
 

ANEXO 15-II – FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA PJ 

TREECORP PARTNERS GESTORA LTDA. 

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2018) 

 

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário 

Suelen Harumi Takahara – Diretora de Compliance 

1.1. Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores 

mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos 

e desta Instrução, atestando que:  

a. reviram o formulário de referência 

b. o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo 

da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa 

Informamos que as declarações de que trata este item foi firmada, em 29 de março de 2019, 

pelo Sr. Danilo Rafael Just Soares, diretor responsável pela administração de carteiras de valores 

mobiliários, e Suelen Harumi Takahara, responsável pela implementação e cumprimento de 

regras, e encontram-se devidamente arquivadas na sede da sociedade. 

2. Histórico da empresa 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa 

Após aprovação da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos do Ato Declaratório 

nº 12.999 de 07 de maio de 2013, a TreeCorp Partners Gestora Ltda. (“TreeCorp”) iniciou suas 

atividades como administradora de carteira de valores mobiliários, na categoria de gestora de 

recursos. 

A TreeCorp presta serviços de gestão de fundos de investimentos estruturados, especificamente 

nas modalidades “private equity” e “venture capital”, a diversos tipos de clientes-investidores 

qualificados. 

Seu foco de atuação compreende a análise de investimentos em ações de empresas de capital 

fechado, através de Fundos de Investimento em Participações, e ativos imobiliários, através de 

Fundos de Investimento Imobiliários. 
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Em private equity, a Treecorp realiza investimentos em empresas middle market com alto 

potencial de crescimento, com objetivo de auxiliá-las na criação de valor no longo prazo, por 

meio de participação ativa na operação da companhia, auxílio nas tomadas de decisões 

estratégicas e adoção de boas práticas de governança. 

No setor imobiliário, a Treecorp caracteriza-se por investir em ativos imobiliários 

alternativos, que buscam explorar ineficiências e oportunidades de mercado, como imóveis 

familiares, ativos de empresas em necessidade de liquidez e estoques de incorporadoras. 

Através da expertise do time de gestão, é gerado valor mútuo para proprietários e 

investidores.                                                                                                  

O time da Treecorp consiste de profissionais com extensa experiência em diferentes 

indústrias, bem como atuação em cargos de gestão, fusões e aquisições (M&A) e mercado de 

capitais. Suas competências são complementares e contribuem para uma melhor análise e 

abordagem de cada um dos investimentos. 

O responsável pela gestão de fundos é Danilo Rafael Just Soares, inscrito no CPF sob nº 

036.281.209-85 e no RG nº 6.473.342-7 SSP/PR, Administrador de Carteiras de Valores 

Mobiliários autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários ao exercício de tal atividade, nos 

termos do Ato Declaratório nº 16.325 de 20 de Junho de 2018. 

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 

Alteração no quadro societário, em junho de 2015, com a saída dos sócios Luiz Adriano de 

Azevedo Bozutti Martinez e Paulo Pires Vaz, permanecendo Luis Filipe Frozoni Lomonaco e 

Daniel Joseph McQuoid.  

Em abril de 2016, os sócios Luis Filipe Frozoni Lomonaco e Daniel Joseph McQuoid transferem a 

totalidade de quotas para a TreeCorp Partners Consultoria Ltda (99,80%), que assume o controle 

acionário da empresa, e para Suelen Harumi Takahara (0,20%).  

b. escopo das atividades 

Também em abril de 2016, foi inclusa a atividade de prestação de serviços de consultoria em 

valores mobiliários. Porém, em julho de 2017, por razão da alteração na regra acerca da 
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atividade de consultoria, através de instrução da CVM, a atividade foi retirada do objeto social 

da sociedade.  

c. recursos humanos e computacionais 

Ainda em abril de 2016, foram eleitos os diretores Bruno Levi D’Ancona, responsável pela gestão 

de risco e Suelen Harumi Takahara, responsável pelas rotinas de implementação, fiscalização e 

treinamento de conformidades e controles internos, mantendo Daniel Joseph McQuoid, como 

responsável pela administração de carteira de valores mobiliários. 

Em julho/2018 o responsável pela atividade de administração de carteira de valores mobiliários 

passa a ser Danilo Rafael Just Soares. 

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos 

Não houve alterações relevantes nas regras, políticas e controles internos, exceto para fins de 

adaptação para instrução CVM 558.  

3. Recursos humanos  

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

a. número de sócios 

02 

b. número de empregados 

04 

c. número de terceirizados 

01 

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 

Nome: Danilo Rafael Just Soares 

CPF: 036.291.209-85 
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4. Auditores 

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

a. nome empresarial 

As demonstrações financeiras da TreeCorp não são objetos de auditoria independente.  

Os auditores são contratados para cada um dos fundos e empresas investidas, de acordo com 

as normas vigentes e boas práticas do mercado de Private Equity. 

b. data de contratação dos serviços  

n/a 

c. descrição dos serviços contratados 

n/a 

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 

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

apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o 

administrador registrado na categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º 

do art. 1º.) 

n/a 
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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 TreeCorp é uma administradora de carteira de valores mobiliários, que atua na categoria de 

gestão de recursos. 

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.) 

Gestão de fundos de investimentos em participação e fundos imobiliários. 

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão 

Fundos de Investimento em Participações e Fundos de Investimento Imobiliário 

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  

A Treecorp não exerce qualquer outra atividade além da gestão de carteira de valores 

mobiliários. 

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 Tree Corp Partners Consultoria Empresarial Ltda.(“Tree Corp Consultoria”), controladora da 

TreeCorp, é uma empresa de consultoria empresarial com o objeto social exclusivo de 

consultoria e assessoria econômica em transações empresariais e participação em outras 
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sociedades como sócia ou acionista. Isto é, suas atividades referem-se a negócios 

exclusivamente privados sem nenhuma ligação com o mercado de títulos e valores mobiliários.  

 

A Tree Corp Consultoria possui 99,80% de participação da TreeCorp.  

Os diretores da TreeCorp, Danilo Rafael Just Soares, Bruno Levi D’Ancona e Suelen Harumi 

Takahara, são sócios da Tree Corp Consultoria, não possuindo nesta, quaisquer funções diretivas 

ou de gestão.  

 

As empresas acima mencionadas compartilham a equipe administrativa, responsável pelas 

atividades como recepção, manutenção de escritório, compras de materiais de consumo, 

serviços de copa, entre outros, mas não compartilham a mesma infraestrutura de instalação 

física, de hardware, sistemas e informações.  

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos1 e carteiras administradas geridos pela 

empresa, fornecendo as seguintes informações: 

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a 

investidores qualificados e não qualificados) 

44 

b. número de investidores, dividido por: 

i. pessoas naturais 28 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) 02 

iii. instituições financeiras 00 

iv. entidades abertas de previdência complementar 00 

v. entidades fechadas de previdência complementar 00 

vi. regimes próprios de previdência social 00 

vii. seguradoras 00 
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viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil 00 

ix. clubes de investimento 00 

x. fundos de investimento 13 

xi. investidores não residentes 01 

xii. outros (especificar) 

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

destinados a investidores qualificados e não qualificados)  

R$ 165.910.330,53 

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior 

n/a 

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é 

necessário identificar os nomes) 

1 - 50.000.000,00 

2 – 12.717.911,74 

3 – 12.000.000.00 

4 – 11.700.000,00 

5 – 10.000.000,00 

6 – 5.217.911,74 

7 – 5.000.000,00 

8 – 5.000.000,00 

9 – 5.000.000,00  

10 – 4.348.260,00 

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: 

i. pessoas naturais R$ 45.447.639,05 
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ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) R$ 3.500.000,00 

iii. instituições financeiras R$ 0 

iv. entidades abertas de previdência complementar R$ 0 

v. entidades fechadas de previdência complementar R$ 0 

vi. regimes próprios de previdência social R$ 0 

vii. seguradoras R$ 0 

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil R$ 0 

ix. clubes de investimento R$ 0 

x. fundos de investimento R$ 111.962.691,48 

xi. investidores não residentes R$ 5.000.000,00 

xii. outros (especificar) R$ 0 

Total R$ 165.910.330,53 

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre: 

a. Ações R$ 78.266.991,80 

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

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras 

d. cotas de fundos de investimento em ações 

e. cotas de fundos de investimento em participações 

f. cotas de fundos de investimento imobiliário R$ 29.000.000,00 

g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios 

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa 

i. cotas de outros fundos de investimento 
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j. derivativos (valor de mercado) 

k. outros valores mobiliários  

l. títulos públicos 

m. outros ativos (capital comprometido não integralizado) R$ 54.342.754,65 

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. Informação facultativa para o administrador registrado na categoria de gestor de 

recursos.  

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

n/a 

7. Grupo econômico 

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

a. controladores diretos e indiretos 

10.937.123/0001-07 – TreeCorp Partners Consultoria Ltda.  

b. controladas e coligadas 

n/a 

c. participações da empresa em sociedades do grupo  

n/a 

d. participações de sociedades do grupo na empresa  

n/a 

e. sociedades sob controle comum 

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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Informação facultativa 

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 

A TreeCorp é composta pelas seguintes áreas e comitês: 

Gestão de Carteiras de Valores Mobiliários: responsável pelas decisões de investimentos. O 

Comitê de Investimentos seleciona, avalia e acompanha os investimentos realizados 

Área de Riscos: estabelece o conjunto de princípios, ações, papéis e responsabilidades 

necessárias à identificação, avaliação, tratamento e controle dos riscos que a TreeCorp está 

exposta.  

Compliance: responsável pelas rotinas de implementação, fiscalização e treinamento de 

conformidades e controles internos. 

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

reuniões e a forma como são registradas suas decisões 

O Comitê de Investimentos se reúne sempre que necessário mediante convocação a ser 

realizada por qualquer dos seus membros. Será composto por no mínimo 5 (cinco) membros 

com mandato indeterminado de duração, sendo certo que um dos seus membros será 

obrigatoriamente o Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários 

da Gestora. As reuniões serão formalizadas por meio de atas devidamente assinadas por todos 

os membros presentes à reunião e mantidas sob a guarda da Gestora conforme disposto nos 

demais manuais internos da mesma. 

O Comitê de Riscos se reúne trimestralmente ou em prazo inferior, caso necessário, onde 

participam o compliance officer e os diretores das áreas envolvidas. As decisões são registradas 

por meio de atas devidamente assinadas por todos os membros presentes à reunião e mantidas 

sob a guarda da Gestora conforme disposto nos demais manuais internos da mesma. 
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O Comitê de Compliance se reúne trimestralmente ou em prazo inferior, caso necessário, onde 

participa, o compliance officer e os diretores das áreas envolvidas. As decisões são registradas 

por meio de atas devidamente assinadas por todos os membros presentes à reunião e mantidas 

sob a guarda da Gestora conforme disposto nos demais manuais internos da mesma. 

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

Gestão de Recursos: O Sr. Danilo Rafael Just Soares é o Diretor responsável pela Administração 

de Carteiras de Valores Mobiliários. 

Gestão de Riscos: O Sr. Bruno Levi D’Ancona é o Diretor responsável pela Gestão de Riscos.  

Compliance: A Srta. Suelen Harumi Takahara é a Diretora responsável pelas rotinas de 

implementação, fiscalização e treinamento de conformidades e controles internos. 

As áreas de gestão de riscos e compliance não estão subordinadas a área de gestão de recursos 

ou a qualquer área comercial.  

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: 

a. nome  

b. idade 

c. profissão 

d. CPF ou número do passaporte 

e. cargo ocupado 

f. data da posse 

g. prazo do mandato 

h. outros cargos ou funções exercidos na empresa 

Vide itens 8.4, 8.5 e 8.6. 

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores 

mobiliários, fornecer: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; 

ii. aprovação em exame de certificação profissional 

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

 nome da empresa 

 cargo e funções inerentes ao cargo  

 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

 datas de entrada e saída do cargo 

Nome: Danilo Rafael Just Soares 
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Idade: 36 anos 

Profissão: Advogado  

CPF: 036.281.209-85 

Cargo ocupado: Diretor responsável pela carteira de valores mobiliários 

Data da posse: 05 de Julho de 2018 

Prazo do mandato: Indeterminado 

Outros cargos ou funções exercidos na empresa: não possui 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

 Fundação Instituto de Administração (FIA) – Especialização em Finanças Corporativas e 

Investment Banking, São Paulo - SP (2008) 

 Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais – Módulo de Direito Societário da 

Especialização em Direito Empresarial, Ponta Grossa - PR (2006) 

 Faculdade Integradas Curitiba – Especialização em Direito Tributário, Curitiba – PR (2006) 

 Universidade Estadual de Ponta Grossa – Bacharelado em Direito, Ponta Grossa – PR (2005) 

 

CERTIFICAÇÕES/HABILITAÇÕES: 

 CGA – ANBIMA (aprovado em 08 de março de 2018) 

 CVM – Comitê de Valores Mobiliários – Administrador de Carteira de Valores Mobiliários 

(Ato Declaratório nº 16.325, de 20 de junho de 2018). 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

 Fluente em Inglês. Certificação: Toefl 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

TreeCorp Partners Gestora Ltda. – São Paulo, Brasil                                      Jul. 2018 – Atual 

Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários 

 

Tree Corp Partners Consultoria Empresarial Ltda. – São Paulo, Brasil       Jul. 2018 – Atual 

Sócio 
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Tree Corp Partners Consultoria Empresarial Ltda. – São Paulo, Brasil Nov.2012 – Jul. 2018 

Sócio-Administrador  

 Execução e coordenação de transações de fusões e aquisições e reorganizações societárias. 

 Modelagem financeira e análise de viabilidade de projetos de investimento. 

 Elaboração de valuation de empresas e de projetos. 

Análise de empresas e elaboração de estudos de mercado e mapeamento de indústrias e 

concorrentes.  

 

Vella, Pugliese, Buosi e Guidoni Advogados – São Paulo, Brasil      Fev. 2008 – Nov. 2012 

Associado Sênior  

 Assessoria legal em transações de fusões e aquisições (M&A) e reorganizações societárias 

envolvendo companhias abertas e fechadas. 

 Estruturação e coordenação de aquisições e desinvestimentos por fundos de private equity 

e venture capital. 

 Elaboração de regulamentos e demais documentos regulatórios para fundos de private 

equity e fundos imobiliários. 

 Reestruturações societárias, planejamento tributário e atividades de planejamento 

sucessório. 

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, 

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

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; 

ii   aprovação em exame de certificação profissional (opcional) 

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

 nome da empresa 

 cargo e funções inerentes ao cargo  

 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 
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 datas de entrada e saída do cargo 

Nome: Suelen Harumi Takahara 

Idade: 33 anos 

Profissão: Administradora de Empresas 

CPF: 322.986.828-52 

Cargo ocupado: Diretora de Compliance  

Data da posse: 14 de abril de 2016 

Prazo do mandato: Indeterminado 

Outros cargos ou funções exercidos na empresa: não possui 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

 FIA – Fundação Instituto de Administração, São Paulo – Cursando Especialização em Gestão 

de Riscos de Fraudes e Compliance (2018) 

 Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo – Bacharel em Administração de 

Empresas (2009). 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

TreeCorp Partners Gestora Ltda. – São Paulo, Brasil                                 Abr. 2016 - atual 

Diretora de Compliance 

Atividades: 

Responsável por estruturar a área de Controles Internos e Compliance 

Desenvolvimento da metodologia de gestão  

Elaborar e executar testes de aderência e relatórios de controles internos  

Mapeamento de processos 

Planos de ação e melhoria dos controles e processos da empresa 

Acompanhar aderência às legislações aplicáveis ao negócio e aos normativos internos 

Fiscalizar o cumprimento das normas e procedimentos definidos pelos órgãos reguladores e 

autorreguladores das atividades. 
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Tree Corp Partners Consultoria Empresarial Ltda. – São Paulo, Brasil      Ago. 2016 - atual 

Sócia 

 

Suplicy Cafés Especias S/A – São Paulo, Brasil                        Nov. 2013 - Out. 2015 

Diretora Financeira 

Responsável pelo planejamento, controles e negociações financeiras da empresa, reestruturou 

a equipe administrativa e financeira, implantou o sistema ERP TOTVS e processos financeiros, 

contábeis, fiscais e de controladoria.  Participação na estratégia de negócios da companhia, 

analisando e discutindo resultados, em sinergia com outras áreas buscando melhorias continuas e 

eficácia operacional. 

 

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa 

indicada no item anterior, fornecer: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; 

ii. aprovação em exame de certificação profissional 

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

 nome da empresa 

 cargo e funções inerentes ao cargo  

 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

 datas de entrada e saída do cargo 

Nome: Bruno Levi D’Ancona 

Idade: 36 anos 

Profissão: Administradora de Empresas 

CPF: 225.808.318-43 

Cargo ocupado: Diretor de Riscos 
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Data da posse: 14 de abril de 2016 

Prazo do mandato: Indeterminado 

Outros cargos ou funções exercidos na empresa: não possui 

 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

 Mestrado em Gestão Empresarial pela Havard Extension School (Boston, EUA), 2017 

 Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade Insper (SP), 2006 

 Erasmus Programme Exchange (Milão, Itália), 2004 

 Escola Americana de Campinas (Campinas, Brasil) 

 

ASSOCIAÇÕES PROFISSIONAIS: 

 ABVCAP – Membro Efetivo (TreeCorp); 

 

CERTIFICAÇÕES/HABILITAÇÕES: 

 CPA – 20 – ANBIMA 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:  

 

Tree Corp Partners Gestora Ltda. – São Paulo, SP                                         Abr. 2016 – atual 

Diretor de Gestão de Riscos 

 

Tree Corp Partners Consultoria Empresarial Ltda. – São Paulo, SP            Abr. 2016 – atual 

Sócio  

 

Tree Corp Partners Consultoria Empresarial Ltda. – São Paulo, SP         Abr. 2013 – Abr.16 

Sócio  

 Co-responsável pela originação execução de transações  

 Liderou a originação e execução de um roll-up e posterior capitalização de duas empresas 

do setor de saúde: Meridional e Micelli 

 

Barclays – São Paulo, Brasil                                                        2004 – 2013 
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Vice-Presidente – 2004 -2013 (Investment Banking Division) 

Responsável pela cobertura de clientes e originação de negócios no setor de Varejo e Consumo 

no Brasil 

Responsável pela execução, marketing e due diligence de várias M&A e reestruturação de 

equity & dívida no Mercado de Capitais. Liderou as seguintes operações no Brasil: 

M & A 

• Liderou a originação e execução da revisão estratégica da Jequiti Cosméticos 

• Liderou a originação e execução de venda do Grupo Silvio Santos da Braspag para Cielo 

• Assessorou a Delta no investimento estratégico e aliança comercial com a Gol Linhas Aéreas 

Mercado de Capitais 

• Magazine Luiza R$ 805 mm IPO 

• Technos da Amazônia R$ 401 mm IPO 

• Arezzo & CO R$ 566 mm IPO 

Debt Capital Markets 

• Banco do Brasil R$ 2.000 mm -  6,25% Perpetual Non-Cumulative Junior Subordinated Bond 

• República do Brasil R$ 1.100mm -  Re-Abertura dos 5,625% Global Notes due 2041 

8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de 

investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; 

ii. aprovação em exame de certificação profissional 

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

 nome da empresa 

 cargo e funções inerentes ao cargo  

 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

 datas de entrada e saída do cargo 

n/a 
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8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo: 

a. quantidade de profissionais 

A TreeCorp possui 04 colaboradores e dois sócios da controladora alocados nas seguintes áreas: 
- Gestão de Investimentos; 

- Gestão de Riscos; 

- Compliance 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

Gestão de Investimentos: A equipe é formada pelo responsável pela Administração de Carteiras 

de Valores Mobiliários, Danilo Rafael Just Soares, um analista de Gestão de Investimentos e 02 

sócios da controladora, acompanhando os ativos sob gestão. 

Gestão de Riscos: A área é responsável pela execução das atividades de controle de riscos e 

possui como responsável Bruno Levi D’Ancona. 

Compliance: A área é responsável pelas rotinas de implementação, fiscalização e treinamento 

de conformidades e controles internos e possui como responsável Suelen Harumi Takahara. 

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

Todos os sistemas de Tecnologia da Informação utilizados pela TreeCorp utilizam o conceito de 

computação na nuvem, ou seja, os arquivos são armazenados em servidores virtuais na Internet 

com backup diário de dados. Em caso de qualquer indisponibilidade de acesso ao escritório, a 

TreeCorp possui capacidade total de operação, uma vez que os arquivos de trabalho, base de 

dados e sistemas podem ser acessados por computadores conectados à Internet mediante 

sistema de usuário e senha. Importante ressaltar que os arquivos digitais de natureza 

confidencial ou que devam ser exclusivamente acessados pelos profissionais ligados à área de 

administração de carteira de valores mobiliários são acessados somente pelos usuários 

autorizados. 

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 

01 (uma) diretora de compliance. 
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b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

A srta. Suelen Harumi Takahara é diretora de Compliance e responsável por todas as rotinas de 

implementação, fiscalização e treinamento de conformidades e controles internos. 

Especificamente, as rotinas incluirão as seguintes, sem prejuízo de outras que possam vir a ser 

estabelecidas em função de novas exigências de negócios ou de órgãos reguladores ou 

autoreguladores: 

- Informações Confidenciais ou Privilegiadas 

- Segregação de Atividade 

- Tecnologia da Informação e política de Segurança da Informação 

- Plano de Continuidade de Negócios 

- Prevenção e Combate à Corrupção 

- Política Conheça o seu Cliente e de Combate e Prevenção a Lavagem de Dinheiro 

- Proteção das Informações do Cliente 

- Conflito de Interesse 

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

Para garantir o correto funcionamento dos processos operacionais da empresa, dos sistemas de 

informação e das rotinas e os procedimentos, é frequentemente feita a verificação do 

atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade, incluindo a fiscalização 

dos serviços prestados por terceiros.  

 

Para garantir o funcionamento das regras e procedimentos todos os Colaboradores da 

Sociedade, no momento de sua contratação, recebem um treinamento que proporciona uma 

visão geral das políticas adotadas pela TreeCorp, de forma que os mesmos se tornem aptos a 

exercer suas funções aplicando conjuntamente todas as normas nelas dispostas. Os 

treinamentos são obrigatórios e incluem não só os colaboradores como também os sócios e 

administradores da TreeCorp. Como parte do programa de treinamento, cada colaborador 

deverá assinar o “termo de ciência, adesão e compromisso”, acusando o entendimento e 

comprometendo-se a seguir as políticas e procedimentos ali adotados.  
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Os sistemas de informação utilizados são planilhas proprietárias desenvolvidas em Excel e a 

formalização de documentos e políticas desenvolvidas em processador de texto Word. As 

rotinas e procedimentos adotados estão detalhados em documentos próprios denominados 

“Manual de Compliance” e “Código de Ética” 

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

O Compliance da TreeCorp possui departamento próprio, dirigido por um dos diretores da 

Sociedade, o qual exercerá as suas funções com independência, tendo total discricionariedade 

para a tomada de decisões no âmbito da sua área de atuação. A área de Compliance não está 

subordinada a área de gestão de recursos ou a qualquer área comercial. 

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

a. quantidade de profissionais 

01 (um) diretor de riscos 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

O sr. Bruno Levi D’Ancona é diretor de risco e responsável pelo conjunto de princípios, ações, 

papéis e responsabilidades necessárias à identificação, avaliação, tratamento e controle de 

riscos aos quais a TreeCorp está exposta.  

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

As funções a serem executadas compreendem no monitoramento e mitigação das atividades de 

risco (responsabilização por passivos de entidades investidas, liquidez, mercado, crédito, risco 

legal e regulatório e operacional), conforme detalhado em documento próprio denominado 

“Manual de Gestão de Riscos”, anexo ao final do presente formulário. 

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

A área de Gestão de Riscos da TreeCorp possui departamento próprio, dirigido por um dos 

diretores da Sociedade, o qual exercerá as suas funções com independência, tendo total 

discricionariedade para a tomada de decisões no âmbito da sua área de atuação. A área de 

Gestão de Riscos não está subordinada a área de gestão de recursos ou a qualquer área 

comercial. 
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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 n/a 

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

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

n/a 

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

investimento, incluindo: 

a. quantidade de profissionais 

Não aplicável. A TreeCorp não atua na distribuição de cotas de fundos das quais é gestora.  

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes n/a 

c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas n/a 

d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços 

utilizados na distribuição n/a 

e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos n/a 

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes n/a 

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 

Para gestão de fundos de investimentos, é prática do mercado a cobrança da taxa de gestão 

(bases fixas), e taxas de performance baseadas em resultados obtidos acima de “benchmark” 

específicos determinados em Regulamento dos fundos geridos, taxas essas que serão adotadas 

para remuneração pela TreeCorp.  

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: 
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a. taxas com bases fixas 100% 

b. taxas de performance 0 

c. taxas de ingresso 0 

d. taxas de saída 0 

e. outras taxas 0 

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes n/a 

10. Regras, procedimentos e controles internos 

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

Não aplicável. Informação facultativa para o administrador registrado na categoria de gestor de 

recursos. 

10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e 

minimizados 

Não existem custos de transação, tais como corretagem, devido ao mercado de atuação da 

TreeCorp (companhias fechadas).  

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

cursos, viagens etc. 

É permitido dar ou receber presentes, brindes promocionais corporativos para promoção da 

marca representada por quem está ofertando e outros benefícios (viagens, hospedagem, 

refeições, entretenimento, entre outros), sem a conotação de exercício de influência no 

julgamento ou nas decisões de quem os recebeu e que possam ser revelados publicamente sem 

causar constrangimento e embaraço à TreeCorp ou para quem o recebeu. Qualquer presente, 

brinde ou benefício não pode afetar a imparcialidade das relações entre as partes, e devem estar 

em conformidade com o Código de Ética da TreeCorp e demais práticas de Governança 

Corporativa e legislação aplicável. 

 

Qualquer benefício que, por sua habitualidade, características (presentes, gratificações, favores, 

descontos em transações de caráter pessoal, viagens de negócio ou lazer), ou circunstâncias, 
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possam ser interpretados com a intenção de afetar o critério imparcial do recebedor, deverá ser 

recusado e levado ao conhecimento do Departamento de Compliance.  

 

É terminantemente proibido aos Colaboradores da TreeCorp autorizar, oferecer ou entregar, 

seja pessoalmente ou em nome da TreeCorp, qualquer presente ilegal (inclusive pagamentos), 

direta ou indiretamente, a qualquer representante de governo ou a qualquer funcionário de 

governo, órgão governamental ou empresas estatais. 

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de 

desastres adotados 

As atividades essenciais ao objeto social da Sociedade, gestão de recursos de terceiros, são todas 

aquelas que compõem o processo de investimento e desinvestimento.  

 

A continuidade das atividades essenciais acima mencionadas é garantida mediante o 

arquivamento das informações relacionadas a estes processos em ambiente seguro, com acesso 

restrito aos integrantes da equipe da TreeCorp e objeto de backup diário em tempo real na 

nuvem, possibilitando o acesso às citadas informações de qualquer outro computador através 

de senha de acesso.  

 

A área de atuação da TreeCorp (gestão de fundos de investimento em participações – FIPs) 

apresenta um nível de sensibilidade a desastres pequeno, que por sua essência e pelo fato de 

não apresentarem cota diária, poderão, em casos de eventuais desastres, reestruturar suas 

operações ao seu estado original em poucas horas, através do acesso remoto as informações 

armazenadas no servidor em nuvem, que poderá ser feito do escritório temporário, como a sede 

do administrador dos fundos que estarão sob sua gestão ou de qualquer outro local, caso 

necessário.  

 

Em periodicidade semestral, o Departamento de Compliance verificará juntamente à empresa 

de gestão de TI contratada pela TreeCorp, que todas as informações relevantes estejam 

passando por backup, bem como testando a recuperação dos arquivos do ano corrente e de anos 

anteriores, assegurando que as informações estejam sendo devidamente resguardadas, o que 
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será feito por meio de cobrança e recebimento de relatório de procedimento da empresa 

contratada. 

 

Os sistemas contratados para auxiliar no processo de análise e gestão de recursos podem ser 

acessados de qualquer localidade, bastando para tanto apenas a conexão com a rede mundial 

de computadores. Esses sistemas possuem mecanismos próprios de redundância e segurança.  

 

Cabe ao Departamento de Compliance desenvolver relatórios acerca dos danos ocorridos e 

percentual das atividades afetadas sugerindo ainda medidas a serem tomadas de modo a 

possibilitar que as atividades voltem a ser executadas normalmente. Após o retorno à 

normalidade, na tentativa de evitar os mesmos incidentes, a TreeCorp estudará procedimentos 

a serem implementados e incluídos neste plano de continuidade de negócios.  

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

carteiras de valores mobiliários 

O risco de liquidez consiste na possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda 

pelos ativos integrantes da carteira dos fundos, nos respectivos mercados em que são 

negociados. É definido como a ocorrência de desequilíbrio entre ativos e passivos, 

descasamentos entre pagamentos e recebimentos que possam afetar a capacidade de 

pagamento do fundo levando-se em consideração os diferentes prazos de liquidação de seus 

direitos e obrigações. Assim, é possível que sejam encontradas dificuldades para negociar os 

ativos pelo preço e tempo desejado.  

 

Monitoramento e Mitigação 

Para monitorar e mitigar o risco de falta de liquidez em um fundo de investimento gerido pela 

TreeCorp, são realizados os seguintes procedimentos: 

 

A metodologia de gerenciamento do risco de liquidez é efetuada com base na liquidez de cada 

ativo que compõe a carteira de cada fundo de investimento por ela administrado e/ou gerido.  
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Para ativos ilíquidos, que representam quase a totalidade dos ativos geridos pela TreeCorp, não 

consideram as questões relativas, visto que os fundos não admitem resgates intermediários de 

cotas. 

 

Para ativos líquidos, existentes basicamente para honrar os compromissos dos fundos e/ou 

reservas provisórias, são feitas projeções e conciliações administradas conjuntamente entre 

administrador e gestor de forma a garantir caixa disponível no prazo legal definido.  

 

Entende-se como reservas provisórias: 

 Valores provenientes de chamada de capital que serão destinados para aporte nas 

Companhias Investidas; e  

 Valores provenientes de liquidação total ou parcial dos investimentos do Fundo com 

Companhias Investidas que serão destinados a amortização das cotas, salvo deliberação 

em contrário do Comitê de Investimentos. 

10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas 

específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de 

fundos de investimento de que seja administrador ou gestor 

Não aplicável. A TreeCorp não atua na distribuição de cotas de fundos das quais é gestora.  

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.treecorpinvest.com 

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 

n/a 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

http://www.treecorpinvest.com/
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n/a 

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 

n/a 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

n/a 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores 

n/a 

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, 

prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa 

tenha figurado no polo passivo, indicando: 

a. principais fatos 

n/a 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

n/a 

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 

n/a 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 
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n/a 

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 

 

Informamos que a declaração de que trata este item foi firmada, em 29 de março de 2019, pelo 

Sr. Danilo Rafael Just Soares, diretor responsável pela administração de carteiras de valores 

mobiliários, e encontra-se devidamente arquivada na sede da sociedade.  

 

 


