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2. Histórico da empresa

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa

Os dois sócios fundadores da MAR Investimento Gestora de Recursos Ltda. (“MAR”) são Bruno Coelho 
Coutinho e Philippe Falcão Perdigão. 

Bruno Coutinho trabalhou 13 anos no Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual"), tendo começado no back-
office em 2003 e passado por diferentes áreas do BTG Pactual como sócio fundador da BTG Investments, 
sócio do Banco, co-head de Asset Management (R$ 200bi em ativos sob gestão no final de 2014) e 
originou e executou a ideia do BTG Pactual Argentina (2015), sempre gerando resultados muito 
expressivos ao BTG Pactual e formando excelentes times. 

Desde 2016, quando saiu do BTG Pactual, Bruno Coutinho foi convidado a participar de sociedades em 
diversas empresas de investimentos, desde startups a empresas consolidadas no mercado, tendo, 
durante tal período, administrado o seu próprio capital. 

Philippe Falcão Perdigão atuou ao longo de 10 anos no Opportunity, onde entrou como estagiário, se 
destacou e chegou à área de gestão de fundos de investimentos em 2010. Durante seu tempo no 
Opportunity, Phillipe Perdigão criou novas áreas de negócios, como os fundos de ações com busca de 
retorno absoluto e os investimentos internacionais, chegando a ser responsável por uma estratégia de 
R$1bi. Atuou por 2 anos na área de risco no Opportunity e durante tal período, realizava cálculo do stress 
diário e intraday, análise de cenários de stress, cálculo do VaR, batimento e conferência de boletas, 
batimento de cotas diárias, dentre atividades correlacionadas. Chegou a ser o número 2 da área, 
reportando diretamente para o Diretor de Risco. Dentro de sua posição interna, foi responsável pelo 
treinamento de inúmeros analistas da área de Risco 

Desde 2016, após sair do Opportunity, Philippe Perdigão geriu seu próprio capital em um escritório onde 
diversas pessoas do mercado, dentre elas o Bruno Coutinho, dividiam o espaço com o mesmo propósito. 
Durante tal período, conheceu o Bruno Coutinho e, após 2 anos sentando juntos e debatendo diversos 
temas, perceberam a sinergia entre as habilidades e compartilhamento de valores e decidiram juntos criar 
a MAR. 

A MAR foi constituída em 09 de janeiro de 2019 e seu ato de constituição foi registrado na Junta Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro em 14 de fevereiro de 2019. 

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 
(cinco) anos, incluindo:
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a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e 
aquisições de controle societário

b. escopo das atividades

c. recursos humanos e computacionais

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos

Em 11 de março de 2019 foi celebrada a 1a Alteração do Contrato Social da MAR, por meio da qual foi 
aprovada a inclusão do Sr. Igor Borde Gomes Galvão como Diretor responsável por regras, políticas e 
procedimentos internos cumulando com a função de Diretor responsável pela gestão de risco, nos termos 
da Instrução CVM no. 558 de 26 de março de 2015, conforme alterada (“ICVM 558”). 

Com o intuito de melhor alocação das funções internas dos Diretores e considerando a experiência prévia 
de cada um deles, em 10 de maio de 2019 foi celebrada a 2a Alteração do Contrato Social da MAR que 
aprovou a alteração de função do Sr. Igor Borde Gomes Galvão, o qual deixa de ocupar a função de Diretor 
responsável pela gestão de risco, nos termos da ICVM 558, passando a desempenhar, somente, a função 
de Diretor responsável pelo cumprimento de regras, políticas e procedimentos internos da ICVM 558. 

Ato contínuo, a 2a Alteração do Contrato Social da MAR aprovou a indicação do Sr. Philippe Falcão 
Perdigão, Diretor Executivo da Sociedade, para desempenhar a função de Diretor responsável pela gestão 
de risco, nos termos da ICVM 558.

3. Recursos humanos 

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

a. número de sócios

02 (dois)

b. número de empregados

04 (quatro)

c. número de terceirizados

0 (zero)
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d lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de 
valores mobiliários e que atuem exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da 
empresa

Bruno Coelho Coutinho - CPF 091.591.047-08 - atua como Diretor responsável por gestão de recursos de 
terceiros da MAR. 

Philippe Falcão Perdigão - CPF 110374597-25 - atua como Diretor responsável pela área de risco, não 
tendo qualquer subordinação ou atuação na área de gestão de recursos de terceiros.

4. Auditores

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

a. nome empresarial

b. data de contratação dos serviços 

c. descrição dos serviços contratados

Os fundos de investimento geridos pela MAR são auditados por auditor selecionado pela instituição 
financeira prestadora do serviço de Administração Fiduciária e Custódia. A MAR não possui auditoria 
externa.

5. Resiliência financeira

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

a. se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente 
para cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de 
carteira de valores mobiliários

Tal item não é aplicável tendo em vista que a MAR ainda não possui operações.

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)

Tal item não é aplicável tendo em vista que a MAR ainda não possui operações.
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5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução 

Não aplicável a esta instituição, uma vez que se trata de um item facultativos para o administrador 
registrado na categoria gestor de recursos.

6. Escopo das atividades

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no 
mínimo:

a. tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento 
patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)

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.)

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou 

gestor

A MAR é sociedade gestora de recursos que atua com base em serviço de gestão discricionária a partir da 
análise de risco fatorial entre as diferentes classes de ativos o que gera melhor administração de risco. 
Independente da classe de ativos, as melhores oportunidades terão o maior peso no portfólio. 

O principal objetivo inicial da sociedade é realizar a gestão de um único fundo de investimento 
multimercado com um portfólio, conforme disposto acima, diverso. 

A MAR não tem interesse, à princípio, em atuar como distribuidora das cotas dos fundos de investimento 
de que seja gestor.

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 

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. 
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Respondendo aos dois itens acima, a instituição não atua em outras atividades que não a de gestão de 
recursos.

7. Grupo econômico

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

a. controladores diretos e indiretos

b. controladas e coligadas

c. participações da empresa em sociedades do grupo 

d. participações de sociedades do grupo na empresa 

e. sociedades sob controle comum

Os controladores diretos da MAR são Bruno Coelho Coutinho e Philippe Falcão Perdigão com 51% e 49% 
dos direitos de voto respectivamente e sais sócios-quotistas não possuem outras sociedades sob 
controle comum de ambos.  

Adicionalmente, a MAR não possui sociedades subsidiárias ou controladoras e o controlador majoritário, 
qual seja, Bruno Coelho Coutinho, não possui outras participações societárias.  

Desta forma, a MAR não está inserida em nenhum grupo econômico.

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.

Conforme esclarecido no item 7.1. acima, a MAR não está inserida em nenhum grupo econômico.

8. Estrutura operacional e administrativa

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou 
estatuto social e regimento interno, identificando:

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e 
a forma como são registradas suas decisões
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c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

A MAR é organizada sob a forma de sociedade limitada com uma estrutura organizacional simples e 
objetiva, sendo composta por uma Diretoria cujos membros são Bruno Coelho Coutinho, Philippe Falcão 
Perdigão e Igor Borde Gomes Galvão. 

Cada Diretor possui uma atribuição na organização interna da MAR, sendo: (i) Bruno Coelho Coutinho é o 
Diretor-Presidente e responsável pela gestão de recursos de terceiros nos termos da Instrução Normativa 
CVM 558 de 26 de março de 2015 (“ICVM 558”); (ii) Philippe Falcão Perdigão atua como Diretor 
responsável pela gestão de riscos, nos termos da ICVM 558 e responsável por assuntos administrativos 
da sociedade, como gestão do caixa, recursos humanos estratégico, dentre outros assuntos internos; e 
(iii) Igor Borde Gomes Galvão é o Diretor Jurídico e de Compliance e o Diretor responsável pelo 
cumprimento de regras, políticas e procedimentos internos da ICVM 558. 

A Diretoria da MAR tem amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, podendo 
praticar quaisquer atos e deliberar sobre quaisquer matérias relacionadas com o objeto social, bem como 
adquirir, alienar e gravar bens móveis e imóveis, contrair obrigações, celebrar contratos, transigir e 
renunciar a direitos, ressalvados os atos que dependem de autorização dos sócios da MAR. 

Em relação à manutenção diária da área de risco, como, por exemplo, através de fixações e revisões dos 
Indicadores de Riscos, esta será supervisionada e coordenada pelo Sr. Philippe Falcão Perdigão. Dentre 
as atribuições relativas à área de risco, o analista da área de risco irá auxiliar em tais atividades, sendo 
essencial um diálogo com funcionários da área de gestão sobre qualquer modificação em relação aos 
ativos ou à estratégia de gestão que podem ser determinados através dos controles de exposição ao risco 
dos fundos de investimento. 

As funções da área jurídica e de compliance, como aprovar alterações ao Código de Ética e demais 
políticas da MAR, analisar assuntos de governança, elaborar documentos societários e contratos, etc., 
serão realizadas pelo Sr. Igor Borde Gomes Galvão, dentro de suas responsabilidades conforme 
determinado pela ICVM 558.
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Com relação aos comitês formalmente constituídos perante o contrato social, esta gestora informa que 
não dispõe deste mecanismo de alinhamento operacional no meio estatuário.  

Entretanto, internamente e formalmente, a MAR possui o Comitê de Investimentos e o Comitê de Gestão 
de Riscos e Compliance, que possuem os seguintes membros e atribuições: 

- Comitê de Investimentos:  

O Comitê de Investimentos é composto por Bruno Coelho Coutinho, pela equipe de gestão de recursos de 
terceiros, Philippe Falcão Perdigão, na qualidade de Diretor responsável pela área de risco, e quaisquer 
outros convidados externos que eles tenham interesse em convidar. O Diretor Jurídico e Compliance pode 
comparecer para fins de elaboração da ata de tal reunião. Tem caráter consultivo e deliberativo e seu 
objetivo é assessorar a decisão da gestão em relação aos ativos em que serão investidos os recursos de 
terceiros, com foco na discussão do cenário macroeconômico, microeconômico, além de discussões 
sobre solvência, liquidez e risco, de acordo com a regulamentação vigente e nos regulamentos dos 
fundos de investimento geridos pela MAR. 

O Comitê de Investimentos irá se reunir formalmente toda semana, cujas datas serão estabelecidas pelo 
Diretor-Presidente, Bruno Coelho Coutinho, que determinará a data das reuniões individualmente, 
devendo estar sempre presente o Diretor Philippe Falcão Perdigão, na qualidade de Diretor responsável 
pela área de gestão de risco. 

Por seu caráter consultivo, as decisões tomadas em tal reunião semanal, sejam com relação à decisões de 
investimento, posições, liquidez, dentre quaisquer matérias, serão formalizadas por meio de uma ata 
eletrônica que será enviada, juntamente com todos os documentos que embasarem as decisões, como 
planilhas, relatórios, apresentações, dentre quaisquer outros documentos-suporte, aos indivíduos 
presentes com cópia para o Diretor Jurídico e de Compliance para fins de arquivo do ponto de vista 
regulatório. 
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- Comitê de Ética: 

A MAR possui um Comitê de Ética que terá plena autonomia para o exercício de suas funções e deverá 
contar com a participação de Igor Borde Gomes Galvão, Diretor Jurídico e de Compliance, que exercerá a 
coordenação do Comitê, além dos demais Diretores da MAR. 

O Comitê de Ética é responsável por tratar de todos os assuntos que cheguem ao seu conhecimento 
sobre temas relacionados ao Código de Ética e Conduta da MAR (“Código"), ou nas demais políticas de 
Compliance, especialmente relacionados a conflitos de interesse, assim como demais temas que não se 
enquadrarem estritamente nessa categoria. 

Adicionalmente, o Comitê de Ética também é responsável por definir e aplicar eventuais sanções aos 
Colaboradores que infringirem as disposições do Código de Ética, as quais podem variar de pena de 
advertência verbal e/ou escrita, suspensão, desligamento ou exclusão opor justa causa. 

Para cumprimento de suas atribuições o Comitê de Ética irá se reunir a cada 02 (duas) semanas no dia da 
semana em que os membros do Comitê de Ética acordem previamente considerando a disponibilidade e 
calendário de cada um dos membros. 

Poderão ser realizadas reuniões extraordinárias sempre que houver necessidade com temas urgentes a 
serem tratados, considerando o escopo da atuação do Comitê de Ética, devendo ser convocada pelo 
Diretor Jurídico e de Compliance.  

O Diretor Jurídico e de Compliance terá a responsabilidade de lavrar a ata da reunião do Comitê de Ética 
devendo registrar e listar todos os membros presentes, a ordem do dia e as deliberações tomadas, 
ficando ratificado na ata quais foram os votos de cada um dos membros do Comitê de Ética.  
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A ordem do dia será definida pelo Diretor Jurídico e de Compliance utilizando como critério a ordem 
cronológica em que os assuntos a serem discutidos ocorreram, podendo priorizar, quando achar 
necessário, outras matérias que serão discutidas na reunião. 

As reuniões poderão ser realizadas por telefone ou video-conferência caso algum dos membros não 
possa comparecer presencialmente.  

O conteúdo da ata e o discutido na reunião do Comitê de Ética deverão ser tratados como confidenciais e 
não poderão ser compartilhados com os funcionários da MAR, exceto os membros do Comitê de Ética, 
devendo a ata ser arquivada em diretório da área do Jurídico e Compliance e firmada por todos os 
membros presentes. 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde 
que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.

A MAR entende não ser necessário anexar o organograma da estrutura administrativa. 

8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros 
de comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores 

mobiliários, indicar, em forma de tabela:

a.nome 

b.idade

c.profissão

d.CPF ou número do passaporte

e.cargo ocupado

f. data da posse

g.prazo do mandato
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h. outros cargos ou funções exercidos na empresa

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores 
mobiliários, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

Bruno Coelho Coutinho – Curriculum Vitae:

i. cursos concluídos;

Cursou Administração de Empresas na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

ii. aprovação em exame de certificação profissional

Isenção do CGA da Anbima desde 07 de julho de 2011.

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

!
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• nome da empresa

Banco BTG Pactual S.A.
• cargo e funções inerentes ao cargo 

Foi Country Head e originador da BTG Pactual Argentina; Head do Asset Management para Renda Fixa da 
América Latina e membro do Comitê de RH e responsável pelos programas de cultura interna do BTG 
Pactual.

• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

O Banco BTG Pactual S.A. é instituição financeira autorizada pelo Banco Central a operar como banco 
múltiplo que atua na área de investment banking, wealth management, asset management, crédito, dentre 
outras atividades.

• datas de entrada e saída do cargo

Entrada em 2003 e saída em 2016.

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, 
procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer:

Igor Borde Gomes Galvão – Curriculum Vitae

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

Cursou Direito na Universidade Federal Fluminense. 
Pós-Graduação (LLM) em Direito Societário e Mercado de Capitais na Fundação Getúlio Vargas - Rio de 
Janeiro.

ii   aprovação em exame de certificação profissional (opcional)

Não aplicável.

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

• nome da empresa

Banco BTG Pactual S.A.
• cargo e funções inerentes ao cargo 
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Ocupou o cargo de Associate Director no Departamento Jurídico na área de societário e regulatório com 
elaboração de documentos societários, além de cuidar de todos os assuntos referentes ao Banco Central 
do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, além de reguladores internacionais.

• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

O Banco BTG Pactual S.A. é instituição financeira autorizada pelo Banco Central a operar como banco 
múltiplo, que atua na área de investment banking, wealth management, asset management, crédito, dentre 
outras atividades.

• datas de entrada e saída do cargo

Entrada em 2014 e saída em 2019.

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa 
indicada no item anterior, fornecer:

Philippe Falcão Perdigão – Curriculum Vitae.

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

Bacharel em Engenharia Elétrica pela PUC-Rio em dezembro de 2008.

ii. aprovação em exame de certificação profissional

Certificado no Exame de Certificação desenvolvido pela ANBIMA CGA em 21/09/2011. 
Certificado no CFA Level II.

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

• nome da empresa

Opportunity Gestora de Recursos Ltda.
• cargo e funções inerentes ao cargo 
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- De Fevereiro de 2011 a Agosto de 2016, exerceu o cargo de gestor de ações do Opportunity Asset 
Management, sendo responsável pelos fundos long&short e de ações globais.  
- De Julho de 2010 a Fevereiro de 2011, exerceu o cargo de trader dos principais fundos do Opportunity 
Asset Management.  
- De Janeiro de 2009 a Julho de 2010, exerceu o cargo de analista de Risco no Opportunity Asset 
Management. Durante tal período, realizava cálculo do stress diário e intraday, análise de cenários de 
stress, cálculo do VaR, batimento e conferência de boletas, batimento de cotas diárias, dentre atividades 
correlacionadas. Chegou a ser o número 2 da área, reportando diretamente para o Diretor de Risco. Dentro 
de sua posição interna, foi responsável pelo treinamento de inúmeros analistas da área de Risco.  
- De Agosto de 2007 a Dezembro de 2008, foi estagiário no Opportunity Asset Management passando pelas 
áreas comercial e risco, tendo atuado na área de risco de julho a dezembro de 2008. 

• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

A Opportunity Gestora de Recursos Ltda. é sociedade que atua na gestão de recursos de terceiros.
• datas de entrada e saída do cargo

Entrada em 2007 e saída em 2016.

8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de 
investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer:

a. currículo, contendo as seguintes informações:

i. cursos concluídos;

ii. aprovação em exame de certificação profissional

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

• nome da empresa

• cargo e funções inerentes ao cargo 

• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram

• datas de entrada e saída do cargo
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Não aplicável considerando que a MAR não irá realizar a atividade de distribuição de cotas de fundos de 
investimento.

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

a. quantidade de profissionais

03 (três).

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

• Avaliação aprofundada dos ativos antes das decisões de investimento, incluindo avaliação financeira, 
discussão de aspectos adicionais, estudo preliminar de impacto. 
• Análise do cenário macroeconômico, políticas públicas internas e externas, expectativas cambiais, 
dentre outras. 
• Acompanhamento dos ativos dos fundos, indicadores e análises dos resultados dos ativos que 
compõem o fundo, participação no Comitê de Investimento e na condução do processo de investimento, 
de forma colegiada.

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

O principal sistema de informação utilizado é o Bloomberg, sendo também utilizadas fontes públicas de 
informação, como jornais, revistas online, informações públicas divulgadas pelas sociedades, dentre 
outras. 
Para o momento, a sociedade não contrata serviços de análise de valores mobiliários. Entretanto, tal 
possibilidade não é dispensada no futuro e no decorrer e crescimento das atividades da MAR.

8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente 
atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos 
serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo:

a. quantidade de profissionais

01 (um).

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
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O acompanhamento do cumprimento de regras e procedimentos de Compliance é feito pelo Diretor 
Jurídico e de Compliance, Igor Borde Gomes Galvão.

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

Para sua atuação no dia-a-dia, o Diretor Jurídico e de Compliance conta com auxílio de ferramenta de 
controle interno, qual seja uma planilha contendo lista com todas as contrapartes da MAR, tanto em 
relação à contrapartes contratuais, quanto contrapartes das quais a MAR detenha valores mobiliários, na 
qual constam os diversos parâmetros checados previamente pela área de Compliance para verificar o 
cumprimento de tais disposições, como lista de Diretores, existência de PEPs, países em que atua, 
notícias negativas encontradas, dentre outros fatores que são verificados para aprovação, ou não, do 
relacionamento. 
Informamos, que para o momento a MAR não vê necessidade na contratação de sistema para  
Tal Diretor também é responsável pelas condutas descritas no Código e demais políticas da MAR, assim 
como pela sua aderência e explicação para todos os colaboradores através de treinamentos internos. 
Desta forma, os procedimentos acima descritos objetivam consolidar o controle das contrapartes, assim 
como mitigar os riscos de acordo com a natureza, complexidade e risco das operações realizadas pela 
MAR, bem como, disseminar a cultura de controles para garantir o cumprimento da Instrução CVM n.o 
558, de 26 de março de 2015, assim como das demais normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e 
autorreguladores.

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

O Diretor Jurídico e de Compliance atuará com acesso completo às operações da MAR e informações 
correlatas e completa independência para tomar qualquer decisão quanto às questões de compliance, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre essa área.

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

a. quantidade de profissionais

02 (dois).

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
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As carteiras dos Fundos sob responsabilidade da MAR são monitoradas em conformidade com os 
padrões de risco correspondentes e o responsável pelo controle das informações é o Diretor Philippe 
Falcão Perdigão, que exerce sua função com total independência.

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

A MAR contratou um sistema de risco do BTG Pactual denominado PARIS e que acompanha as métricas 
do mercado e torna possível que calculemos, com base nas carteiras de investimento dos fundos geridos, 
utilizando como base de informações os valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades 
operacionais disponíveis nos mercados financeiros e de capitais, os seguintes índices: 
• Principais métricas de risco: Var / Stress Histórico e Hipotético/Exposições 
• Exposições da carteira: Juros, Moedas e Ações 
• Análise de Performance/Backtesting 
• Simulações de Regressão contra benchmarks de mercado 

Por meio dos cálculos gerados utilizando a plataforma de cálculo de risco PARIS do BTG Pactual, cuja 
experiência de longa data como gestora e administradora de fundos de investimento possibilitou a criação 
de uma plataforma robusta que usa como base os cálculos feitos utilizando as premissas de mercado, os 
relatórios gerados por meio do sistema PARIS são analisados pela área de risco da MAR que verifica a 
metodologia adotada e os cálculos elaborados. 

Finda a análise pela área de risco, que foca, majoritariamente, em testes de análise de stress, tal relatório 
é repassado internamente para a área de gestão da MAR que o utiliza, com base nos critérios adotados 
pela MAR, como apoio e base para as atividades de gestão dos fundos de investimento. 

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

O Diretor responsável pela área de risco, em conjunto com o analista da área de Risco atuarão com 
acesso completo às operações da MAR e informações correlatas e completa independência para tomar 
qualquer decisão quanto às questões de risco, sendo de sua exclusiva responsabilidade a gestão sobre 
essa área.
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8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de 
controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:

a. quantidade de profissionais

Não aplicável a esta instituição, uma vez que se trata de um item facultativo para o administrador 
registrado na categoria gestor de recursos.

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

Não aplicável a esta instituição, uma vez que se trata de um item facultativo para o administrador 
registrado na categoria gestor de recursos.

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

Não aplicável a esta instituição, uma vez que se trata de um item facultativo para o administrador 
registrado na categoria gestor de recursos.

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de 
investimento, incluindo:

a. quantidade de profissionais

Não aplicável a esta instituição, uma vez que a gestora não atua na atividade de distribuição de cotas de 
fundos de investimento.

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

Não aplicável a esta instituição, uma vez que a gestora não atua na atividade de distribuição de cotas de 
fundos de investimento.

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

Não aplicável a esta instituição, uma vez que a gestora não atua na atividade de distribuição de cotas de 
fundos de investimento.

d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços 
utilizados na distribuição
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Não aplicável a esta instituição, uma vez que a gestora não atua na atividade de distribuição de cotas de 
fundos de investimento.

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

Não aplicável a esta instituição, uma vez que a gestora não atua na atividade de distribuição de cotas de 
fundos de investimento.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

Adicionalmente, a MAR informa que, em relação à todas as áreas operacionais e administrativas que lhe 
são aplicáveis, considerando o seu número de funcionários, dentre outras particularidades, adotou um 
sistema de armazenamento pago dos arquivos na nuvem, o Google Drive, através do qual os arquivos e 
documentos relevantes para a MAR, tanto do ponto de vista da gestão, quanto do ponto de vista 
administrativo e jurídico, ficam armazenados na internet e podem ser acessados em qualquer localidade.

9. Remuneração da empresa

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar 
as principais formas de remuneração que pratica

A remuneração paga à título de taxa de administração será equivalente a um percentual anual de 2,00% 
(dois por cento) sobre o valor do patrimônio líquido do fundo de investimento gerido pela MAR. 

Adicionalmente, será cobrada taxa de performance dos fundos de investimento sob sua gestão. A taxa de 
performance a ser cobrada é de 20% sobre o montante que exceder, em cada semestre civil, 100% do valor 
da CDI.

10. Regras, procedimentos e controles internos

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

Não aplicável a esta instituição, uma vez que se trata de um item facultativos para o administrador 
registrado na categoria gestor de recursos.

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

minimizados
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O custo de transação mais relevante na atuação da MAR é com os pagamentos de taxas de corretagem  e 
emolumentos para as operações de ações, sendo selecionadas as corretoras de acordo com as regras 
internas de contratação e determinação considerando idoneidade, regras de compliance, custos e 
eficiência operacional, tanto de mercado, quanto de informações. 

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

Nos termos do Código, nenhum colaborador deve, como regra geral, aceitar qualquer tipo de gratificação, 
presentes ou benefícios de terceiros, que possam gerar qualquer tipo de conflito de interesse com a MAR, 
especialmente em relação à terceiros, prestadores de serviços, clientes e concorrentes, salvo com 
expressa autorização do Comitê de Ética. 

Em relação ao benefício de soft Dollar (soft comissions), caso tal remuneração seja incluída na 
negociação de serviço por uma corretora de valores, esta deverá ser comunicada ao Comitê de Ética com 
o intuito de checar eventuais conflitos de interesse que possam existir e aprovar para que tais benefícios 
sejam alocados, conforme possível, aos fundos de investimento que os geraram, sempre em observância 
às boas práticas do mercado.

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres 
adotados
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Dada à sua estrutura particular, pouco número de funcionários e que não faz a guarda e arquivo de 
documentos de clientes por não atuar na qualidade de distribuidora, a MAR possui um Plano de 
Contingência objetivo e direto para que, em casos críticos, possa continuar operando e gerindo os fundos 
de investimento, assim como mantendo uma estrutura de controle de tais atividades. 

Desta forma, adotou um sistema de armazenamento pago dos arquivos na nuvem, o Google Drive, através 
do qual os arquivos e documentos dos funcionários ficam armazenados na internet e podem ser 
acessados em qualquer localidade. 

Assim, caso qualquer situação venha a acontecer no escritório físico, os funcionários poderão continuar a 
realizar normalmente as suas atividades através do acesso remoto possibilitado pelo Google Drive, 
acessando todas as informações relevantes e documentos, inclusive societários e atas de Comitês 
internos são armazenados na nuvem. 

Nesse sentido, para armazenar e permitir a recuperação de informações com periodicidade regular foi 
estabelecida a realização regular e sistemática de backups, mantendo atualizadas todas as informações 
dos processos de negócios, de forma que em caso de contingências podemos retomar as operações com 
os menores custos de transação e perdas de tempo e de recursos humanos, físicos e materiais possíveis.

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

carteiras de valores mobiliários
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A MAR possui uma Política de Gestão de Riscos que estipula as diretrizes e princípios básicos que 
deverão ser seguidos pela MAR na seleção de ativos e gestão técnica e profissional dos recursos de 
terceiros que realiza a gestão. 

Esclarecemos que a MAR contratou os serviços de elaboração de cálculos que serão feitos pelo próprio 
administrador com o intuito de passar, diariamente, os valores e cálculos de risco em relação aos 
seguintes critérios: 

• Principais métricas de risco: Var / Stress Histórico e Hipotético/Exposições 
• Exposições da carteira: Juros, Moedas e Ações 
• Análise de Performance/Backtesting 
• Simulações de Regressão contra benchmarks de mercado 

Em relação especificamente ao risco de liquidez das carteiras, tal sistema é responsável por gerar um 
relatório contendo o nível de liquidez do fundo em relação à todos os seus ativos e o tempo médio que 
seria levado para se desfazer dos ativos do fundo em caso de evento em que fosse necessitada uma 
liquidez imediata, como, por exemplo, resgates dos cotistas. 

Desta forma, os relatórios elaborados são analisados pela área de risco da MAR que verifica a 
metodologia adotada e os cálculos realizados, passando tais informações para a área de gestão.  

A área de gestão, por sua vez, permite que seja mantido um alto grau de liquidez dos ativos em carteiras 
que permitem uma agilidade na mudança de posição nos períodos de maior volatilidade e um 
aproveitamento das oportunidades de negócios que surgem em situações de stress.

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
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Atualmente, a MAR não atua na categoria de distribuidora de cotas de fundos de investimento de que seja 
gestora.

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem 

ser encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução

http://www.marinvestimentos.com.br/

11. Contingências

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, 
em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, 
indicando:

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos

A instituição não tem nada a ser declarado para este item.

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, 
em que o diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no 

polo passivo e que afetem sua reputação profissional, indicando:

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos

A instituição não tem nada a ser declarado para este item.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

A instituição não tem nada a ser declarado para este item.

http://www.marinvestimentos.com.br/
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11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, 
prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a 
empresa tenha figurado no polo passivo, indicando:

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos

A instituição não tem nada a ser declarado para este item.

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

prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que o diretor 
responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo 
passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, indicando:

a. principais fatos

b. valores, bens ou direitos envolvidos

A instituição não tem nada a ser declarado para este item.

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, informando sobre:

a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos 
últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da 
CVM, Banco Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da 

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está 
inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais 
entidades autorizadas a funcionar pelos citados órgãos

b. condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, 

“lavagem” de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a 
ordem econômica, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema 
financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação
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