Política de Suitability

1.

Além do cadastro dos clientes, realizado nos termos da Instrução nº CVM 505, serão

conduzidos procedimentos de suitability, na forma da Instrução CVM nº 539, de 13.11.2013,
conforme alterada, que permitam verificar a adequação dos produtos, serviços e operações ao
perfil dos clientes por meio da elaboração e atualização periódica de perfil dos investidores,
levando em conta sua capacidade financeira, conhecimento de finanças, qualificação e
experiência em matéria de investimentos, seu objetivo de investimento e sua tolerância aos
riscos (ANEXO I).
2.

O objetivo do procedimento de suitability é estabelecer procedimentos formais que

possibilitem verificar a adequação do investimento realizado pelo cliente ao perfil de risco a ele
atribuído, levando-se em consideração sua situação financeira, sua experiência em matéria de
investimentos, grau de tolerância a volatilidade e os objetivos visados ao buscar os serviços
da Redpoint eventures, incluindo: (a) o entendimento do perfil, as expectativas, as restrições
e os objetivos de investimento do Investidor de acordo com suas necessidades econômicofinanceiras, presentes e futuras, observados padrões de risco, a necessidade de liquidez e o
prazo de retorno; e (b) a prestação de serviços de seleção, alocação e realocação de patrimônio
financeiro por meio da gestão de carteiras ou de fundos exclusivos e/ou restritos.
3.

Para determinar o objetivo de investimento do cliente, a Redpoint eventures deverá

considerar: (a) o período pretendido de investimento; (b) as preferências declaradas do
cliente em relação à assunção de riscos; e (c) as finalidades do investimento.
4.

Para definir a situação financeira do cliente, a Redpoint eventures deverá considerar:

(a) o valor das receitas regulares declaradas pelo cliente; (b) o valor que compõe o patrimônio
do cliente; e (c) a necessidade futura de recursos declarada pelo cliente.
5.

Para definir o conhecimento do cliente, a Redpoint deverá considerar (a) os tipos de

produtos, serviços e operações com os quais o cliente tem familiaridade, (b) a natureza,
volume e frequência, bem como o período das operações do cliente, e (c) a formação
acadêmica e profissional do cliente.
6.

O diretor responsável pelos procedimentos de suitability, Sr. Romero Venâncio

Rodrigues Filho, deverá assegurar que tais procedimentos serão realizados na atividade de
distribuição das cotas dos fundos de investimento geridos pela Redpoint eventures.

ANEXO I

Declaração de Investidor Profissional

Eu

________________________________,

inscrito

no

CPF/MF

sob

número:_______________, declaro, sob as penas da Lei, que sou investidor profissional e
possuo investimentos financeiros em valor superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Por ser esta a expressão da verdade, firmo(amos) a presente Declaração.

Local e Data:______________________________,____________________

Assinatura:____________________________

ANEXO II

Questionário de Perfil de Risco do Investidor (Suitability)

Em cumprimento à Instrução CVM nº539 de 13.11.2013, precisamos estabelecer se há
adequação do investimento ora pretendido com o seu perfil de risco. Para tanto, pedimos a
gentileza de cuidadosamente preencher este formulário.

1.

A partir de qual prazo você considera que um investimento financeiro seja de longo
prazo?
(

) a partir de 1 ano

(

) a partir de 2 anos

(

) a partir de 5 anos

(

) a partir de 10 anos

(

) a partir de 20 anos

2. Supondo uma perda de 10% em seu investimento, o que você faria?
(

) Solicitaria o resgate imediato de seu investimento

(

) Aguardaria um pouco. Em caso de uma perda ainda maior, solicitaria o resgate

(

) Manteria o investimento

(

) Aumentaria o valor neste investimento

3. Como você classificaria a finalidade deste investimento?
(

) Preservação do capital investido

(

) Possibilidade de retorno levemente superior à inflação

(

) Possiblidade de retorno moderadamente superior à inflação

(

) Possibilidade de retorno expressivamente superior à inflação

4. Em que faixa abaixo sua renda total média mensal se situa? (inclui salário,
aluguéis, lucro, etc)

(

) Até R$10.000,00 por mês

(

) De R$10.000.01 a R$50.000,00 por mês

(

) Acima de R$50.000,00

5. Qual o valor estimado de seus investimentos financeiros:
R$:_______________________________

6. O valor deste investimento equivale a que percentual de suas aplicações financeiras
totais?

7.

(

) Inferior a 25%

(

) Entre 25% e 50%

(

) Entre 50% e 75%

(

) Acima de 75%

Qual o prazo médio de seus investimentos financeiros?
Anos:_________________________

8. Que porcentagem de suas aplicações financeiras você pretende resgatar em até 1
ano?
(

) Não pretendo fazer resgates nos próximos 12 meses

(

) Até até 25% de meus investimentos

(

) Entre 25% e 50% de meus investimentos

(

) Acima de 50% de meus investimentos

9. Qual o seu grau de escolaridade?
(

) Não possuo formação superior

(

) Tenho formação superior em área não relacionada a finanças

(

) Tenho formação superior em área relacionada a finanças

10. Com relação aos investimentos relacionados abaixo, você diria que tem:
(N) Nenhuma, (P) Pouca, (M) Média ou (B) Bastante familiaridade
(

) Produtos de Renda Fixa (Poupança, CDB, LCI, Títulos Públicos e Debêntures)

(

) Produtos de Renda Variável (Ações, Produtos Estruturados/COEs)

(

) Fundos de Investimento (FMM, FII, FIP, FIDC, etc..)

(

) Derivativos (Opções, Futuros, Termos e Swaps)

11. Nos últimos três anos qual o montante em Reais estimado que você aplicou em
cada um dos grupos de investimentos relacionados abaixo?

Produtos de Renda Fixa: R$:________________
Produtos de Renda Variável: R$:________________
Fundos de Investimento: R$:________________
Derivativos: R$:________________

12. Quantas vezes por ano você costuma fazer investimentos em um ou mais produtos
de cada grupo relacionado abaixo?

Produtos de Renda Fixa: ________________vezes por ano
Produtos de Renda Variável: ________________vezes por ano
Fundos de Investimento: ________________vezes por ano
Derivativos: ________________vezes por ano

13. Tem experiência ou já trabalhou diretamente no mercado financeiro?
(

) Sim

(

) Não

Local e Data:______________________________,____________________
Assinatura:____________________________

ANEXO III
Termo de Aceitação e Ciência de Risco
(Inadequação do perfil de risco identificado pelo “Questionário de Perfil de Risco
do Investidor (Suitability)” e/ou opção de não preenchimento do mesmo)

Investimento Pretendido:
REDPOINT EVENTURES 2-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Pelo presente Termo de Aceitação e Ciência de Risco, eu, abaixo identificado, declaro que sou
Investidor Profissional e que possuo suficiente conhecimento sobre o mercado financeiro. Isto
me capacita a entender e ponderar os riscos inerentes ao investimento ora pretendido, bem
como a tomada de decisão de alocação de minhas aplicações financeiras. Por estas razões,
dispenso que me seja aplicável um conjunto de proteções legais e regulamentares
disponibilizadas aos investidores em geral.
Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente Termo.

Local e Data:______________________________,____________________

Assinatura:____________________________

