
venture capital, envolvendo regras de compliance e risco atreladas ao
relacionamento com as investidas do FIP Aeroespacial e compliance;
Responsável pela definição de políticas para o relacionamento com startups,
envolvendo regras de compliance e risco atreladas ao relacionamento com
startups no ecossistema brasileiro, internacionais e casos especiais de offset.

Data de entrada: 01/2016 a 11/2017
Cargo: Cofundador e Diretor de Desenvolvimento de Negócios Disruptivos da
EmbraerX
Funções: reporte ao Diretor de Excelência Empresarial/CEO EmbraerX, equipe
de 8 colaboradores no Brasil e EUA. Local: Redwood City, Califórnia;
desenvolvimento e criação do fundo de investimentos – Catapult Ventures;
gestão do portfólio de novos negócios disruptivos da EmbraerX; criação e
implementação da EmbraerX (Empresa de Inovação Disruptiva) no Vale do
Silício e em Boston; desenvolvimento e criação de novos negócios disruptivos;
desenvolvimento e gestão de parcerias estratégicas (por exemplo Uber,
GoogleX, JetBlue, etc.); gestão da cultura de inovação – programas Innova,
Green Light e Boa Ideia; Desdobramento e adaptação de todas (17) as políticas
corporativas da Embraer para a EmbraerX, envolvendo mas não se limitando a
compliance, PLD, Riscos, gestão de fornecedores, limite de alçadas.

Data de entrada: 01/2014 a 12/2015
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Cargo: Gerente de Excelência Empresarial e Inovação
Funções: reporte ao Diretor de Excelência Empresarial, equipe de 75
colaboradores no Brasil, EUA, Europa e Ásia; gestão global do P3E – Programa
de Excelência Empresarial Embraer; gestão de 4 fluxos de valor e 415 células
de melhoria contínua; gestão da cultura de inovação – programas Innova, Green
Light e Boa Ideia.
Data de entrada: 03/2011 a 12/2013
Cargo: Gerente de Inovação
Funções: reporte ao COO – Vice-presidente de Operações, equipe de 6
colaboradores; gestão da Cultura e do Clima para Inovação; criação e gestão do
Programa Innova; criação e gestão do programa Green Light – projetos de
intraempreendedorismo; criação do departamento de inovação; Responsável
pela definição de políticas para o intraempreendorismo, envolvendo regras de
compliance, risco e propriedade intelectual atreladas às propostas submetidas
pelo empregados.

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja
a mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer:
Trata-se da mesma pessoa do item anterior.
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:
Não aplicável.
8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de
recursos, incluindo:
a. quantidade de profissionais
2 (dois).
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
i) Investimentos: prospecção, seleção, análise, plano de negócios, relatório de
investimentos e recomendação de investimentos.
ii) Geração de valor: acompanhamento das investidas, participação no conselho,
aceleração, mentoria e profissionalização.
iii) Desinvestimentos: maximização
desinvestimentos das empresas.

de valor

para

os

acionistas

nos

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
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Todo o sistema de rede, arquivos, softwares de edição e e-mails é baseado na
nuvem, utilizando como referência o Office365 Business Standard, licenciado a
Ahead
Ventures,
sob
os
aliases
@aheadventures.com.br
e
@cvcahead.onmicrosoft.com, com uma licença para cada colaborador.
Todos os arquivos são segregados e com controle de acesso por arquivo,
gerenciado pela Diretoria de Risco e Compliance, sendo que a Ahead terá rede
de internet própria.
O sistema operacional padrão é o Windows, licenciado para a Ahead Ventures
nos casos aplicáveis. É utilizado o sistema antivírus McAfee® Small Business
Security para todos os equipamentos. Além dos sistemas de uso, a Ahead
Ventures licencia para uso próprio os seguintes serviços, com acesso via web:
- DocuSign, para assinatura eletrônica de documentos;
- Crunchbase e SlingHub, bases de dados para buscas de startups.
Os devices são de propriedade individual e utilizam as licenças de Windows,
Office365 e McAfee fornecidas pela empresa. Cada colaborador utiliza seu
próprio computador. Todos os sistemas, devices e usuários são segregados e
de uso exclusivo da Ahead Ventures.
As rotinas e os procedimentos envolvidos seguem os códigos e demais políticas
da Gestora. Os colaboradores são instruídos a respeito e assinam dando ciência.
Dentre os códigos e políticas, citam-se: i) código de ética e de prevenção à
lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, ii) Política de segregação física de
atividades, iii) Política de segurança da informação, iv) Política de sigilo e
confidencialidade, v) Política de treinamentos, vi) Política de gestão de riscos e
vii) Política de negociação de valores mobiliários e viii) Manual de Compliance.
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) profissionais, quais sejam, Sandro e Newton, contando ainda com o
suporte do jurídico (Natashy) nessa atividade.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
O trabalho do Comitê de Compliance englobará:
i)

Promoção de atos visando à transparência dos códigos e políticas
internas da Gestora, tanto com a devida instrução (de forma que o
colaborador se torne apto a exercer suas funções respeitando todas as
normas nelas dispostas), bem como mediante a aposição de assinatura
de cada colaborador, para fins ciência, buscando o cumprimento dos
referidos códigos e políticas.

DocuSign Envelope ID: 28378D11-F8F3-4517-9AF3-F035F3E19A89

Formulário de Referência da AHEAD VENTURES GESTAO DE RECURSOS E CONSULTORIA
LTDA.

ii)

iii)

Requerimento, para qualquer colaborador, de informações a respeito de
condutas praticadas que possam de alguma maneira, configurar quebra
ou violação aos códigos e políticas internas da Gestora.
Adotar ações visando o correto funcionamento dos processos
operacionais da Gestora.

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Todo o sistema de rede, arquivos, softwares de edição e e-mails é baseado na
nuvem, utilizando como referência o Office365 Business Standard, licenciado a
Ahead
Ventures,
sob
os
aliases
@aheadventures.com.br
e
@cvcahead.onmicrosoft.com, com uma licença para cada colaborador.
Todos os arquivos são segregados e com controle de acesso por arquivo,
gerenciado pela Diretoria de Risco e Compliance, sendo que a Ahead terá rede
de internet própria.
O sistema operacional padrão é o Windows, licenciado para a Ahead Ventures
nos casos aplicáveis. É utilizado o sistema antivírus McAfee® Small Business
Security para todos os equipamentos. Além dos sistemas de uso, a Ahead
licencia para uso próprio os seguintes serviços, com acesso via web:
- DocuSign, para assinatura eletrônica de documentos;
- Crunchbase e SlingHub, bases de dados para buscas de startups.
Os devices são de propriedade individual e utilizam as licenças de Windows,
Office365 e McAfee fornecidas pela empresa. Cada colaborador utiliza seu
próprio computador. Todos os sistemas, devices e usuários são segregados e
de uso exclusivo da Ahead Ventures.
As rotinas e os procedimentos envolvidos seguem os códigos e demais políticas
da Gestora. Os colaboradores são instruídos a respeito e assinam dando ciência.
Dentre os códigos e políticas, citam-se: i) código de ética e de prevenção à
lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, ii) Política de segregação física de
atividades, iii) Política de segurança da informação, iv) Política de sigilo e
confidencialidade, v) Política de treinamentos, vi) Política de gestão de riscos,
vii) Política de negociação de valores mobiliários e viii) Manual de Compliance.
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado
pelo setor
O Comitê de Compliance será comandado por um dos sócios da Gestora, o qual
irá exercer seus trabalhos de forma independente, tendo total discricionariedade
para a tomada de decisões e não estará subordinada a área de gestão de
recursos ou a qualquer área comercial. Contará com o suporte de mais 2 (dois)
(um) profissionais (Newton e Natashy). Como regra geral, caso a matéria a ser
decidida no âmbito da Ahead configure uma situação de conflito de interesse,
efetivo ou potencial, a pessoa que estiver em tal situação deve comunicar tal fato
e abster de participar das discussões e deliberações na Gestora.
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8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de
riscos, incluindo:
a. quantidade de profissionais
3 (três) profissionais, quais sejam, Sandro, Newton e Glaudston.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
A Gestora possui uma Política de Gestão de Riscos, do qual todos os membros
da Diretoria e colaboradores tomam conhecimento. Na forma da Política, o
Comitê de Risco tem as seguintes atribuições: definir o nível de exposição
aceitável aos riscos (tolerância/apetite ao risco), definir o limite de alocação
por ativo e política de liquidez, apresentação de novas metodologias de
risco, avaliar o desempenho dos sistemas de controles internos e do
gerenciamento de risco, aprovação de limites e novos controles, discussão
sobre posições em aberto, discussão e aprovação de operações, discussão
sobre riscos operacionais e receber o relatório da exposição ao risco de
cada carteira de valores mobiliários sob gestão, no mínimo mensalmente (art.
26, §1°, V e §2º, II, da RCVM 21).
Para cada fundo de investimento será definido no respectivo regulamento
(registrado na CVM) os riscos e setores de atuação e a gestão de riscos será
responsável pelo acompanhamento e validação dos mesmos baseados nos
riscos pré-estabelecidos. Dentre os riscos pré-estabelecidos, podemos citar: i)
análise e aprovação da política de gerenciamento de risco; ii) definir o nível de
exposição aceitável aos riscos (tolerância/apetite ao risco); iii) definir o limite de
alocação por ativo e política de liquidez; iv) definir as metodologias de
precificação e risco; v) apresentação de novas metodologias de risco; vi) avaliar
o desempenho dos sistemas de controles internos e do gerenciamento de risco;
vii) aprovação de limites e novos controles; viii) discussão sobre posições em
aberto; ix) discussão e aprovação de operações; e x) discussão sobre riscos
operacionais.
c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Todo o sistema de rede, arquivos, softwares de edição e e-mails é baseado na
nuvem, utilizando como referência o Office365 Business Standard, licenciado a
Ahead
Ventures,
sob
os
aliases
@aheadventures.com.br
e
@cvcahead.onmicrosoft.com, com uma licença para cada colaborador.
Todos os arquivos são segregados e com controle de acesso por arquivo,
gerenciado pela Diretoria de Risco e Compliance, sendo que a Ahead terá rede
de internet própria.
O sistema operacional padrão é o Windows, licenciado para a Ahead Ventures
nos casos aplicáveis. É utilizado o sistema antivírus McAfee® Small Business
Security para todos os equipamentos. Além dos sistemas de uso, a Ahead
licencia para uso próprio os seguintes serviços, com acesso via web:
- DocuSign, para assinatura eletrônica de documentos;
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- Crunchbase e SlingHub, bases de dados para buscas de startups.
Os devices são de propriedade individual e utilizam as licenças de Windows,
Office365 e McAfee fornecidas pela empresa. Cada colaborador utiliza seu
próprio computador. Todos os sistemas, devices e usuários são segregados e
de uso exclusivo da Ahead.
As rotinas e os procedimentos envolvidos seguem os códigos e demais políticas
da Gestora. Os colaboradores são instruídos a respeito e assinam dando ciência.
Dentre os códigos e políticas, citam-se: i) código de ética e de prevenção à
lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, ii) Política de segregação física de
atividades, iii) Política de segurança da informação, iv) Política de sigilo e
confidencialidade, v) Política de treinamentos, vi) Política de gestão de riscos e
vii) Política de negociação de valores mobiliários e viii) Manual de Compliance.
d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado
pelo setor
A gestão de riscos será comandada por um dos sócios da Gestora (o mesmo
responsável pelo compliance) na qual irá exercer seus trabalhos de forma
independente, tendo total discricionariedade para a tomada de decisões e não
estará subordinada a área de gestão de recursos ou a qualquer área comercial.
Contará com o suporte de mais 2 (dois) profissionais (Newton e Glaudston).
Como regra geral, caso a matéria a ser decidida no âmbito da Ahead configure
uma situação de conflito de interesse, efetivo ou potencial, a pessoa que estiver
em tal situação deve comunicar tal fato e se abster de participar das discussões
e deliberações na Gestora.
8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades
de tesouraria, de controle e processamento de ativos e da escrituração de
cotas, incluindo:
a. quantidade de profissionais
Não aplicável.
b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Não aplicável.
c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência
na atividade
Não aplicável.
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de
cotas de fundos de investimento, incluindo:
a. quantidade de profissionais
Não aplicável.
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
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Não aplicável.
c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição
de cotas
Não aplicável.
d. infraestrutura disponível, contendo relação
equipamentos e serviços utilizados na distribuição

discriminada

dos

Não aplicável.
e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
Não aplicável.
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
Não há.

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 Gestora foi recentemente constituída e espera-se que sua remuneração
advenha das taxas de gestão e performance dos fundos geridos. Estima-se,
como parâmetro geral, a cobrança de uma taxa de gestão entre 1,5% e 2% a.a.
do PL de cada fundo e uma taxa de performance de até 20% do benchmark de
cada fundo ou conforme venha a ser ajustado caso a caso, conforme
características do veículo de investimento.
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

b.

taxas de performance

c.

taxas de ingresso

d.

taxas de saída

e.

outras taxas

A Gestora foi recentemente constituída e ainda não possui essas informações.
9.3.

Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Não há.
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10. Regras, procedimentos e controles internos
10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de
prestadores de serviços
Para a contratação, é necessário primeiramente que o prestador de serviços
assine um acordo de confidencialidade referente a qualquer tipo de informação
que tiver acesso. O acesso às informações confidenciais será restrito e poderá
ser diferenciado conforme os níveis hierárquicos e as funções desempenhadas
pelos colaboradores da Gestora, a critério do Comitê de Compliance. O
controle de acesso a tais informações será realizado por meio das senhas
pessoais dos colaboradores.
Os colaboradores da Gestora devem seguir as seguintes políticas:
a) conduzir suas negociações com honestidade, tanto com clientes quanto
com fornecedores, parceiros e prestadores de serviços;
b) com relação às decisões de contratação de fornecedores, parceiros e
prestadores de serviços, devem se nortear por critérios objetivos que
abranjam todos os aspectos fundamentais da seleção, dentre eles
conformidade técnica, desempenho, qualidade, preço e condições de
pagamento, prazos, condições de garantia e o que mais for relevante em cada
caso;
c) abster-se de adotar ações que possam denegrir a imagem de seus clientes,
fornecedores, parceiros e prestadores de serviços;
d) dar preferência para a escolha de parceiros e contratação de fornecedores
e prestadores de serviços que tenham como política a sustentabilidade em
todas as suas questões; e
e) cumprir toda regulamentação relacionada ao processo de importação e
exportação de produtos, serviços, tecnologia, informação e operações
financeiras. Em consistência com as legislações aplicáveis, a Gestora
deve observar todas as restrições de importação e exportação ao
transacionar com países, organizações e indivíduos, tais como sanções
econômicas e embargos comerciais impostos por países e nações onde a
Gestora opera. Nesse sentido, a Gestora deve considerar os requisitos de
controle de importação e exportação na obtenção de licenças, permissões,
classificação de produtos, ou obtenção de autorizações especiais e
implementa os controles necessários para esse fim. Quando houver dúvida
sobre os controles de importação e exportação, deve-se consultar as áreas de
compliance ou jurídica da Gestora.
10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são
monitorados e minimizados
Considerando que a Gestora atuará principalmente com Fundos de Investimento
em Participações, cuja característica não é negociar valores mobiliários
frequentemente, será adotada uma política de credenciamento de prestadores
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de serviços relacionadas à transação com valores mobiliários, visando a
encontrar a melhor relação custo-benefício para os fundos e,
consequentemente, para os cotistas. A seleção e acompanhamento da
performance dos prestadores será periódica, ao menos anualmente, ou em
casos específicos, com vistas a incluir ou excluir os credenciados.
10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como
recebimento de presentes, cursos, viagens etc.
É vedado solicitar ou aceitar para si próprio ou terceiros quaisquer itens de
valor em troca de negócios com a Gestora, favorecimento pessoal ou
fornecimento de informação confidencial. Qualquer favor ou presente recebidos
por sócios, diretores, empregados e colaboradores da Gestora deve ser
imediatamente informado ao Comitê de Compliance, que possui a prerrogativa
de cessar os efeitos econômicos do ato.
10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e
recuperação de desastres adotados
Todos os documentos são digitalizados e armazenados em servidores virtuais
através da internet com backup diário de dados desses documentos. Caso haja
qualquer indisponibilidade de acesso ao escritório, a Gestora mantém
capacidade total de operação, pois os arquivos de trabalho, base de dados e
sistemas podem ser acessados por computadores conectados à internet
mediante sistema de usuário e senha. Os arquivos digitalizados de natureza
confidencial ou que devam ser exclusivamente acessados pelos profissionais
ligados à área de administração de carteira de valores mobiliários são acessados
somente por usuários autorizados.
10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do
risco de liquidez das carteiras de valores mobiliários
A Gestora, em conjunto com o Administrador dos fundos, fará a gestão do risco
de liquidez. As políticas de gestão de risco de liquidez dos administradores serão
observadas, além da política do gestor. A gestão de liquidez levará em conta o
perfil dos fundos fechados que serão objeto de gestão – Fundos de
Investimentos em Participações (FIPs), que possuem prazo determinado de
duração (usual entre 8 a 10 anos) e fases de investimento e desinvestimento até
a liquidação, com eventuais amortizações conforme os ativos da carteira gerem
liquidez.
Para cada Fundo será montada uma estratégia de investimentos contendo: %
máximo de exposição a cada ativo, setores de atuação, estágios para
investimento nas companhias (seed, série A, série B, etc.), bem como a atuação
da Gestora no acompanhamento (financeiro e estratégico), mentoria, geração de
valor para as investidas, indicação no Conselho, indicação de CFO, etc. A
administradora vai acompanhar o processo e solicitará as informações
financeiras (balanços auditados e marcação a mercado, etc.), evolução da
carteira, bem como cuidar dos recursos que ficarão em caixa do Fundo (através
do investimento atrelados ao CDI e títulos públicos).
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Outras informações sobre a gestão de risco constam da Política de Gestão de
Riscos da Ahead e constarão das políticas dos Administradores dos fundos de
investimento.
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. 33, caso
decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que
seja administrador ou gestor
Não aplicável.
10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de
computadores na qual podem ser encontrados os documentos exigidos
pelo art. 16 da Resolução CVM 21
www.aheadventures.com.br

11. Contingências
11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que
não estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que
sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando:
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
Não há.
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:
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a. principais fatos
Não há.
b. valores, bens ou direitos envolvidos
Não há.
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 há.
b. valores, bens ou direitos envolvidos
Não há.
12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração,
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
As declarações estão no Anexo II.
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ANEXO I

São Paulo, 16 de março de 2022.

Declaração à CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Ref.: Formulário de Referência, Anexo E, Resolução CVM n° 21/21.

Prezados,

Declaramos, para todos os fins, que os responsáveis pela administração de
carteiras de valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras,
procedimentos e controles internos e da Resolução CVM n° 21/21, reviram este
formulário de referência e 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.

Atenciosamente,

_______________________

__________________________

Vitoria Ferreira Damião

Sandro Giovanni Valeri

CPF: 509.407.837-20

CPF: 507.903.826-87
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ANEXO II
DECLARAÇÕES DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO
DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
VITORIA FERREIRA DAMIÃO, brasileira, solteira, administradora, portadora da
carteira de identidade RG n°. 7198841 SSP/SP, e registrada no CPF/MF n°.
509.407.837-20, informo, para os devidos fins legais o que se segue:
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;
[X] Nada a declarar.
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
[X] Nada a declarar.
c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão
judicial e administrativa
[X] Nada a declarar.
d. inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito
[X] Nada a declarar.
e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora
de mercado organizado
[X] Nada a declarar.
f. títulos contra si levados a protesto
[X] Nada a declarar.
São Paulo, 16 de março de 2022.
_________________________
Vitoria Ferreira Damião
CPF: 509.407.837-20
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