SOMMA INVESTIMENTOS S/A

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA
Data de elaboração: Junho de 2016

ANEXO 15-II
Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica
(Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro)

ADMINISTRADORES DE
CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

1.

Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário
Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e pela

1.1.

implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, atestando que:
a.

reviram o formulário de referência

b.

o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos
negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa

Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: Wilson da Silva Souza
Cargo: Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários

Nome do Responsável pelo conteúdo do Formulário de Referência: Áquila Davi Becker
Cargo: Diretor Responsável pelo Compliance e Gestão de Riscos

Por meio desta, o Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários e o Diretor
Responsável pelo Compliance atestam, para todos os fins de direito, que leram e confirmam a veracidade das
informações aqui presentes.
___________________________________
Wilson da Silva Souza
Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários
__________________________________
Áquila Davi Becker
Diretor Responsável pelo Compliance e Gestão de Riscos

2.

Histórico da empresa1

1
A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso
exerça outras atividades.

Breve histórico sobre a constituição da empresa

2.1.

Fundada em 2003, a SOMMA Investimentos S/A (“SOMMA Investimentos”) é uma empresa de gestão de recursos
financeiros independente, autorizada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
A empresa busca conhecer e atender os objetivos e necessidades dos seus clientes. Além do foco na performance,
exerce um relacionamento transparente, amparado na experiência e na capacitação técnica de seus profissionais.
A missão da SOMMA Investimentos é prover aos nossos clientes soluções diferenciadas, adequadas à gestão e
assessoria financeira, primando pela qualidade e agindo sempre com ética, excelência e objetividade em todos os
processos.
Não sendo uma empresa ligada à instituição financeira, a SOMMA Investimentos não está sujeita a conflitos de
interesses na seleção e aquisição de ativos, bem como, na contratação de prestadores de serviços ligados às suas
atividades (Bancos Custodiantes, Corretoras, Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários).
Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos,

2.2.

incluindo:
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

Mudanças Relevantes:
1 - No dia 20 de setembro de 2010, houve a décima alteração e consolidação do contrato social da SOMMA
Investimentos, onde o até então sócio Ricardo Furlani retirou-se da sociedade, transferindo 99% de suas cotas ao
sócio Wilson da Silva Souza e o 1% restante ao agora sócio Ricardo Giovenardi.
2 - No dia 28 de outubro de 2011, em Assembleia Geral Extraordinária, cinco novos acionistas ingressaram na
sociedade, detentores de 75 ações preferenciais cada um (0,5%).
3 - No dia 22 de março de 2013, em Assembleia Geral Ordinária, os seis sócios minoritários passaram a deter 150
ações preferenciais cada um (1%), sendo que houve o ingresso de um novo acionista pessoa jurídica, que responde por
30% do quadro acionário, sendo majoritário o Sr. Wilson da Silva Souza (com participação de 50,1%).

3.

Recursos humanos2
Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:

3.1.
a.

número de sócios

b.

número de empregados

c.

número de terceirizados

d.

lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores

11

26

0

mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa
Wilson da Silva Souza – CPF/MF n.º 692.025.754-87

4.

Auditores
Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver:

4.1.
a.

nome empresarial

b.

data de contratação dos serviços

c.

descrição dos serviços contratados

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

5.
5.1.

Resiliência financeira
Com base nas demonstrações financeiras, ateste:

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

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

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)

A receita da SOMMA Investimentos em decorrência de taxas com bases fixas é suficiente para cobrir os custos e os
investimentos da SOMMA Investimentos com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários. O
patrimônio líquido da SOMMA Investimentos é menor do que R$ 300.000,00 e inferior a 0,02% dos recursos sob
gestão.
Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução3

5.2.

Não aplicado à categoria de 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 SOMMA Investimentos é uma gestora de recursos, devidamente credenciada como administradora de carteira de
valores mobiliários na CVM e aderente dos códigos ANBIMA de Fundos de Investimento; de FIP e FIEE; de Gestão de
Patrimônio; de Certificação Continuada; e dos Processos de Regulação e Melhores Práticas.
A gestão de recursos é pautada por seus valores de disciplina, processo e transparência, tendo um rigoroso processo
de investimento, e apoiada em modernas ferramentas quantitativas e sistemas proprietários para dimensionamento
e controle de riscos.
A SOMMA Investimentos exerce a gestão de fundos de investimento multimercados, fundos de investimento em
ações, fundo de investimento em renda fixa, além de carteiras administradas.

3
A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na
categoria administrador fiduciário de acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º.

A SOMMA Investimentos obedece aos limites impostos pela legislação e pelo regulamento de seus fundos de
investimento e contratos de gestão de carteira. Tendo em vista que a SOMMA Investimentos realiza a gestão de
variados fundos de investimento e carteiras administradas, segue abaixo ativos que podem servir de exemplo e fazer
parte dos seus portfólios:


Títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas nestes títulos;



Títulos de renda fixa de emissão de instituição financeira;



Ações, desde que tenham sido emitidas por companhias abertas e objeto de oferta pública;



Quotas de fundos de investimentos regulados pela Instrução CVM n.º 555/15;



Quotas de fundos de investimentos em quotas de fundos de investimento regulados pela Instrução CVM n.º
555/15;



Outros valores mobiliários permitidos pela legislação e pelos regulamentos dos fundos de investimento.

A SOMMA Investimentos não atua na distribuição das cotas dos fundos de investimento de que seja gestora.
Por fim, convém ressaltar que a SOMMA Investimentos também presta serviço de consultoria de valores mobiliários.

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.

A SOMMA Investimentos exerce somente a gestão de seus fundos de investimento e carteiras administradas e a
prestação de serviço de consultoria, não havendo, portanto, potenciais conflitos de interesses. A SOMMA
Investimentos não realiza a distribuição das cotas dos fundos de investimento de que seja gestora.

6.3.

Descrever o perfil dos investidores de fundos4 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)

Número de Investidores Total: 154
Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: 28
Número de Investidores em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não-Qualificados: 126

4

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

b.

número de investidores, dividido por:

i.

pessoas naturais

ii.

pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

iii.

instituições financeiras

iv.

entidades abertas de previdência complementar

v.

entidades fechadas de previdência complementar

vi.

regimes próprios de previdência social

vii.

seguradoras

98

13

18

0

6

11

0

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
2

ix.

clubes de investimento

x.

fundos de investimento

xi.

investidores não residentes

0

6

0

xii.

outros (especificar)

0
c.

recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores
qualificados e não qualificados)

Total: R$ 2.138.962.414,77
Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Qualificados: R$
2.105.200.991,78
Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de Investimento Destinados a Investidores Não Qualificados: R$
33.761.422,00
d.

recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

não há
e.

recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário
identificar os nomes)

Cliente 1 - R$ 937.162.136,01
Cliente 2 - R$ 346.748.998,76
Cliente 3 - R$ 274.069.887,35
Cliente 4 - R$ 103.132.688,12
Cliente 5 - R$ 70.120.584,07
Cliente 6 - R$ 67.444.465,63
Cliente 7 - R$ 58.667.602,10
Cliente 8 - R$ 53.732.138,21
Cliente 9 - R$ 43.533.318,76
Cliente 10 – R$ 42.988.648,75

f.

recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

i.

pessoas naturais

R$ 18.150.494,79

ii.

pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

R$ 66.738.566,79

iii.

instituições financeiras

R$ 513.388.729,56

iv.

entidades abertas de previdência complementar

v.

entidades fechadas de previdência complementar

não há

R$ 1.502.853.463,00

vi.

regimes próprios de previdência social

R$ 13.438.702,42

vii.

seguradoras

não há

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
R$ 10.148.782,26

ix.

clubes de investimento

x.

fundos de investimento

não há

R$ 14.243.675,95

xi.

investidores não residentes

xii.

outros (especificar)

não há

não há

6.4.

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

ações

R$ 4.328.092,19
b.

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

R$ 36.661.438,98
c.

títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras

R$ 848.464.702,91
d.

cotas de fundos de investimento em ações

R$ 31.521.389,83
e.

cotas de fundos de investimento em participações

R$ 2.556.740,88

f.

cotas de fundos de investimento imobiliário

R$ 4.040.385,17
g.

cotas de fundos de investimento em direitos creditórios

R$ 8.466.411,03
h.

cotas de fundos de investimento em renda fixa

R$ 10.096.074,51
i.

cotas de outros fundos de investimento

R$ 283.740.183,87
j.

derivativos (valor de mercado)

-R$ 20.286.254,78

k.

outros valores mobiliários

R$ 4.235.616,15
l.

títulos públicos

R$ 839.699.616,99
m.

outros ativos

R$ 65.151.764,08 (aqui estão inclusas contas a pagar/receber, impostos provisionados sobre carteiras consolidadas,
variações de arredondamento de carteiras consolidadas e valores em caixa)

6.5.

Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador

exerce atividades de administração fiduciária
Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.

6.6.

Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

A SOMMA Investimentos não possui outras informações relevantes a serem divulgadas.

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

A SOMMA Investimentos 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.
A SOMMA Investimentos não está inserida em nenhum Grupo Econômico.

8.

Estrutura operacional e administrativa5

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

c.

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

Departamento Técnico:


Área de Gestão: responsável por gerir os fundos de investimentos e carteiras administradas, por elaborar as
estratégias de investimento, por executar as ordens, definindo a taxa e preços, sempre respeitando as normas
legais, as diretrizes estabelecidas nos comitês, os Indicadores de Risco e as restrições específicas de cada
fundo de investimento.



Área de Pesquisa: elabora diversos estudos econômicos para auxiliar a Área de Gestão na tomada de decisão
em relação aos ativos sobre quais investir e nas estratégias de investimento.



Área de Riscos: responsável pelos controles de risco dos fundos de investimento e carteiras administradas,
supervisionando a gestão dos fundos de investimento de acordo com as diretrizes de risco.



Área de Controles Internos e Compliance: responsável por zelar pelo cumprimento das regras, controles
internos e da legislação em geral.

Comitês:


Comitê de Economia e Gestão - formado por profissionais vinculados à área de pesquisa da SOMMA
Investimentos, reúne-se semanalmente, tendo como objetivo oferecer uma visão abrangente sobre a
economia e seus fundamentos, fornecendo embasamento para as decisões que serão tomadas nos segmentos
de renda fixa e variável. Suas decisões são registradas através da ata de cada reunião. As estratégias para
administração dos portfólios são definidas e supervisionadas através deste comitê. As carteiras são
administradas por gestores que têm responsabilidade direta sobre elas, atuando sempre dentro de
parâmetros gerais previamente aprovados.



Comitê de Ativos Estruturados - este comitê se destina a avaliar produtos estruturados, tais como fundos de
investimento imobiliários, fundos de investimento em participações, cédulas de crédito bancário, debêntures,
fundos de direitos creditórios, entre outros. O comitê se reúne de acordo com a demanda existente, para

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

garantir uma avaliação segura e eficiente dos ativos deste tipo que estão elegíveis para fazerem parte das
carteiras dos produtos da SOMMA Investimentos.


Comitê de Risco e Compliance - o Comitê de Risco e Compliance da SOMMA Investimentos é gerenciado por
profissionais totalmente segregados de outras áreas da empresa e subordinados ao Comitê Executivo. A
todas as carteiras são atribuídos limites de risco estabelecidos através de consenso entre o Comitê de Risco
e Compliance e o Comitê de Economia e Gestão. O comitê é composto pelo Comitê Executivo, pelo analista
de risco – que além de controles internos utiliza-se de sistemas terceirizados – e pelo Diretor de Compliance.
Suas decisões são registradas através da ata de cada reunião.

Atribuições e Poderes Individuais dos Diretores:
Diretores

Atribuições

Wilson Souza
Áquila Becker

8.2.

Diretor Presidente e Diretor de Investimentos Responsável
pela Administração de Carteiras de Valores Mobiliários
Diretor de Gestão de Riscos e Diretor de Compliance

Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível

com as informações apresentadas no item 8.1.
A SOMMA Investimentos acredita que que não há necessidade de inserir organograma.

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:
Nome

Wilson Souza

Áquila Becker

Idade

45

36

Profissão

empresário

empresário

CPF

692.025.754-87

024.241.389-74

Cargo ocupado

Diretor

Diretor

Responsável pela

Responsável pela

Administração de

Gestão de Riscos

Carteira de Valores
Mobiliários
Data da Posse

02/03/2004

21/06/2007

Prazo do Mandato

Indeterminado

Indeterminado

Outros Cargos na

[•]

Diretor de

empresa

Compliance

Principais

Nos últimos cinco

Nos últimos cinco

experiências

anos esteve

anos esteve

profissionais nos

autando como

atuando como

últimos 05 anos

Diretor

Diretor de

Responsável pela

Compliance da

Administração de

SOMMA

Carteira de Valores

Investimentos.

Mobiliários da
SOMMA
Investimentos

8.4.

Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer:
a. currículo, contendo as seguintes informações:

i.

cursos concluídos;

ii.

aprovação em exame de certificação profissional

iii.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:


nome da empresa



cargo e funções inerentes ao cargo



atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram



datas de entrada e saída do cargo
Nome

Wilson Souza

Formação

Contabilidade

Profissional
Aprovação em
exame de

CGA (ANBIMA) - 24/08/2009

certificação
profissional
Principais
experiências
profissionais nos
últimos 5 anos

8.5.

Nos últimos cinco anos esteve
autando como Diretor Responsável
pela Administração de Carteira de
Valores Mobiliários da SOMMA
Investimentos

Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e

controles internos e desta Instrução, fornecer:
a.

currículo, contendo as seguintes informações:

i.

cursos concluídos;

ii.

aprovação em exame de certificação profissional

iii.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:


nome da empresa



cargo e funções inerentes ao cargo



atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram



datas de entrada e saída do cargo
Nome

Áquila Becker

Formação

Administração

Profissional
Aprovação em

CPA-20 (ANBIMA) - 02/12/2013

exame de
certificação
profissional
Principais
experiências

Nos últimos cinco anos esteve
atuando como Diretor de Compliance
da SOMMA Investimentos.

profissionais nos
últimos 5 anos

8.6.

Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item

anterior, fornecer:

a.

currículo, contendo as seguintes informações:

i.

cursos concluídos;

ii.

aprovação em exame de certificação profissional

iii.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:


nome da empresa



cargo e funções inerentes ao cargo



atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram



datas de entrada e saída do cargo

Vide 8.5

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:
b.

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

A SOMMA Investimentos não possui Diretor de Distribuição.

8.8.

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

quantidade de profissionais

b.

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

c.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

O processo de decisão, seleção e alocação de ativos contempla quatro etapas. Inicia-se com a análise
macroeconômica, realizada mensalmente pelo Comitê de Economia e Gestão, com objetivo de interpretar
a conjuntura da economia brasileira e internacional, avaliando seus fundamentos e definindo projeções
que subsidiarão as decisões de alocação. Seguindo, na segunda etapa, avaliam-se as operações propostas
pela equipe de gestão, tanto em nível estratégico quanto tático. Juntamente com a Área de Risco, são
simulados os limites de liquidez, limites de exposição e enquadramento, sendo descartado qualquer
investimento que não se encaixe nesta política preestabelecida.
A terceira etapa contempla a análise de mercado, que visa encontrar o melhor momento para iniciar o
processo de alocação. Verificam-se os volumes, tendências e cenário de curto prazo para tomada de
decisão da alocação. Por fim, na etapa quatro, inicia-se o processo de alocação efetivo, onde as operações
são monitoradas em tempo real, verificando as possíveis mudanças de cenário, bem como os targets
estipulados para encerramento de posição.
A SOMMA Investimentos utiliza servidores de notícias e cotações Broadcast e Profit Chart; serviço de
banco de dados da Tendências Consultoria Integrada; plataforma Bloomberg Professional; researchs
elaborados pelas principais instituições financeiras do país; sistema financial de controladoria; canais de
informação da Bloomberg, CNN, Globonews, Valor Econômico; e sistema de risco de mercado Élin Duxus,
como apoio para a decisão de investimento, seleção e alocação dos seus ativos.
Convém ressaltar que a SOMMA Investimentos conta com dois Comitês Semanais (Comitê de Economia e
Comitê de Investimentos) e um Comitê Mensal (Comitê de Crédito Bancário). Além disso, são realizadas
reuniões diárias pelo Departamento de Economia para discutir sobre mudanças macroeconômicas e seus
impactos.

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

b.

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

c.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

d.

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

O acompanhamento do cumprimento das regras e procedimentos de Compliance da SOMMA Investimentos é
realizado de forma extensiva pelo Diretor de Compliance, contínua e com o auxílio material de ferramentas e sistemas

aprovados pela Diretoria e disponibilizados pela SOMMA Investimentos que permitem implementar rotinas para a
verificação desse cumprimento. O Diretor de Compliance é também o encarregado da SOMMA Investimentos pelas
condutas descritas no Código de Ética e nas demais políticas da SOMMA Investimentos.
Adicionalmente, estas regras e procedimentos visam garantir o permanente atendimento às normas, políticas e
regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria atividade de administração
de carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional.
Desta forma, estes procedimentos visam mitigar os riscos de acordo com a natureza, complexidade e risco das
operações realizadas pela SOMMA Investimentos, bem como, disseminar a cultura de controles para garantir o
cumprimento da Instrução CVM n.º 558, de 26 de março de 2015, bem como das demais normas estabelecidas pelos
órgãos reguladores e autorreguladores.
Ainda, o Diretor de Compliance atuará com 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

b.

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

c.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

d.

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

O Diretor de Gestão de Riscos, o Sr. Áquila Becker, atua com completa independência para tomar qualquer decisão
quanto às questões de risco e sua metodologia, sendo de sua responsabilidade a gestão sobre essa área.
O gerenciamento e o controle de riscos da SOMMA Investimentos permitem o monitoramento das estratégias
realizadas, identificando, mensurando e controlando todas as operações, suportando assim o desenvolvimento
sustentado das atividades dos fundos de investimento visando o melhor interesse dos clientes.
Não obstante a possibilidade de a SOMMA Investimentos utilizar outros procedimentos, métodos e ferramentas não
especificados na Política de Gestão de Risco, a SOMMA Investimentos utilizará as ferramentas abaixo:


Controles de Riscos e Indicadores de Riscos;



Inventário de Riscos, Indicadores de Riscos e Controles de Riscos;



Inventário de Eventos de Risco Operacional;



Matriz de Riscos;



Sistema de Gestão de Risco de Mercado;



Sistema de Gestão de Risco de Liquidez;



Sistema de Gestão de Risco de Crédito; e



Cadastro de Contrapartes e de Indicadores de Risco para Risco de Crédito de cada uma.

Por fim, cabe ressaltar que a SOMMA Investimentos dispõe de um Comitê de Risco, com poderes para discutir
alterações na política de riscos e fazer monitoramento dos riscos que a SOMMA Investimentos esteja exposta.

8.11.

Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e

processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo:
a.

quantidade de profissionais

b.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

c.

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

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.

8.12.

Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento,

incluindo:
c.

quantidade de profissionais

d.

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes

e.

programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas

f.

infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na
distribuição

g.

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos

Atualmente, a SOMMA Investimentos não realiza a distribuição dos próprios fundos de investimento.

8.13.

Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes

A SOMMA Investimentos entende que não há outras informações relevantes a ser divulgadas.

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

As principais formas de remuneração da SOMMA Investimentos são através das Taxas de Administração e Taxas de
Performance dos fundos de investimento geridos e carteiras administradas pela SOMMA Investimentos.

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses
anteriores à data base deste formulário, a receita proveniente, durante o mesmo período, dos clientes em decorrência
de:
a.

taxas com bases fixas

b.

taxas de performance

c.

taxas de ingresso

d.

taxas de saída

e.

outras taxas

91%

9%

0%

0%

0%

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
A SOMMA Investimentos entende que não há outras informações relevantes a ser divulgadas.

10. Regras, procedimentos e controles internos
10.1.

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

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.

10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados
Para minimizar os custos de transação na negociação dos ativos a SOMMA Investimentos procura:


Priorizar a negociação de ativos com alta liquidez;



Acessar mercados com spreads de compra e venda mais apertados;



Cotar com diversas contrapartes antes de fechar uma operação para ativos não listados;



Na seleção das corretoras, priorizar, além da idoneidade, aquelas especialistas no mercado operado e que
oferecem qualidade de execução); e



Outros procedimentos não especificados.

10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens
etc.
Como regra geral, é defeso à SOMMA Investimentos receber benefícios ou Soft Dollars de instituições financeiras,
empresas de gestão e administração de fundos e carteiras, agentes autônomos, distribuidores e alocadores de
recursos de terceiros, bem como de qualquer outro fornecedor ou prestador de serviços pela Negociação de Ativos
Financeiros para os Fundos de Investimento e Carteiras.
Entretanto, vantagens, benefícios ou Soft Dollars só serão permitidos se:


O recebimento não influenciar a tomada de decisão da SOMMA Investimentos e/ou dos Gestores;



Não for exigida da SOMMA Investimentos, dos Fundos de Investimento, das Carteiras ou dos Gestores
contrapartida ou qualquer outra forma de retribuição, mesmo não financeira; e



Os benefícios ou Soft Dollars forem revertidos direta ou indiretamente para os Fundos de Investimento ou
Carteiras.

A SOMMA Investimentos poderá receber relatórios, pesquisas, dados econômico-financeiros e sistemas de
negociação, notícias e informações. A Área de Compliance deverá aprovar o recebimento do benefício ou Soft Dollars
antes de sua efetiva aceitação.
Por fim, convém ressaltar ainda que os brindes recebidos pelos Colaboradores são sorteados entre todos os
Colaboradores.

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres adotados
Inicialmente, vale destacar, que a SOMMA Investimentos possui um Plano de Contingência próprio com o objetivo de
manter atualizados os processos relacionados com as atividades fins que, por sua natureza, possam ser considerados
críticos. Assim, em caso de ocorrência de determinados eventos, dependendo da magnitude e extensão destes, pode
ser possível retomar as operações com tempo e custo reduzidos.
Do ponto de vista dos processos internos, a SOMMA Investimentos sempre esteve focada no tripé resultado – risco
– segurança, tendo buscado incessantemente aprimoramento estratégico e operacional. Seu corpo técnico é
sistemático na busca de novos e melhores conhecimentos, assim como de “softwares” e atualizados sistemas de
gestão. Todo este esforço corporativo tem como objetivo assegurar que frente a eventos de grave ruptura e de alto
impacto nas operações de gestão, estaremos aptos a manter a continuidade dos negócios e a sustentação do
crescimento.

Pela peculiaridade operacional da SOMMA Investimentos, prestar serviço de inteligência em Gestão de Patrimônio,
no qual a guarda de valores, títulos, registros e precificação de ativos são operações externas, realizadas por Bancos
Custodiantes, define-se como essencial às operações SOMMA Investimentos o que segue:
a) Pessoas em geral, com atenção especial aos Gestores, Back Office e Risk Control;
b) Segurança, integridade e acessibilidade dos dados e informações referentes ao patrimônio dos Clientes;
c)

Redes de comunicação de dados e voz;

d) Softwares de Gestão e controles;
e) Hardwares compatíveis com as exigências operacionais dos softwares e redes;
f)

Recuperação dos dados e informações geradas nas últimas 24 horas anteriores ao evento de ruptura
operacional.

A SOMMA Investimentos tem de forma consolidada algumas ações mitigatórias de risco, que buscam
assegurar sua operacionalidade, permitindo que os riscos a que se expõe sejam classificados como
“toleráveis”:
a) “Backup” externo, diário e automático, com redundância em equipamentos localizados fora do
continente onde a SOMMA Investimentos opera.
b) “Backup” extensivo a todos os aplicativos e arquivos de programas em uso na organização
(incluindo registro dos e-mails);
c) “Data Center” contratado, permitindo comunicação e acesso remoto para dados, aplicativos e
arquivos de programa;
d) Toda a documentação que represente obrigações e haveres da SOMMA Investimentos é
digitalizada;
e) Todos os documentos, arquivos e pastas criadas, usadas e/ou atualizadas no dia a dia são
automaticamente salvas no servidor para posterior “backup”;
f)

O Diretor de Compliance mantém registro atualizado de todas as senhas de acesso aos softwares
de gestão usadas nas várias áreas da organização.

g) Contrato terceirizado de manutenção de TI com presença rotineira na empresa e atendimento
especial em casos de necessidade;
h) Redundância no serviço de internet (duas operadoras contratadas simultaneamente), evitando o
risco de o sistema ficar fora do ar.
Por fim, será planejada a realização de testes de contingências em periodicidade a ser determinada, de modo a
possibilitar que a SOMMA Investimentos esteja preparada para a continuação de suas atividades. Tais testes devem
ser realizados ao menos uma vez a cada 12 (doze) meses com o objetivo de verificar as condições para a continuidade
das atividades.

10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores
mobiliários
Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos.

10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas específicas de que
trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja
administrador ou gestor
No momento, a SOMMA Investimentos não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja
gestora, entretanto, quando a SOMMA Investimentos optar por tal possibilidade, adotará os seguintes
procedimentos:
a) Política, procedimentos e controles para cadastro de clientes;
b) Política, procedimentos e controles para pagamento e recebimento de valores aplicáveis a intermediação de
operações realizadas com valores mobiliários;
c)

Política, procedimentos e controles para verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao
perfil dos clientes (“Suitability”);

d) Política, procedimentos e controles mais extensivos acerca da prevenção à lavagem de dinheiro; e
e) Política, procedimentos e controles sobre a troca de informações entre a SOMMA Investimentos, os clientes
e o administrador fiduciários dos fundos de investimento.

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.sommainvestimentos.com.br/

11. Contingências6
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 SOMMA Investimentos não possui qualquer tipo de contingência.

6
A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso
exerça outras atividades.

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 SOMMA Investimentos não possui qualquer tipo de contingência.

11.3.

Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores

A SOMMA Investimentos não possui qualquer tipo de contingência.

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 SOMMA Investimentos não possui qualquer tipo de contingência.

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 SOMMA Investimentos não possui qualquer tipo de contingência.

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

que não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais
entidades autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

b.

que não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de
dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em
julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação

c.

que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e
administrativa

d.

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

e.

que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado
organizado

f.

que não tem contra si títulos levados a protesto

g.

que, nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e
fiscalização da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou
da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

h.

que, nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco
Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência
Nacional de Previdência Complementar – PREVIC

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários, Wilson da Silva Souza, declara que:
A.

não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades

autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP
ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC;
B.

não foi condenado por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, “lavagem” de dinheiro

ou ocultação de bens, direitos e valores, contra a economia popular, a ordem econômica, as relações de consumo, a fé
pública ou a propriedade pública, o sistema financeiro nacional, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, por decisão transitada em julgado, ressalvada a hipótese de reabilitação;
C.

não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa;

D.

não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao credito;

E.

não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado

organizado;
F.

não tem contra si títulos levados a protesto;

G.

nos últimos 5 (cinco) anos não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização

da CVM, do Banco Central do Brasil, da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência
Nacional de Previdência Complementar – PREVIC; e
H.

nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do

Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – PREVIC.

___________________________________
Wilson da Silva Souza
Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários

