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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA  

CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS 

 
(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2019) 

 

ADMINISTRADORES DE  

CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  

 

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 da ICVM 558, atestando que:  

Vide Anexo 1.1 

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 

2. Histórico da empresa1 

 

A CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. 
DTVM iniciou suas atividades no final de 
1998, com o lançamento de fundos de 
investimento de diferentes perfis, na época 
sob o nome Crédit Lyonnais, Banco 
Francês presente no Brasil desde 1948, 
através do Banco Francês e Brasileiro. Em 
2004 o Crédit Lyonnais na França foi 
adquirido pelo Banco Crédit Agricole que 
passou a ser também o nome no Brasil. 

                                                           
1 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso 
exerça outras atividades.  
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Desde janeiro de 2016, o Grupo Crédit 
Agricole passou a denominar sua área de 
Wealth Management como CA Indosuez 
Wealth que é responsável no Brasil pela 
gestão de recursos e atividade comercial 
voltada para o segmento de alta renda. 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa 

 

A empresa foi constituída em 1997 após a 
venda do Banco Francês e Brasileiro para o 
Banco Itaú. Fazia parte do acordo de venda 
a possibilidade do Crédit Lyonnais exercer 
uma opção de compra de uma instituição 
financeira com o objetivo de estruturar 
novamente uma empresa de gestão de 
recursos, o que de fato aconteceu. 

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 setembro de 2017, tivemos aumento de 
capital para R$ 262.670.906,00 aprovado 
pelo Banco Central do Brasil. 
Em Janeiro de 2016 houve mudança da 
razão social de Crédit Agricole Brasil S.A 
DTVM para CA Indosuez Wealth (Brazil) 
SA DTVM. 
Em 2019, o DataCenter primário do grupo 
Crédit Agricole no Brasil, anteriormente 
localizado no nosso escritório, foi 
transferido para uma empresa tier III, 
especializada em DCs. A gestão dos 
servidores continua com a CA. Em Outubro 
desse mesmo ano, houve a mudança da 
sede da CA Indosuez em São Paulo para 
Av. Brigadeiro Faria Lima nº 4440, 3º 
andar, Itaim Bibi. 

b. escopo das atividades   Não houve mudanças durante os últimos 5 
anos. 
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c. recursos humanos e computacionais  

 

Aprovação e início do projeto Bossa Nova, 
com objetivo de melhorar a plataforma de 
sistemas da DTVM.  
Em 2019 ocorreu a implantação da primeira 
fase do sistema ABS, para emissão de 
relatórios para carteiras administradas. 
Aprovação e início do projeto COPA, com 
objetivo de mover nosso CPD atualmente 
localizado em nosso escritório, para um 
provedor especializado. 
Implantação do sistema Suity, da empresa 
Advice, com objetivo de monitorar o 
suitability dos clientes e do sistema Atlas. 
Ainda em 2019 houve a nomeação de um 
novo Diretor responsável pela 
Administração Fiduciária. 

d. regras, políticas, procedimentos e controles 

internos  

As regras, políticas, procedimentos e 
controles internos foram adaptados e 
ajustados para cumprir com as normas 
emitidas pelos órgãos reguladores 
brasileiros e normas internas do Grupo 
Crédit Agricole. 

3. Recursos humanos2   

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, 

fornecendo as seguintes informações:  

 

a. número de sócios Não há 

b. número de empregados 47 

c. número de terceirizados     6 

d. lista das pessoas naturais que são registradas 

na CVM como administradores de carteiras de 

- Fabio Villas Boas Passos, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 016.743.467-51; e  

                                                           
2 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso 
exerça outras atividades.  
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valores mobiliários e que atuem 

exclusivamente como prepostos, empregados 

ou sócios da empresa 

 
- Felipe Aben Athar Sarmento, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 081.760.057-46. 

4. Auditores  

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se 

houver:  

 

a. nome empresarial -  Ernst & Young Auditores Independentes 
S.S. 
- PriceWaterHouseCoopers Auditores 
Independentes 
- KPMG Auditores Independentes 

b. data de contratação dos serviços  Ernst & Young: Contratação pela CA 
Indosuez em 30/06/2004 e pelos fundos de 
investimento em 30/10/2012.  
PriceWaterHouseCoopers: Contratação 
pelos fundos de investimento em 
24/07/2017. 
KPMG Auditores Independentes: 
Contratação pelos fundos de investimento 
em 31/05/2019. 

c. descrição dos serviços contratados Fundos de Investimento: realização da 
auditoria e emissão de relatório sobre as 
demonstrações financeiras dos fundos de 
investimento. 
CA Indosuez: Revisão das Demonstrações 
Financeiras  

5. Resiliência financeira  

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste: Vide Anexo 5.1 
 

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 
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carteira de valores mobiliários 

b. se o patrimônio líquido da empresa representa 

mais do que 0,02% dos recursos financeiros 

sob administração de que trata o item 6.3.c e 

mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais) 

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o 

§ 5º do art. 1º da ICVM 558  

Vide Anexo 5.2 

 

A demonstração financeira também está 

disponível no site brazil.ca-indosuez.com/pt 

 > Menu > Indosuez no Brasil > 

Demonstrações Financeiras > Publicações 

Semestrais > 2019. 

  
 

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.) 

Administração fiduciária de fundos de 
investimento, gestão discricionária e não 
gestão discricionária de títulos e valores 
mobiliários. 

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.) 

Administração fiduciária de fundos de 
investimento regidos pela Instrução CVM 
nº 555/14 e fundo de investimento em cotas 
de fundos de investimento em direitos 
creditórios. 
Gestão de carteiras de fundos de 
investimento regidos pela Instrução CVM 
nº 555/14, e fundos de investimento em 
direitos creditórios. 

c. tipos de valores mobiliários objeto de Ativos financeiros, conforme definidos na 
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administração e gestão Instrução CVM nº 555/14, e direitos 
creditórios, conforme definidos na 
Instrução CVM 356/01. 
Dentre os ativos financeiros, administramos 
e gerimos FIs e FICs (CVM 555/14), FMP 
FGTS (CVM 279/98), FIC FIDC (CVM 
356/01) e carteiras administradas não 
discricionárias (CVM 558/15). Além disto, 
fazemos a gestão de FIDC's e um FIC 
(CVM 555/14) de outra administração. 

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de 

investimento de que seja administrador ou 

gestor 

A CA Indosuez irá atuar na distribuição de 
cotas de fundos de investimento 
administrados e/ou geridos pela própria CA 
Indosuez. 

6.2. Descrever resumidamente outras atividades 

desenvolvidas pela empresa que não sejam de 

administração de carteiras de valores mobiliários, 

destacando:  

 

a. os potenciais conflitos de interesses existentes 

entre tais atividades; e  

Não vislumbramos potenciais conflitos de 
interesses. 
De qualquer forma, a atuação da Gestora 
sempre será pautada pela relação de fidúcia 
e lealdade aos seus clientes, motivo pelo 
qual irá sempre alertar, previamente, sobre 
a existência de potenciais conflitos de 
interesses.  

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.  

O CA CIB atua nos segmentos de 
investment banking, trading finance e 
capital markets, porém não há qualquer 
conflito de interesses dado que são 
estruturas totalmente apartadas. 



 
CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. DTVM   

São Paulo  
Av. Brigadeiro Faria Lima 
Nº 4440, 3º andar, Itaim Bibi  
SP BRASIL 04538-132  
T +55 11 3896 6312   
F +55 11 3896 6251 

brazil.ca-indosuez.com 

 Rio de Janeiro  
Avenida Rio Branco,  
1 Sala 1711 Centro  
RJ BRASIL 20090-003  
T +55 21 2106 6200   
F +55 21 2106 6289 

 Fale com a Ouvidoria 
T 0800 724 2818   
F +11 3896 6412   
e-mail ouvidoria@ca-indosuez.com.br 

 

 
 

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos 3  e 

carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo 

as seguintes informações:  

 

a. número de investidores (total e dividido entre 

fundos e carteiras destinados a investidores 

qualificados e não qualificados) 

Carteiras Administradas: 217 
Fundos: 75.931 
 
Fundos destinados a investidores 
qualificados: 457 
 
Carteiras destinadas a investidores 
qualificados: 187 
 
Fundos destinados a investidores não 
qualificados: 75.474 
 
Carteiras destinadas a investidores não 
qualificados: 30 
 

b. número de investidores, dividido por:  

i. pessoas naturais 711 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou 

institucionais) 

81 

iii. instituições financeiras 2 

iv. entidades abertas de previdência 

complementar 

0 

v. entidades fechadas de previdência 

complementar 

9 

vi. regimes próprios de previdência social 0 

                                                           
3 Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master. 
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vii. seguradoras 11 

viii. sociedades de capitalização e de 

arrendamento mercantil 

0 

ix. clubes de investimento 0 

x. fundos de investimento  136 

xi. investidores não residentes 8 

xii. outros  

(Especificar: 75.189 - Cotistas de Distrib. por 

conta ordem; 1 - Outro tipo de cotista). 

75.190 

c. recursos financeiros sob administração (total e 

dividido entre fundos e carteiras destinados a 

investidores qualificados e não qualificados)  

Carteiras Administradas:  

R$ 1.782.593.814,98 

Fundos: R$ 8.554.752.326,71 

 

Fundos destinados a investidores 

qualificados: R$ 3.301.850.845,43 

 

Carteiras destinadas a investidores 

qualificados: R$ 1.776.350.035,95 

 

Fundos destinados a investidores não 

qualificados: R$ 5.252.901.481,28 

 

Carteiras destinadas a investidores não 

qualificados: R$ 6.243.779,03 

 
 

d. recursos financeiros sob administração 

aplicados em ativos financeiros no exterior 

 
R$ 190.342.303,58 
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e. recursos financeiros sob administração de cada 

um dos 10 (dez) maiores clientes (não é 

necessário identificar os nomes) 

Cliente 1: R$ 851.922.664,55 

Cliente 2: R$ 361.708.763,32 

Cliente 3: R$ 179.321.968,75 

Cliente 4: R$ 178.513.020,50 

Cliente 5: R$ 159.456.464,45 

Cliente 6: R$ 151.699.593,06 

Cliente 7: R$ 120.365.850,24 

Cliente 8: R$ 104.850.588,54 

Cliente 9: R$ 91.121.789,77 

Cliente 10:R$ 87.180.476,88 
 

f. recursos financeiros sob administração, 

dividido entre investidores: 

 

i. pessoas naturais R$ 2.426.663.951,49 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou 

institucionais) 

R$ 860.856.248,51 

iii. instituições financeiras R$ 361.711.857,97 

iv. entidades abertas de previdência 

complementar 

R$ 0 

v. entidades fechadas de previdência 

complementar 

R$ 454.418.731,83 

vi. regimes próprios de previdência social R$ 0 

vii. seguradoras R$ 926.681.572,37 

viii. sociedades de capitalização e de 

arrendamento mercantil 

R$ 0,00 

ix. clubes de investimento R$ 0,00 

x. fundos de investimento R$ 565.451.917,86 
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xi. investidores não residentes R$ 28.388.745,30 

xii. outros  

(especificar: 75.189 - Cotistas de Distrib. por 

conta ordem; 1 - Outro tipo de cotista). 

R$ 4.713.173.116,36 

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob 

administração, dividido entre:  

 

a. ações R$ 143.406.176,49 

b. debêntures e outros títulos de renda fixa 

emitidos por pessoas jurídicas não financeiras 

R$ 5.390.330.097,38 

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas 

jurídicas financeiras 

R$ 1.920.738.044,10 

d. cotas de fundos de investimento em ações R$ 134.891.900,84 

e. cotas de fundos de investimento em 

participações 

R$ 9.980.472,39 

f. cotas de fundos de investimento imobiliário R$  5.657.286,01 

g. cotas de fundos de investimento em direitos 

creditórios 

R$ 1.215.290.868,24 

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa R$ 3.632.796,94 

i. cotas de outros fundos de investimento R$ 238.624.914,68 

j. derivativos (valor de mercado)  
R$ 439.579.525,19 

k. outros valores mobiliários R$ 0,00 

l. títulos públicos R$ 1.648.444.568,84 
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m. outros ativos R$ 26.490.468,61 

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das 

carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador 

exerce atividades de administração fiduciária  

A totalidade dos fundos sob administração 
fiduciária da CA Indosuez são geridos pela 
própria instituição.  

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 Os controladores diretos da CA Indosuez 
Wealth (Brazil) S.A. DTVM são: CA 
Indosuez Wealth (Group), com sede na 
França, com mais de 99% do capital social, 
e o Banco Crédit Agricole Brasil S.A., líder 
do conglomerado financeiro do Brasil, com 
menos de 1% do capital social. 
Indiretamente, o controlador é o Crédit 
Agricole Corporate and Investment Bank, 
com sede na França, que detém 100% do 
capital da CA Indosuez Wealth (Group) e 
75,49% do capital do Banco Crédit 
Agricole Brasil S.A. 

b. controladas e coligadas As empresas coligadas são: Banco Crédit 
Agricole Brasil S.A. e Crédit Agricole 
Corporate Finance Brasil – Consultoria 
Financeira Ltda. 

c. participações da empresa em sociedades do 

grupo  

A CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. 
DTVM detém 0,001% do patrimônio social 
da empresa Crédit Agricole Corporate 
Finance Brasil – Consultoria Financeira 
Ltda. 

d. participações de sociedades do grupo na O Banco Crédit Agricole Brasil S.A. detém 
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empresa  0,00000002 do patrimônio social da CA 
Indosuez Wealth (Brazil) S.A. DTVM. 

e. sociedades sob controle comum Nenhuma. 

7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo 

econômico em que se insere a empresa, desde que 

compatível com as informações apresentadas no item 7.1.  

Vide Anexo 7.2 

8. Estrutura operacional e administrativa4  

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, 

conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e 

regimento interno, identificando: 

 

a. atribuições de cada órgão, comitê e 

departamento técnico 

 

O principal fórum ligado à atividade de 

administração de carteiras e valores 

mobiliários são os Comitês de Investimento 

que tem por objetivo analisar os ambientes 

macro e micro econômicos com a 

participação do estrategista chefe e 

gestores. As tendências de mercado e 

comportamento dos diferentes ativos são 

discutidas nesse âmbito. Os comitês 

dedicados à administração de carteira são:  

 

Market Risk, Liquidity Risk and Stop Loss 

Committee - Este comitê reúne-se sob 

demanda para decidir os parâmetros para o 

estabelecimento dos limites de Risco de 

Mercado (VaR e Stress Testing), Liquidez e 

Stop Loss. 

 

Pricing Committee - Este Comitê reúne-se 

                                                           
4 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso 
exerça outras atividades.  
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sob demanda, com o intuito de monitorar, 

revisar, ratificar ou sugerir mudanças nas 

diretrizes, metodologias ou modelos de 

marcação a mercado (MtM) utilizados pelo 

Bradesco DTVM. 

 

Investment Fund of Funds Committee – 

Este Comitê reúne-se sob demanda, com o 

intuito de avaliar as alocações em gestores 

terceiros realizadas pela área de Fundo de 

Fundos do CA Indosuez.  

 

 

Investment Strategy - O intuito deste 

Comitê é discutir os ambientes macro e 

micro econômicos e influências do cenário 

político tanto no mercado local quanto no 

mercado internacional, visando identificar 

as influências no comportamento dos 

diferentes ativos.  

 

Investment Risk Committee - Este Comitê 

reúne-se sob demanda, com o intuito de 

avaliar emissões e atuais posições de 

crédito privado mantidas pelos fundos de 

investimentos administrados pelo CA 

Indosuez, assim como os limites de 

concentração nos fundos. 

 

Investment Risk Committee Advisory - Este 

Comitê reúne-se sob demanda, com o 

intuito de avaliar emissões de crédito 

privado mantidas pelas carteiras 
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administradas pelo CA Indosuez. 

 

 

 

b. em relação aos comitês, sua composição, 

frequência com que são realizadas suas 

reuniões e a forma como são registradas suas 

decisões 

 

Market Risk, Liquidity Risk and Stop Loss 

Committee: Membros permanents: 

Executive Director – RPC MRO, Executive 

Director - Asset Management, Executive 

Director - Adm. Fiduciária, Operational 

Risk Manager, Portfolio Guardian. 

Membros convidados: Investment Funds 

Manager, Fund of Fund Manager, Head of 

Credit Research. 

Frequência anual ou quando necessário. 

 

Pricing Committee   

Membros permanentes:  

Executive Director – RPC MRO, Executive 

Director - Asset Management, Executive 

Director - Adm. Fiduciária, Operational 

Risk Manager, Portfolio Guardian, Head of 

Operations. 

Membros convidados: Investment Funds 

Manager, Fund of Fund Manager, Head of 

Credit Research. 

Frequência anual ou quando necessário 

 

Investment Fund of Funds Committee 

Membros permanentes:  

Executive Director – RPC MRO, Executive 

Director - Asset Management, Executive 

Director - Adm. Fiduciária, Portfolio 

Guardian, Fund of Funds Manager. 
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Membros convidados: Investment of Funds 

team. 

Frequência anual ou quando necessário 

 

Investment Strategy  

Secretário: Estrategista Chefe. 

Membros Permanentes: Diretor de Asset 

Management, Estrategista Chefe, Gerente 

de Investment Funds & Mandates, Gerente 

de Asset Allocation, Analista de Fixed 

Income, Analista de Equity, Analista de 

Asset Allocation e Market Risk & Portfolio 

Guardian. 

Membros Convidados: Diretor de Gestion 

Privée. 

Frequência mensal. 

 

Investment Risk Committee 

Membros permanents: 

Executive Director – RPC MRO, Executive 

Director - Asset Management, Executive 

Director - Adm. Fiduciária, Portfolio 

Guardian, Investment Funds Manager, 

Head of Credit Research. 

Membros convidados: Investment fund 

team, Credit Research team. 

Frequência anual ou quando necessário. 

 

Investment Risk Advisory Committee   

Membros permanentes:  

Executive Director – RPC MRO, Executive 

Director - Asset Management, Portfolio 

Guardian, Advisory team. 
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Membros convidados: Não há. 

Frequência anual ou quando necessário. 

 

As decisões dos Comitês são registradas 

através de apresentações, com material 

específico para cada Comitê, exceto para os 

Comitês Market Risk and Liquidity Risk e 

Stop Loss que são registradas em ata. 

c. em relação aos membros da diretoria, suas 

atribuições e poderes individuais 

 

Convocar e presidir as reuniões da Diretoria 
e as Assembleias Gerais; orientar os demais 
diretores no desempenho de suas funções e 
determinar funções específicas aos 
mesmos; determinar e coordenar a política 
geral de atuação da Sociedade em todas as 
áreas, isto é, operacional, administrativa e 
financeira; e designar os substitutos 
eventuais dos membros da Diretoria em 
caso de ausência ou impedimentos 
temporários. 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da 

estrutura administrativa da empresa, desde que compatível 

com as informações apresentadas no item 8.1. 

 
N/A 

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:  

Vide Anexo 8.3 abaixo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. nome  

b. idade 

c. profissão 
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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 

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela 

administração de carteiras de valores mobiliários, 

fornecer:  

Vide Anexo 8.4 (A) e 8.4. (B), abaixo. 
 

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 

8.5. Em relação ao diretor responsável pela 

implementação e cumprimento de regras, políticas, 

procedimentos e controles internos e da ICVM 558, 

Vide Anexo 8.5 abaixo 
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fornecer:   
 
 
 
 
 
 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; 

ii. aprovação em exame de certificação 

profissional (opcional) 

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 

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão 

de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 

anterior, fornecer:  

É a mesma diretora indicada no item 8.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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· cargo e funções inerentes ao cargo  

· atividade principal da empresa na 

qual tais experiências ocorreram 

· datas de entrada e saída do cargo 

8.7. Em relação ao diretor responsável pela 

atividade de distribuição de cotas de fundos de 

investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no 

item 8.4, fornecer: 

É o mesmo diretor indicado no item 8.4. 
(A). 
 

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 

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida 

para a gestão de recursos, incluindo:  

 

a. quantidade de profissionais 13 
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b. natureza das atividades desenvolvidas pelos 

seus integrantes 

Gestores de recursos atuando na análise 
macro e micro econômicas, nos segmentos 
de renda fixa e variável.  

c. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 

Os sistemas de informação são: Bloomberg, 
AE Broadcast e sell side reports 
principalmente. Há reuniões diárias para 
avaliação dos mercados e das posições e 
mensalmente ocorre o comitê de 
investimentos que embasa as decisões. As 
decisões de investimentos em títulos 
privados são suportadas por análise de 
crédito. 
 

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 9 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos 

seus integrantes 

Área de Controles Internos: Responsável 
por identificar, medir, controlar e reportar 
os riscos envolvidos, bem como 
acompanhar os planos de ação que 
asseguram que os riscos operacionais 
envolvidos nas atividades relacionadas 
estejam devidamente controlados. 
Área de Compliance: Definir as políticas 
internas relacionadas à ética e a conduta 
para os segmentos de negócios que o Grupo 
Crédit Agricole atua no Brasil, conforme as 
leis e regulamentos locais e as políticas 
internas do Grupo Crédit Agricole; definir o 
programa de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 
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de acordo com as leis e regulamentos locais 
e as políticas internas do Grupo Crédit 
Agricole; difundir e assegurar a aplicação 
das políticas mencionadas acima; definir o 
Plano Anual de Treinamento de 
Compliance e acompanhar sua execução; 
reportar qualquer violação nas políticas e 
procedimentos ao Executive Director – 
Legal & Compliance, na sua ausência, se 
julgar necessário a comunicação deverá ser 
feita a qualquer membro do Comitê de 
Compliance. 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 

Área de Controles Internos: Temos apenas 
um sistema que é utilizado para reporte de 
informações, chamado PSEE. Mensalmente 
há uma avaliação por parte dos gestores 
responsáveis pela terceirização e, 
semestralmente, a área de controles internos 
da CA Indosuez efetua uma avaliação dos 
serviços prestados em planilha Excel, que é 
submetida no sistema PSEE para a matriz. 
Área de Compliance: Para execução das 
atividades mencionadas no item “b” acima, 

os sistemas utilizados são ALD – Autbank, 
BOLSA – CRK, CHANGE, CONTAS 
CORRENTES – Autbank, COTISTA – 
YMF, E-BANK – Autbank, FACTIVA, 
FMF Verify Web, INFOBANK – Autbank, 
OC – Autbank, PEP – Serasa, SGR – 
Autbank, Suity, WORKIMAGE 
(WIViewer) e WORLDCHECK. 

d. a forma como a empresa garante a 

independência do trabalho executado pelo 

setor 

A área de controles internos atua de forma 
independente, sem qualquer ingerência por 
parte da área de administração de carteiras.  
A avaliação é feita única e exclusivamente 
pela área de controles internos, só esta área 
tem acesso ao sistema onde ficam 
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registrados todos os dados das avaliações 
das empresas terceirizadas. 

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida 

para a gestão de riscos, incluindo:   

A estrutura de RPC Risk and Permanent 
control (RPC) da CA Indosuez, é dividida 
em duas áreas distintas. 
Esta estrutura corresponde à área de 
Controles Permanente (MRO (Operational 
Risk Management) e a área de Portfólio 
Guardian, e ambos se reportam diretamente 
à Diretora de RPC MRO. A estrutura RPC é 
totalmente independente da área de gestão. 

a. quantidade de profissionais A área de RPC MRO da CA Indosuez é 
composta por quatro (4) colaboradores 
(uma gerente, uma gerente júnior, um 
analista pleno e um analista júnior). A área 
de Portfólio Guardian atua diretamente com 
a área de Controles Permanentes na 
prevenção de riscos de Mercado e Liquidez, 
e é composta por dois (2) colaboradores 
(um estagiário analista de risco de crédito). 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos 

seus integrantes 

A área de RPC MRO é responsável pela 
implementação do sistema de supervisão e 
documentação demonstrando que os 
controles permanentes estão sendo 
devidamente executados e os riscos 
alinhados com os níveis de exposição que a 
CA Indosuez está autorizada a tomar. 
A área de RPC MRO está apta, através 
desta estrutura, a detectar eventuais riscos 
operacionais que possam ocasionar 
interrupções na execução e entrega dos 
resultados dos controles permanentes 
executados pelas áreas envolvidas. 
Adicionalmente, deve: 
- Certificar que todos os riscos 
significativos estão cobertos por um ou 
mais controles. 
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- Certificar que os controles estão realmente 
sendo executados. 
- Assegurar que a alta administração esteja 
regularmente informada sobre os resultados 
mais significativos apurados por estes 
controles (diferenças, anomalias, violações 
de regras, etc.). 
O inventário dos controles permanentes 
deve ser documentado e validado junto ao 
Comitê de Controles Internos e reportado à 
CA Indosuez, abrangendo: 
- Mapeamento dos principais processos. 
- Identificação dos riscos e dos controles 
implementados que os mitiguem. 
- Avaliação da situação atual e 
implementação de controles adicionais, 
caso seja necessário (descrição, definição 
do objetivo e frequência, execução). 
- Relatório de resultado dos controles 
permanentes, apresentado e discutido 
durante as reuniões do Comitê de Controles 
Permanentes e Comitê de Controles 
Internos. 
 
A área de Portfolio Guardian/Risk 
Management (PG/RM/RM) desempenha 
papel fundamental, dedicando-se a 
monitorar e controlar diariamente os 
parâmetros de Riscos Financeiros 
(Mercado, Crédito e Liquidez) e 
Enquadramento Legal dos fundos 
administrados e, por outro lado, a oferecer 
relatórios gerenciais que contemplam 
diversas metodologias de análise de Risco e 
Performance em modelos reconhecidos 
internacionalmente. 
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O objetivo deste manual é divulgar os 
conceitos das Políticas e Procedimentos 
para os controles realizados pela área de 
PG/RM do CA Indosuez DTVM. 
 
A área de PG/RM reporta-se diretamente ao 
Executive Director – Risk & Permanent 
Control (RPC) do Conglomerado Crédit 
Agricole Brasil, e é responsável por: 
 
- Definir modelos e limites, quando 
aplicáveis, para os fundos de investimentos 
e carteiras de Riscos de Mercado, Liquidez 
e Crédito (aprovados nos respectivos 
Comitês); 
- Monitorar e analisar o valor em Risco de 
Mercado, Liquidez e Crédito dos fundos de 
investimentos geridos e administrados pelo 
CA Indosuez DTVM; 
- Monitorar modelos e metodologias de 
precificação dos ativos negociados pelos 
fundos de investimentos;  
- Participação na elaboração da Política de 
Suitability dos fundos de investimentos 
com base na Matriz de Alocação de 
Produtos x Perfil do Investidor; 
- Acompanhar a evolução patrimonial e de 
performance dos fundos de investimentos; 
 - Monitorar o Enquadramento Legal dos 
fundos de investimentos, com base nas 
instruções e leis aplicáveis; 
- Monitorar a aderência dos fundos de 
investimentos e carteiras administradas aos 
regulamentos e mandatos. 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 

Todos os sistemas de gestão de riscos e 
controles são disponibilizados pela matriz 
(Paris) para a visualização e uniformidade 
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dos reportes das entidades. É utilizado o 
seguinte sistema para a gestão dos riscos: 
 
 
· OLÍMPIA: perdas operacionais e 
registro de incidentes e respectivos planos 
de ação e; resultados periódicos 
(trimestrais) dos controles. 
 
A área Portfolio Guardian/Risk 
Management usa sistemas de gestão de 
riscos desenvolvidos internamente para 
realizar os controles de riscos. 
 
O sistema de risco de mercado Cyrnel da 
Britech também é usado para monitorar o 
risco de mercado. 

d. a forma como a empresa garante a 

independência do trabalho executado pelo 

setor 

A área de gestão de risco não sofre 
qualquer ingerência por parte da área de 
administração de carteiras de valores 
mobiliários.  
A estrutura hierárquica do CRÉDIT 
AGRICOLE BRASIL estabelece que a 
Diretora de RPC MRO se reporta ao SCO 
(Group Senior Country Officer) e 
funcionalmente às Divisões de RPC MRO 
do Grupo CRÉDIT AGRICOLE, sediada 
em Paris (CA Indosuez Wealth 
Management DTVM) e em Nova Iorque 
(Crédit Agricole). 
Desta forma, a independência da área de 
Risk & Permanent Control é garantida 
através dos controles permanentes de nível 
2 de cada entidade, combinando todas as 
Linhas de Negócios e Funções de Suporte, 
assim como a realização apropriada das 
atividades relacionadas. 
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8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida 

para as atividades de tesouraria, de controle e 

processamento de ativos e da escrituração de cotas, 

incluindo:  

As atividades de tesouraria, de controle e 
processamento de ativos e da escrituração 
de cotas não são exercidas pela CA 
Indosuez. 
Todas as atividades relacionadas à 
tesouraria e controladoria são terceirizadas.  

a. quantidade de profissionais N/A 

b. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 

N/A 

c. a indicação de um responsável pela área e 

descrição de sua experiência na atividade 

N/A 

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável 

pela distribuição de cotas de fundos de investimento, 

incluindo: 

 

a. quantidade de profissionais  2 pessoas.  

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos 

seus integrantes  

Gestão e acompanhamento da indústria de 
fundos de investimentos.  

c. programa de treinamento dos profissionais 

envolvidos na distribuição de cotas  

· Na admissão: admissional básico 
(contratação) relacionado à Compliance, 
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao 
Financiamento do Terrorismo e Adequação 
do Produto ao Perfil do Cliente (para os 
colaboradores das áreas: Gestion Privée e 

Asset Management;  
· Anual: relacionados ao processo 
Conheça seu Cliente e Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento 
do Terrorismo. 
· Periódicos: relacionados a políticas ou 
procedimentos específicos, principalmente 
após mudanças na regulamentação local ou 
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nas políticas do Grupo Crédit Agricole; 
· Institucionais: recebidos da Matriz 
sobre assuntos variados como Compliance 
no Grupo, Prevenção à Fraude, Anti 
Lavagem de Dinheiro – aplicação da 3ª 
Diretiva Europeia e outros;  

d. infraestrutura disponível, contendo relação 

discriminada dos equipamentos e serviços 

utilizados na distribuição  

A infraestrutura de TI compreende posições 
na mesa de operações, acesso a servidores 
de arquivos com acesso lógico e segregado,  
replicação de dados para o site de 
contingência, antivírus de marcas diferentes 
instalados nas estações e nos servidores, 
duas camadas de firewalls para acessos 
externos, controles de acessos a internet e 
logs de acessos externos e internos, controle 
de gravação de pen-drives nas estações, 
gravadores de voz, além de controles e 
revisões periódicas de acordo com padrões 
do grupo Crédit Agricole. Do ponto de vista 
de acesso físico, a área se encontra em 
ambiente físico com acesso segregado. 

e. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos   

Os seguintes sistemas de informação são 
utilizados para suporte em suas atividades: 
Broadcast (Agência Estado), Economatica, 
Quantum, Bloomberg e Sistema de 
Custódia. 
As rotinas podem ser divididas em duas 
frentes: 
Análise Quantitativa: Utilização de diversas 
ferramentas estatísticas para suporte na 
decisão de gestão. São gerados vários 
relatórios de controle e acompanhamento 
tanto da indústria quanto dos fundos 
geridos (exemplos de informações 
originadas e analisadas: retorno absoluto, 
retorno relativo, volatilidade, máximo 
drawdown, matriz de correlação, sharpe, 
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tracking error, information ratio, back test 

das carteiras, cenário de stress, entre 
outros). 
Análise Qualitativa: Há um intenso contato 
com a indústria de fundos de investimentos, 
especialmente com os gestores. A CA 
Indosuez possui alocação em diversos 
fundos e gestoras diferentes que são 
contatados periodicamente. Todas as 
reuniões e conference calls são 
documentados. 
Vale mencionar que todo e qualquer fundo 
de investimento a ser alocado deve 
necessariamente ter sido aprovado por um 
robusto processo de due diligence, que 
possui diversas fases e envolve várias áreas 
da CA Indosuez. 

8.13. Fornecer outras informações que a empresa 

julgue relevantes  

 

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 em fundos de 
investimento nos quais atua como 
administrador fiduciário. 
Taxa de gestão e taxa de performance em 
fundos de investimento nos quais atua 
como gestor. 

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 91,89% 
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b. taxas de performance 7,43% 

c. taxas de ingresso 0 

d. taxas de saída 0 

e. outras taxas 0,68% 

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue 

relevantes  

O percentual indicado no item 9.2 “e” se 

refere à rebates recebidos de fundos 
investidos.  

10. Regras, procedimentos e controles internos  

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e 

supervisão de prestadores de serviços  

 

A seleção, contratação e supervisão de 
prestadores de serviços variam em função 
do serviço. Para prestadores de serviços 
referentes às áreas de suporte a coordenação 
fica sob responsabilidade do COO que 
avalia a competência dos prestadores frente 
aos requerimentos. É feita uma análise 
comparativa entre os diferentes prestadores 
levando-se em consideração capacidade 
técnica, histórico, prazos, requerimentos, 
custo entre outros. A área de IT assim como 
outras áreas relacionadas são envolvidas 
durante esse processo. Há validação pela 
matriz da opção escolhida. As empresas são 
avaliadas em função de sua capacidade em 
atingir as metas traçadas durante o processo 
de definição do projeto e a entrega em si. 
Há acompanhamento detalhado de cada 
fase com reuniões periódicas de avaliação, 
cronogramas, etc.  
Para prestadores de serviços financeiros 
como corretoras, há a identificação do 
prestador baseado em sua atuação no 
mercado que possa agregar valor a empresa. 
Após essa fase é imposto processo de due 
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diligence e aprovação pelo Compliance. Da 
mesma forma o prestador é proposto em 
comitê de corretoras global do Grupo e 
passa por validação externa. 
Periodicamente (2 vezes ao ano) a relação 
de corretoras é discutida e avaliada 
levando-se em consideração volumes 
operados e qualidade na execução das 
ordens. Nessas ocasiões novos nomes 
podem ser propostos ou mesmo excluídos.  

10.2. Descrever como os custos de transação com 

valores mobiliários são monitorados e 

minimizados 

 

Os custos com prestadores são monitorados 
mensalmente pelo Compliance que verifica 
principalmente se há concentração e 
alterações que fujam do usual. Também há 
controles semestrais de volumes 
transacionados e valores gastos 
monitorados pela matriz. Com essas 
informações e analisando o que é praticado 
no mercado visamos minimizar os valores 
pagos. 
Para prestadores cujos custos são fixos a 
avaliação é feita na contratação seguindo 
critérios de comparação com outros 
prestadores no mercado e adequados as 
nossas necessidades.  

10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft 

dollar, tais como recebimento de presentes, 

cursos, viagens etc.  

A política de Presentes de Benefícios 
descreve os procedimentos para receber e 
oferecer presentes e benefícios de/para 
clientes, futuros clientes, parceiros, 
contrapartes, etc. Estabelece as regras de 
valores e de natureza, incluindo eventos de 
relações públicas e patrocínios, para evitar 
que eles comprometam a independência, a 
objetividade ou a integridade do 
beneficiário ou desvirtuem seu julgamento. 

10.4. Descrever os planos de contingência, O Plano de Contingência contempla a perda 
total dos recursos de nosso escritório 



 
CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. DTVM   

São Paulo  
Av. Brigadeiro Faria Lima 
Nº 4440, 3º andar, Itaim Bibi  
SP BRASIL 04538-132  
T +55 11 3896 6312   
F +55 11 3896 6251 

brazil.ca-indosuez.com 

 Rio de Janeiro  
Avenida Rio Branco,  
1 Sala 1711 Centro  
RJ BRASIL 20090-003  
T +55 21 2106 6200   
F +55 21 2106 6289 

 Fale com a Ouvidoria 
T 0800 724 2818   
F +11 3896 6412   
e-mail ouvidoria@ca-indosuez.com.br 

 

 
 

continuidade de negócios e recuperação de 

desastres adotados 

 

principal, do nosso Data Center, ambos 
localizados na sede da CA Indosuez, em 
São Paulo, além de eventos de menor 
gravidade (pandemia, perda parcial, etc.). 
Como parte do nosso dispositivo de 
contingência, possuímos um site de backup 
para usuários com 20 desktops, um Data 
Center de backup com todos os sistemas 
críticos instalados, ambos localizados no 
bairro da Barra Funda, notebooks prontos 
para uso remoto e site de comunicação de 
contingência acessível fora da rede 
corporativa (internet). 
Em termos de governança, possuímos um 
BCP manager (responsável pelo dispositivo 
de Contingência), um BCP Committee 
(COO, IT Manager, HR Manager, BCP 
Manager) e um time de 
coordenação/controle global na matriz. 

10.5. Descrever as políticas, práticas e controles 

internos para a gestão do risco de liquidez das 

carteiras de valores mobiliários 

 

O controle de liquidez desempenhado pela 
área de Portfolio Guardian tem como 
objetivo monitorar o padrão de liquidez dos 
fundos, analisando tanto a parte de seu 
ativo quanto a de seu passivo, estressando 
alguns de seus componentes com o intuito 
de verificar possíveis cenários adversos de 
liquidez, seja na disponibilização do 
recurso ao cotista na data de pagamento 
apontada em seu regulamento, seja na 
venda de um ativo abaixo de seu preço de 
mercado com o intuito de formar o 
montante de recursos necessários para fazer 
frente às obrigações do fundo.   
 
A fim de determinar o nível de liquidez de 
um fundo, de nominado aqui como Colchão 
de Liquidez, é necessário analisar os 
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diferentes grupos de ativos. 
 
Uma vez o colchão de liquidez 
determinado, o CA Indosuez realiza 5 
testes: 
- Colchão de liquidez é superior a nosso 
limite interno; 
- O colchão de liquidez deverá permitir ao 
fundo de pagar, dentro do prazo de 
pagamento ao cotista, o valor de 95% 
percentil dos resgates diários do histórico 
do fundo; 
- O colchão de liquidez deverá permitir ao 
fundo de liquidar 20% da posição dos seus 
20 maiores cotistas no prazo de pagamento 
do fundo; 
- O colchão de liquidez deverá permitir ao 
fundo de pagar os resgates agendados 
dentro do prazo de pagamento do fundo; 
- Estresse no ativo do fundo para reduzir o 
Colchão de liquidez.  

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 

 

As liquidações financeiras só serão 
possíveis desde que a situação cadastral do 
cliente, esteja atualizada e de acordo com as 
normas descritas na Instrução CVM n.º 301 
(e alterações posteriores). Caso haja algum 
impedimento ou desenquadramento 
cadastral, toda sua movimentação estará 
bloqueada até a resolução da pendência. 
Inclui-se neste item as atualizações e 
acompanhamentos efetuados pelo 
Compliance.  
As instruções de movimentação são 
realizadas apenas com instrução comandada 
pelo cliente ou procurador devidamente 
registrado. As verificações das instruções e 
dupla conferência permeiam toda a rotina 
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de pagamento. 
A avaliação da adequação do produto ao 
perfil do cliente está em conformidade com 
a Instrução CVM n.º 539 e normas 
complementares, publicadas pela CVM. 
Essa avaliação aplica-se aos clientes 
pessoas físicas, titulares das contas, e 
pessoas jurídicas classificadas como 
permanentes (classificação definida pela 
Circular n.º 3.461/13 do Banco Central do 
Brasil).  
A análise do perfil de investidor será 
documentada através do Questionário Perfil 
do Investidor e Estratégia de Investimento – 
Pessoa Física.  
A política de Prevenção à Lavagem de 
Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo 
tem como principal objetivo assegurar que 
sejam identificadas e verificadas de maneira 
apropriada as informações relativas às 
movimentações financeiras, operações de 
câmbio, operações de crédito e 
intermediação de títulos e valores 
mobiliários, realizadas pelos clientes do CA 
Brasil para que qualquer possível operação 
suspeita seja detectada prontamente, 
evitando assim operações com propósitos 
ilícitos.  
Estar em conformidade com as obrigações 
relacionadas à prevenção à lavagem de 
dinheiro e ao financiamento do terrorismo 
protege o Grupo Crédit Agricole e seus 
colaboradores, não só dos riscos legais, de 
sanções administrativas e/ou disciplinares, 
mas também do risco reputacional. 

10.7. Endereço da página do administrador na rede 

mundial de computadores na qual podem ser 

brazil.ca-indosuez.com/pt 
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encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 

da ICVM 558  

11. Contingências5  

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 Judiciais/administrativos da esfera civil: 
N/A 
Fiscais: A Distribuidora vem contestando 
judicialmente a legalidade de certos 
impostos e contribuições, principalmente 
recolhimento da COFINS nos termos da Lei 
nº 9.718/98. Para essas causas, a 
Distribuidora mantém provisionado o 
montante de R$ 21.250. 
Trabalhistas: 4 processos com provisões de 
R$ 684. 

b. valores, bens ou direitos envolvidos Processos judiciais / administrativos da 
esfera civil: N/A 
Fiscais e Trabalhistas: A CA Indosuez 
mantém provisionado o montante de R$ 
21.934, bem como depósitos judiciais no 
montante de R$ 24.793 para a data-base de 
31/12/2019.  

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, 

Não há 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.  

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

a. principais fatos N/A 

b. valores, bens ou direitos envolvidos N/A 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não 

abrangidas pelos itens anteriores  

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:  

Não há condenações judiciais, 
administrativas ou arbitrais, transitadas em 
julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) 
anos em processos que não estejam sob 
sigilo, em que a CA Indosuez tenha 
figurado no polo passivo 

a. principais fatos N/A 

b. valores, bens ou direitos envolvidos N/A 

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas 

ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos 

últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob 

sigilo, em que o diretor responsável pela administração de 

carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo 

passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação 

profissional, indicando:  

Não há 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. 

a. principais fatos N/A 

b. valores, bens ou direitos envolvidos N/A 

12. Declarações adicionais do diretor responsável 

pela administração, informando sobre: 

Vide Anexo 12. 
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a. acusações decorrentes de processos 

administrativos, bem como punições sofridas, 

nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de 

atividade sujeita ao controle e fiscalização da 

CVM, Banco Central do Brasil, 

Superintendência de Seguros Privados – 

SUSEP ou da Superintendência Nacional de 

Previdência Complementar – PREVIC, 

incluindo que não está inabilitado ou suspenso 

para o exercício de cargo em instituições 

financeiras e demais entidades autorizadas a 

funcionar pelos citados órgãos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

b. condenações por crime falimentar, 

prevaricação, suborno, concussão, peculato, 

“lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, 

direitos e valores, contra a economia popular, 

a ordem econômica, as relações de consumo, a 

fé pública ou a propriedade pública, o sistema 

financeiro nacional, ou a pena criminal que 

vede, ainda que temporariamente, o acesso a 

cargos públicos, por decisão transitada em 

julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação 

c. impedimentos de administrar seus bens ou 

deles dispor em razão de decisão judicial e 

administrativa 

d. inclusão em cadastro de serviços de proteção 

ao crédito 
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e. inclusão em relação de comitentes 

inadimplentes de entidade administradora de 

mercado organizado 

f. títulos contra si levados a protesto 
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ANEXO 1.1 ao Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 
 

DECLARAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO 
 
FABIO VILLAS BOAS PASSOS, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 
10578846-7 - IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 016.743.467-51, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 3º andar, 
São Paulo, SP, na qualidade de diretor responsável pela gestão de carteiras de valores mobiliários da CA 
INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS, sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 3º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 01.638.542/0001-57 (“CA Indosuez”), FELIPE ABEN ATHAR SARMENTO, brasileiro, casado, 
economista, portador do documento de identidade RG nº 10.773.610-0 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 081.760.057-46, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
qualidade de responsável pela atividade de administração fiduciária das carteiras de valores mobiliários 
da CA Indosuez e, SOPHIE LARREGLE, francesa, solteira, bancária, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 241.850.158-28, portadora da Cédula de Identidade RNE nº F016063 -5, residente e domiciliada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
4.440, 3º andar, São Paulo, SP, na qualidade de diretora responsável pela implementação e cumprimento 
de regras, procedimentos e controles internos da CA Indosuez e da Instrução CVM nº 558, de 26 de 
março de 2015, atestam que:  
 
(i) Reviram o formulário de referência; e 
 
(ii) O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, 

dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela CA Indosuez. 
 

São Paulo, 31 de março de 2020. 
 

 
___________________________________             ___________________________________ 
Nome: Fabio Villas Boas Passos    Nome: Felipe Aben Athar Sarmento 
Cargo: Diretor                 Cargo: Diretor 
 
____________________________________ 
Nome: Sophie Larregle 
Cargo: Diretora 
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ANEXO 5.1 ao Formulário de Referência - Pessoa Jurídica  
 

DECLARAÇÃO - RESILIÊNCIA FINANCEIRA  
 
Com base em suas demonstrações financeiras, a CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, sociedade com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 3º andar, CEP 04538-132, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.638.542/0001-57 (“CA Indosuez”), atesta que: 
 
 
(i) a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a do Formulário de 

Referência não é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de 
administração de carteira de valores mobiliários; e  

 
(ii) o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob 

administração de que trata o item 6.3.c do Formulário de Referência, e é superior a R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais). 
 
 

 
São Paulo, 31 de março de 2020. 

 
 
 

_______________________________________________________ 
CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS 
Por: Fabio Villas Boas Passos Por: Felipe Aben Athar Sarmento 
Cargo: Diretor  Cargo: Diretor 
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ANEXO 7.2 ao Formulário de Referência - Pessoa Jurídica  
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ANEXO 8.3 ao Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 
 

RELAÇÃO DOS DIRETORES E MEMBROS DE COMITÊS 
 

Diretor Responsável pela (i) Gestão de Carteiras de Valores Mobiliários; e (ii) Distribuição de Cotas de 
Fundos de Investimento de que é Administrador  
Nome  Fabio Villas Boas Passos 
Idade 43 anos 
Profissão Economista 
CPF 016.743.467-51 
Cargo Diretor Executivo 
Data de posse 09/03/2018 
Prazo do Mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2020 
Outros Cargos ou funções 
exercidas na empresa 

Participante dos seguintes Comitês: 
 
- Investment Risk Committee 
- Fund of Funds Committee 
- Investment Strategy Committee 
- Market Risk, Liquidity Risk and Stop Loss Committee 
- Brokers Committee 
- Management Committee 
- Management Meeting 
- Compliance Committee 
- ICC - Internal Committee Control 

 
Diretor responsável pela Administração Fiduciária de Carteiras de Valores Mobiliários 
Nome  Felipe Aben Athar Sarmento 
Idade 41 anos 
Profissão Economista 
CPF 081.760.057-46 
Cargo Diretor 
Data de posse 20/08/2019  
Prazo do Mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2020 
Outros Cargos ou funções 
exercidas na empresa 
 
 
 
 

 

Participante dos seguintes Comitês: 
 
- Compliance Committee 
- Market Risk, Liquidity Risk and Stop Loss Committee  
- Investment Risk Committee 
- Pricing Committee 
- ICC - Internal Committee Control 
- Management Committee 
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Diretora responsável pela (i) Implementação e Cumprimento de Regras, Políticas, Procedimentos e 
Controles Internos; e (ii) Gestão de Risco 
Nome  Sophie Larregle 
Idade 45 anos 
Profissão Administradora 
CPF 241.850.158-28 
Cargo Diretora 
Data de posse 01/02/2019 
Prazo do Mandato Até a Assembleia Geral Ordinária de 2020 
Outros Cargos ou funções 
exercidas na empresa 

Participante dos seguintes Comitês: 
 
- ICC – Internal Control Committee 
- PCC – Permanent Control Committee 
- Management Committee 
- Market Risk, Liquidity Risk and Stop Loss Committee 
- Pricing Committee 
- Compliance Committee 
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ANEXO 8.4 (A) ao Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 

 
CURRÍCULO PROFISSIONAL DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA 

GESTÃO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS  
 
 

FÁBIO VILLAS BOAS PASSOS 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A DTVM – SÃO PAULO 
CARGO       :  DIRETOR EXECUTIVO 
PERÍODO   :  MARÇO 2018 –  ATUAL 
 
ATUAÇÃO : - Diretor Executivo responsável pela gestão de recursos de terceiros, devidamente autorizado pela 
CVM para exercer tal atividade;  
 

 - Responsável pela mesa de “asset allocation” atuando junto aos gerentes comerciais nas 

propostas de investimento tanto no segmento de renda fixa quanto variável. 
 

- Responsável pela estruturação da área de “asset management” abrangendo: definição dos 

produtos de investimento nos segmentos de renda fixa e variável; estabelecimento dos 
procedimentos e controles de gerenciamento de risco para os produtos de investimento; 
coordenação do comitê de política de investimento e supervisão de todas as operações relativas 
aos produtos de investimentos. 

 
- Responsável pela coordenação da equipe de gestão dos fundos de investimento e carteiras 
administradas nos segmentos de renda fixa e variável e da equipe de análise. 
 
- Atuação em conjunto com a área comercial em visitas a clientes tanto pessoas físicas, jurídicas 
quanto institucionais. 
 
 

CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A DTVM – SÃO PAULO 
CARGO       :  DIRETOR EXECUTIVO 
PERÍODO  :  MARÇO 2012 –  MARÇO 2018 
 
ATUAÇÃO : - Head of Asset Allocation;  
 

- Foi o responsável pela reestruturação do modelo de advisory no Brasil, com desenvolvimento de 
uma nova modelagem de alocação e novos relatórios e suporte à área comercial com reuniões e 
palestras.  
 
 

ESCOLARIDADE 
 
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES, Rio de Janeiro, Brasil 
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GRADUAÇÃO EM ECONOMIA - 2002 
Maior CR da Economia entre 2000 e 2001, com graduação entre os top 5%. Monografia sobre avaliação de 
empresas recomendada para publicação. Curso concluído na UCAM após cursar Economia na PUC-Rio. 
 
SOUTH WHIDBEY HIGH SCHOOL – WA State, EUA, 1993 - 1994            
Segundo grau concluído nos Estados Unidos. 

 
IDIOMAS 
 
INGLÊS: Fluente 
ESPANHOL: Básico 
 
OUTROS CURSOS 
 
IBMEC – Rio de Janeiro, Brasil - 2000 
O Mercado de Derivativos e Estratégia de Investimentos, Curso de Extensão do MBA.  

 
ANDIMA – Rio de Janeiro, Brasil - 2004 
Curso de Gestão de Risco de Mercado. 

UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO – California, EUA - 1997  
Business English Program, foco em financial management. Carta de recomendação dos professores ao final do 
curso 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
Certificações: Administrador de Carteiras pela CVM, CGA, CFP, PQO. 

Workshop sobre Modelagem Matemática e Computacional em Finanças Quantitativas, IMPA, Nov 2004. 

Participação em um programa global de treinamento de sênior management do grupo Credit Agricole, 2015-2016. 

Moderador e palestrante em diversos congressos locais e internacionais sobre wealth management e investimentos.  
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ANEXO 8.4 (B) ao Formulário de Referência - Pessoa Jurídica 

 
CURRÍCULO PROFISSIONAL DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO 

FIDUCIÁRIA 
 

FELIPE ABEN ATHAR SARMENTO 
 

I. FORMAÇÃO ACADÊMICA 
· Mestrado (strictu sensu) – Finanças e Controle Gerencial – COPPEAD/UFRJ  

· Graduação Ciências Econômicas – Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ 
 

II. IDIOMAS 
· Português – fluente; 

· Inglês – fluente; 

· Espanhol – avançado; 
 

III. OUTROS CURSOS 
· FRM – Financial Risk Management – Global Association of Risk Professional  

· Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) – CAIA Association 

· CQF – Certificate in Quantitative Finance – Fitch Learning  

· CFP – Financial Planner – Instituto Planejar 

· CGA – ANBIMA  

· CVM – Administrador de carteiras  

· Candidate Level II of the Chartered Financial Investment Analyst (CFA) – CFA Institute 
 

 
IV. INFORMAÇÕES ADICIONAIS/OUTRAS ATIVIDADES 

· Pacote Office e programação: VBA, Python, R, SQL (banco de dados) 

· Sistemas de Risk Management: Risk Control, MAPS, Morningstar, Risk Office e Cyrnel 

· Sistemas de análises e P&L: Bloomberg e Barra MSCI  

· Trabalhos voluntários: 
o Junior Achievement – COPPEAD/UFRJ – Colaborador – 2008/2009 
o Voluntário no Instituto Benjamin Constant – aulas de Inlgês e Matemática – 2002/2003  
o Voluntário no Banco Rio de Alimentos – 2004 

 
V. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A DTVM  
Período: de Outubro 2017 até o presente momento 
Cargo Exercidos:  



 
CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. DTVM   

São Paulo  
Av. Brigadeiro Faria Lima 
Nº 4440, 3º andar, Itaim Bibi  
SP BRASIL 04538-132  
T +55 11 3896 6312   
F +55 11 3896 6251 

brazil.ca-indosuez.com 

 Rio de Janeiro  
Avenida Rio Branco,  
1 Sala 1711 Centro  
RJ BRASIL 20090-003  
T +55 21 2106 6200   
F +55 21 2106 6289 

 Fale com a Ouvidoria 
T 0800 724 2818   
F +11 3896 6412   
e-mail ouvidoria@ca-indosuez.com.br 

 

 
 

Head of Client Services (Outubro 2017 – Agosto 2019) 
Diretor Executivo (Atual) 
Principais atribuições/atividades/funções: 

o Responsável pelas áreas operacionais e de atendimento ao cliente das linhas de negócio de Asset 
e Wealth Management. 

o Responsável pela estruturação dos comitês de governança locais.  
o Responsável pelo acompanhamento dos controles de governança globais do grupo CA Indosuez 

para as áreas locais de Wealth e Asset Management. 
o Otimização dos processos operacionais envolvendo as diversas áreas inter-relacionadas da 

DTVM. 
o  Colaboração na elaboração de pareceres técnicos para a CVM, ANBIMA e do Banco Central do 

Brasil. 
 

o Santander Securities Services – S3  
Período: de Maio 2016 até Outubro 2017 
Cargos Exercidos:  
Superintendente (Maio 2016 – Agosto 2016) 
Diretor (Agosto 2016 -Junho 2017) 
Diretor de recursos de terceiros (Junho 2017 – Outubro 2017) 
Principais atribuições/atividades/funções: 

o Responsável pela análise dos riscos envolvidos – estrutura de negócios e riscos corporativos – 
dos fundos de Private Equity/Venture Capital (FIPs) geridos, administrados e custodiados pelo 
S3. 

o Responsável pelos controles de gerenciamento de liquidez dos fundos de PE/VC geridos, 
administrados e custodiados pelo S3. 

 
o Citibank 

Período: de Setembro 2014 até Maio 2016 
Cargo Exercido: Superintendente de Risco e Controles Fiduciários 
Principais atribuições/atividades/funções: 

o Responsável pelas rotinas de Riscos de Mercado, Crédito e Liquidez, Enquadramento, Atribuição 
de Performance e Risco Operacional /Controles Internos para os fundos de investimento da área de 
Wealth Management Allocation do Citi. 

o Responsável pelo acompanhamento dos controles de governança do Citi para a área de Wealth 
Management Allocation. 

o Responsável pela estruturação dos modelos quantitativos referentes ao IPS (Investment Policy 

Statement) dos fundos exclusivos/restritos do Citi Private Banking. 
o Responsável pelos processos de Due Diligence para as gestoras dos fundos que a área de FoF 

(fundo de fundos) do Citi aplicava e distribuía. 
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o Processo de Suitability – responsável pelos processos de análise quantitativa e qualitativa para 
determinação do perfil de risco dos clientes Private Banking frente aos fundos e produtos de 
investimento.  

 
 

VI. RESUMO DAS QUALIFICAÇÕES 
 

· Trajetória profissional hierárquica ascendente em diversas áreas da indústria de fundos de investimento, 
passando por inúmeras áreas de controles fiduciários, governança, análise de riscos (mercado, crédito e 
liquidez), modelagem quantitativa para modelos de alocação e elaboração de perfil de riscos (suitability).  

· Elaboração e participação dos processos de Due Diligence de diversos players do mercado – gestores, 
administradores e corretoras.  

· Trabalho colaborativo com diversas áreas de controles da indústria de fundos – Compliance, Auditoria 
(internas e externas), Riscos Operacionais, etc.  

· Participação em comitês da ANBIMA relacionados ao código de Serviços Qualificados. 

· Habilidade na gestão de pessoas, minimizando conflitos e supervisionando equipes; 
 

  



 
CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. DTVM   

São Paulo  
Av. Brigadeiro Faria Lima 
Nº 4440, 3º andar, Itaim Bibi  
SP BRASIL 04538-132  
T +55 11 3896 6312   
F +55 11 3896 6251 

brazil.ca-indosuez.com 

 Rio de Janeiro  
Avenida Rio Branco,  
1 Sala 1711 Centro  
RJ BRASIL 20090-003  
T +55 21 2106 6200   
F +55 21 2106 6289 

 Fale com a Ouvidoria 
T 0800 724 2818   
F +11 3896 6412   
e-mail ouvidoria@ca-indosuez.com.br 

 

 
 

ANEXO 8.5 ao Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 

 
CURRÍCULO PROFISSIONAL DA DIRETORA RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO E  

CUMPRIMENTO DE REGRAS, POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS 
 

SOPHIE LARREGLE 
 

VII. FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 

· Bacharel - Faculdade de Direito, Sceaux University – França, 1995-1997; 
· Curso de Economia, Stockholm School of Economics – Suécia, Jan-Jun 1997; 
· Especialização em Administração e Economia, HEC School of Management – Paris 1993 – 1997  
· Mestrado em Direito, La Sorbonne University – França, 1997-1998. 

 
VIII. IDIOMAS 

 
· Francês – nativo. 
· Inglês – fluente. 
· Espanhol – fluente. 
· Português – Básico. 

 
IX. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 
o CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE FINANCE BRASIL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. 
Período: Setembro/2018  
Cargo exercido: Diretora 
Principais atribuições/atividades/funções: 

· Supervisionar os riscos pertinentes à plataforma do Brasil e deveres relacionados à Diretoria. 
· Contribuir com as direções estratégicas do país, de forma alinhada à visão da Matriz. 
· Agir como única representante da área de Risco e Controles Permanentes para o Conglomerado Crédit 

Agricole Brasil frente à todas as partes, incluindo reguladores locais e auditores internos e externos. 
· Ajudar a disseminar a cultura de Risco para todos os negócios locais brasileiros. 
· Participar da elaboração da estratégia de risco e das revisões de portfólio de risco do país. 
 

o CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK 
Período: Janeiro/2018 – Agosto/2018 
Cargo exercido: Analista de Projeto e Trade Finance Sênior. 
Principais atribuições/atividades/funções: 

· Reporte ao chefe de risco de contraparte para operações financeiras estruturadas. 
· Revisão de pedido da área comercial para Operações Estruturadas e Financiamento de Projetos, incluindo 

limites, ratings, e compliance com a estratégia de risco. Elaborar o relatório independente e participar de 
Comitês de Crédito relevantes. 

· Monitorar contrapartes sensíveis para alertar a administração de comitês relevantes. 
· Coordenar com a área comercial para garantir que as decisões e os limites estivessem refletidos nos vários 

sistemas de risco do Banco. 
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ANEXO 12 ao Formulário de Referência - Pessoa Jurídica 

DECLARAÇÃO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE 
VALORES MOBILIÁRIOS 

 
FABIO VILLAS BOAS PASSOS, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 
10578846-7 - IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 016.743.467-51, na qualidade de diretor responsável pela 
gestão de carteiras de valores mobiliários da CA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. 
DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, sociedade com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.440, 3º andar, São Paulo, SP, CEP 
04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.638.542/0001-57 (“CA Indosuez”), e FELIPE ABEN 
ATHAR SARMENTO, brasileiro, casado, economista, portador do documento de identidade RG nº 
10.773.610-0 DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 081.760.057-46, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de responsável pela atividade de administração 
fiduciária das carteiras de valores mobiliários da CA Indosuez, DECLARAM que:  
 
Ø nos últimos 5 (cinco) anos, não foram acusados em processos administrativos pela CVM, pelo 

Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC; 
 

Ø nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreram 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;  

 
Ø não estão inabilitados ou suspensos 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; 

 
Ø não foram condenados 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; 

 
Ø não estão impedidos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e 

administrativa; 
Ø não estão incluídos no cadastro de serviços de proteção ao crédito; 
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Ø não estão incluídos em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de 

mercado organizado; 
 

Ø não têm contra si títulos levados a protesto; 
 
 

São Paulo, 31 de março de 2020. 
 
 
 
 

__________________________________ 
Nome: Fabio Villas Boas Passos 

Cargo: Diretor 
 

__________________________________ 
Nome: Felipe Aben Athar Sarmento 

Cargo: Diretor 
 

 
 
 
 



CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

CNPJ nº 01.638.542/0001-57

Notas 2019 2018
Ativo
Circulante 27.713 23.978
Disponibilidades 4 159 115
Títulos e valores mobiliários 17.359 14.811
 Carteira própria 5 17.359 14.811
Outros créditos 9.850 8.804
 Rendas a receber 6a 3.404 2.432
 Diversos 6b 6.446 6.372
Outros valores e bens 345 248
 Despesas antecipadas 345 248
Realizável a longo prazo 25.075 24.110
Outros créditos 6b 25.071 24.103
 Diversos 25.071 24.103
Outros valores e bens 4 7
 Despesas antecipadas 4 7
Permanente 1.650 969
Investimentos 55 54
 Outros investimentos 55 54
Imobilizado de uso 781 655
 Outras imobilizações de uso 1.439 1.529
 (–) Depreciações acumuladas (658) (874)
Intangível 814 260
 Outros ativos intangíveis 814 1.689
 (–) Amortização acumulada – (1.429)
Total do ativo 54.438 49.057

Notas 2019 2018
Passivo
Circulante 13.476 10.819
Outras obrigações 13.476 10.819
 Fiscais e previdenciárias 7b 1.471 850
 Diversas 7c 12.005 9.969
Exigível a longo prazo 21.934 21.765
Outras obrigações 21.934 21.765
 Diversas 7c 21.934 21.765
Patrimônio líquido 19.028 16.473
 Capital social 262.671 262.671
 De domiciliados no exterior 9 262.671 262.671
Prejuízos acumulados (243.643) (246.198)

  
Total do passivo 54.438 49.057

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., em cumprimento às disposições legais e estatutárias, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, da CA Indosuez Wealth (Brazil) 
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, acompanhados das Notas Explicativas, do Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria e do Relatório dos Auditores Independentes. São Paulo, 27 de março de 2020. A Diretoria

Balanço Patrimonial 
em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Demonstração do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e semestre findo em 31 de dezembro de 2019

(Em milhares de reais, exceto lucro (prejuízo) por ação)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 

e semestre findo em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais)

Notas 2º semestre Exercício
2019 2019 2018

Receitas de intermediação financeira 363 756 1.112
 Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 5 363 756 1.112
Resultado bruto de intermediação financeira 363 756 1.112
Outras receitas (despesas) operacionais 4.152 3.831 (10.609)
 Receitas de prestação de serviços 11 32.613 55.020 37.315
 Despesas de pessoal 15 (16.943) (30.932) (38.767)
 Outras despesas administrativas 12 (9.554) (17.474) (15.049)
 Despesas tributárias 16 (2.266) (3.832) (2.446)
 Outras receitas operacionais 13 991 2.194 9.302
 Outras despesas operacionais 14 (689) (1.145) (964)
Resultado operacional 4.515 4.587 (9.497)
Resultado não operacional 25 25 (38)
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 4.540 4.612 (9.535)
Imposto de renda e contribuição social (2.057) (2.057) –
 Provisão para imposto de renda 10 (1.326) (1.326) –
 Provisão para contribuição social (731) (731) –
Lucro (Prejuízo) líquido do semestre/exercícios 2.483 2.555 (9.535)
Lucro (Prejuízo) líquido por ação - R$ 0,0095 0,0097 (0,0363)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2° semestre Exercício
2019 2019 2018

Lucro (Prejuízo) líquido do exercício 2.483 2.555 (9.535)
Ajustes para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido ao caixa líquido
 Provisão para gratificação 4.492 5.320 5.590
 Reversão da provisão para gratificação – (546) –
 Provisão para contingências fiscais e trabalhistas (830) 169 3.630
 Marcação a mercado de TVM (2) 1 –
 Variações monetárias e cambiais (151) (142) (601)
 Depreciação e amortização 389 733 721
 Atualização de depósitos judiciais (446) (896) –
 Depreciação e amortização - rateio (235) (354) (257)
 Prejuízo na baixa de investimento – – 12
 Prejuízo na baixa de imobilizado de uso – – 28
 Processo de reestruturação - indedutível 170 170 –
 Baixa de bens por descarte 124 124 –
Prejuízo ajustado do semestre/exercícios 5.994 7.134 (412)
Variação de ativos e passivos
 Redução (aumento) em títulos e valores mobiliários - TVM (8.142) (2.551) 11.517
 Aumento (redução) em outros créditos 2.417 (976) (1.961)
 Aumento (redução) em outros valores e bens 197 (95) (54)
 Redução (aumento) em outras obrigações 79 (2.286) (8.897)
Caixa líquido proveniente (aplicado) nas atividades operacionais 545 1.226 193
 Aquisição de imobilizado de uso (474) (1.182) (350)
Caixa líquido proveniente (aplicado) nas atividades de investimento (474) (1.182) (350)
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 71 44 (157)
 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 88 115 272
 Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 159 159 115
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 71 44 (157)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto operacional
A CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, anteriormente denominada 
Crédit Agricole Brasil S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, empresa constituída em 10 de 
janeiro de 1997, está voltada basicamente para a atividade de administração de recursos por meio de 
fundos de investimentos e gestão de carteiras administradas, subsidiária do CA Indosuez Wealth Group 
(anteriormente denominada Crédit Agricole Private Banking) 99,999998% com sede na França e do Banco 
Crédit Agricole Brasil S.A. 0,000002% (mesmos valores em 2018) com sede no Brasil.
As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no 
mercado financeiro nacional e internacional. Certas operações têm a coparticipação ou a intermediação de 
instituições ligadas ao Grupo Crédit Agricole. Os benefícios dos serviços prestados entre essas instituições e 
os custos da estrutura operacional e administrativa são absorvidos, segundo a praticabilidade e a 
razoabilidade de lhes serem atribuídos em conjunto ou individualmente.
A CA Indosuez Wealth (Brasil) S.A. DTVM consolidou-se na gestão de ativos de seus clientes através, 
principalmente, de fundos de investimentos e carteiras administradas. O plano estratégico está baseado na 
racionalização das equipes, controle cuidadoso dos custos, desenvolvimento de ferramentas que auxiliam a 
difusão de informação aos clientes e implementação de processos que busquem maior eficiência no 
atingimento das metas de performance dos produtos. Desta forma, temos alcançado níveis mais altos de 
ativos sob gestão gerando elevação de receitas através, não só do canal de distribuição próprio, ou seja, de 
nossa força comercial direta junto aos clientes, mas também através de agentes autônomos e plataformas 
eletrônicas. Nesse sentido há uma área específica dedicada ao segmento. Nosso objetivo de longo prazo é 
atuar em ambos os segmentos além de continuarmos a buscar sinergias com outras entidades do Grupo na 
geração de novos negócios que contribuam igualmente para o resultado da empresa. O reconhecimento da 
qualidade de gestão traduzida na superação dos objetivos de retorno dos produtos tem sido fundamental 
para o contínuo desenvolvimento do negócio.
2. Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, que incluem as normas consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema 
Financeiro Nacional - COSIF, normatizações do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e Banco Central do 
Brasil (“BACEN”) e da Lei das Sociedades por Ações. Foram adotados, para fins de divulgação, os 
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) homologados pelo CMN e pelo BACEN.
Atualmente não é possível estimar quando o BACEN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis 
emitidos pelo CPC e se a utilização dos mesmos será de maneira prospectiva ou retrospectiva.
As estimativas contábeis são determinadas pela administração, considerando fatores e premissas 
estabelecidos com base em julgamento. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem 
as provisões para ajuste dos ativos ao valor provável de realização ou recuperação, as provisões para perdas, 
as provisões para contingências, entre outros. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores divergentes em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 
A administração revisa as estimativas e premissas pelo menos semestralmente.
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 27 de março de 2020.
3. Resumo das principais práticas contábeis
a) Apuração do resultado
As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se o critério pro rata dia 
para as de natureza financeira.
b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e moeda 
estrangeira e, quando aplicável, operações que são utilizadas pela Instituição para gerenciamento de seus 
compromissos de curto prazo com prazo igual ou inferior a 90 dias entre a data de aquisição e a data de 
vencimento. O caixa e equivalentes de caixa da DTVM são representados por saldos em poder de bancos e 
aplicações interfinanceiras.
c) Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
De acordo com o estabelecido pela Circular nº 3.068, de 08 de novembro de 2001, do Banco Central do 
Brasil, os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira são classificados em três categorias distintas, 
conforme a intenção da administração, quais sejam:
• Títulos para negociação;
• Títulos disponíveis para venda; e
• Títulos mantidos até o vencimento.
Os títulos para negociação são apresentados no ativo circulante, independentemente dos respectivos 
vencimentos. Compreende os títulos adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente 
negociados. São avaliados pelo valor de mercado, sendo o resultado da valorização ou desvalorização 
computado ao resultado.
Os títulos disponíveis para a venda representam os títulos que não foram adquiridos para frequente 
negociação. São utilizados, entre outros fins, para reserva de liquidez, garantias e proteção contra riscos. Os 
rendimentos auferidos segundo as taxas de aquisição, bem como as possíveis perdas permanentes são 
computados ao resultado. Estes títulos são avaliados a mercado, sendo o resultado da valorização ou 
desvalorização contabilizado em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido (deduzidos os 
efeitos tributários), o qual será transferido para o resultado no momento da sua realização.
Os títulos mantidos até o vencimento referem-se aos títulos adquiridos para os quais a Distribuidora tem a 
intenção e capacidade financeira de mantê-los em carteira até o vencimento. São avaliados pelo custo de 
aquisição, acrescido dos rendimentos auferidos. Caso apresentem perdas permanentes, estas são 
imediatamente computadas no resultado.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a DTVM não possuía instrumentos financeiros derivativos.
d) Redução do valor recuperável de ativos não financeiros (impairment)
É reconhecida uma perda por impairment quando o valor de contabilização de um ativo excede seu valor 
recuperável. Perdas por impairment são reconhecidas no resultado do período.
Os valores dos ativos não financeiros são revistos anualmente, exceto créditos tributários, que são revistos 
semestralmente.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não foram identificados ativos não financeiros com indicação de perda 
por impairment.
e) Investimentos
Os investimentos em empresas coligadas são avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
f) Imobilizado e intangível
Corresponde aos direitos que tenham como objeto bens corpóreos e incorpóreos destinados à manutenção 
das atividades da Instituição ou exercido com essa finalidade.
O ativo imobilizado (bens corpóreos) e o intangível (bens incorpóreos) estão registrados pelo valor de custo. 
A depreciação do ativo imobilizado é calculada pelo método linear às taxas de 20% a.a. para veículos e 
sistemas de processamento de dados e 10% a.a. para os demais itens.
g) Negociação e intermediação de valores (ativo e passivo)
São demonstradas pelo valor das operações de compra ou venda de títulos realizadas nas bolsas de valores 
e de mercadorias e futuros, por conta de clientes, pendentes de liquidação dentro do prazo regulamentar.
h) Demais ativos e passivos
Outros ativos e passivos são demonstrados, respectivamente, pelos valores de realização e compromissos 
estabelecidos nas contratações, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e encargos incorridos até as 
datas dos balanços.
i) Imposto de renda e contribuição social
A provisão para imposto de renda é constituída com base no lucro tributável à alíquota de 15%, acrescida 
do adicional de 10% sobre o lucro anual excedente a R$ 240. A contribuição social sobre o lucro foi 
calculada considerando a alíquota de 15%. Conforme Lei nº 13.169/15, até 2018 à alíquota de 20%.
j) 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 são 
efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução nº 3.823, de 16 de dezembro de 2009, e 
Carta-Circular nº 3.429, de 11 de fevereiro de 2010, do BACEN, obedecendo aos seguintes critérios:
Contingências ativas - não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quando da existência de 
evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos.
Contingências passivas - são reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de 
assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. As contingências passivas classificadas 
como perda possível são apenas divulgadas em notas explicativas, enquanto aquelas classificadas como 
perda remota não requerem provisão, nem divulgação.
Obrigações legais, fiscais e previdenciárias - referem-se a demandas judiciais, em que estão sendo 
contestadas a legalidade ou a inconstitucionalidade de alguns tributos (impostos ou contribuições).  
O montante discutido é quantificado e registrado contabilmente.
k) Resultado por ação
O resultado por ação é apurado através da divisão do resultado do período pela quantidade de ações.
4. Caixa e equivalentes de caixa

2019 2018
Caixa e saldos em bancos - moeda nacional 159 115
Caixa e equivalentes de caixa 159 115
5. Títulos e valores mobiliários
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a carteira de títulos e valores mobiliários, classificada de acordo com 
as categorias estabelecidas na regulamentação vigente, estava assim composta:

a) Títulos e valores mobiliários
a.1) Composição por classificação

2019 2018
Custo Mercado Custo Mercado

Carteira própria 17.359 17.359 14.811 14.811
Negociação 17.359 17.359 14.811 14.811
 Letras Financeiras do Tesouro - LFT 17.359 17.359 14.811 14.811
Total 17.359 17.359 14.811 14.811
a.2) Composição por prazo de vencimento

2019 2018
Até 3 meses 17.359 14.811
Total 17.359 14.811
a.3) Composição por emissor

2019 2018
Títulos de renda fixa
Títulos públicos 17.359 14.811
  Letras do tesouro nacional 17.359 14.811
Em 31 de dezembro de 2019, os títulos e valores mobiliários estavam custodiados na Selic. O resultado de 
operações com títulos e valores mobiliários foi de R$ 756 (R$ 1.112 em 2018).
O valor de mercado dos títulos públicos é apurado segundo divulgações nos boletins diários informados 
pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros de Capitais.
6. Outros créditos
a) Rendas a receber
Em 31 de dezembro de 2019, a Distribuidora possui registrado como “rendas a receber” o montante de R$ 
3.404 (R$ 2.432 em 2018) provenientes de taxa de administração dos fundos de investimentos. Nesta 
mesma data, a Distribuidora administrava R$ 11.177.067 (R$ 9.963.060 em 2018) de recursos de terceiros, 
conforme demonstrado a seguir:

2019 2018
Fundos de investimento e fundos de investimento em cotas (i) 11.827.733 1.281.168
Fundos de investimento em ações 26.490 27.316
Carteiras administradas 1.766.682 1.790.327
Outros fundos de renda fixa 587.138 8.518.246
Subtotal de recursos de terceiros 14.208.043 11.617.057
Aplicações em fundos de investimentos da própria Distribuidora (3.030.976) (1.653.997)
Total líquido de recursos de terceiros 11.177.067 9.963.060
(i) Corresponde à soma dos ativos administrados dos fundos de investimento e fundos de investimentos em 
cotas de fundo de investimento.
As receitas auferidas no exercício com a administração desses recursos totalizaram R$ 46.789 (R$ 27.339 
em 2018) - Nota 11.

b) Diversos
Outros créditos - diversos

2019 2018
Circulante 6.446 6.372
 Adiantamento e antecipações salariais 311 519
 Adiantamento a fornecedores 17 –
 Valores a receber-sociedades ligadas (Nota 17.a) 1.600 958
 Pagamentos a ressarcir 115 –
 Devedores diversos 2 2
 Impostos e contribuições a compensar 259 284
 Recuperação de processo (ii) (Nota 8.a) 3.793 3.715
 Outros 349 894
Realizável a longo prazo 25.071 24.103
 Impostos e contribuições a compensar 192 207
 Devedores por depósitos em garantia 86 80
 Depósito judicial (i) 24.793 23.816
Total 31.517 30.475
(i) Os devedores por depósitos em garantia correspondem, substancialmente, a depósitos judiciais de 
COFINS no valor de R$ 22.271 (R$ 20.916 em 2018) e outros no valor de R$ 2.522 (R$ 2.900 em 2018) 
referentes à defesa de processos judiciais envolvendo a Distribuidora. As atualizações monetárias dos 
depósitos judiciais de COFINS correspondem a R$ 701 (R$ 761 em 2018) e outros no valor de R$ 195  
 (R$ 168 em 2018).
(ii) Referente a valor a receber sobre crédito de Adicional de Imposto de Renda Estadual (AIRE), referente a 
1996. Foi transitado e julgado em 2017 e está aguardando emissão de guia de levantamento pelo Estado.
A movimentação de depósitos judiciais no exercício está abaixo apresentada:
Movimentação de depósitos judiciais

2019 2018
Fiscal Trabalhista Total Fiscal Trabalhista Total

Saldo no início do exercício 22.050 1.766 23.816 19.867 1.510 21.377
Constituições 1.153 155 1.308 1.371 556 1.927
Reversões/realizações – (1.149) (1.149) – (418) (418)
Atualizações (Nota 13ii) 760 58 818 812 118 930
Saldo no final do exercício 23.963 830 24.793 22.050 1.766 23.816
7. Outras obrigações
a) Negociação e intermediação de valores
Representado pelos saldos das operações por conta de clientes na B3 - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, 
pendentes de liquidação, dentro do prazo regulamentar. Não foram apresentados valores em 2019 e 2018.
b) Fiscais e previdenciárias

2019 2018
Circulante
Impostos e contribuições a recolher 1.471 850
Total 1.471 850
c) Diversas

2019 2018
Circulante 12.005 9.969
 Provisão para encargos trabalhistas 2.988 2.826
 Provisão para gratificação 5.850 4.386
 Valores a pagar - sociedades ligadas (Nota 17.a) 1.262 1.663
 Fornecedores 467 220
 Publicação 72 25
 Provisão de reestruturação (i) 400 390
 Outras despesas administrativas 966 459
Exigível a longo prazo 21.934 21.765
Outros passivos contingentes (Nota 8b) 21.934 21.765
Total 33.939 31.734
(i) Parcela remanescente da provisão referente à reestruturação da DTVM iniciada em 2017 e 2018.
8. Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias
a) Ativos contingentes
Em 31 de dezembro de 2019 a Distribuidora detinha o valor de R$ 3.793 (R$3.715 em 2018) de ativo 
contingente referente a crédito de adicional de Imposto de Renda Estadual (AIRE) conforme nota 6b.
b) Passivos contingentes classificados como perdas prováveis e obrigações legais
As provisões para processos fiscais e previdenciários são representadas por processos judiciais e 
administrativos de tributos federais, municipais e estaduais e são compostas por obrigações legais e passivos 
contingentes, no montante de R$ 21.934 (R$ 21.765 em 2018) (nota 7c), como segue:
(i) A Distribuidora vem contestando judicialmente a legalidade de certos impostos e contribuições, 
principalmente recolhimento da COFINS nos termos da Lei nº 9.718/98. Para essas causas, a Distribuidora 
mantém provisionado no passivo exigível a longo prazo na rubrica “Outros passivos contingentes” o 
montante de R$ 21.250 (R$ 19.986 em 2018), para esta contingência existe de depósitos judiciais 
registrados no ativo no montante de R$ 22.271 (R$ 20.916 em 2018) (Nota 6b i), julgado suficiente pela 
administração para fazer face a possíveis perdas.
Em conformidade com a legislação brasileira, os registros de impostos e contribuições federais, estaduais e 
municipais estão sujeitos ao exame pelas respectivas autoridades em um período de 05 a 30 anos, conforme 
a natureza tributária.
(i) As contingências referentes a processos trabalhistas montam R$ 684 (R$ 1.779 em 2018), para os quais 
a administração julga que a provisão é suficiente para cobrir eventuais perdas. Para esta contingência 
existem depósitos judiciais registrados no ativo no montante de R$ 830 (Nota 6b).
A movimentação das provisões para contingências no período está abaixo apresentada:

2019 2018
Fiscal Trabalhista Total Fiscal Trabalhista Total

Saldo no início do exercício 19.986 1.779 21.765 17.941 558 18.499
Constituições 543 – 543 1.336 1.585 2.921
Reversões/realizações – (1.095) (1.095) – (364) (364)
Atualizações (Nota 14) 721 – 721 709 – 709
Saldo no final do exercício 21.250 684 21.934 19.986 1.779 21.765
As contingências passivas classificadas como perdas prováveis estão representadas da seguinte forma:

2019 2018
Valor 

reclamado
Valor 

provisionado
Valor 

reclamado
Valor 

provisionado
Riscos fiscais 21.250 21.250 19.986 19.986
Riscos trabalhistas 684 684 1.779 1.779
Total 21.934 21.934 21.765 21.765
c) Passivos contingentes classificados como perdas possíveis.
As contingências passivas classificadas como perdas possíveis estão representadas da seguinte forma:

2019 2018
Valor reclamado Valor reclamado

Riscos fiscais (i) 2.035 612
Riscos trabalhistas – 1
Total 2.035 613
(i) Em 31 de dezembro de 2019 representada pelo valor de R$ 2.035 (R$0 em 2018) relativo ao ISS municipal 
sobre receitas de exportação de serviço e R$ 0 (R$ 612 em 2018) relativo a créditos de tributos junto a 
receita federal.
d) Órgãos reguladores
Não existem processos administrativos em curso por parte do Sistema Financeiro Nacional que possam 
impactar representativamente o resultado e as operações da Distribuidora.
9. Capital social e dividendos
a) Capital social
O Capital social é de R$ 262.671 e está representado por 262.670.906 ações ordinárias, totalmente 
subscritas e integralizadas por acionistas domiciliados no exterior.
b) Reserva legal
A reserva legal deve ser constituída obrigatoriamente à base de 5% sobre o lucro líquido do período, 
limitado a 20% do capital social realizado, ou 30% do capital social, acrescido das reservas de capital.
c) Reserva especial de lucros
O saldo das reservas especiais de lucros é oriundo de lucros após as destinações legais.
Em 31 de dezembro de 2019 a Distribuidora apresentou lucro de R$ 2.555 (R$ 9.535 de prejuízo em 2018) 
não constituindo reserva de lucros no período.
d) Dividendos
Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, 
deduzido a reserva legal, exceto na ocorrência da hipótese prevista no §3 do artigo 202 da Lei 6.404/76 que 
prevê a possibilidade de retenção de todo lucro pela Instituição. O saldo remanescente, se houver, terá a 
aplicação que lhe destinar a assembleia geral, por proposta da diretoria, observadas as disposições legais.
10. Imposto de Renda e Contribuição Social
Demonstrativo de imposto de renda e contribuição social

2019 2018
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 4.612 (9.535)
Imposto de Renda - alíquotas de 15% e 10% (1.153) 2.384
Contribuição Social - alíquota de 15% (692) 1.430
Efeito das adições e exclusões no cálculo dos tributos:
Outras adições e exclusões (283) (588)
Variações temporárias (821) –
Crédito fiscal sobre base negativa do exercício 892 –
Imposto de Renda e Contribuição Social dos exercícios (2.057) –
Crédito tributário de prejuízos fiscais não contabilizados no exercício – 3.226
Em 31 de dezembro de 2019, a Distribuidora possui créditos tributários de prejuízos fiscais e base negativa 
de Imposto de Renda e Contribuição Social não contabilizados no montante de R$ 86.407 (R$ 87.299 em 
2018), sendo R$ 53.924 referente ao imposto de renda (R$ 54.503 em 2018) e R$ 32.483 referente à 
contribuição social (R$ 32.796 em 2018). Os prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social não 
possuem prazos prescricionais e suas compensações estão limitadas a 30% dos lucros tributáveis apurados 
em cada período-base futuro.
Em atendimento ao requerido pela Resolução nº 3.059, de 20 de dezembro de 2002, alterada pela 
Resolução nº 3.355, de 31 de março de 2006, do Banco Central do Brasil, os benefícios do imposto de 
renda e contribuição social, no montante estimado de crédito tributário, serão reconhecidos quando 
efetivamente realizados ou quando as perspectivas para sua recuperação se tornarem factíveis, uma vez que 
a Distribuidora ainda não atende aos quesitos estabelecidos nestas resoluções, por não apresentar histórico 
de lucros ou receitas tributáveis para fins de imposto de renda e contribuição social em, pelo menos, três 
dos últimos cinco exercícios sociais.
11. Receitas de prestação de serviços

2º semestre 2019 2018
Receitas taxa de administração (Nota 6.a) 28.311 46.789 27.339
Prestação de serviços - ligadas (Nota 17.a) 3.687 6.952 9.217
Rendas de outros serviços 615 1.279 759
Total 32.613 55.020 37.315

12. Outras despesas administrativas
2º semestre 2019 2018

Prestação de serviços - ligadas (Nota 17.a) (775) (1.233) (618)
Aluguéis (683) (1.102) (884)
Processamento de dados (2.343) (4.433) (3.492)
Serviços técnicos especializados (1.167) (2.202) (1.912)
Comunicação (176) (368) (371)
Viagens (328) (599) (535)
Serviços do sistema financeiro (1.630) (3.075) (2.178)

Depreciação/amortização (i) (388) (733) (721)
Manutenção e conservação de bens (199) (333) (284)
Serviços de terceiros (130) (257) (242)
Transportes (93) (199) (249)
Água, energia e gás (60) (141) (98)
Publicações (50) (137) (91)
Provisão para riscos trabalhistas – (99) (1.585)
Indenizações – (223) (363)
Contribuições filantrópicas (20) (41) (75)
Despesas de material (29) (48) (69)
Despesas de promoções e relações púbicas (914) (1.128) (611)
Despesas de seguros (6) (8) (15)
Outras despesas administrativas (563) (1.115) (655)
Total (9.554) (17.474) (15.049)

(i) Sendo R$ 379 (R$ 464 em 2018) com despesas de depreciação e amortização e R$ 354 (R$ 257 em 2018) 
de compartilhamento de custos de depreciação e amortização com o Banco Crédit Agricole Brasil S.A. 
conforme contrato de rateio.
13. Outras receitas operacionais

2º 
semestre 2019 2018

Reversão de provisões operacionais 160 864 7.953
Variações monetárias (i) 457 914 940
Variações cambiais (Nota 17) 309 349 364
Recuperação de encargos e despesas 65 67 45
Total 991 2.194 9.302
(i) Representada substancialmente por atualizações Selic de depósitos judiciais no montante de R$ 818 (R$ 
930 em 2018) (Nota 6.b).
14. Outras despesas operacionais

2º 
semestre 2019 2018

Despesas com atualizações de impostos e contribuições (Nota 8b) (364) (721) (708)
Variações cambiais (Nota 17) (171) (227) (184)
Outras despesas operacionais (154) (197) (72)
Total (689) (1.145) (964)
15. Despesas de pessoal

2º semestre 2019 2018
Honorários (255) (453) (442)
Salários (10.598) (19.036) (24.355)
Encargos (3.864) (7.138) (9.811)
Benefícios (1.956) (3.797) (3.723)
Treinamentos (270) (508) (436)
Total (16.943) (30.932) (38.767)
16. Despesas tributárias

2º semestre 2019 2018
ISS (664) (1.125) (715)
COFINS (1.244) (2.090) (1.336)
PIS (197) (329) (200)
Outras despesas tributárias (161) (288) (195)
Total (2.266) (3.832) (2.446)
17. Transações com partes relacionadas
a) Empresas controladas e ligadas
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os saldos das transações com partes relacionadas 
estavam assim representados:

2019
Banco Crédit 

Agricole 
Brasil S.A.

Crédit 
Agricole 

Suisse

Crédit 
Agricole 

Miami
CA CIB 

Paris Total
Ativo 703 1.015 – – 1.718
Disponibilidades 118 – – – 118
Valores a receber sociedades ligadas
 (Nota 6.b) 585 1.015 – – 1.600

Passivo 1.184 – – 78 1.262
Valores a pagar sociedades ligadas
 (Nota 7.b) 1.184 – – 78 1.262

Receita 2.491 4.003 804 3 7.301
Prestação de serviços (Nota 11) 2.491 3.672 789 – 6.952
Variação cambial (Nota 13) – 331 15 3 349

Despesa (900) (210) (7) (343) (1.460)
Prestação de serviços (Nota 12) (900) – – (333) (1.233)
Variação cambial (Nota 14) – (210) (7) (10) (227)

2018
Banco 
Crédit 

Agricole 
Brasil 

S.A.

Crédit 
Agricole 

Suisse

Crédit 
Agricole 

Miami
Amundi 

França Total
Ativo 153 860 – – 1.013
Disponibilidades 55 – – – 55
Valores a receber sociedades ligadas
 (Nota 6.b) 98 860 – – 958

Passivo 1.663 – – – 1.663
Valores a pagar sociedades ligadas
 (Nota 7.b) 1.663 – – – 1.663

Receita 2.602 3.340 757 2.881 9.580
Prestação de serviços (Nota 11) 2.602 3.167 739 2.709 9.217
Variação cambial (Nota 13) – 173 18 172 363

Despesa (618) (126) (25) (33) (802)
Prestação de serviços (Nota 12) (618) – – – (618)
Variação cambial (Nota 14) – (126) (25) (33) (184)

Em 31 de dezembro de 2019 os valores de rateio de custos comuns com o Banco Credit Agricole perfaziam o 
montante de R$ 8.530 (R$ 7.626 em 2018) e foram contabilizadas nas respectivas contas de resultado na DTVM.
As transações entre partes relacionadas foram realizadas de acordo com os prazos e condições usuais de 
mercado, considerando a sua redução de risco.
b) Remuneração do pessoal-chave da Administração
A remuneração total do pessoal-chave da administração para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 
foi de R$ 4.732 (R$ 8.441 em 2018), a qual é considerada benefício de curto prazo.
18. Outras informações
a) Estrutura de gerenciamento de risco operacional, mercado e crédito
Os principais riscos relacionados aos instrumentos financeiros são risco de crédito, de mercado e de liquidez, 
os quais estão definidos a seguir:
• Risco de mercado
O risco de mercado é a possibilidade de perdas resultante da flutuação nos valores de mercado da variação 
cambial, das taxas de juros e dos preços de ações e mercadorias, ocasionadas por fatores econômicos gerais 
ou específicos como alteração de legislação ou de política econômica. A consequência da existência desse 
risco será a possibilidade da valorização ou depreciação do capital aplicado no período compreendido entre 
o início e o resgate do investimento.
O processo de gerenciamento do Risco de Mercado compreende os procedimentos de identificação, 
avaliação, monitoramento, controle, mitigação e a respectiva comunicação das informações sobre o risco.
Primeiramente são determinados limites com o intuito de formatar os indicadores para o gerenciamento do 
Risco de Mercado. Os limites são alocados de acordo com a linha de negócio do produto, de acordo com a 
estratégia global do CA Indosuez e validados pelo Market Risk and Liquidity Risk Committee do CA 
Indosuez. A aprovação dos limites e o monitoramento do Risco de Mercado está baseado no cálculo do 
Value at Risk (VaR), do Stress Testing e do StopLoss.
Value at Risk
O VaR é uma medida em valor financeiro que demonstra a maior perda esperada de um ativo ou carteira 
para um dado período de tempo e uma dada probabilidade de ocorrência (intervalo de confiança). O VaR 
pode ser calculado através de dois métodos: Paramétrico e Não Paramétrico. A área de RPC do CA Indosuez 
optou por adotar o VaR Paramétrico, seguindo a metodologia desenvolvida pelo J.P.Morgan, RiskMetrics, 
com os seguintes parâmetros:
• Volatilidade e matriz de correlação calculada pelo método Exponencial Weighted Moving Average 
(EWMA) também conhecido como Alisamento Exponencial, baseado em um modelo estatístico de séries de 
tempo. Time decay factor de 0,94 (noventa e quatro centésimos) e 150 (cento e cinquenta) dias úteis de 
amostragem;
• Nível de confiança: de 95%;
• Intervalo de tempo: 1 (um) dia útil.
Tão importante quanto o modelo de Risco adotado é o seu grau de assertividade para garantir a qualidade 
dos números apresentados. Diariamente é utilizado o método de Back Testing para testar a eficiência e a 
aderência entre os ganhos/perdas diárias de uma carteira e o valor obtido através do cálculo do VaR. O 
número de acertos deve estar próximo do nível de confiança adotado.
Stress Test
Contudo, como o VaR é deficiente para os períodos em que ocorrem mudanças no padrão de 
comportamento dos dados, isto é, condições adversas de mercado, o CA Indosuez utiliza também o Stress 
Testing com os seguintes parâmetros:
• O Stress Testing recalcula o valor da carteira para alguns cenários de crise. São adotados cenários 
proprietários compilados em conjunto com o Economista-Chefe do CA Indosuez DTVM.
• Modelo de mapeamento Full Valuation, que decompõem cada produto em função dos seus respectivos 
fatores de risco e vértices de vencimento.
StopLoss
Para os fundos de investimento aplicáveis é definido um limite para perda máxima num prazo específico, 
denominado como Stop Loss. Este limite é calculado sobre a performance do fundo de investimento em 
questão, com janela móvel nos últimos 30 dias corridos. O monitoramento é realizado diariamente. Os 
fundos de investimentos que estão sujeitos a este controle são os que atendem as duas premissas abaixo:

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 e semestre findo em 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Capital social Lucros (prejuízos) acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 262.671 (236.663) 26.008
 Prejuízo líquido do semestre – (9.535) (9.535)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 262.671 (246.198) 16.473
 Lucro líquido do exercício – 2.555 2.555
Saldos em 31 de dezembro de 2019 262.671 (243.643) 19.028
Saldos em 30 de junho de 2019 262.671 (246.126) 16.545
 Lucro líquido do semestre – 2.483 2.483
Saldos em 31 de dezembro de 2019 262.671 (243.643) 19.028

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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• Ser um FIM, FIA ou RF.
• Ser gerido pelo CA Indosuez.
• Fatores de risco de mercado
Os principais fatores de risco de mercado presentes no balanço são: taxa de juros pré-fixada, taxa de juros 
vinculada aos índices TR, SELIC, DI e exposição à variação cambial de moedas.
O cálculo do valor de mercado segue critérios estritos de independência da área de Market Risk com relação 
à coleta de preços referenciais de mercado e construção da estrutura a termo das diversas taxas de juros. De 
modo genérico, o valor de mercado é a melhor estimativa do valor presente de um fluxo de caixa. Uma vez 
possuindo os fluxos de caixa de toda a Distribuidora e os vários preços/estruturas de taxa de juros, efetua-se 
o cálculo do valor de mercado.
• Risco de liquidez
Risco de liquidez é relacionado ao descasamento da estrutura de ativos e passivos com relação aos fluxos 
efetivos de pagamento destes. O controle de risco de liquidez é efetuado por meio da análise estática da 
estrutura de descasamentos do Conglomerado Financeiro Crédit Agricole Brasil, especialmente no curto 
prazo. São efetuadas simulações desta estrutura com estimativas de renovação de carteiras. Em paralelo são 
analisados mensalmente indicadores de liquidez oriundos dos saldos de contas do balanço. Por último são 
também efetuadas análises de cenário de estresse voltado especificamente para liquidez.
A política com a descrição detalhada da estrutura de gerenciamento do risco de liquidez encontra-se 

disponível no site www.creditagricoledtvm.com.br.
• Risco operacional
O risco operacional é definido como a possibilidade de perdas resultantes de falha humana, inadequação 
ou deficiência de processos internos, sistemas, ou ainda, decorrentes de eventos externos, incluindo a perda 
associada à lacunas em contratos, bem como sanções em razão de descumprimento de dispositivos legais 
e indenizações por danos a terceiros decorrentes das atividades desenvolvidas.
O CRÉDIT AGRICOLE implementou em sua Matriz e em toda a sua rede internacional um componente 
organizacional dedicado à avaliação, consolidação, mitigação e reporte dos riscos operacionais, que são 
identificados principalmente através do exercício anual de mapeamento de risco que conta com a 
participação de todas as áreas da instituição.
Através de reuniões regulares, a alta administração do CA Indosuez DTVM Brasil e das outras entidades 
legais integrantes do Conglomerado Prudencial CRÉDIT AGRICOLE BRASIL discutem as conclusões do 
mapeamento de risco, os resultados dos indicadores de risco e de performance, perdas operacionais, 
incidentes e anomalias significativas do período, além de monitorar a implementação dos planos de ações 
existentes ou aprovar novas medidas corretivas a serem adotadas.
A política com a descrição detalhada da estrutura de gerenciamento do Risco Operacional e das 
metodologias utilizadas encontra-se disponível no site www.creditagricoledtvm.com.br.
• Risco Socioambiental

Nosso comprometimento com a responsabilidade socioambiental estabelece uma estrutura para 
identificação, classificação e mitigação de riscos para que todos os colaboradores da DTVM atuem de 
acordo com as melhores práticas definidas pela Matriz e com a regulamentação nacional vigente.
A Política de Responsabilidade Socioambiental estabelece diretrizes para o desenvolvimento sustentável 
como base para gerencialmente de risco reputacional, relacionado diretamente aos impactos sociais e 
ambientais suas operações. Cada operação analisada sob a ótica socioambiental passa pela linha de 
negócios, pela equipe local de Risco de Crédito, pelo Desenvolvimento Sustentável da Matriz, pela equipe 
local de Compliance, pelo Comitê de Avaliação de Operações que apresentem Risco Socioambiental.
19. Eventos Subsequentes
Impacto COVID-19
O CA Indosuez Wealth Management segue em constante monitoramento da qualidade de crédito da 
carteira dos seus fundos abertos e das carteiras de investimentos de seus clientes. Apesar da volatilidade 
observada recentemente nos mercados local e internacional não há fatos relevantes que remetam à uma 
situação de deterioração de crédito. Entendemos que, dada a comprovada experiência de gestão, análise e 
gerenciamento de riscos, o CA Indosuez está adequadamente preparado para garantir a manutenção de 
sua excelência de gestão acumulada ao longo de mais de 20 anos em administração de recursos no Brasil.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Os membros do Comitê de Auditoria do Conglomerado Crédit Agricole Brasil, instituído por dispositivo 
estatutário, em conformidade com a Resolução 3.198 de 27 de Maio de 2004 do CMN, tem na designação 
de suas atividades, a supervisão e avaliação do desempenho da auditoria interna e controles internos, do 
desempenho e independência dos Auditores Independentes, além da análise e aprovação das demonstrações 
financeiras do Conglomerado, incluindo suas notas explicativas. O Comitê de Auditoria pode verificar que 
os trabalhos desenvolvidos pelas auditorias Interna e Independente, possuem transparência e qualidade, 
constataram a exatidão de todos os elementos apreciados e que as demonstrações financeiras relativas aos 

semestres findos em 31 de Dezembro de 2019 e 30 de Junho de 2019 refletem, adequadamente, a situação 
patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas no período, onde não foram identificados 
descumprimentos das práticas contábeis adotadas no Brasil.
O Comitê reuniu-se 4 vezes no ano de  2019, nas datas de 20 de Março, 27 de Junho,  27 de Agosto e 17 de 
Dezembro para (i) aprovação das Demonstrações Financeiras do Banco Crédit Agricole, da CA Indosuez 
Wealth Brazil DTVM e do Conglomerado Prudencial para 31 de Dezembro 2018 e 30 de Junho 2019; 
(ii) aprovação do relatório de Auditoria Interna para 2019; (iii) aprovação do plano de auditoria interna para 

2020, (iv) ciência dos principais assuntos de Auditoria, Contabilidade e Impostos pelo Auditor Independente, 
referentes às Demonstrações Financeiras aprovadas por este Comitê; (v) ciência do Relatório dos Auditores 
Independentes sobre o Sistema de Controles Internos e Descumprimento de Dispositivos Legais conforme 
Circular do Banco Central nº 3.467/09 para o 2º semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019; (vi) ciência 
dos relatórios de Ouvidoria para o 2º Semestre de 2018 e 1º semestre de 2019.

São Paulo, 27 de Março de 2020
Comite de auditoria

Aos Srs.
Administradores e acionistas da
CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. Distribuidora de Títulos e 
Valores Mobiliários (“Distribuidora”), que compreendem o balanço patrimonial 31 de dezembro de 2019 e 
as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CA Indosuez Wealth (Brazil) S.A. DTVM em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação a Distribuidora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Distribuidora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório 
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 

estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 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.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Distribuidora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Distribuidora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 

que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Distribuidora.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Distribuidora a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da 
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante 
nossos trabalhos.

São Paulo, 27 de março de 2020. 
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Auditores Independentes S.S.
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