
 

 

 

GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES (“Guide”), com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 356, 7º andar, CEP 

01014-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 65.913.436/0001-17, vem apresentar:  

 

ANEXO 15-II 

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 

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

 

 Administrador Fiduciário 

 

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário 

 

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 

 

A Guide informa que as declarações requeridas no item 1, foram assinadas pelos Diretores 

responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação 

e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, estão arquivadas na 

empresa.  

 

 

2. Histórico da empresa 

 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa 

 

Em 1967, foi constituída a Indusval Corretora de Títulos de Valores Mobiliários S.A. 

("Indusval Corretora") contando com os parceiros Banco BI&P e o Fundo de Private Equity 

Warburg Pincus. 

Em 2013, sem deixar de lado a experiência e tradição, a Indusval Corretora passou por 

uma reformulação de estratégia e marca, e se relançou como Guide Investimentos S/A 

Corretora de Valores ("Guide").  

A nova fase acrescenta às atividades da Guide uma plataforma de investimentos de 

arquitetura aberta com o intuito de oferecer aos clientes Pessoa Física e Jurídica uma 



 

 

assessoria completa na gestão de seus investimentos. 

Em 2014, em linha com a nova estratégia, foi adquirida a carteira de clientes da Omar 

Camargo Investimentos e da Geraldo Corrêa Corretora de Valores. 

No mês de março de 2015, foi finalizada a aquisição da carteira da Corretora SLW, que 

agregou ao portfolio da Guide 7 mil clientes pessoas físicas e 50 clientes institucionais. Em 

maio, foi adquirida a operação de gestão de recursos de terceiros (wealth management) da 

Simplific, no Rio de Janeiro. Com a transação, foi absorvida pela Guide  uma carteira de 

400 clientes, com ativos que chegam a R$ 500 milhões.  

Em maio de 2016, a Guide expandiu sua filial em Belo Horizonte através da absorção da 

carteira da corretora mineira H.H. Picchioni. E em agosto, lançou a Guide Life, seu braço 

de negócios dedicado ao planejamento familiar. 

 

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 

 

Em 2012, a Guide Investimentos deixou de ser uma subsidiária integral para se tornar 

uma sociedade pluripessoal com o ingresso do acionista e diretor, Alexandre Atherino. 

Em 2015, a Guide adquiriu a Simplific Pavarini Gestão de Recursos Ltda, atual Guide 

Gestão de Recursos Ltda., e a Simplific Pavarini Gestão de Patrimônio Ltda. Em 2016, 

a Simplific III Participações LTDA ingressou no quadro societário da Guide 

Investimentos, que passou a ter a seguinte composição societária: 

 

Sócios CPF / CNPJ % Participação 

BANCO INDUSVAL S/A 61.024.352/0001-71 96,31% 

SIMPLIFIC III PART. LTDA 19.453.830/0001-00 2.49% 

ALEXANDRE ATHERINO 049.956.938-58 1,21% 

 

b. Escopo das atividades 

Em relação às atividades da Guide, não houve mudanças relevantes nos últimos 5 

anos. 

 

c. Recursos humanos e computacionais 

Foram realizados investimentos em contratação e treinamento de profissionais. 

 

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos 

O conglomerado financeiro em que a Guide está inserida possui Politicas, 

Procedimentos e Códigos de Conduta que são revisados anualmente. As politicas 

internas visam atender as legislações vigentes e são disponíveis para todos os 

colaboradores, através da Intranet. Nos últimos 5 anos, não houve mudanças 

relavantes nas Políticas, Procedimentos e Controles Internos da Guide.  

 



 

 

 

3. Recursos Humanos 

(A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na 

administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades) 

 

a. Número de sócios:  

3 sócios, conforme descrito no item 7.1 acerca do grupo econômico da instituição. 

 

b. Número de empregados 

5 empregados 

 

c. Número de terceirizados 

0 terceirizado 

 

d. Lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores 

de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou 

empregados da empresa 

 

Senhores (a): 

PAULO MASAGÃO RIBEIRO – CPF. 050.988-698-11; 

ALINE LEITE SAN LEE SUN – CPF. 016.793.197-01 

CARLOS ANDRÉ MULLER PERPETUO – CPF. 00873885708 

 

4. Auditores 

 

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

 

a. Nome empresarial 

 PricewaterhouseCoopers 

 

b. Data de contratação dos serviços 

 05 de Maio de 2016 

 

c. Descrição dos serviços contratados 

Auditoria das Demonstrações Financeiras para o ano de 2016. Audita o Sistema de 

Controles Internos. 

 

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 



 

 

A referida receita representa cerca de 88% do total de custos e investimentos. Ou seja, 

não é suficiente para cobri-los. 

 

Área de Fundos, Clubes e Adm. de Carteiras - 

Custo anual estimado 

Pessoal..................................... 259.572,91 

Sistemas................................... 276.141,04 

Total 535.713,95 

  Receita (2016)   

Adm. de Clubes......................... 326.889,44 

Adm. de Fundos........................ 146.075,13 

Total 472.964,57 

  Relação Custo/Receita................. 88,29% 

 

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) 

 

O patrimônio é maior que R$ 300.000,00 e representa aproximadamente 16% do total 

de recursos sob administração. 

PL Guide...........................................................................     37.469.542,77  

  Recursos Financeiros Sob Administração...........................    241.030.704,26  

  Relação PL/Recursos Sob Administração 15,55% 

 

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

Instrução 

 

 Conforme documento anexo 1. 

 

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 Guide Investimentos presta os serviços de administração fiduciária, o que 

compreende custódia, controladoria dos ativos e passivos e cotização. 

 

 



 

 

c. 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.) 

São administrados Fundos de Investimento, Clubes de Investimento e Carteiras 

Administradas. 

 

d. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão 

Títulos de renda fixa, cotas de fundos, ações e derivativos. 

 

e. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja 

administrador ou gestor 

Sim. 

 

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 Guide é uma corretora de valores mobiliários que além de prestar serviços de 

administração fiduciária e gestão de carteiras realiza a intermediação de títulos e 

valores mobiliários, sendo este o principal potencial conflito de interesses identificado 

em relação às atividades da Guide. 

As demais empresas pertencentes ao conglomerado financeiro do Banco Indusval 

&Partners podem estar envolvidas em outras atividades, tais como, assessoria em 

operações de fusões e aquisições de empresas e emissão de ativos, negociações e 

análises, que podem ocasionar eventuais conflitos de interesses com as atividades 

desenvolvidas pela Guide. 

Como parte do gerenciamento dos conflitos de interesses existentes, as áreas de 

negócios encontram-se segregadas das áreas de controles independentes, seguindo 

as regras de segregação de ambientes físico e lógico, em conformidade com a 

regulamentação aplicável de forma a mitigar potenciais situações de conflito de 

interesse. 

 

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 Guide é controladora da Guide Gestão de Recursos Ltda (antiga Simplific Pavarini 

Gestão de Recursos Ltda). A partir de 2016, a Guide Gestão de Recursos Ltda passou 

a exercer a gestão de fundos, clubes e carteiras de clientes da Guide e da própria 

Guide Gestão, tendo as atividades segredadas e independentes, mantendo alto nivel 

técnico na prestação de serviços e diligencia em potencias conflitos de interesses. 



 

 

 

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas 

geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações: 

(Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos 

feeders, e não do fundo master) 

 

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

investidores qualificados e não qualificados) 

 

Dispensado do preenchimento, facultativo ao administrador. 

 

b. Número de investidores, dividido por:  

i. pessoas naturais 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) 

iii. instituições financeiras: 0 pessoas 

iv. entidades abertas de previdência complementar 

v. entidades fechadas de previdência complementar 

vi. regimes próprios de previdência social 

vii. seguradoras 

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil 

ix. clubes de investimento 

x. fundos de investimento 

xi. investidores não residentes 

 xii. outros (especificar) 

 

Dispensado do preenchimento, facultativo ao administrador. 

 

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

destinados a investidores qualificados e não qualificados). 

 

Total de R$ 283.784.316,86, sendo R$  36.267.129,35  para produtos destinados a 

investidores profissionais e R$  247.517.187,51  para produtos destinados a 

investidores não qualificados. 

 

d. Recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no 

exterior. 

 

 R$ 0,00 

 

e. Recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores 

clientes (não é necessário identificar os nomes). 

 

Dispensado do preenchimento, facultativo ao administrador. 

 



 

 

f. Recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: 

i. pessoas naturais  

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)  

iii. instituições financeiras  

iv. entidades abertas de previdência complementar  

v. entidades fechadas de previdência complementar  

vi. regimes próprios de previdência social  

vii. seguradoras  

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil 

ix. clubes de investimento  

x. fundos de investimento  

xi. investidores não residentes  

 xii. outros (especificar) 

 

Dispensado do preenchimento, facultativo ao administrador. 

 

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

 

a. ações 

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 

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 

j. derivativos (valor de mercado) 

k. outros valores mobiliários 

l. títulos públicos 

m.  outros ativos 

 

Dispensado do preenchimento, facultativo ao administrador. 

 

 

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores 

mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração 

fiduciária 

 

Para os fundos o gestor é a própria Guide Investimentos S/A Corretora de Valores e uma 

pessoa física que é parte relacionada. Para as carteiras administradas o gestor é uma PJ 

que possui uma longa parceria com a Guide Investimentos S/A Corretora de Valores. 

 



 

 

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

 

Não há. 

 

7. Grupo Econômico 

 

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

 

a.  Controladores diretos e indiretos 

b. Controladas e coligadas 

c. Participações da empresa em sociedades do grupo 

d. Participações de sociedades do grupo na empresa 

e. Sociedades sob controle comum 

 

 

BANCO 
INDUSVAL S.A 

GRUPO DE CONTROLE
Manoel Felix Cintra
Luiz Masagão
Jair Ribeiro
Roberto Rezende Barbosa
Antonio G. da Rocha
Maria Cecília Ciampolini
Afonso Hennel
ON = 67,0%, PN = 18,9%, TOTAL= 55,2%

BI&P 

COMÉRCIO 
DE CEREAIS

100%

VOGA 
(Investiment

Banking)
99,97%

INTERCAP 

INVESTIMENTOS
99,92%

BANCO 

INTERCAP
99,99%

DISTRIBUIDORA 

INTERCAP
100%

SERTRADING
17,73

BRASIL AGROSEC 
SECURITIZADORA

9,9%

GUIDE INVESTIMENTOS S.A 
CORRETORA DE VALORES 

96,14%

SIMPLIFIC III 

PARTICIPAÇÕES LTDA 

ALEXANDRE 

ATHERINO

2,49%

1,37% 

SIMPLIFIC II PARTICIPAÇÕES 

LTDA

99,9%

0,01%

0,01%

GUIDE GESTÃO DE 

RECURSOS LTDA

99,99%

GUIDE 

CONSULTORIA DE 
NEGÓCIOS LTDA

99,95%

SIMPLIFIC PAVARINI 

GESTÃO DE PATRIMÔNIO 
LTDA

99,99%

 
 

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. 

 

As informações no item 7.1 atendem esse item. 

 

8. Estrutura operacional e administrativa 

 

8.1. Descrever 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; 

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

suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões; 

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

 

A Guide Investimentos não possui comitês e/ou departamentos técnicos previstos em seu 

estatuto, porém, em observância ao disposto na Legislação em vigor, em especial, na Lei 

6.404/76, normas emitidas pelos órgãos reguladores e autorreguladores, possui uma 

estrutura administrativa composta por um Conselho de Administração, pela Diretoria e 

pelo Conselho Fiscal, sem prejuízo da Assembleia Geral, que é competente para 

deliberar sobre os assuntos que lhe são atribuídos pela Lei 6.404/76: 

 

Conselho de Administração 

 

O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) 

membros, que poderão ou não ser acionistas, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, 

com mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano como o período 

compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. 

 

O membro do Conselho de Administração não pode ter acesso a informações ou participar 

de reuniões de Conselho de Administração relacionadas a assuntos sobre os quais tenha 

ou represente interesse conflitante com os interesses da sociedade. 

 

O Conselho de Administração tem 1 (um) Presidente, eleito pela maioria dos votos dos 

presentes à Assembleia Geral que nomeou os membros do Conselho de Administração. 

 

Cabe ao Presidente do Conselho de Administração a coordenação das atividades do 

Conselho de Administração, o acompanhamento sistemático dos negócios sociais e a 

coordenação do planejamento estratégico da sociedade, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho de Administração. O Presidente do Conselho de 

Administração convocará e presidirá as reuniões do órgão e as Assembleias Gerais. 

 

O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente do Conselho de 

Administração ou por 2 (dois) Conselheiros conjuntamente.  

 

Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no 

respectivo livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.  

 

Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe sejam 

cometidas por lei ou pelo Estatuto Social: 

I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia; 

II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que 



 

 

a respeito dispuser o estatuto; 

III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 

companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 

quaisquer outros atos; 

IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou na hipótese prevista no 

artigo 132 da Lei 6.404/76; 

V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; 

VI- deliberar sobre a emissão de ações, observado o limite do capital autorizado;  

VIII- aprovar a outorga de opção de compra de ações aos administradores, empregados ou 

pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu controle, no 

limite do capital autorizado; 

IX – autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a 

prestação de garantias a obrigações de terceiros. 

 

Diretoria 

 

Ressalvadas as competências do Conselho de Administração, a sociedade é administrada 

por uma Diretoria constituída de, no mínimo, três e, no máximo, sete membros, sendo dois 

Diretores – Executivos e os demais Diretores sem denominação específica. 

 

O mandato dos Diretores será de dois anos, permitida a reeleição. 

 

Os Diretores tomarão posse mediante assinatura do termo respectivo no Livro de Atas de 

Reuniões de Diretoria e permanecerão em seus postos e no exercício regular de suas 

funções até serem substituídos por seus sucessores. 

 

A diretoria, dentro dos limites fixados por lei, pelas normas dos órgãos reguladores e 

autorreguladores e, pelo Estatuto, são investidos dos mais amplos e gerais poderes de 

gestão que possibilite o funcionamento normal da sociedade e podem praticar todos os 

atos jurídicos que criem, modifiquem ou extingam quaisquer direitos e obrigações. 

 

A Diretoria deliberará sempre, no mínimo, com metade de seus membros. 

 

As decisões da Diretoria são registradas em atas e transcritas no livro próprio, devendo as 

decisões destinadas a produzir efeitos perante terceiros ser arquivadas no Registro de 

Comércio e publicadas. 

 

A sociedade obrigar-se-á perante terceiros: a) pela assinatura de dois Diretores quaisquer; 

b) pela assinatura de um Diretor e um procurador; e c) pela assinatura de dois 

procuradores com poderes específicos. 

 

A nomeação de procuradores não excederá o prazo de um ano e conterá, sempre, 

especificadamente, os poderes atribuídos a cada nomeado. 

 



 

 

Nos pregões das bolsas de Valores, Futuros e Mercadorias e na intermediação de 

operações de câmbio, a sociedade será representada por um Diretor ou por um 

mandatário com poderes especiais, respeitadas as disposições legais aplicáveis. 

 

Assembleia Geral 

 

A Assembleia Geral, convocada de acordo com a lei e o Estatuto será instalada e presidida 

por qualquer dos Diretores-Executivos, que convidará um dos presentes para atuar como 

secretário. 

 

No caso de ausência de ambos os Diretores-Executivos, a Presidência da Assembleia 

Geral caberá ao Diretor sem denominação específica que venha a ser escolhido. 

 

A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á uma vez por ano, dentro dos quatro meses 

seguintes ao término do exercício social, sendo competente para deliberar sobre todas as 

matérias que lhe são privativas, nos termos da Lei 6.404/76. 

 

A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á uma vez por ano, dentro dos quatro meses 

seguintes ao término do exercício social, sendo competente para deliberar sobre todas as 

matérias que lhe são privativas, nos termos da Lei 6.404/76. 

 

Conselho Fiscal 

 

A Guide Investimentos terá um Conselho Fiscal composto por três membros efetivos e três 

suplentes, residentes no país e com nível universitário, com as atribuições previstas em lei. 

 

O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que os acionistas 

solicitarem sua instalação, devendo a respectiva Assembleia Geral eleger os membros e 

fixar sua remuneração. 

 

Ressaltamos que no ano de 2016 o Conselho Fiscal não foi instalado. 

 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da 

empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1 

 

As informações no item 8.1 são suficientes para demostrar a estrutura da Guide 

Investimentos. 

 

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 

 

 ITEM 8.4 ITEM 8.5 ITEM 8.6 ITEM 8.7 

Nome 
Paulo Masagão 

Ribeiro 

Alexandre 

Atherino 
Idem item 8.5 

Marcos Brum 

Amaral 

Idade 53 anos 55 anos Idem item 8.5 56 anos 

Profissão Engenheiro 
Engenheiro 

Mecânico 
Idem item 8.5 

Administrador de 

Empresas 

Cpf 050.988.698-11 049.956.938-58 Idem item 8.5 255.972.560-68 

Cargo Diretor 
Diretor 

Executivo 
Idem item 8.5 Diretor 

Data Da Posse 30/04/2015 30/04/2015 Idem item 8.5 30/04/2015 

Prazo Do Mandato 2 anos 2 anos Idem item 8.5 2 anos 

Outros Cargos Ou 

Funções 
N/A N/A Idem item 8.5 N/A 

 

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteira 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 

 

Paulo Masagão Ribeiro 

Engenharia Mecânica de Produção – Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo USP –1985. 

 Guide Investimentos S.A Corretora de Valores. 

Diretor – 2008-Atual. 

 Banco Indusval & Partners. 

Gerente Controladoria – 2002 a 2015. 

 Técnica Corretora Planejamento e Assessoria. 

Diretor Administrativo Financeiro – 1990 a 2002. 

 Manasa Madeireira Nacional S.A. 

Assessor da Presidência - 1986 a 1989. 



 

 

 

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; 

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. 

 

Alexandre Atherino 

Mestrado em Finanças Empresariais - Faculdade de Economia e Administração 

da Universidade de São Paulo – 1998; 

Pós-Graduação - Administração de Instituições Financeiras - Fundação Getúlio 

Vargas - RJ/ACREFI - 1984; 

Graduação – Engenharia Mecânica – Escola Politécnica da USP – 1983. 

 Guide Investimentos S.A Corretora de Valores. 

Diretor Executivo – Atual 

 Banco Fator S/A. 

Diretor de Planejamento – 2005 a 2008. 

 Fator S/A Corretora de Valores - Fator Doria Atherino S/A CV . 

Diretor Executivo – 1999 a 2008. 

 Doria & Atherino SA CCVM. 

Diretor - 1986 a 1999. 

 Doria & Atherino SA CCVM. 

Gerente de operações – 1984 a 1986. 

 Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA.  

Operador de pregão – 1983 a 1984. 

 

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. 



 

 

 

Trata-se da mesma pessoa indicada no 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 8.04, 

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. 

 

Marcos Brum Amaral 

Especialização - Master Business Administration - IBMEC – 1989; 

Graduação - Administração de Empresas - Faculdade Porto Alegrense de Ciências 

Contábeis e Administrativas – 1983. 

 Guide Investimentos S.A Corretora de Valores. 

Diretor – Atual. 

 Spinelli S.A Corretora de Valores. 

Diretor Operacional e Comercial - 2009 a 2012. 

 Fator S.A Corretora de Valores. 

Diretor Operacional BM&F (Estatutário) - 10/1996 a 09/2008. 

 São Paulo Corretora de Valores Ltda. 

Gestor de Clientes - 01/1991 a 07/1996. 

 GAP Commodities Mercantil Ltda. 

Diretor Técnico – 05/1990 a 01/1991. 

 Banco ABC Roma S.A. 

Gerente de Operações Especiais - 11/1989 a 05/1990. 

 Macrobanco Banco de Investimento S.A. 

Gerente de Operações Especiais - 07/1988 a 10/1989. 

 Banco Iochpe de Investimento S.A. 

Gerente de Operações - 05/1985 a 07/1988. 

 Citibank NA. 

Gerente Adjunto - 12/1982 a 04/1985. 

 Banco Iochpe de Investimento S.A. 

Operador da Mesa - 03/1981 a 11/1982. 

 Bruma representação Ltda. 

Sócio Gerente - 09/1978 a 12/1982. 

 Banrisul S.A Corretora de Câmbio e Valores LTDA. 



 

 

Auxiliar Administrativo - 03/1977 a 09/1978. 

 

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, 

incluindo: 

 

a. Quantidade de profissionais 

b. Natureza  das  atividades  desenvolvidas  pelos  seus integrantes 

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

 

Dispensado do preenchimento, facultativo ao administrador. 

 

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 

A área Compliance é institucional e é mantida por 7 profissionais, sendo 1 

Superintendente, 1 Gerente e 5 analistas. 

 

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes  

A área de Compliance atua em quarto vertentes são elas: 

Compliance: Aderência e adequação das áreas e procedimentos para atendimento 

das normas e regulamentações em vigor. 

Prevenção a lavagem de dinheiro/Combate ao Terrorismo e a Corrupção: Medidas 

internas para combater a lavagem de capitais, proveniente de atividades ilícitas. 

Monitorar operações para o combate à lavagem de dinheiro, terrorismo e corrupção. 

Controles Internos: São todos os planos, os métodos e as medidas coordenadas, 

adotadas pela instituição para salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e 

confiabilidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e fomentar 

o respeito e a obediência às regulamentações, as normas internas e as externas, às 

políticas estabelecidas, ao Código de Ética, bem como as melhores práticas do 

mercado. 

Risco Operacional: É a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, 

deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos 

externos. Assaltos, fraudes, descumprimento de prazos e obrigações, informações 

incorretas a clientes são alguns exemplos de risco operacional. O risco operacional 

inclui também o risco legal, associado à sanções em razão de descumprimento de 

dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades 

desenvolvidas pela Guide. 

 

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

A Guide possui  políticas de gerenciamento de riscos que garantem uma estrutura de 

controle compatível com as suas operações, seus produtos e serviços, além de ser 



 

 

capaz de mensurar a exposição aos riscos e garantir que estes sejam 

adequadamente gerenciados, identificados, analisados, controlados e reportados de 

maneira eficiente e eficaz. 

Essas políticas estão em conformidade com as estratégias da Instituição e legislação 

vigente, sendo revisadas anualmente e divulgadas a todos os funcionários, 

colaboradores e terceiros via sistema de intranet corporativa. 

Além de manter uma rotina de monitoramentos, com ferramentas desenvolvidas 

internamente, com o objetivo de garantir a aderência às normas legais, incluindo a 

fiscalização dos serviços prestados por terceiros . A área de Compliance é 

responsável pela realização dos testes de controle e o resultado é apresentado para a 

Diretoria executiva e para o Comitê de Compliance, com registro nos relatórios 

emitidos sobre o assunto. 

  

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

setor. 

A área de Compliance é independente da área de negócios e os ambientes são 

segregados. Temos o Comitê de Compliance que atua como fórum norteador e 

decisório para assuntos relevantes e um dos objetivos é estabelecer políticas e regras 

operacionais, assim como definir e avaliar a efetividade das estratégias para difusão 

da cultura de controles internos, mitigação de riscos e adequação às normas legais, 

este comitê se reúne mensalmente. O Comitê de Compliance possui como 

atribuições: a avaliação da efetividade e conformidade dos sistemas de controles 

internos da Guide, bem como acompanhamento sistemático das atividades 

relacionadas com o sistema de controles internos; o encaminhamento a novas 

implementações regulamentares, visando à aderência e melhores práticas de 

mercado; o esclarecimento de eventuais dúvidas pertinentes à prevenção a lavagem 

de dinheiro; a recomendação à Diretoria da Instituição, correção ou aprimoramento de 

políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições; a 

apreciação dos relatórios emitidos pelos órgãos reguladores e auditorias interna e 

externa no tocante às deficiências dos controles internos e respectivas providências 

das áreas envolvidas; o acompanhamento das políticas, procedimentos, 

responsabilidades e definições pertinentes à estrutura de gestão do risco operacional; 

a avaliação quanto à implementação das recomendações de melhorias nos controles 

internos pelos gestores; a certificação da conformidade de procedimentos com as 

normas, regulamentos e leis aplicáveis; a aprovação semestral do relatório de 

Controles Internos; e a aprovação anual do relatório de Risco Operacional. Deriva 

deste comitê o Subcomitê de Ética, um fórum norteador para assuntos pertinentes ao 

código de ética, entre eles a manutenção do código, treinamentos, infrações, ações e 

comunicações. 

 

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

incluindo: 

 

a. Quantidade de profissionais 



 

 

A área de Gestão de Riscos está subordinada à Superintendência de Controladoria, 

Contabilidade e Riscos, representada pelo Sr. Daniel Joaquim Diaz de Encarnación e 

conta com a colaboração de 7 profissionais: 1 Gerente de Risco Institucional, 1 Gerente 

de Risco – Corretora, 1 Analista Sênior, 2 Analistas Pleno, 1 Analista Junior e 1 

Estagiário. 

 

b. Natureza das  atividades  desenvolvidas  pelos  seus  integrantes 

 

As atividades desenvolvidas pela estrutura de gestão de riscos são compatíveis com as 

operações, produtos e serviços, e é capaz de mensurar a exposição aos riscos e 

garantir que estes sejam adequadamente gerenciados, identificados, analisados, 

controlados e reportados de maneira eficiente à Diretoria.  

 

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

Os sistemas utilizados pela área para a gestão de riscos são: Mitra (cálculo de risco e 

testes de estresse), Sisfinance (monitoramento on line dos clientes), Valemobi 

(ferramenta de risco pré).  Os sistemas são atualizados automaticamente via interfaces 

disponibilizadas em diretório especifico, antes da abertura do mercado. A área monitora 

diariamente as posições de seus clientes e carteiras e elabora reportes à Diretoria e 

demais áreas de interesse.  

 

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

setor. 

A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos está em conformidade com as 

práticas de governança corporativa da Instituição e encontra-se totalmente segregada 

de quaisquer áreas que possam influenciar seus resultados e análises. 

 

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 

26 profissionais nas atividades de processamento, Cadastro:,  Risco, Jurídico,  

Custódia e Conta Corrente. 

 

b. Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 

Os fundos, clubes e carteiras adminstradas são processados diariamente no sistema 

Britech. O processo é composto pelas seguintes etapas: (i) importação das cotações 

dos ativos dos fundos ou carteiras e dos ativos que não tem cotação informado pelo 

mercado importação das informações da área de risco; (ii) importação das operações 

realizadas pelos fundos ou carteiras; (iii) importação das operações realizadas pelos 

cotistas dos fundos e das carteiras; (iv) cálculo dos fundos ou carteiras; (v) informar a 

área de conta corrente sobre o pagamento de resgates; (vi) conciliação dos ativos dos 

fundos e carteiras com a área de custódia; (vii) informar à CVM e Anbima as 



 

 

informações diárias obrigatórias. 

 

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

atividade. 

O responsável pela área é a superintendente Bartira Rugai que atua há mais de 20 

anos no mercado operacional de produtos de investimentos, tendo experiência em 

processos de administração fiduciária e controladoria de fundos, clubes e carteiras. 

  

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

fundos de investimento, incluindo: 

 

a. Quantidade de profissionais 

71 assessores comerciais da Guide e prestadores de serviços externos 

 

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

Atividade comercial de distribuição de ativos financeiros. 

 

c. Programa de treinamento dos profissionais envolvidos na  distribuição de cotas 

Todos os profissionais envolvidos na distribuição de cotas de fundos de investimentos 

passaram por treinamentos internos de prevenção a lavagem de dinheiro, controles 

internos e código de ética. Nossos profissionais são especialistas, certificados ou 

estão em processo de Certificação Profissional ANBIMA (CPA-20). 

 

d. Infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos  equipamentos e 

serviços utilizados na distribuição. 

A distribuição de fundos é feita de forma totalmente eletrônica através de nossos 

canais de comunicação com o cliente via internet e aparelhos mobile. Além disso, a 

instituição dispõe de sistemas de gravação de voz e monitoramento das ordens e 

informações prestadas aos clientes. 

 

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

As informações são disponibilizadas em nosso site e através de nossos canais 

eletrônicos. Quanto às rotinas e procedimentos envolvidos, elas seguem os 

parâmetros operacionais definidos para a atividade e descritos em nosso manual de 

procedimentos internos. 

 

 

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. 

 

Taxa de Administração. 

 

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 

 

Dispensado do preenchimento, facultativo ao administrador. 

 

10.  Regras, procedimentos e controles internos 

 

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

serviços 

 

A Instituição possui Politica e Procedimento específico com critérios relativos à aquisição 

de bens e contratação de serviços, o qual é revisado anualmente, a qual prevê que: 

Fornecedores serão escolhidos por seu mérito quanto a preço, qualidade, idoneidade, 

prazo de entrega dos produtos e serviços, independentemente de serem ou não clientes. 

Todos os colaboradores da Instituição no exercício de suas funções devem observar o 

quanto preconizado no item “Relacionamento com Fornecedores” do Código de Ética, 

referente à contratação de fornecedores e estar atentos à ocorrência de situações de 

conflito de interesse. Tais situações deverão ser encaminhadas aos responsáveis, 

conforme definido no item “Relacionamento com Fornecedores” do Código de Ética. 

Aquisição / Contratação de Bens e Serviços relativas a consumo, aquisição de bens 

ou contratação de serviços devem se basear em análises da relação custo x benefício 

compensar com segurança, os custos envolvidos. 

Contratação de Prestador (es) de Serviço(s) acima de R$ 10.000 será necessário 

apresentação de proposta. Há a necessidade de obter a aprovação / assinatura da 

Gerência ou Superintendência do departamento para as contratações que estiverem 

orçadas e dentro das alçadas competentes. 

Para as contratações que não estiverem orçadas é necessário obter a aprovação, 

conforme alçadas definidas na Política de Alçadas e Limites disponível na intranet. 

Exceções devem ser aprovadas pelo Diretor Superintendente. 

Além disso, para todos fornecedores e prestadores de serviços contratados, há 

necessidade de assinarem um Termo de Confidencialidade para evitar vazamento de 

informação de forma seletiva e uso de informação privilegiada, salve casos de contratos 



 

 

que já possuem cláusula de confidencialidade.  

 

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

monitorados e minimizados. 

 

Dispensado do preenchimento, facultativo ao administrador. 

 

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

de presentes, cursos, viagens etc. 

 

A Guide possui a Politica de Conduta Pessoal, a qual veda o recebimento de presentes, 

vantagens pecuniárias ou materiais, de quem quer que seja, que possam representar 

relacionamento impróprio ou em prejuízo financeiro ou de reputação para a Guide. 

 

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

recuperação de desastres adotados. 

 

O Grupo BI&P possui um plano de Continuidade de Negócios, conforme procedimento 

publicado na Intranet da empresa, revisado anualmente, contendo um conjunto de 

estratégias e planos de ação desenvolvidos de forma a garantir que os principais serviços 

sejam mantidos em caso de eventual ocorrência de indisponibilidade temporária ou 

desastre. 

O PCN possui a relação dos responsáveis pelo plano, gestores envolvidos, colaboradores 

credenciados, processos críticos, além dos sistemas e recursos que suportam tais 

processos. 

Além disso, o plano prevê ações para os seguintes cenários: 

1. Indisponibilidade - Acesso Site: Este incidente se dá, quando o acesso físico às 

dependências de um dos sites está totalmente indisponível, quando há interdição 

durante, ou antes, de iniciar as atividades impossibilitando a entrada/saída de forma 

normal ou especial.  

2. Indisponibilidade - Desastre Site: Este incidente se dá, quando um dos sites tem sua 

infraestrutura comprometida (falta de energia elétrica/ falha nos links de dados). 

3. Indisponibilidade – Desastre Data Center: Este incidente se dá, quando há 

indisponibilidade do Data Center principal. 

Os testes anuais foram realizados recentemente e todas as evidências foram geradas de 

modo a atender os órgãos reguladores. 

 

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

de liquidez das carteiras de valores mobiliários. 

 

Como política, a instituição segue o regulamento de cada fundo (para fundos abertos) e o 

mandato de cada carteira definido de acordo com o perfil de cada cliente (para fundos e 

mandatos exclusivos). Definida a liquidez necessária de cada carteira, é monitorado 

diariamente se os ativos do portfólio estão enquadrados naquele mandato. Caso haja 



 

 

desenquadramento, o gestor é notificado, devendo enquadrar a carteira dentro da liquidez 

exigida. 

 

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. 

 

A Guide exige o preenchimento de Ficha Cadastral Completa com o objetivo de  coletar o 

máximo de informações pessoais e financeiras sobre o cliente prospectado. A Guide não 

aceita movimentação sem cadastro prévio. Se houver resistência do cliente em prover 

informações pertinentes para iniciar o relacionamento, o cadastro não será efetivado. Faz 

parte do kit cadastral o preenchimento do formulário “Perfil do Investidor”, com o objetivo 

de avaliar o perfil de risco do cliente, para verificação e adequação de produtos, serviços 

e operações ao perfil do cliente. 

Para combater o crime de lavagem de capitais, terrorismo e corrupção a Instituição 

dispõe de um programa de Compliance robusto. A área de Compliance é responsável por 

verificar as informações prestadas pelo cliente, por meio de Softwares e fontes públicas, 

qualquer notícia desabonadora, listas restritivas nacionais e internacionais, PEP’s, entre 

outros. Também é responsabilidade da área preparar dossiês para possível comunicação 

ao COAF e outros órgãos que regulam a atividade. 

Em atendimento à legislação, a Instituição dissemina e treina anualmente todos os 

colaboradores em relação ao tema. 

As operações são monitoradas pela área de Compliance, que é totalmente independente 

da estrutura de negócios. Segue um breve descritivo das atividades de Prevenção: 

Todas as contas novas e renovação passam pelo autenticador de dados, as informações 

que não forem validadas são avaliadas pontualmente. A abertura/renovação da conta só 

prossegue com o parecer de Compliance; 

O crédito em conta corrente deve ser realizada através de cheque nominal ou TED de 

origem do próprio cliente. O resgate deve ser sempre na conta de origem do cliente. Não 

aceitamos movimentação em espécie; Além do monitoramento realizado pelo 

Compliance, com foco nos requisitos exigidos na ICVM nº 301. 

 

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 

 

https://www.guideinvestimentos.com.br/regras-de-legislacao 

 

11. Contingências 

(A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na 

administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades) 

 

https://www.guideinvestimentos.com.br/regras-de-legislacao


 

 

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; 

b. Valores, bens ou direitos envolvidos. 

É oportuno salientar que a Guide Investimentos está sujeita a processos na esfera judicial 

e administrativa, relacionados com questões regulatórias, fiscais, trabalhistas, 

previdenciárias e cíveis. Determinamos a probabilidade de quaisquer julgamentos ou 

resultados serem desfavoráveis nessas questões, assim como do intervalo provável de 

perdas. A determinação da provisão necessária para essas contingências é feita após 

análise cuidadosa de cada ação, de acordo com a opinião de advogados. Contabilizamos 

provisões para contingências somente quando acreditamos que é provável a perda nos 

processos judiciais, e em casos em que já tenha sido proferida sentença. As provisões 

requeridas para essas contingências podem sofrer alterações no futuro devido a mudanças 

relacionadas com o andamento de cada ação ou mudanças na abordagem, como a 

determinação de alteração na estratégia de condução de acordos nesses processos.  

 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16327.000.967/2010-29 

Data de Instauração: Setembro/2010 

Órgão Julgador: CARF 

Partes do Processo: Receita Federal do Brasil x Guide Investimentos S.A 

Corretora de Valores 

Valor: R$ 18.000.000,00 

Objeto: Questionamento relativo à incidência de IRPJ e CSLL sobre 

atualização, em conta de Reservas, dos títulos patrimoniais da BM&F S.A. e 

da Bovespa S.A., quando da desmutualização no valor de R$16,5 milhões na 

Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Questionamento relativo à 

incidência de PIS e COFINS quando da venda de ações BM&F Bovespa S.A., 

oriunda de conversão de ações da CBLC, no valor de R$1,5 milhão na 

Corretora. Atualmente o processo encontra-se pendente de decisão recursal 

pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. A relevância do 

processo dá-se por conta dos valores envolvidos. 

Chances de Perda: Possível 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCESSO SANCIONADOR CVM Nº 0029/2000 

Processo sancionador instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, para apurar eventual inobservância do dever de informar possível 

quebra do dever de sigilo, relativamente à oferta pública de compra de ações 

das companhias Brasmotor S.A. e da Multibrás S.A. 

A CVM reconheceu a prescrição da ação punitiva no que se refere à Indusval 

International Bank Ltd. e Sr. Carlos Ciampolini. Os autos estão no Conselho de 

Recursos do Sistema Financeiro Nacional para julgamento dos recursos 

apresentados pelas outras partes.  

 

 

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 

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:  

 

a. Principais fatos, 

b. Valores, bens ou direitos envolvidos 

 

Como se infere pelas informações abaixo, desde 2009 a Guide Investimentos não sofreu 

mais nenhum Processo Administrativo Sancionador instaurado pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM e não há condenações judiciais ou arbitrais transitadas em julgado, 

prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCESSO SANCIONADOR CVM Nº 0003/1995 

Processo sancionador instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, para apurar eventual existência de práticas não equitativas e de 

manipulação de preços ocorridas em negócios realizados em bolsa de valores, 

no período de janeiro a julho de 1993. 

A Indusval S/A CTVM pagou uma multa pela não observância de prioridade na 

execução de ordem e foi absolvida das demais acusações. O processo foi 

extinto em 24/09/2012.  

 

PROCESSO SANCIONADOR CVM Nº SP 2000/0320 

Processo sancionador instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, para apurar eventual realização de operações de clientes sem as 

informações cadastrais mínimas. 

Em 19/03/2002, o órgão colegiado da CVM absolveu a Indusval S/A Corretora 

de Títulos e Valores Mobiliários e seu diretor Carlos Ciampolini. 

 

 

PROCESSO SANCIONADOR CVM Nº 0009/2004 

Processo sancionador instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, para apurar eventual ocorrência de irregularidades relacionadas a 

negócios realizados no mercado futuro de dólar, no período de 01/10/2002 a 

30/09/2003. 

As partes receberam uma advertência e processo encerrado em 19/09/2014. 

 

 

PROCESSO SANCIONADOR CVM Nº 0014/2006 

Processo sancionador instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, para apurar eventual ocorrência de irregularidades em negócios 

realizados pela REAL GRANDEZA - Fundação de Previdência e Assistência 

Social, nos mercados à vista e de opções, na Bolsa de Valores do Rio de 

Janeiro e na Bolsa de Valores de São Paulo. 

Diante da ausência de elementos suficientes para comprovar as supostas 

irregularidades, o processo encerrado em 23/12/2014, sem a imposição de 

qualquer sanção às partes. 

 

 

 

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, 

b. Valores, bens ou direitos envolvidos. 

 

Não há. 

 

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando: 

 

a. que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições 

financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco 

Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC  

 

b. que não foi condenado 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. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de 

decisão judicial e administrativa 

 

d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito  

 

e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade 

administradora de mercado organizado. 

 

f. que não tem contra si títulos levados a protesto. 

 

g. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade 

sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar – PREVIC. 

  

h. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos 

pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC. 

 

A Guide informa que a declaração requerida no item 12, foi assinada pelo Diretor 

responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, está arquivada na 

empresa.  

 



 

 

GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES (“Guide”), com sede na 

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, nº 356, 7º andar, CEP 

01014-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 65.913.436/0001-17, vem apresentar:  

 

ANEXO 15-II 

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 

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

 

 Gestor de Recursos 

 

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário 

 

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 

 

A Guide informa que as declarações requeridas no item 1, foram assinadas pelos Diretores 

responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela implementação 

e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos, estão arquivadas na 

empresa.  

 

 

2. Histórico da empresa 

 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa 

 

Em 1967, foi constituída a Indusval Corretora de Títulos de Valores Mobiliários S.A. 

("Indusval Corretora") contando com os parceiros Banco BI&P e o Fundo de Private Equity 

Warburg Pincus. 

Em 2013, sem deixar de lado a experiência e tradição, a Indusval Corretora passou por 

uma reformulação de estratégia e marca, e se relançou como Guide Investimentos S/A 

Corretora de Valores ("Guide").  

A nova fase acrescenta às atividades da Guide uma plataforma de investimentos de 

arquitetura aberta com o intuito de oferecer aos clientes Pessoa Física e Jurídica uma 

assessoria completa na gestão de seus investimentos. 

Em 2014, em linha com a nova estratégia, foi adquirida a carteira de clientes da Omar 



 

 

Camargo Investimentos e da Geraldo Corrêa Corretora de Valores. 

No mês de março de 2015, foi finalizada a aquisição da carteira da Corretora SLW, que 

agregou ao portfolio da Guide 7 mil clientes pessoas físicas e 50 clientes institucionais. Em 

maio, foi adquirida a operação de gestão de recursos de terceiros (wealth management) da 

Simplific, no Rio de Janeiro. Com a transação, foi absorvida pela Guide  uma carteira de 

400 clientes, com ativos que chegam a R$ 500 milhões. 

Em maio de 2016, a Guide expandiu sua filial em Belo Horizonte através da absorção da 

carteira da corretora mineira H.H. Picchioni. E em agosto, lançou a Guide Life, seu braço 

de negócios dedicado ao planejamento familiar. 

 

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 

Em 2012, a Guide Investimentos deixou de ser uma subsidiária integral para se tornar 

uma sociedade plural e social com o ingresso do acionista e diretor, Alexandre 

Atherino. Em 2015, a Guide adquiriu a Simplific Pavarini Gestão de Recursos Ltda, 

atual Guide Gestão de Recursos Ltda., e a Simplific Pavarini Gestão de Patrimônio 

Ltda. 

Em 2016, a Simplific III Participações LTDA ingressou no quadro societário da Guide 

Investimentos, que passou a ter a seguinte composição societária: 

 

Sócios CPF / CNPJ % Participação 

BANCO INDUSVAL S/A 61.024.352/0001-71 96,31% 

SIMPLIFIC III PART. LTDA 19.453.830/0001-00 2.49% 

ALEXANDRE ATHERINO 049.956.938-58 1,21% 

 

b. Escopo das atividades 

Em relação às atividades da Guide, não houve mudanças relevantes nos últimos 5 

anos. 

 

c. Recursos humanos e computacionais 

Foram realizados investimentos em contratação e treinamento de profissionais. 

 

d. Regras, políticas, procedimentos e controles internos 

O conglomerado financeiro em que a Guide está inserida possui Politicas, 

Procedimentos e Códigos de Conduta que são revisados anualmente. As politicas 

internas visam atender as legislações vigentes e são disponíveis para todos os 

colaboradores, através da Intranet. Nos últimos 5 anos, não houve mudanças 

relavantes nas Políticas, Procedimentos e Controles Internos da Guide.  

 



 

 

3. Recursos Humanos 

(A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na 

administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades) 

 

a. Número de sócios:  

3 sócios, conforme descrito no item 7.1 acerca do grupo econômico da instituição. 

 

b. Número de empregados 

2 empregados 

 

c. Número de terceirizados 

0 terceirizado 

 

d. Lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores 

de carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou 

empregados da empresa 

 

Senhores (a): 

PAULO MASAGÃO RIBEIRO – CPF. 050.988-698-11; 

ALINE LEITE SAN LEE SUN – CPF. 016.793.197-01 

CARLOS ANDRÉ MULLER PERPETUO – CPF. 00873885708 

 

4. Auditores 

 

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

 

a. nome empresarial 

 PricewaterhouseCoopers 

 

b. data de contratação dos serviços 

 05 de Maio de 2016 

 

c. descrição dos serviços contratados 

Auditoria das Demonstrações Financeiras para o ano de 2016. Audita o Sistema de 

Controles Internos. 

 

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 

 



 

 

A referida receita representa cerca de 88% do total de custos e investimentos. Ou 

seja, não é suficiente para cobri-los. 

 

Área de Fundos, Clubes e Adm. de Carteiras - 

Custo anual estimado 

Pessoal..................................... 259.572,91 

Sistemas................................... 276.141,04 

Total 535.713,95 

  Receita (2016)   

Adm. de Clubes......................... 326.889,44 

Adm. de Fundos........................ 146.075,13 

Total 472.964,57 

  Relação Custo/Receita................. 88,29% 

 

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) 

O patrimônio é maior que R$ 300.000,00 e representa aproximadamente 16% do total 

de recursos sob administração. 

PL Guide...........................................................................     37.469.542,77  

  Recursos Financeiros Sob Administração...........................    241.030.704,26  

  Relação PL/Recursos Sob Administração 15,55% 

 

 

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

Instrução4 

 

Dispensado do preenchimento, facultativo ao gestor de recursos. 

 

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.) 

Gestão discricionária. 

 

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.) 

 São geridos Fundos de Investimentos, Clubes de Investimento e Carteiras          

Administradas. 

 

c. Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão 

 Títulos de renda fixa, cotas de fundos, ações e derivativos. 

 

d. Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja 

administrador ou gestor 

 

Sim. 

 

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 Guide é uma corretora de valores mobiliários que além de prestar serviços de 

administração fiduciária e gestão de carteiras realiza a intermediação de títulos e 

valores mobiliários, sendo este o principal potencial conflito de interesses identificado 

em relação às atividades da Guide. 

As demais empresas pertencentes ao conglomerado financeiro do Banco Indusval 

&Partners podem estar envolvidas em outras atividades, tais como, assessoria em 

operações de fusões e aquisições de empresas e emissão de ativos, negociações e 

análises, que podem ocasionar eventuais conflitos de interesses com as atividades 

desenvolvidas pela Guide. 

Como parte do gerenciamento dos conflitos de interesses existentes, as áreas de 

negócios encontram-se segregadas das áreas de controles independentes, seguindo 

as regras de segregação de ambientes físico e lógico, em conformidade com a 

regulamentação aplicável de forma a mitigar potenciais situações de conflito de 

interesse. 

 

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 Guide é controladora da Guide Gestão de Recursos Ltda (antiga Simplific Pavarini 

Gestão de Recursos Ltda). A partir de 2016, a Guide Gestão de Recursos Ltda passou 

a exercer a gestão de fundos, clubes e carteiras de clientes da Guide e da própria 

Guide Gestão, tendo as atividades segredadas e independentes, mantendo alto nivel 

técnico na prestação de serviços e diligencia em potencias conflitos de interesses. 

 



 

 

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas 

geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações: 

(Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos 

feeders, e não do fundo master) 

 

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

investidores qualificados e não qualificados) 

Total de 177 clientes, sendo 7 para produtos destinados investidores profissionais e 170 

para produtos destinados a investidores gerais. 

 

b. número de investidores, dividido por:  

i. pessoas naturais:  

173  

 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 

4 

 

iii. instituições financeiras: 

0  

 

iv. entidades abertas de previdência complementar: 

0 

 

v. entidades fechadas de previdência complementar: 

0 

 

vi. regimes próprios de previdência social: 

0 

 

vii. seguradoras: 

0 

 

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 

0 

 

ix. clubes de investimento: 

0 

 

x. fundos de investimento: 

0 

 

xi. investidores não residentes: 

0 

 



 

 

 xii. outros (especificar): 

0 

 

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

destinados a investidores qualificados e não qualificados). 

Total de 97.941.720,95 , sendo  29.251.895,95 para produtos destinados a 

investidores profissionais e  68.689.825,00 para produtos destinados a investidores 

gerais. 

 

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no 

exterior. 

 R$ 0,00 

 

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

clientes (não é necessário identificar os nomes). 

Os valores são:  1º) 12426398,95   2º) 8649194,68   3º) 5814923,86   4º) 5814826,61   

5º) 4903692,79   6º) 3736307,43   7º) 3681010,17   8º) 2267284,65   9º) 1833868,81   

10º) 1753353,51 

 

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: 

i. pessoas naturais: 

R$ 85.874.280,87 

 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) 

R$ 12.067.440,08 

 

iii. instituições financeiras 

R$ 0,00 

 

iv. entidades abertas de previdência complementar 

R$ 0,00 

 

v. entidades fechadas de previdência complementar 

R$ 0,00 

 

vi. regimes próprios de previdência social 

R$ 0,00 

 

vii. seguradoras 

R$ 0,00 

 

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil 

R$ 0,00 

 



 

 

ix. clubes de investimento 

R$ 0,00 

 

x. fundos de investimento 

R$ 0,00 

 

xi. investidores não residentes 

R$ 0,00 

 

 xii. outros (especificar) 

R$ 0,00 

 

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

 

a. ações 

R$ 6.620.287,31 

 

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

financeiras. 

R$ 962.298,75 

 

c. títulos  de  renda  fixa  emitidos  por  pessoas  jurídicas  financeiras 

R$ 3.250.974,51 

 

d. cotas de fundos de investimento em ações 

R$ 4.067.260,01 

 

e. cotas de fundos de investimento em participações 

R$ 13.862.653,05 

 

f. cotas de fundos de investimento imobiliário  

R$ 0,00 

 

g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios 

R$ 0,00 

 

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa 

R$ 0,00 

 

i. cotas de outros fundos de investimento 

R$ 57.447.365,61 

 

j. derivativos (valor de mercado) 

R$ 0:00 



 

 

 

k. outros valores mobiliários  

R$ 0:00 

 

l. títulos públicos 

R$ 11.460.178,37 

 

m.  outros ativos  

R$ 298.169,26 

 

 

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores 

mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração 

fiduciária. 

 

Dispensado do preenchimento, facultativo ao gestor de recursos. 

 

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes. 

 

Não há. 

 

7. Grupo Econômico 

 

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

 

a.  controladores diretos e indiretos 

b. controladas e coligadas 

c. participações da empresa em sociedades do grupo 

d. participações de sociedades do grupo na empresa 

e. sociedades sob controle comum 

 



 

 

BANCO 
INDUSVAL S.A 

GRUPO DE CONTROLE
Manoel Felix Cintra
Luiz Masagão
Jair Ribeiro
Roberto Rezende Barbosa
Antonio G. da Rocha
Maria Cecília Ciampolini
Afonso Hennel
ON = 67,0%, PN = 18,9%, TOTAL= 55,2%

BI&P 

COMÉRCIO 
DE CEREAIS

100%

VOGA 
(Investiment

Banking)
99,97%

INTERCAP 

INVESTIMENTOS
99,92%

BANCO 

INTERCAP
99,99%

DISTRIBUIDORA 

INTERCAP
100%

SERTRADING
17,73

BRASIL AGROSEC 
SECURITIZADORA

9,9%

GUIDE INVESTIMENTOS S.A 
CORRETORA DE VALORES 

96,14%

SIMPLIFIC III 

PARTICIPAÇÕES LTDA 

ALEXANDRE 

ATHERINO

2,49%

1,37% 

SIMPLIFIC II PARTICIPAÇÕES 

LTDA

99,9%

0,01%

0,01%

GUIDE GESTÃO DE 

RECURSOS LTDA

99,99%

GUIDE 

CONSULTORIA DE 
NEGÓCIOS LTDA

99,95%

SIMPLIFIC PAVARINI 

GESTÃO DE PATRIMÔNIO 
LTDA

99,99%

 
 

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 

 

As informações no item 7.1 atendem esse item. 

 

8. Estrutura operacional e administrativa 

 

8.1. Descrever 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; 

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

suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões; 

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

 

A Guide Investimentos não possui comitês e/ou departamentos técnicos previstos em seu 

estatuto, porém, em observância ao disposto na Legislação em vigor, em especial, na Lei 

6.404/76, normas emitidas pelos órgãos reguladores e autorreguladores, possui uma 

estrutura administrativa composta por um Conselho de Administração, pela Diretoria e 

pelo Conselho Fiscal, sem prejuízo da Assembleia Geral, que é competente para 



 

 

deliberar sobre os assuntos que lhe são atribuídos pela Lei 6.404/76: 

 

Conselho de Administração 

 

O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) 

membros, que poderão ou não ser acionistas, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, 

com mandato unificado de 2 (dois) anos, considerando-se cada ano como o período 

compreendido entre 2 (duas) Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. 

 

O membro do Conselho de Administração não pode ter acesso a informações ou participar 

de reuniões de Conselho de Administração relacionadas a assuntos sobre os quais tenha 

ou represente interesse conflitante com os interesses da sociedade. 

 

O Conselho de Administração tem 1 (um) Presidente, eleito pela maioria dos votos dos 

presentes à Assembleia Geral que nomeou os membros do Conselho de Administração. 

 

Cabe ao Presidente do Conselho de Administração a coordenação das atividades do 

Conselho de Administração, o acompanhamento sistemático dos negócios sociais e a 

coordenação do planejamento estratégico da sociedade, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho de Administração. O Presidente do Conselho de 

Administração convocará e presidirá as reuniões do órgão e as Assembleias Gerais. 

 

O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano e, 

extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente do Conselho de 

Administração ou por 2 (dois) Conselheiros conjuntamente.  

 

Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no 

respectivo livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.  

 

Compete ao Conselho de Administração, além de outras atribuições que lhe sejam 

cometidas por lei ou pelo Estatuto Social: 

I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia; 

II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o que 

a respeito dispuser o estatuto; 

III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da 

companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e 

quaisquer outros atos; 

IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou na hipótese prevista no 

artigo 132 da Lei 6.404/76; 

V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria; 

VI- deliberar sobre a emissão de ações, observado o limite do capital autorizado;  

VIII- aprovar a outorga de opção de compra de ações aos administradores, empregados ou 

pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu controle, no 

limite do capital autorizado; 



 

 

IX – autorizar a alienação de bens do ativo não circulante, a constituição de ônus reais e a 

prestação de garantias a obrigações de terceiros. 

 

Diretoria 

 

Ressalvadas as competências do Conselho de Administração, a sociedade é administrada 

por uma Diretoria constituída de, no mínimo, três e, no máximo, sete membros, sendo dois 

Diretores – Executivos e os demais Diretores sem denominação específica. 

 

O mandato dos Diretores será de dois anos, permitida a reeleição. 

 

Os Diretores tomarão posse mediante assinatura do termo respectivo no Livro de Atas de 

Reuniões de Diretoria e permanecerão em seus postos e no exercício regular de suas 

funções até serem substituídos por seus sucessores. 

 

A diretoria, dentro dos limites fixados por lei, pelas normas dos órgãos reguladores e 

autorreguladores e, pelo Estatuto, são investidos dos mais amplos e gerais poderes de 

gestão que possibilite o funcionamento normal da sociedade e podem praticar todos os 

atos jurídicos que criem, modifiquem ou extingam quaisquer direitos e obrigações. 

 

A Diretoria deliberará sempre, no mínimo, com metade de seus membros. 

 

As decisões da Diretoria são registradas em atas e transcritas no livro próprio, devendo as 

decisões destinadas a produzir efeitos perante terceiros ser arquivadas no Registro de 

Comércio e publicadas. 

 

A sociedade obrigar-se-á perante terceiros: a) pela assinatura de dois Diretores quaisquer; 

b) pela assinatura de um Diretor e um procurador; e c) pela assinatura de dois 

procuradores com poderes específicos. 

 

A nomeação de procuradores não excederá o prazo de um ano e conterá, sempre, 

especificadamente, os poderes atribuídos a cada nomeado. 

 

Nos pregões das bolsas de Valores, Futuros e Mercadorias e na intermediação de 

operações de câmbio, a sociedade será representada por um Diretor ou por um 

mandatário com poderes especiais, respeitadas as disposições legais aplicáveis. 

 

Assembleia Geral 

 

A Assembleia Geral, convocada de acordo com a lei e o Estatuto será instalada e presidida 

por qualquer dos Diretores-Executivos, que convidará um dos presentes para atuar como 

secretário. 

 

No caso de ausência de ambos os Diretores-Executivos, a Presidência da Assembleia 



 

 

Geral caberá ao Diretor sem denominação específica que venha a ser escolhido. 

 

A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á uma vez por ano, dentro dos quatro meses 

seguintes ao término do exercício social, sendo competente para deliberar sobre todas as 

matérias que lhe são privativas, nos termos da Lei 6.404/76. 

 

A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á uma vez por ano, dentro dos quatro meses 

seguintes ao término do exercício social, sendo competente para deliberar sobre todas as 

matérias que lhe são privativas, nos termos da Lei 6.404/76. 

 

Conselho Fiscal 

 

A Guide Investimentos terá um Conselho Fiscal composto por três membros efetivos e três 

suplentes, residentes no país e com nível universitário, com as atribuições previstas em lei. 

 

O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que os acionistas 

solicitarem sua instalação, devendo a respectiva Assembleia Geral eleger os membros e 

fixar sua remuneração. 

 

Ressaltamos que no ano de 2016 o Conselho Fiscal não foi instalado. 

 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da 

empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1 

 

As informações no item 8.1 são suficientes para demostrar a estrutura da Guide 

Investimentos. 

 

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 

 

 

 

 

 



 

 

 ITEM 8.4 ITEM 8.5 ITEM 8.6 ITEM 8.7 

Nome 
Aline Leite San 

Lee Sun 

Alexandre 

Atherino 
Idem item 8.5 

Marcos Brum 

Amaral 

Idade 43 anos 55 anos Idem item 8.5 56 anos 

Profissão Economista 
Engenheiro 

Mecânico 
Idem item 8.5 

Administrador de 

Empresas 

Cpf 016.793.197-01 049.956.938-58 Idem item 8.5 255.972.560-68 

Cargo Diretora 
Diretor 

Executivo 
Idem item 8.5 Diretor 

Data Da Posse 28/10/2016 30/04/2015 Idem item 8.5 30/04/2015 

Prazo Do Mandato 2 anos 2 anos Idem item 8.5 2 anos 

Outros Cargos Ou 

Funções 
N/A N/A Idem item 8.5 N/A 

 

 

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteira 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 

 

Aline Leite San Lee Sun 

Certificate of Special Studies in Administration and Management CSS - Harvard 

University – 1999 

Graduação - Ciências Econômicas - Pontifícia Universidade Católica – PUC-RJ 

1995 

 Guide Investimentos S.A Corretora de Valores. 

Diretora Executiva – Atual 

 Pacífico Gestão de Recursos  

Sócia – 2011 a 2013 

 Itaú Unibanco Asset Management 

Superintendente de Investimentos - Fund of Funds e Distribuição Private – 

2009 à 2010 

 Unibanco Asset Management 

Superintendente de Investimentos - Fund of Funds e Distribuição Private – 

2004 à 2009 

 Bankboston 

Senior Product Manager – BankBoston Asset Management - 2000 à 2002 



 

 

Senior Product Manager – WMS (Wealth Management Service) 2002 à 

2004 

 BBM Securities INC. 

Senior Trader - International Sales – 1997 à 1998 

 Banco ICATU S.A 

Trainee – 1993 à 1995 

Analista de produtos – Offshore Funds – 1995 à 1996 

 

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; 

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. 

 

 

Alexandre Atherino 

Mestrado em Finanças Empresariais - Faculdade de Economia e Administração 

da Universidade de São Paulo – 1998; 

Pós-Graduação - Administração de Instituições Financeiras - Fundação Getúlio 

Vargas - RJ/ACREFI - 1984; 

Graduação – Engenharia Mecânica – Escola Politécnica da USP – 1983. 

 Guide Investimentos S.A Corretora de Valores. 

Diretor Executivo – Atual 

 Banco Fator S/A. 

Diretor de Planejamento – 2005 a 2008. 

 Fator S/A Corretora de Valores - Fator Doria Atherino S/A CV . 

Diretor Executivo – 1999 a 2008. 

 Doria & Atherino SA CCVM. 

Diretor - 1986 a 1999. 

 Doria & Atherino SA CCVM. 

Gerente de operações – 1984 a 1986. 

 Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA.  

Operador de pregão – 1983 a 1984. 

 

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. 

 

Trata-se da mesma pessoa indicada no 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 8.04, 

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. 

 

Marcos Brum Amaral 

Especialização - Master Business Administration - IBMEC – 1989; 

Graduação - Administração de Empresas - Faculdade Porto Alegrense de Ciências 

Contábeis e Administrativas – 1983. 

 Guide Investimentos S.A Corretora de Valores. 

Diretor – Atual. 

 Spinelli S.A Corretora de Valores. 

Diretor Operacional e Comercial - 2009 a 2012. 

 Fator S.A Corretora de Valores. 

Diretor Operacional BM&F (Estatutário) - 10/1996 a 09/2008. 

 São Paulo Corretora de Valores Ltda. 

Gestor de Clientes - 01/1991 a 07/1996. 

 GAP Commodities Mercantil Ltda. 

Diretor Técnico – 05/1990 a 01/1991. 

 Banco ABC Roma S.A. 

Gerente de Operações Especiais - 11/1989 a 05/1990. 

 Macrobanco Banco de Investimento S.A. 

Gerente de Operações Especiais - 07/1988 a 10/1989. 

 Banco Iochpe de Investimento S.A. 



 

 

Gerente de Operações - 05/1985 a 07/1988. 

 Citibank NA. 

Gerente Adjunto - 12/1982 a 04/1985. 

 Banco Iochpe de Investimento S.A. 

Operador da Mesa - 03/1981 a 11/1982. 

 Bruma representação Ltda. 

Sócio Gerente - 09/1978 a 12/1982. 

 Banrisul S.A Corretora de Câmbio e Valores LTDA. 

Auxiliar Administrativo - 03/1977 a 09/1978. 

 

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, 

incluindo: 

 

a. Quantidade de profissionais 

4 profissionais  

  

b. Natureza  das  atividades  desenvolvidas  pelos  seus integrantes 

Atividades de gestão de recursos. Análise dos investimentos, execução de ordens e 

controle de posições. 

 

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

Utiliza-se utilizados o sistema Comdinheiro para monitoramento, estudos e avaliações de 

Fundos de Investimento, o sistema Britech para checagem das carteiras/cotas, a 

plataforma Guide para acompanhamento do mercado de juros, cambio e bolsa. 

Diariamente é feita checagem das carteiras para controle do caixa/liquidez de cada 

mandato. 

 

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 

 

A área Compliance é institucional e é mantida por 7 profissionais, sendo 1 

Superintendente, 1 Gerente e 5 analistas. 

 

b. Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes  

 

A área de Compliance atua em quarto vertentes são elas: 

Compliance: Aderência e adequação das áreas e procedimentos para atendimento 

das normas e regulamentações em vigor. 

Prevenção a lavagem de dinheiro/Combate ao Terrorismo e a Corrupção: Medidas 

internas para combater a lavagem de capitais, proveniente de atividades ilícitas. 



 

 

Monitorar operações para a combate à lavagem de dinheiro, terrorismo e corrupção. 

Controles Internos: São todos os planos, os métodos e as medidas coordenadas, 

adotadas pela instituição para salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e 

confiabilidade de seus dados contábeis, promover a eficiência operacional e fomentar 

o respeito e a obediência às regulamentações, as normas internas e as externas, às 

políticas estabelecidas, ao Código de Ética, bem como as melhores práticas do 

mercado. 

Risco Operacional: É a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, 

deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos 

externos. Assaltos, fraudes, descumprimento de prazos e obrigações, informações 

incorretas a clientes são alguns exemplos de risco operacional. O risco operacional 

inclui também o risco legal, associado à sanções em razão de descumprimento de 

dispositivos legais e a indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades 

desenvolvidas pela Guide. 

 

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

 

A Guide possui políticas de gerenciamento de riscos que garantem uma estrutura de 

controle compatível com as suas operações, seus produtos e serviços, além de ser 

capaz de mensurar a exposição aos riscos e garantir que estes sejam 

adequadamente gerenciados, identificados, analisados, controlados e reportados de 

maneira eficiente e eficaz. 

Essas políticas estão em conformidade com as estratégias da Instituição e legislação 

vigente, sendo revisadas anualmente e divulgadas a todos os funcionários, 

colaboradores e terceiros via sistema de intranet corporativa. 

Além de manter uma rotina de monitoramentos, com ferramentas desenvolvidas 

internamente, com o objetivo de garantir a aderência às normas legais, incluindo a 

fiscalização dos serviços prestados por terceiros . A área de Compliance é 

responsável pela realização dos testes de controle e o resultado é apresentado para a 

Diretoria executiva e para o Comitê de Compliance, com registro nos relatórios 

emitidos sobre o assunto. 

  

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

setor 

 

A área de Compliance é independente da área de negócios e os ambientes são 

segregados. Temos o Comitê de Compliance que atua como fórum norteador e 

decisório para assuntos relevantes e um dos objetivos é estabelecer políticas e regras 

operacionais, assim como definir e avaliar a efetividade das estratégias para difusão 

da cultura de controles internos, mitigação de riscos e adequação às normas legais, 

este comitê se reúne mensalmente. O Comitê de Compliance possui como 

atribuições: a avaliação da efetividade e conformidade dos sistemas de controles 

internos da Guide, bem como acompanhamento sistemático das atividades 

relacionadas com o sistema de controles internos; o encaminhamento a novas 



 

 

implementações regulamentares, visando à aderência e melhores práticas de 

mercado; o esclarecimento de eventuais dúvidas pertinentes à prevenção a lavagem 

de dinheiro; a recomendação à Diretoria da Instituição, correção ou aprimoramento de 

políticas, práticas e procedimentos identificados no âmbito de suas atribuições; a 

apreciação dos relatórios emitidos pelos órgãos reguladores e auditorias interna e 

externa no tocante às deficiências dos controles internos e respectivas providências 

das áreas envolvidas; o acompanhamento das políticas, procedimentos, 

responsabilidades e definições pertinentes à estrutura de gestão do risco operacional; 

a avaliação quanto à implementação das recomendações de melhorias nos controles 

internos pelos gestores; a certificação da conformidade de procedimentos com as 

normas, regulamentos e leis aplicáveis; a aprovação semestral do relatório de 

Controles Internos; e a aprovação anual do relatório de Risco Operacional. Deriva 

deste comitê o Subcomitê de Ética, um fórum norteador para assuntos pertinentes ao 

código de ética, entre eles a manutenção do código, treinamentos, infrações, ações e 

comunicações. 

 

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

incluindo: 

 

a. Quantidade de profissionais 

A área de Gestão de Riscos está subordinada à Superintendência de Controladoria, 

Contabilidade e Riscos, representada pelo Sr. Daniel Joaquim Diaz de Encarnación e 

conta com a colaboração de 7 profissionais: 1 Gerente de Risco Institucional, 1 Gerente 

de Risco – Corretora, 1 Analista Sênior, 2 Analistas Pleno, 1 Analista Junior e 1 

Estagiário. 

 

b. Natureza  das  atividades  desenvolvidas  pelos  seus  integrantes 

As atividades desenvolvidas pela estrutura de gestão de riscos são compatíveis com as 

operações, produtos e serviços, e é capaz de mensurar a exposição aos riscos e 

garantir que estes sejam adequadamente gerenciados, identificados, analisados, 

controlados e reportados de maneira eficiente à Diretoria.  

 

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

Os sistemas utilizados pela área para a gestão de riscos são: Mitra (cálculo de risco e 

testes de estresse), Sisfinance (monitoramento on line dos clientes), Valemobi 

(ferramenta de risco pré).  Os sistemas são atualizados automaticamente via interfaces 

disponibilizadas em diretório especifico, antes da abertura do mercado. A área monitora 

diariamente as posições de seus clientes e carteiras e elabora reportes à Diretoria e 

demais áreas de interesse.  

 

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

setor. 

A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos está em conformidade com as 

práticas de governança corporativa da Instituição e encontra-se totalmente segregada 



 

 

de quaisquer áreas que possam influenciar seus resultados e análises. 

 

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 

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

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

atividade 

 

Dispensado do preenchimento, facultativo ao gestor de recursos. 

 

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

fundos de investimento, incluindo: 

 

a. quantidade de profissionais 

71 assessores comerciais da Guide e prestadores de serviços externos. 

 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

Atividade comercial de distribuição de ativos financeiros. 

 

c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na  distribuição de 

cotas 

Todos os profissionais envolvidos na distribuição de cotas de fundos de investimentos 

passaram por treinamentos internos de prevenção a lavagem de dinheiro, controles 

internos e código de ética. Nossos profissionais são especialistas, certificados ou 

estão em processo de Certificação Profissional ANBIMA (CPA-20). 

 

d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos  equipamentos e 

serviços utilizados na distribuição 

A gestão não atua na distribuição das cotas de fundos. 

 

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

A gestão não atua na distribuição das cotas de fundos. 

 

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. 



 

 

 

Taxa de Gestão. 

 

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 

 Taxa de 1,0199% 

 

b. b. taxas de performance 

 Taxa de 0% 

 

c. c. taxas de ingresso 

 Taxa de 0% 

 

d. taxas de saída 

 Taxa de 0% 

 

e. e. outras taxas 

 Taxa de 0% 

 

10.  Regras, procedimentos e controles internos 

 

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

serviços 

 

Dispensado do preenchimento, facultativo ao gestor de recursos.  

 

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

monitorados e minimizados. 

 

É realizada pesquisas entre as corretoras para comparação de custos operacionais e 

busca-se operar dentro ou abaixo da média encontrada. A Instituição operar com 

qualquer player aprovado pelo comitê, não tendo obrigatoriedade de operar com alguma 

casa especifica. A instituição busca sempre o melhor custo possível de operação visando 

o beneficio de nossos clientes/cotistas.  

Em mandatos de fundos exclusivos que compram outras cotas, é aplicado um modelo 

isento, onde há total liberdade para alocar em fundos que não pagam rebate. 

 

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

de presentes, cursos, viagens etc. 

 

A Guide possui a Politica de Conduta Pessoal, a qual veda o recebimento de presentes, 



 

 

vantagens pecuniárias ou materiais, de quem quer que seja, que possam representar 

relacionamento impróprio ou em prejuízo financeiro ou de reputação para a Guide.  

 

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

recuperação de desastres adotados. 

 

O Grupo BI&P possui um plano de Continuidade de Negócios, conforme procedimento 

publicado na Intranet da empresa, revisado anualmente, contendo um conjunto de 

estratégias e planos de ação desenvolvidos de forma a garantir que os principais serviços 

sejam mantidos em caso de eventual ocorrência de indisponibilidade temporária ou 

desastre. 

 

O PCN possui a relação dos responsáveis pelo plano, gestores envolvidos, colaboradores 

credenciados, processos críticos, além dos sistemas e recursos que suportam tais 

processos. 

Além disso, o plano prevê ações para os seguintes cenários: 

1. Indisponibilidade - Acesso Site: Este incidente se dá, quando o acesso físico às 

dependências de um dos sites está totalmente indisponível, quando há interdição 

durante, ou antes, de iniciar as atividades impossibilitando a entrada/saída de forma 

normal ou especial.  

2. Indisponibilidade - Desastre Site: Este incidente se dá, quando um dos sites tem sua 

infraestrutura comprometida (falta de energia elétrica/ falha nos links de dados). 

3. Indisponibilidade – Desastre Data Center: Este incidente se dá, quando há 

indisponibilidade do Data Center principal. 

Os testes anuais foram realizados recentemente e todas as evidências foram geradas de 

modo a atender os órgãos reguladores. 

 

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

de liquidez das carteiras de valores mobiliários. 

 

Dispensado do preenchimento, facultativo ao gestor de recursos. 

 

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. 

 

A Guide exige o preenchimento de Ficha Cadastral Completa com o objetivo de  coletar o 

máximo de informações pessoais e financeiras sobre o cliente prospectado. A Guide não 

aceita movimentação sem cadastro prévio. Se houver resistência do cliente em prover 

informações pertinentes para iniciar o relacionamento, o cadastro não será efetivado. Faz 

parte do kit cadastral o preenchimento do formulário “Perfil do Investidor”, com o objetivo 

de avaliar o perfil de risco do cliente, para verificação e adequação de produtos, serviços 

e operações ao perfil do cliente. 



 

 

Para combater o crime de lavagem de capitais, terrorismo e corrupção a Instituição 

dispõe de um programa de Compliance robusto. A área de Compliance é responsável por 

verificar as informações prestadas pelo cliente, por meio de Softwares e fontes públicas, 

qualquer notícia desabonadora, listas restritivas nacionais e internacionais, PEP’s, entre 

outros. Também é responsabilidade da área preparar dossiês para possível comunicação 

ao COAF e outros órgãos que regulam a atividade. 

Em atendimento à legislação, a Instituição dissemina e treina anualmente todos os 

colaboradores em relação ao tema. 

As operações são monitoradas pela área de Compliance, que é totalmente independente 

da estrutura de negócios. Segue um breve descritivo das atividades de Prevenção: 

Todas as contas novas e renovação passam pelo autenticador de dados, as informações 

que não forem validadas são avaliadas pontualmente. A abertura/renovação da conta só 

prossegue com o parecer de Compliance; 

O crédito em conta corrente deve ser realizada através de cheque nominal ou TED de 

origem do próprio cliente. O resgate deve ser sempre na conta de origem do cliente. Não 

aceitamos movimentação em espécie; Além do monitoramento realizado pelo 

Compliance, com foco nos requisitos exigidos na ICVM nº 301. 

  

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 

 

https://www.guideinvestimentos.com.br/gestao  

 

11. Contingências 

(A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na 

administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades) 

 

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; 

b. Valores, bens ou direitos envolvidos. 

É oportuno salientar que a Guide Investimentos está sujeita a processos na esfera judicial 

e administrativa, relacionados com questões regulatórias, fiscais, trabalhistas, 

previdenciárias e cíveis. Determinamos a probabilidade de quaisquer julgamentos ou 

resultados serem desfavoráveis nessas questões, assim como do intervalo provável de 

perdas. A determinação da provisão necessária para essas contingências é feita após 

análise cuidadosa de cada ação, de acordo com a opinião de advogados. Contabilizamos 

provisões para contingências somente quando acreditamos que é provável a perda nos 

processos judiciais, e em casos em que já tenha sido proferida sentença. As provisões 

requeridas para essas contingências podem sofrer alterações no futuro devido a mudanças 

relacionadas com o andamento de cada ação ou mudanças na abordagem, como a 

https://www.guideinvestimentos.com.br/gestao


 

 

determinação de alteração na estratégia de condução de acordos nesses processos.  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16327.000.967/2010-29  

Data de Instauração: Setembro/2010 

Órgão Julgador: CARF 

Partes do Processo: Receita Federal do Brasil x Guide Investimentos S.A 

Corretora de Valores 

Valor: R$ 18.000.000,00 

Objeto: Questionamento relativo à incidência de IRPJ e CSLL sobre 

atualização, em conta de Reservas, dos títulos patrimoniais da BM&F S.A. e 

da Bovespa S.A., quando da desmutualização no valor de R$16,5 milhões na 

Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Questionamento relativo à 

incidência de PIS e COFINS quando da venda de ações BM&F Bovespa S.A., 

oriunda de conversão de ações da CBLC, no valor de R$1,5 milhão na 

Corretora. Atualmente o processo encontra-se pendente de decisão recursal 

pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. A relevância do 

processo dá-se por conta dos valores envolvidos. 

Chances de Perda: Possível 

 

PROCESSO SANCIONADOR CVM Nº 0029/2000 

Processo sancionador instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, para apurar eventual inobservância do dever de informar possível 

quebra do dever de sigilo, relativamente à oferta pública de compra de ações 

das companhias Brasmotor S.A. e da Multibrás S.A. 

A CVM reconheceu a prescrição da ação punitiva no que se refere à Indusval 

International Bank Ltd. e Sr. Carlos Ciampolini. Os autos estão no Conselho de 

Recursos do Sistema Financeiro Nacional para julgamento dos recursos 

apresentados pelas outras partes.  

 

 

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 

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:  

 

a. Principais fatos, 

b. Valores, bens ou direitos envolvidos 

 

Como se infere pelas informações abaixo, desde 2009 a Guide Investimentos não sofreu 

mais nenhum Processo Administrativo Sancionador instaurado pela Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM e não há condenações judiciais ou arbitrais transitadas em julgado, 

prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos. 

 

PROCESSO SANCIONADOR CVM Nº 0003/1995 

Processo sancionador instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, para apurar eventual existência de práticas não equitativas e de 

manipulação de preços ocorridas em negócios realizados em bolsa de valores, 

no período de janeiro a julho de 1993. 

A Indusval S/A CTVM pagou uma multa pela não observância de prioridade na 

execução de ordem e foi absolvida das demais acusações. O processo foi 

extinto em 24/09/2012.  

 

PROCESSO SANCIONADOR CVM Nº SP 2000/0320 

Processo sancionador instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, para apurar eventual realização de operações de clientes sem as 

informações cadastrais mínimas. 

Em 19/03/2002, o órgão colegiado da CVM absolveu a Indusval S/A Corretora 

de Títulos e Valores Mobiliários e seu diretor Carlos Ciampolini. 

 

 

PROCESSO SANCIONADOR CVM Nº 0009/2004 

Processo sancionador instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, para apurar eventual ocorrência de irregularidades relacionadas a 

negócios realizados no mercado futuro de dólar, no período de 01/10/2002 a 

30/09/2003. 

As partes receberam uma advertência e processo encerrado em 19/09/2014. 

 

 

PROCESSO SANCIONADOR CVM Nº 0014/2006 



 

 

Processo sancionador instaurado pela Comissão de Valores Mobiliários – 

CVM, para apurar eventual ocorrência de irregularidades em negócios 

realizados pela REAL GRANDEZA - Fundação de Previdência e Assistência 

Social, nos mercados à vista e de opções, na Bolsa de Valores do Rio de 

Janeiro e na Bolsa de Valores de São Paulo. 

Diante da ausência de elementos suficientes para comprovar as supostas 

irregularidades, o processo encerrado em 23/12/2014, sem a imposição de 

qualquer sanção às partes. 

 

 

 

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, 

b. Valores, bens ou direitos envolvidos 

 

Não há. 

 

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando: 

 

a. que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições 

financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco 

Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC  

 

b. que não foi condenado 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. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de 

decisão judicial e administrativa 

d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito  

 

e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade 

administradora de mercado organizado. 

 

f. que não tem contra si títulos levados a protesto. 



 

 

 

g. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade 

sujeita ao controle e fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência Nacional 

de Previdência Complementar – PREVIC. 

  

i. que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos 

pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC. 

 

A Guide informa que a declaração requerida no item 12, foi assinada pelo Diretor 

responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, está arquivada na 

empresa.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Guide Investimentos S.A. 

Corretora de Valores 

Relatório dos auditores independentes 

sobre as demonstrações financeiras 

31 de dezembro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório dos auditores independentes 

 
Aos 

Administradores e Acionistas da 

Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores 

 

Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Guide Investimentos S.A. Corretora de 

Valores (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2016 e as 

respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 

o semestre findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas 

explicativas. 

 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras 

 

A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 

demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às  

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos 

que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres 

de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

 

Responsabilidade dos auditores independentes 

 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base 

em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja 

planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 

estão livres de distorção relevante. 

 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 

respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 

selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 

relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 

avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e a 

adequada apresentação das demonstrações financeiras da Instituição para planejar os procedimentos 

de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a 

eficácia dos controles internos da Instituição. Uma auditoria inclui também a avaliação da 

adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 

administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em 

conjunto. 

 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 

opinião. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinião 

 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 

todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Guide Investimentos S.A. Corretora 

de Valores em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 

o semestre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 

São Paulo, 23 de março de 2017 

 

PricewaterhouseCoopers 

Auditores Independentes 

CRC 2SP000160/O-5 

 

 

Carlos Augusto da Silva 

Contador CRC: 1SP197007/O-2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Guide Investimentos S.A Corretora de Valores 

Balanço patrimonial 
Em milhares de reais 

 

 
Ativo   2016   2015 Passivo e patrimônio líquido   2016   2015 

Circulante   114.150   85.510 Circulante   110.656   81.946 

Disponibilidades (Nota 4(a))   5.619   285 Captações no mercado aberto (Nota 9)   2.047   325 

 

Aplicações interfinanceiras de liquidez (Nota 4(b)) 
 

  8.518 
 

  325 
Carteira de terceiros 2.047 325 

Aplicações no mercado aberto 8.518 325 Outras obrigações   108.609   81.621 

   Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 10 8 

Títulos e valores mobiliários e instrumentos   Sociais e estatutárias 5.299 4.166 
financeiros derivativos (Nota 5)   52.469   47.274 Fiscais e previdenciárias (Nota 10(c)(iii)) 1.871 1.426 

Carteira própria 12.785 572 Negociação e intermediação de valores (Nota 10(a)) 98.674 70.359 

Vinculados à prestação de garantias 39.684 46.702 Diversos (Nota 10(b)) 2.755 5.662 

Outros créditos   46.209   36.332 Exigível a longo prazo   3.177   426 

Rendas a receber 638 452    
Negociação e intermediação de valores (Nota 6(a)) 44.619 34.706 Outras obrigações   3.177   426 

Diversos (Nota 6(b)) 952 1.174 Fiscais e previdenciárias (Nota 10(c)(iii)) 51 61 

   Diversos (Nota 10(b)) 3.126 365 

Outros valores e bens   1.335  1.294 

Despesas antecipadas 1.335 1.294 Patrimônio líquido   37.469  36.968 

 

 

Títulos e valores mobiliários e instrumentos Prejuízos acumulados (15.554) (10.945) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Total do ativo 151.302 119.340 Total do passivo e patrimônio líquido            151.302   119.340 
    

Realizável a longo prazo   15.218   15.245 Capital social (Nota 11(a)) 52.138 47.404 

   Reservas de capital (Nota 11(b)) 885 509 

financeiros derivativos (Nota 5)      11 

Carteira própria  11 

Outros créditos   14.732   11.544 

Negociação e intermediação de valores (Nota 6(a)) 456 421 

Diversos (Nota 6(b)) 14.576 11.123 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (300)  

Outros valores e bens   486   3.690 

Despesas antecipadas 486 3.690 

Permanente (Nota 7)   21.934   18.585 

Investimentos   6.719   3.721 

Participações em controladas no país (Nota 7(a)) 6.683 3.685 

Outros investimentos 36 36 

Imobilizado de uso (Nota 7(b))   1.603   1.253 

Outras imobilizações de uso 
Depreciação acumulada 

3.290 
(1.687) 

2.590 
(1.337) 

 

Intangível (Nota 7(c)) 
 

  13.612 
 

  13.611 

Outros ativos intangíveis 18.618 16.094 

Amortização acumulada   (5.006)   (2.483) 

 



As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações 
financeiras. 

Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores 

Demonstração do resultado 
Em milhares de reais (exceto quando indicado) 

  

 

 

 

Semestre findo 
em 31 de 

  dezembro 

 
Exercícios findos em 

  31 de dezembro 

 
  2016  2016  2015 

 
Receitas da intermediação financeira   6.983  12.859  10.279 

Resultado de títulos e valores mobiliários 7.082 12.962 9.932 
Resultado com instrumentos financeiros derivativos (99) (103) 347 

 

Despesas da intermediação financeira   (313)   (412)   (215) 

Captação no mercado (313) (412) (215) 

Resultado bruto da intermediação financeira   6.670   12.447   10.064 

Outras receitas (despesas) operacionais   (3.914)   (9.351)   (13.118) 

Receitas de prestação de serviços (Nota 13) 34.512 62.660 41.356 

Despesas de pessoal (Nota 13) (14.630) (27.714) (22.597) 

Outras despesas administrativas (Nota 13) (20.882) (37.893) (26.935) 

Despesas tributárias (Nota 13) (3.681) (6.757) (4.624) 

Resultado de participações em coligadas e controladas 270 498 51 

Outras receitas operacionais 845 1.568 436 

Outras despesas operacionais   (348)   (1.713)   (805) 

Resultado operacional   2.756   3.096   (3.054) 

Resultado não operacional      (2)    

Resultado antes da tributação sobre o lucro   2.756   3.094   (3.054) 

Imposto de renda e contribuição social (Nota 8)   1.294   3.077   3.061 

Imposto de renda 26 7 381 

Contribuição social 16 4 228 

Ativo fiscal diferido 1.252 3.066 2.452 

Participações e contribuições   (5.786)   (10.779)   (6.225) 

Empregados   (5.786)   (10.779)   (6.225) 

Prejuízo do semestre/exercício (1.736) (4.608) (6.218) 

 
Quantidade de ações (unidades) 

 

  206.941 

 

  206.941 

 

  177.883 

Prejuízo por ação – (R$) (8,39) (22,27) (34,96) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Em milhares de reais 

  

  
 

Aumento Reserva Prejuízos 

  Capital de capital de capital acumulados Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2015   26.874 5.000 1.039 (4.727) 28.186  

Prejuízo líquido do exercício (6.219) (6.219)  
Aumento de capital 15.530 (530) 15.000  
Homologação do aumento de capital (Nota 11(b))   20.530 (20.530)   

Saldos em 31 de dezembro de 2015 47.404 509 (10.946) 36.967  

 

Mutações do ano de 2015 

 

  20.530 (5.000) (530) (6.218) 8.782 
 

Saldos em 1º de janeiro de 2016   47.404 509 (10.946) 36.967  

Prejuízo líquido do exercício (4.608) (4.608)  
Emissão de bônus de subscrição 376 376  
Aumento de capital 4.734 4.734  
Homologação do aumento de capital (Nota 11(b))   4.734 (4.734)   

Saldos em 31 de dezembro de 2016 52.138 885 (15.554) 37.469  

 

Mutações do ano de 2016 

 

  4.734 376 (4.608) 502 
 

Saldos em 1º de julho de 2016   48.401 750 509 (13.818) 35.842  

Prejuízo líquido do semestre (1.736) (1.736)  
Emissão de bônus de subscrição 376 376  
Aumento de capital 2.987 2.987  
Homologação do aumento de capital (Nota 11(b))   3.737 (3.737)   

Saldos em 31 de dezembro de 2016 52.138 885 (15.554) 37.469  

 

Mutações do 2º semestre de 2016 

 

  3.737 (750) 376 (1.736) 1.627 
 



Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores 
Demonstração dos fluxos de caixa 
Em milhares de reais 
 

 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações 
financeiras. 

 

 

 

 

Semestre findo 
em 31 de 

  dezembro 

 
Exercícios findos em 

  31 de dezembro 

 

   2016   2016   2015 

Prejuízo ajustado   109   (1.747)   (3.947) 

Prejuízo líquido do semestre/exercício (1.736) (4.608) (6.218) 

Provisão para contingências 32 (222) 205 

Depreciações e amortizações 1.995 3.514 2.134 

Resultado de equivalência patrimonial (270) (498) (51) 

Resultado na alienação de bens tangíveis  2  
Ajuste ao valor de mercado – TVM e derivativos 88 65 (17) 

Variação de ativos e obrigações   2.201   14.806   (5.301) 

(Aumento)/redução em aplicações interfinanceiras de liquidez 2.116 (1.725) (326) 

(Aumento) em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (4.801) (5.250) (27.303) 

(Aumento)/redução em outros créditos e outros valores e bens 63.972 (9.902) (7.493) 

Aumento/(redução) de captações no mercado aberto (2.118) 1.722 325 

Aumento/(redução) em outras obrigações   (56.968)   29.961   29.496 

Atividades operacionais – caixa líquido proveniente (aplicado)   2.310   13.059   (9.248) 

Alienação de bens tangíveis  1 15 

Aquisição de bens tangíveis (371) (705) (174) 

Aquisição de bens intangíveis (310) (2.524) (2.108) 

Aquisição de investimentos   (3.139)   (3.139)   (3.693) 

Atividades de investimentos – caixa líquido proveniente (aplicado)   (3.820)   (6.367)   (5.958) 

Aumento de capital 2.987 4.734 15.000 

Emissão de bônus de subscrição   376   376    

Atividades de financiamentos – caixa líquido proveniente (aplicado)   3.363   5.110   15.000 

Aumento/(redução) em caixa e equivalentes 1.853 11.802 (206) 

 
Caixa e equivalentes no início do período 

 

10.234 
 

285 
 

491 
Caixa e equivalentes no final do período   12.087   12.087   285 

Aumento/(redução) em caixa e equivalentes (Nota 4) 1.853 11.802 (206) 



Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores 
Demonstração dos fluxos de caixa 
Em milhares de reais 
 

 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações 
financeiras. 

 

 

1 Contexto operacional 
 

A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores “Guide Investimentos” (empresa do Grupo 

Indusval & Partners) tem como principais objetivos operar em recinto ou sistema mantido por 

Bolsas de Valores e de Mercadorias, comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta 

própria e de terceiros, distribuir títulos e valores mobiliários e prestar serviços de assistência técnica 

a clientes. 

 

As demonstrações financeiras da Guide Investimentos foram aprovadas pela Diretoria em 23 de 

março de 2017. 

 

2 Apresentação das demonstrações financeiras 
 

(a) Base de apresentação 

 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e 

com os normativos do Banco Central do Brasil (BACEN). 

 

As demonstrações financeiras consolidadas foram apresentadas pelo Banco Indusval S.A.. 

 

Abaixo as empresas que a Guide Investimentos apresenta participações societárias diretas no 

período compreendido por essas demonstrações financeiras: 

 
Empresa Tipo Atividades Participação total (em %) 

 

  31/12/16 31/12/15 

 

Simplific II Participações Ltda Controlada Participação Societária (Holding) 100,000 100,000 

Guide Life Consultoria e Corretora de 

Seguros Ltda. 

Controlada Consultoria e planejamento financeiro, 

prestação de serviços de corretagem de 

seguros e participação em outras 

sociedades. 

98,000  

 

Para mais detalhamento sobre esses investimentos, vide nota explicativa 7(a). 

 

(b) Julgamentos e estimativas contábeis críticas 

 
Na elaboração das demonstrações financeiras foram utilizadas estimativas e premissas na 

determinação dos montantes de certos ativos, passivos, receitas e despesas de acordo com as práticas 

contábeis vigentes no Brasil. Essas estimativas e premissas foram consideradas na mensuração de 

provisões para contingências, valor recuperável de ativos financeiros e não financeiros, na 

determinação do valor de mercado de instrumentos financeiros, imposto de renda e contribuição 

social diferidos ativos e passivos e na seleção do prazo de vida útil de certos ativos não financeiros. 

Os resultados efetivos podem ser diferentes das estimativas e premissas adotadas. 

 

(i) Avaliação do valor de mercado de alguns instrumentos financeiros 
 

O valor de mercado de instrumentos financeiros sem mercado ativo ou cujos preços não estão 

disponíveis é calculado através  de  técnicas  de  precificação.  Nestes casos, os valores justos     são 
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estimados através de dados observados em instrumentos similares ou através de modelos. 

Quando dados observáveis de mercado não estão disponíveis, eles são estimados baseados em 

premissas apropriadas. Quando são utilizadas técnicas de precificação, estas são validadas e 

revisadas periodicamente a fim de manter sua confiabilidade. 
 

(ii) Ativos financeiros mantidos até o vencimento 
 

A Guide Investimentos classifica alguns dos ativos financeiros não derivativos com pagamentos 

fixos ou determináveis e vencimento fixo como ativos financeiros “mantidos até o 

vencimento”. Esta classificação requer significativo julgamento, levando em conta a intenção e 

capacidade de manter estes investimentos até o vencimento. 

 

(iii) Impairment de ativos não financeiros 
 

De acordo com o CPC 01, os ativos não financeiros também devem ser testados para 

impairment em algumas situações. Para o cálculo do valor recuperável (valor em uso), a 

Instituição faz uso de estimativas de fluxos de caixa (montante e prazos), bem como das taxas de 

desconto apropriadas. 

 

(iv) Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 

Créditos tributários são reconhecidos somente em relação a diferenças temporárias e prejuízos 

fiscais a compensar na medida em que se considera provável que a entidade irá gerar lucro 

tributável futuro para a sua utilização. A realização esperada do crédito tributário do Banco é 

baseada na projeção de receitas futuras e outros estudos técnicos. 

 

(v) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais (fiscais e previdenciárias) 
 

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes e obrigações 

legais (fiscais e previdenciárias) são efetuados de acordo com os critérios definidos na 

Resolução CMN nº 3.823/09, que aprovou o Pronunciamento Técnico CPC 25 – Provisões, 

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes e na Circular 3.429/10 do BACEN. Os valores 

contabilizados ou divulgados em notas explicativas são baseados nas melhores estimativas, 

inclusive na probabilidade de ocorrência ou não do tema em questão. Esses fatos e valores 

podem ser diferentes dos de fato ocorridos. 

 

(c) Processo de convergência às normas internacionais de contabilidade (IFRS) 

 
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei no. 11.638 com o objetivo de atualizar a 

legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis 

adotadas no Brasil com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo "International 

Accounting Standards Board" - IASB. 

 

Em decorrência deste processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, 

algumas normas e suas interpretações foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC), as quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN. 

Os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo BACEN são: 

 

• Resolução n.º 3.566/08 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01(R1)); 
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• Resolução n.º 3.604/08 – Demonstração do Fluxo de Caixa (CPC 03(R2)); 

• Resolução n.º 3.750/09 – Divulgação sobre Partes Relacionadas (CPC 05(R1)); 

• Resolução n.º 3.823/09 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes (CPC 25); 

• Resolução n.º 3.973/11 – Eventos Subsequentes (CPC 24); 

• Resolução n.º 3.989/11 – Pagamento Baseado em Ações (CPC 10(R1)); 

• Resolução n.º 4.007/11 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro (CPC 
23); 

• Resolução n.º 4.144/12 – Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório 
Contábil-Financeiro (Pronunciamento Conceitual Básico (R1)), exceto nas matérias não conflitantes 
com os dispositivos do BACEN; 

• Resolução n.º 4.424/15 – Benefícios a Empregados (CPC 33(R1)). Requerido para exercícios 
iniciados após 1.º de janeiro de 2016. 

 

Atualmente não é possível estimar quando o BACEN irá aprovar os demais pronunciamentos 

contábeis do CPC e, nem tampouco, se a utilização dos mesmos será de forma prospectiva ou 

retrospectiva. Com isso, ainda não é possível estimar os impactos contábeis da utilização desses 

pronunciamentos nas demonstrações financeiras da Guide Investimentos. 

 

3 Descrição das principais práticas contábeis 
 

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão 

definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, 

salvo disposição em contrário. 

 

(a) Resultado 

 
O resultado é apurado pelo regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas 

devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre 

simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. 

 

(b) Caixa e equivalentes de caixa 

 
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional, 

aplicações no mercado aberto (exceto posição financiada) e aplicações em depósitos 

interfinanceiros, cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação for igual ou inferior a 

90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Guide 

Investimentos para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. 

 

(c) Aplicações interfinanceiras de liquidez 

 
As aplicações interfinanceiras de liquidez são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos 

auferidos até a data do balanço, deduzidos de provisão para desvalorização, quando aplicável. 
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(d) Títulos e valores mobiliários 

 
Os títulos e valores mobiliários são avaliados e classificados da seguinte forma: 

 

• Títulos para negociação - adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente 
negociados, são ajustados ao valor de mercado em contrapartida ao resultado do período; 

• Títulos disponíveis para venda - que não se enquadrem como negociação e nem como 
mantidos até o vencimento, são ajustados pelo valor de mercado em contrapartida à conta 
destacada do patrimônio líquido deduzido dos efeitos tributários; 

• Títulos mantidos até o vencimento - adquiridos com a intenção e capacidade financeira para 
sua manutenção em carteira até o vencimento, são avaliados pelos custos de aquisição, acrescidos 
dos rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício. 

 

Conforme determina a Circular 3.068/01 do BACEN, os títulos e valores mobiliários classificados 

como títulos para negociação são apresentados no balanço patrimonial, no ativo circulante, 

independente de sua data de vencimento. 

 

(e) Outros valores e bens 

 
Compostos por despesas antecipadas referentes a serviços de promoção e divulgação, distribuição 

e mediação de valores mobiliários. 

 

(f) Investimentos 

 
Os investimentos em empresas controladas estão avaliados pelo método de equivalência 

patrimonial. Os demais investimentos são demonstrados ao custo. 

 

(g) Imobilizado e Intangível 

 
O ativo imobilizado está registrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método 

linear às taxas de 20% a.a. para sistemas de processamentos de dados e 10% a.a. para os demais 

itens. As benfeitorias em imóveis de terceiros são compostas por gastos com as construções e 

instalações que se incorporaram ao imóvel arrendado e se reverterão ao proprietário ao final da 

locação, sendo amortizado pelo prazo do contrato de locação. 

 

Na Guide Investimentos o desenvolvimento de plataforma eletrônica de distribuição e negociação 

de títulos e outros ativos financeiros é amortizado pelo prazo de 7 anos, tendo como base a 

expectativa de sua receita, os demais ativos intangíveis são amortizados linearmente, vide maiores 

detalhes na nota 7(c). 

 

(h) Captações no mercado aberto 

 
As captações no mercado aberto estão registradas pelos seus respectivos valores contratuais, 

acrescidos dos encargos contratados, proporcionais ao período decorrido da contratação da 

operação. 
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(i) Imposto de renda e contribuição social (ativo e passivo) 

 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos, calculados sobre adições temporárias e 

prejuízo fiscal, são registrados na rubrica "Outros créditos - diversos". Os créditos tributários 

sobre adições temporárias são realizados quando da utilização e/ou reversão das respectivas 

provisões e ajuste a valor de mercado sobre as quais foram constituídos. A Guide Investimentos 

possui estimativas para realização do crédito tributário, oriundo de prejuízo fiscal. 

 

A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15% sobre o lucro real, acrescida 

de adicional de 10%, a contribuição social até o mês de agosto de 2015 foi calculada à alíquota de 

15%. A partir do mês de setembro a contribuição social foi provisionada à alíquota de 20%, de 

acordo com a Lei n.º 13.169/15, alíquota esta que permanecerá até dezembro de 2018, voltando a 

ser 15% em janeiro de 2019. 

 

(j) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais - fiscais e previdenciárias 

 
São avaliados, reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas na Carta 

Circular no. 3.429/10, na Deliberação CVM 594/09 e referendadas pela Resolução no. 3.823/09 do 

BACEN (CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes). 
 

(i) Ativos e passivos contingentes 
 

Referem-se a direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência 

depende de eventos futuros. 

 

• Ativos contingentes: não são reconhecidos, exceto quando da existência de evidências que 
assegurem elevado grau de confiabilidade de realização, usualmente representado pelo trânsito em 
julgado da ação e pela confirmação da capacidade de sua recuperação por  recebimento  ou  
compensação com outro exigível. 

• Passivos contingentes: decorrem basicamente de processos judiciais e administrativos, 
inerentes ao curso normal dos negócios, movidos por terceiros, ex-funcionários e órgãos públicos, 
em ações cíveis, trabalhistas, de natureza fiscal e previdenciária e outros riscos. Essas 
contingências, coerentes com práticas conservadoras adotadas, são avaliadas por assessores legais 
e levam em consideração a probabilidade que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar as 
obrigações e que o montante das obrigações possa ser estimado com suficiente segurança. As 
contingências são classificadas como prováveis, para as quais são constituídas provisões; possíveis, 
que somente são divulgadas sem que sejam provisionadas; e remotas, que não requerem provisão e 
divulgação. Os valores das contingências são quantificados utilizando-se modelos e critérios que 
permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e valor. 

 

(ii) Obrigações legais – fiscais e previdenciárias 
 

Representadas por exigíveis relativos às obrigações tributárias, cuja legalidade ou 

constitucionalidade é objeto de contestação judicial, constituídas pelo valor integral em discussão. 
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(k) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros - Impairment 

 
A Guide Investimentos, baseando-se nos dispositivos do CPC 01, analisa uma vez por ano os 
valores dos ativos não financeiros, exceto outros valores e bens e créditos tributários, para 
determinar se há alguma indicação de perda por impairment, que é reconhecida no resultado do 
período se o valor de contabilização de um ativo ou de sua unidade geradora de caixa exceder seu 
valor recuperável. 

 

Saldos de ativos intangíveis com vida útil indefinida tem sua recuperação testada pelo menos uma 

vez por ano, independentemente da existência de alguma indicação de perda por impairment. Já 

os ativos imobilizados e demais intangíveis são testados apenas se houver evidência objetiva de 

perda. 

 

No exercício de 2016 e em 2015, não foram apuradas perdas por impairment. 

 

4 Caixa e equivalentes de caixa e aplicações interfinanceiras de liquidez 
 

(a) Caixa e equivalentes de caixa 

 
  2016  2015 

Caixa 5.619 285 

Aplicações interfinanceiras de liquidez consideradas equivalentes   6.468     

 

 Caixa e equivalentes de caixa  12.087 285 

 
(b) 

 
Aplicações interfinanceiras de liquidez 

   

  
  2016   2015 

 

 Aplicações no mercado aberto   8.518   325  

 Posição bancada   6.468     

 Tesouro IPCA 6.468   

 Posição financiada   2.050   325  

 Debêntures 2.050 325  

 Circulante 8.518 325  
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5 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 
 

(a) Avaliação, classificação e gerenciamentos de riscos 

 
As avaliações das posições de títulos de renda fixa e dos instrumentos financeiros derivativos são 

obtidas através dos mercados em que possuam maior liquidez ou, caso não haja essa 

disponibilidade, em mercados correlacionados, inclusive por interpolações e extrapolações de 

prazos. 

 

A estrutura de gerenciamento de riscos, bem como a metodologia adotada para o cálculo de 

capital, podem ser encontradas na Internet na página da instituição: 

 

http://www.bip.b.br/ri/governanca-corporativa/gestao-de-risco 

 

(b) Títulos e valores mobiliários 

 
A Guide Investimentos é intermediária na negociação de contratos nos mercados a vista, a termo, 

intermediação de swap, futuro e de opções, no valor de R$ 9.403.075 (R$ 6.990.447 em 2015), e 

responsável  pela custódia de  títulos e valores mobiliários  por conta de  clientes,  no  montante de  

R$ 

4.122.451 (R$ 2.627.473 em 2015), depositados na Companhia Brasileira de Liquidação e 

Custódia (CBLC) e na Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP). 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 a Guide Investimentos não possuía instrumentos financeiros 

derivativos em aberto. 
 

Os valores de aquisição dos títulos e valores mobiliários, acrescidos dos rendimentos auferidos e 

comparados com o valor de mercado, são: 
2016 2015 

 

 
Valor de 

custo 

 

 
Ajuste a 

 

 
Valor de 

 

 
Sem 

 

 
De 91 a 

 

 
De 181 a  De 361 a 

 

 
De 1081 Acima de 

 

 
Valor de 

amortizado Mercado  mercado vencimento Até 90 180 36
0 

108
0 

a 1800 180
0 

mercado 

 
Títulos para negociação 

 
52.502 

 
(45) 

 
52.457 

 
2.074 

  
7.461 

 
14.961 

 
23.667 

 
4.294 

 
47.263 

Tesouro Selic 50.903 (11) 50.892 1.714  7.454 13.875 23.667 4.182 46.702 

Tesouro IPCA 191 (34) 157    45  112 72 

Tesouro Prefixado 5  5 5       
Cédulas de Depósito Bancário - CDBs 1.403  1.403 355  7 1.041   435 

Letras de Câmbio          54 

Títulos mantidos até o vencimento 12  12   12    22 

Títulos da Dívida Agrária - TDAs 12  12   12    22 

 
Total de TVM 

 
52.514 

 
(45) 

 
52.469 

 
2.074 

  
7.473 

 
14.961 

 
23.667 

 
4.294 

 
47.285 

 
Total de TVM – 2015 

 
47.264 

 
21 

 
47.285 

 
1 

 
152 

 
1.678 

 
11.237 

 
19.307 

 
14.910 

 
 

(c) Custódia dos títulos da carteira 

 

Os títulos privados integrantes da carteira da Guide Investimentos estão registrados na Câmara de 

Custódia e Liquidação – CETIP e os títulos de renda variável e derivativos estão registrados e 

custodiados em conta própria na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC e na Bolsa 

de Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA. Os títulos públicos estão registrados no Sistema 

Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC do Banco Central do Brasil. 

http://www.bip.b.br/ri/governanca-corporativa/gestao-de-risco
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6 Outros créditos 
 

(a) Negociação e intermediação de valores 
 

  2016 2015 

 

Devedores - conta de liquidações pendentes 38.190 24.190 

Operação de intermediação de swap 561 426 

Caixa registro liquidação 3.697 10.511 

Operações com ativos financeiros e mercadoria a liquidar   2.627  

 45.075 35.127 

Circulante 44.619 34.706 
Realizável a longo prazo 456 421 

 

(b) Diversos 

 
  2016 2015 

 

Créditos tributários (Nota 8 (b)) 13.682 10.615 

Adiantamento e antecipações salariais 27 80 

Impostos e contribuições a compensar 500 350 

Outros   1.319 1.252 

 15.528 12.297 

Circulante 952 1.174 
Realizável a longo prazo 14.576 11.123 

 

 

7 Permanente 
 

(a) Investimentos em controladas 

 
(i) Simplific 

 

Em 6 de novembro de 2015, o Banco Central do Brasil aprovou a aquisição da Simplific II 

Participações Ltda, operação de gestão de recursos de terceiros (wealth management) pela Guide 

Investimentos. Tal aquisição faz parte do plano de expansão da Guide Investimentos, instituição 

financeira especializada em gestão de investimento de pessoa física de alta renda e de clientes 

institucionais, sendo importante passo na execução de sua estratégia de servir clientes de maior 

porte. Em dezembro a Guide Investimentos adquiriu 256.999 e o Banco Indusval & Partners, 

apenas uma cota, representando a totalidade das cotas. 

 

O preço de aquisição é composto de 3 parcelas: 

 

• Parcela Inicial: R$ 2.680 pagos até 30 de dezembro de 2015; 
• Parcela Suplementar: valor condicionado ao atingimento de metas de margem de contribuição 
de períodos posteriores, estimados em R$ 324; e 
• Parcela Adicional: Ao fim de cada período de apuração e após a aprovação final da respectiva 
demonstração semestral pelas partes, será pago o montante correspondente aos percentuais da 
margem de contribuição pré-determinados e verificados nos respectivos períodos de apuração, sendo 
o valor justo de R$ 690. 
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Dessa forma, o valor justo da contraprestação paga foi de R$ 3.694. Sendo o valor justo dos ativos 

líquidos da Simplific na data de aquisição de R$ 2.644, foi apurado um ágio de R$ 1.050, sendo 

classificado na rubrica “Investimentos” na demonstração da Guide Investimentos. O ágio está 

sendo amortizado linearmente pelo prazo de 10 anos e lançado na rubrica “outras despesas 

operacionais” na demonstração de resultado. Foram identificados dois ativos intangíveis: R$ 2.143 

– Relacionamento com clientes e R$ 213 – Cláusula de não concorrência. Os intangíveis em 

questão serão amortizados linearmente pelo prazo de 10 anos e 6 anos, respectivamente. 

 

Em novembro de 2016, foi realizada por meio de laudo, uma reavaliação da alocação do preço de 

aquisição (PPA - Purchase Price Alocation). Tal reavaliação resultou na alteração do valor das 

parcelas suplementar e adicional, assim como no reconhecimento no valor justo dos ativos e 

passivos, e, consequentemente, do ágio por expectativa de rentabilidade futura (Goodwill). 
 

Os novos preços das parcelas suplementar e adicional atingiram o montante de R$ 737 e R$ 2.725, 

respectivamente. Portanto, o valor justo da contraprestação paga foi de R$ 6.143. O valor justo dos 

ativos líquidos da Simplific após a reavaliação foi de R$ 2.957 e o ágio apurado foi de R$ 2.899. 

Os novos valores dos ativos intangíveis identificados foram de: R$ 2.485 – Relacionamento com 

clientes e R$ 472 
– Cláusula de não concorrência. 

 
Resultado de equivalência 
patrimonial  

 
Aquisição/ 
Alienação/ Amortização 

Empresa 31/12/15 Baixa  ágio/outros  2016 2015        31/12/16 

 
Simplific 308   447 51 755 

Simplific - Ágio na aquisição 1.041 1.848 (305)   2.584 

Simplific - Relacionamento com clientes 2.126 342 (251)   2.217 

Simplific - Cláusula de concorrência   210 259 (82)    387 

Total 3.685 2.449 (638) 447 51 5.943 

 
(ii) Guide Life 

 

      

 

Em 14 de novembro de 2016, o Banco Central do Brasil aprovou a aquisição da DXS Corretora de 

Seguros e Previdência Ltda., empresa de planejamento financeiro, pela Guide Investimentos. O 

nome empresarial da sociedade foi alterado para Guide Life Consultoria e Corretora de Seguros 

Ltda. Tal aquisição faz parte do plano de expansão da Guide Investimentos e cria um novo negócio 

baseado em um conceito inovador, voltado para um perfil específico de cliente que busca 

planejamento financeiro personalizado de longo prazo. A Guide Investimentos adquiriu 494.900 

cotas, que representam uma participação equivalente a 98% do capital da Guide Life. 
 

O valor do patrimônio líquido na data da aquisição era de R$ 71, sendo apurado ágio por rentabilidade 

futura no valor de R$ 130. O ágio pago está sendo amortizado linearmente pelo prazo de 120 meses e 

lançado na rubrica “outras despesas operacionais” na demonstração de resultado, totalizando R$ 1  em  

2016. 
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Resultado de equivalência 
patrimonial  

 
Aquisição/ 
Alienação/ Amortização 

Empresa

 31/12/1
5 

Baixa ágio/outros 2016 2015 31/12/16 
 

 
Guide Life 

 
560 

 
51 611 

Guide Life – Ágio na aquisição   130 (1)       129 

 

 Total   690 (1) 51  740  
 

(b) 

 

Imobilizado 
       

    
31/12/15 

 
Aquisições 

  

Despesa de 

depreciação 

 
Baixas 

 
Transferência 

 
31/12/16 

  
Equipamentos e instalações 

  

256 

 

441 
  

(79) 
  

390 

 

1.008 

 Custo  397 441    657 1.495 

 Depreciação acumulada  (141)   (79)  (267) (487) 

 Benfeitorias  512   (122)  (390)  
 Custo  657     (657)  
 Depreciação acumulada  (145)   (122)  267  
 Outros  485 264  (151) (3)  595 

 Custo  1.536 264   (5)  1.795 

Depreciação acumulada   (1.051)   (151) 2 (1.200) 

Total imobilizado de uso 1.253 705 (352) (3) 1.603 

Custo 2.590 705  (5) 3.290 
Depreciação acumulada (1.337)  (352) 2 (1.687) 

 

(c) Intangível 
 

Despesa de 

   31/12/15 Aquisições amortização Baixas 31/12/16 

Omar Camargo (ii)   2.342 (540) 1.802 

Custo 3.243 3.243 

Amortização acumulada   (901) (540) (1.441) 

Geraldo Corrêa   214 299 (71) 442 

Custo 248 299 547 

Amortização acumulada   (34) (71) (105) 

SLW   475 (57) 418 

Custo 475 475 

Amortização acumulada   (57) (57) 

Picchioni (iii)   1.750 (263) 1.487 

Custo 1.750 1.750 

Amortização acumulada   (263) (263) 

Plataforma de distribuição de 

produtos financeiros (i) 
 
  11.055 (1.592) 9.463 

Custo 12.603 12.603 

Amortização acumulada   (1.548) (1.592) (3.140) 

Total outros intangíveis 13.611 2.524 (2.523) 13.612 

Custo 16.094 2.524 18.618 
Amortização acumulada (2.483) (2.523) (5.006) 
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(i) Desenvolvimento de plataforma de distribuição e negociação de títulos – Guide   Investimentos. 
 

Na Guide Investimentos foi contabilizado o valor de R$ 12.603 referente ao desenvolvimento de  

plataforma eletrônica de distribuição e negociação de títulos e outros ativos financeiros. O intangível 

em questão iniciou a sua operação em janeiro de 2014 e é amortizado pelo prazo de 7 anos tendo como 

base a expectativa de geração da respectiva receita. 

 

(ii) Associação da Guide Investimentos com a Omar Camargo Corretora de Valores S.A. 
 

Na Guide Investimentos foi contabilizado o valor de R$ 3.243, referente à associação estratégica 

entre a Guide Investimentos com a Omar Camargo Corretora de Valores S.A. , a fim de promover a 

expansão dos negócios da Guide Investimentos na região sul do país, mais notadamente no estado 

do Paraná. O intangível em questão será amortizado linearmente pelo prazo de 6 anos. 

 
(iii) Associação da Guide Investimentos com a H. H. Picchioni. 

 

Na Guide Investimentos foi contabilizado o valor de R$ 1.750, referente à associação estratégica 

com a Picchioni, visando a sua atuação em Belo Horizonte e São Paulo. O intangível em questão será 

amortizado linearmente pelo prazo de 5 anos. 
 

 

8 

 

(a) 

Imposto de renda e contribuição social 

 

Demonstração do cálculo 

 

  
  2016 

 
  2015 

 Resultado antes dos impostos e participações   (7.685)    (9.279) 

 Efeito das diferenças permanentes   891    313 

 Participações em controladas e coligadas (498)  (51) 

 Amortização do ágio 640  30 

 Outros - CSLL e IRPJ 14  77 

 Outros - IRPJ (exclusivo) 715  239 

 Outros - CSLL (exclusivo) 20  18 

 Efeitos das diferenças temporárias   105    1.887 

 Provisão para devedores duvidosos 300   
 Provisão para contingências (222)  205 

 Ajuste ao valor de mercado - TVM e derivativos   27     1.682  

 Base fiscal antes do aproveitamento de prejuízo fiscal - CSLL (7.404)  (7.318) 

 Base fiscal antes do aproveitamento de prejuízo fiscal - IRPJ (6.709)  (7.097) 

 Constituição de imposto diferido sobre base negativa   2.788    2.872 

 CSLL 1.111  1.098 

 IRPJ 1.677  1.774 

 Impostos diferidos constituídos/(revertidos) sob diferenças temporárias (40%)   42    755 

 Utilização de prejuízo fiscal - IRPJ       (888) 

 Efeito da majoração da alíquota da CSLL de 15% para 20%   247    322 

 Imposto de renda e contribuição social 3.077  3.061 
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(b) Movimentação do crédito tributário  

 
  2016   2015 

 Saldo inicial 10.615 

Movimentação 

Provisão para devedores duvidosos 120 

Provisão para contingências (88) 

8.163 

 

146 

 Prejuízo fiscal   3.035    2.306  

 Total dos créditos tributários (Nota 6(b)) 13.682 10.615 

  
Obrigações fiscais diferidas (Nota 10(c)(iii))   (51)  

 
  (61)  

 Créditos tributários, líquidos das obrigações fiscais diferidas   13.631    10.554  

 Percentual sobre o patrimônio líquido 36,38% 28,55% 

 
(c) 

 

Previsão de realização dos ativos e passivos fiscais diferidos 

 

 
 2016 2015 

  
Até 1 ano 

De 1 a 2 

anos 

De 2 a 3 

anos 

De 3 a 4 

anos 

De 4 a 5 

anos 

De 5 a 9 

anos 

 
Total 

 
Total 

Provisão para devedores 120      120  
Provisão para contingências      58 58 146 

Prejuízo fiscal 93 1.752 3.390 4.410 3.859  13.504 10.469 

Total 213 1.752 3.390 4.410 3.859 58 13.682 10.615 

Total – 2015   594 827 1.153 1.268 1.540 5.233 10.615 

 

O estudo técnico sobre a realização dos créditos tributários foi elaborado, pela administração, com 

base nos cenários atual e futuro, cujas premissas principais utilizadas nas projeções foram os 

indicadores macroeconômicos, de produção e custo de captação, o ingresso de recursos por meio do 

reforço de capital e realização de ativos. Esse estudo, incluindo as premissas adotadas, foram 

aprovados pelo Conselho de Administração em 23 de março de 2017. O imposto de renda e 

contribuição social diferidos serão realizados à medida que as diferenças temporárias sejam 

revertidas ou se enquadrem nos parâmetros de dedutibilidade fiscal ou quando os prejuízos fiscais 

forem compensados. 

 

(d) Valor presente dos créditos tributários 

 
A Guide Investimentos, fundamentada em estudo técnico que considera expectativa de rentabilidade 

e de geração de obrigações tributárias futuras, estima a realização dos créditos tributários num 

prazo máximo de dez anos. O valor presente do crédito tributário, utilizando a taxa média de 

captação da controladora, seria de R$ 9.862. 
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9 Captações no mercado aberto 
 

  2016 2015 

Carteira de terceiros 

Debêntures   2.047 325 

 
2.047 325 

 

 

Circulante 2.047 325 

 

 

10 Outras obrigações 
 

(a) Negociação e intermediação de valores 

 
  2016 2015 

 

Credores - conta liquidações pendentes 97.745 61.648 

Caixas de registro e liquidação 93 42 

Operações com ativos financeiros e mercadorias a liquidar  7.980 

Comissões e corretagens a pagar   836 689 

 

98.674 70.359 
 

Circulante 98.674 70.359 

 

(b) Diversos 

 
  2016 2015 

 

Provisões para despesa de pessoal 1.560 1.170 

Provisões para outras despesas administrativas 533 2.904 

Provisões para outros pagamentos 2.984 1.242 

Provisões para passivos contingentes 143 365 

Valores a pagar - sociedades ligadas   661 346 

 5.881 6.027 

Circulante 2.755 5.662 

Exigível a longo prazo 3.126 365 

 

(c) Ativos e passivos contingentes 

 
A Guide Investimentos, na execução de suas atividades normais, encontra-se envolvida em 

contingências como segue: 
 

(i) Ativos contingentes 
 

Não foram reconhecidos ativos contingentes e não existem processos relevantes classificados 

como prováveis de realização. 
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(ii) Passivos contingentes - Trabalhistas e Cíveis 
 

Contingências prováveis 

 

A provisão para passivos contingentes refere-se a contingências trabalhistas classificadas com 

risco provável e estão registradas em outras obrigações – diversas no montante de R$ 143 em 

2016 (R$ 365 em 2015). 
 

Contingências possíveis 

 

Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis são monitorados pela Guide 

Investimentos, estão baseados em pareceres dos consultores jurídicos em relação a cada uma 

das medidas judiciais e processos administrativos e, conforme legislação, não requerem a 

constituição de provisões. A Guide Investimentos é parte dos seguintes processos que 

apresentam risco de perda possível: 

 

• Processos trabalhistas: Existem processos trabalhistas, cujas verbas indenizatórias reclamadas 
totalizam R$ 3.589 (R$ 1.300 em 2015). Considerando nosso histórico de perdas e avaliação 
dos consultores jurídicos, estes valores serão significativamente reduzidos, pois a maioria se 
refere à matérias especificas da categoria, tais como horas extras, equiparação salarial entre 
outros. 

 

A Guide Investimentos, com base na opinião de seus assessores legais, não está envolvida em 

quaisquer outros processos administrativos ou judiciais, que possam afetar significativamente 

o resultado de suas operações. 

 

(iii) Fiscais e previdenciárias – obrigações legais e contingências fiscais 
 

  2016 2015 

Impostos e contribuições a recolher 1.871 1.426 

Impostos e contribuições diferidos   51 61 

 

 1.922 1.487 

Circulante 1.871 1.426 
Exigível a longo prazo 51 61 

 

As contingências fiscais de perda possível e não reconhecidas no Balanço estão descritas a seguir: 

 

• Questionamento relativo à incidência de IRPJ e CSLL sobre atualização, em conta de Reservas, 
dos títulos patrimoniais da BM&FBovespa S.A., quando da desmutualização no valor de R$ 24.003 
(R$ 22.113 em 2015). 

• Questionamento relativo à incidência de PIS e COFINS quando da venda de ações BM&FBovespa 
S.A., oriunda de conversão de ações da CBLC, no valor de R$ 2.183 (R$ 2.011 em 2015). 

• Processos tributários, totalizando R$ 1.752 (R$ 1.715 em 2015) decorrentes de incidência e base 
de cálculo IRPJ/CSLL dos exercícios de 1993, 1996 e 1997. 
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11 Patrimônio líquido 
 

(a) Capital social 

 
(i) Capital subscrito e integralizado 

 

O capital social no montante de R$ 49.151, totalmente subscrito e integralizado, está representado 

por 

192.293 ações, sendo 112.207 ordinárias e 80.086 preferenciais, sem valor nominal. 

 

No ano de 2015 a Guide efetuou dois aumentos de capital através da emissão de 66.653 ações 

ordinárias que totalizam R$ 15.000. Todas as ações destes aumentos de capital foram subscritas 

pelo Banco Indusval & Partners, sendo todos estes aprovados pelo BACEN. 
 

Em 31 de agosto de 2015, a Guide Investimentos efetuou um aumento de capital de R$ 530, 

mediante capitalização da Reserva de Atualização de Títulos Patrimoniais. O referido aumento 

de capital foi aprovado pelo BACEN em 29 de setembro de 2015. 
 

Em 20 de abril de 2016, a Guide efetuou um aumento de capital de R$ 997 mediante a emissão 

de 

4.539 ações preferenciais, todas as ações foram subscritas pela Simplific II Participações Ltda. 

O referido aumento foi aprovado pelo BACEN em 16 de junho de 2016. 
 

Em maio de 2016, foram subscritos 9.871 bônus de subscrição ao preço de R$ 76,00. Desta 

forma foram emitidas 9.871 ações preferenciais ao preço de R$ 76,00 acarretando em um 

aumento de capital no valor de R$ 750, aprovado pelo BACEN em 8 de julho de 2016. 
 

Em 29 de julho de 2016, a Guide efetuou um aumento de capital de R$ 2.987 mediante a 

emissão de 14.648 ações preferenciais. O referido aumento foi aprovado pelo BACEN em 28 de 

setembro de 2016. 

 

(b) Reservas de capital 

 
(i) Bônus de subscrição 

 

Em 30 de abril de 2014, foram emitidos 11.441 bônus de subscrição de ações preferenciais (preço 

unitário de R$ 44,50), sendo assegurado aos titulares com posição acionária datada de 30 de abril de 

2014. Os acionistas têm o direito de subscrever 0,1246703 bônus a cada ação que possuir; assim, o 

acionista detentor de 8 ações pode subscrever 1 bônus. O preço de exercício será de R$ 76,00. Estes 

poderão ser exercidos no prazo de 7 anos a partir da data de  emissão. 
 

Em 26 de agosto de 2016, foram emitidos 33.863 bônus de subscrição de ações preferenciais 

emitidos em uma única série (preço unitário de R$ 11,10), sendo assegurado aos titulares com 

posição acionária datada de 26 de agosto de 2016 o direito de preferência para subscrição dos 

Bônus. Os Bônus conferirão ao seu adquirente o direito de subscrever 1 (uma) Ação PN, 

observadas as hipóteses de ajuste do número de ações que os titulares dos Bônus têm direito de 

subscrever, ao preço de emissão equivalente à R$ 43,44 (quarenta e três reais e quarenta e 

quatro centavos). Os Bônus terão validade de 5 (cinco) anos, contados a partir de sua emissão. 
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(c) Dividendos e remuneração do capital próprio 

 
O estatuto prevê a distribuição de um dividendo mínimo anual de 25% do lucro ajustado na forma 

do artigo 202 da Lei no 6.404/76. 

 

(d) Reserva de lucros 

 
De acordo com o Estatuto Social da Instituição o lucro líquido anual poderá ser destinado a: (i) 

reserva para equalização de dividendos, para assegurar o fluxo regular do pagamento de dividendos, 

inclusive na forma de juros sobre capital próprio; e (ii) reserva para reforço de capital de giro, que 

terá por finalidade garantir meios financeiros para a operação da instituição. O valor global das 

duas reservas não pode exceder ao capital social da instituição. 

 

12 Transações com partes relacionadas 
 

As transações entre controladora e empresas controladas foram realizadas a valores e prazos usuais 

de mercado e em condições de comutatividade e estão representadas por: 

 

(a) Empresa controladora e outras operações com partes relacionadas 

 
  2016  2015 

 
Ativo Receitas  Ativo Receitas 

Vínculo com a Cia. Objeto e características do contrato   (passivo)      (despesas)  (passivo)      (despesas) 

 
Empresa Controladora - 

Banco Indusval S.A. 

Depósitos a vista 5.617 271 
Depósitos interfinanceiros: 100% do CDI no 

vencimento
 30

 

Depósitos a prazo: De 100% do CDI após 

carência 

Operações 

compromissadas: NTN-

B/LFT/LTN 

508 

6.468 1.052 347 

Liquidações pendentes (1.650) 8.194 

Outros valores a receber 33 676 4 

Outras despesas operacionais 15 

Outros valores a pagar   (661)   (344)  

 

(b) Remuneração de pessoas-chave da administração 
 

  2016 2015 

Benefícios de curto prazo 4.420 2.257 

Benefícios de longo prazo   30 19 

4.450 2.276 
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(c) Outras operações com partes relacionadas 

 
Vínculo com a Cia. Objeto e características do contrato 2016 2015 

 
Administradores 

 
Contas Gráficas 

 
15 

 
8 

Pessoas vinculadas aos administradores Contas Gráficas 34 10 

Empresas ligadas aos administradores Contas Gráficas   811   5 

860 23 
 

 

 

13 Detalhamento das principais contas de resultado 
 

Exercícios findos em 31 de dezembro 

 

   2016   2015 

Prestação de serviços   62.660   41.356 

Administração de fundos 473 668 

Corretagem de operações em bolsas 49.217 33.674 

Serviços de custódia 1.207 803 

Outros serviços 11.763 6.211 

Despesas de pessoal   (27.714)   (22.597) 

Proventos (14.286) (12.331) 

Honorários (3.352) (1.987) 

Benefícios (4.285) (3.473) 

Encargos sociais (5.440) (4.561) 

Treinamentos (70) (88) 

Estagiários (281) (157) 

Outras despesas administrativas   (37.893)   (26.935) 

Aluguéis (2.503) (2.483) 

Comunicações (1.128) (1.190) 

Processamento de dados (7.491) (6.076) 

Serviços do sistema financeiro (4.204) (3.111) 

Serviços de terceiros (12.781) (7.300) 

Serviços técnicos especializados (4.756) (3.097) 

Depreciação e amortização (3.288) (2.219) 

Diversos (1.742) (1.459) 

Despesas tributárias   (6.757)   (4.624) 

ISS (2.976) (1.997) 

COFINS (3.052) (2.131) 

PIS (496) (346) 

Outras (233) (150) 
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14 Gestão de riscos 
 

A Guide Investimentos ciente das oscilações do mercado e dos riscos inerentes a estas 

variações, possui uma estrutura independente composta por sistemas e profissionais 

dedicados à gestão de Riscos. 
 

O monitoramento é realizado por meio de controles em tempo real, garantindo um 

acompanhamento preciso das posições dos clientes e suas respectivas exposições. 

 

Com uma estrutura especializada para este monitoramento a Guide Investimentos visa 

garantir velocidade, agilidade e versatilidade nos processos de definição e 

monitoramento dos limites operacionais. 

 

Estas funções são desempenhadas e apuradas de forma consolidada pelo Banco Indusval 

& Partners S.A. em atendimento às Resoluções do CMN: nº 3.380/06 – Risco 

Operacional; nº 3.464/07 – Risco de Mercado; nº 3.721/09 – Risco de Crédito e nº 

4.090/12 – Risco de Liquidez. 

 

15 Informações complementares 
 

(a) Adesão à anistia prevista na Lei n° 13.097/15 

 
Em 20 de janeiro de 2015 foi publicada a Lei n° 13.097/15 que converteu a Medida 

Provisória n° 656, de 2014. O art. 145 da referida lei, altera o art. 42 da Lei 13.043/14 e 

traz um benefício na apuração do ganho fiscal na venda de ações oriundas dos eventos 

societários ocorridos na desmutualização da BM&FBOVESPA S.A. e Bovespa 

Holding S.A. até o advento da Nova Bolsa S.A.. A Guide Investimentos decidiu aderir à 

nova lei, desistindo da ação de impugnação. O efeito da desistência gerou um encargo 

de IRPJ e CSLL, no montante de R$ 888. 

 


