
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Formulário de Referência 

data base: 31 de dezembro de 2017 

  



 

 

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA  

MAGNETIS GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
 

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2017)  
 

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 desta Instrução, atestando que:  

Vide Anexo 1.1. abaixo. 

 

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  

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa A Magnetis Gestora de Recursos Ltda. 
("Magnetis") foi constituída em 29 de 
agosto de 2011 e obteve junto à CVM, em 
11 de junho de 2014, o credenciamento 
para o exercício de atividade de consultoria 
de investimentos, nos termos do Ato 
Declaratório no 13.705. 

Em março de 2015, a Magnetis passou a 
oferecer o serviço de consultoria de 
investimentos por meio de sua plataforma 
online. 

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



 

 

Em 13 de janeiro de 2017, a Magnetis 
obteve junto à CVM o credenciamento 
para o exercício de atividade de 
administração de carteira de valores 
mobiliários, nos termos do Ato 
Declaratório 15.463. 

O sócio fundador da Magnetis, Luciano 
Tavares, é gestor de investimentos com 20 
anos de experiência no mercado financeiro. 
Ao longo de sua carreira, fundou a gestora 
Nest Investimentos e foi vice-presidente da 
Merrill Lynch no Brasil. 

 

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 24 de julho de 2015, o Sr. Luciano 
Mascarenhas Tavares transfere suas cotas 
para a "Braavos Financial Solutions Ltd.", 
possibilitando o aporte de capital por parte 
de fundos renomados como monashees+, 
Redpoint e.ventures e 500 Startups. 

b. escopo das atividades Em 2016, o Contrato Social da Magnetis 
foi alterado para prever em seu objeto o 
serviço de administração de títulos e 
valores mobiliários, na categoria “gestor de 
recursos”.  

c. recursos humanos e computacionais Não houve. 

d. regras, políticas, procedimentos e controles 

internos 
As regras, políticas, e controles internos 
foram adaptados para cumprir com a 
instrução CVM nº 558.  



 

 

3. Recursos humanos2   

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, 

fornecendo as seguintes informações:  
 

a. número de sócios 2 (dois). 

b. número de empregados 33 (trinta e três). 

c. número de terceirizados Não há 

d. lista das pessoas naturais que são registradas 

na CVM como administradores de carteiras 

de valores mobiliários e atuam 

exclusivamente como prepostos ou 

empregados da empresa 

Sr. Luciano Mascarenhas Tavares, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 169.872.728-32 

Sr. Marcelo Toews Romero Silva, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 117.707.607-17 

 

4. Auditores  

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, 

se houver: 
As demonstrações financeiras da Magnetis 
não são auditadas por auditor 
independente. 

 

a. nome empresarial  

b. data de contratação dos serviços   

c. descrição dos serviços contratados  

5. Resiliência financeira  

5.1. 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 

Esclarecemos que a Magnetis não possui 
recursos sob administração na data-base 
deste Formulário de Referência. 

 

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) 

Não obstante item “a” acima, informamos 
que o patrimônio líquido da Magnetis é 
superior a R$300.000,00 (trezentos mil 
reais). 

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata 

o § 5º do art. 1º desta Instrução3  
Este item é facultativo e não será 
informado.  

6. Escopo das atividades  

6.1. Descrever detalhadamente as atividades 

desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo: 
 

a. tipos e características dos serviços prestados 

(gestão discricionária, planejamento 

patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.) 

A Magnetis terá como principal atividade a 
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.) 

Carteiras administradas e gestão de 
carteiras de fundos de investimentos.  

 

 

c. tipos de valores mobiliários objeto de 

administração e gestão 
Títulos públicos e privados de renda fixa, 
fundos de investimento, ações e ETFs. 

                                                
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. 



 

 

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de 

investimento de que seja administrador ou 

gestor 

A Magnetis não atua com distribuição de 
cotas de fundos. 

6.2. Descrever resumidamente outras atividades 

desenvolvidas pela empresa que não sejam de 

administração de carteiras de valores mobiliários, 

destacando: 

A Magnetis atua na consultoria de valores 
mobiliários, nos termos da regulamentação 
aplicável, assim como poderá realizar 
investimentos próprios, desde que não 
realizados por meio de fundos de 
investimento ou outro veículo estruturado 
sob a égide da CVM.  

Cabe esclarecer que a atividade de 
consultoria deixará de ser prestado assim 
que a base de clientes da Magnetis for 
transferida para o modelo de “gestão de 
carteiras administradas”. Desta forma o 
serviço de consultoria só será prestado no 
período de transição necessária para a 
migração de clientes. Para maiores 
informações, vide item 6.6 deste 
Formulário. 

a. os potenciais conflitos de interesses existentes 

entre tais atividades; e  
Não observamos potenciais conflitos de 
interesses entre as atividades exercidas. 

Lembramos que a atuação da Magnetis 
sempre será pautada pela relação de fidúcia 
e lealdade aos seus clientes, motivo pelo 
qual irá sempre alertar, previamente, sobre 
potenciais conflitos de interesses que 
venham eventualmente a ser verificados 
caso a caso. 

 

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.  

As sociedades controladoras têm como 
atividade a participação societária em 
empresas de tecnologia.  

Não observamos conflitos de interesses. 



 

 

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos4 e 

carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo 

as seguintes informações: 

Na data base deste Formulário de 
Referência, a Magnetis não geria qualquer 
fundo de investimento ou carteira 
administrada. 

a. número de investidores (total e dividido entre 

fundos e carteiras destinados a investidores 

qualificados e não qualificados) 

0 

b. número de investidores, dividido por:  

i. pessoas naturais 0 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou 

institucionais) 
0 

iii. instituições financeiras 0 

iv. entidades abertas de previdência 

complementar 
0 

v. entidades fechadas de previdência 

complementar 
0 

vi. regimes próprios de previdência social 0 

vii. seguradoras 0 

viii. sociedades de capitalização e de 

arrendamento mercantil 
0 

ix. clubes de investimento 0 

x. fundos de investimento  0 

xi. investidores não residentes 0 

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



 

 

xii. outros (especificar) 0 

c. recursos financeiros sob administração (total e 

dividido entre fundos e carteiras destinados a 

investidores qualificados e não qualificados)  

R$ 0,00 

d. recursos financeiros sob administração 

aplicados em ativos financeiros no exterior 
R$ 0,00 

e. recursos financeiros sob administração de cada 

um dos 10 (dez) maiores clientes (não é 

necessário identificar os nomes) 

Na data-base deste Formulário de 
Referência, não havia recursos sob 
administração. 

f. recursos financeiros sob administração, 

dividido entre investidores: 
Na data-base deste Formulário de 
Referência, não havia recursos sob 
administração. 

i. pessoas naturais 0 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou 

institucionais) 
0 

iii. instituições financeiras 0 

iv. entidades abertas de previdência 

complementar 
0 

v. entidades fechadas de previdência 

complementar 
0 

vi. regimes próprios de previdência social 0 

vii. seguradoras 0 

viii. sociedades de capitalização e de 

arrendamento mercantil 
0 

ix. clubes de investimento 0 



 

 

x. fundos de investimento 0 

xi. investidores não residentes 0 

xii. outros (especificar) 0 

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob 

administração, dividido entre: 

Na data-base deste Formulário de 
Referência, não havia recursos sob 
administração.  

a. ações 0 

b. debêntures e outros títulos de renda fixa 

emitidos por pessoas jurídicas não financeiras 
0 

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas 

jurídicas financeiras 
0 

d. cotas de fundos de investimento em ações 0 

e. cotas de fundos de investimento em 

participações 
0 

f. cotas de fundos de investimento imobiliário 0 

g. cotas de fundos de investimento em direitos 

creditórios 
0 

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa 0 

i. cotas de outros fundos de investimento 0 

j. derivativos (valor de mercado) 0 

k. outros valores mobiliários 0 

l. títulos públicos 0 

m. outros ativos 0 



 

 

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das 

carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador 

exerce atividades de administração fiduciária 

A Magnetis não exerce atividade de 
administração fiduciária.  

6.6. Fornecer outras informações que a empresa 

julgue relevantes 
 

7. Grupo econômico  

7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a 

empresa, indicando: 
 

a. controladores diretos e indiretos Braavos Financial Solutions LLC (direto) 

Luciano Mascarenhas Tavares (direto) 

Braavos Financial Solutions Ltd (indireto) 

O controlador da Braavos Financial 
Solutions Ltd é o Sr. Luciano Mascarenhas 
Tavares, observada a existência de acordo 
de acionistas.  

b. controladas e coligadas Não há.  

c. participações da empresa em sociedades do 

grupo  
Não há 

d. participações de sociedades do grupo na 

empresa  
Não há. 

e. sociedades sob controle comum Não há. 

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. 

Item facultativo, motivo pelo qual não será 
informado. 

8. Estrutura operacional e administrativa5  

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



 

 

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 
Departamentos: 

● Gestão - Responsável por analisar as 
carteiras, bem como os instrumentos 
financeiros disponíveis no mercado, e 
elaborar e executar as estratégias de 
investimento; 
 
● Inteligência de Dados – Responsável 
por auxiliar a equipe de gestão de carteiras, 
realizando a análise de dados, programação 
e desenvolvimentos de algoritmos de 
análise de ativos que serão imputados no 
sistema proprietário da Magnetis.  
 
● Riscos - Responsável por monitorar 
as carteiras e suas exposições aos 
diferentes fatores de risco, de acordo com 
as diretrizes estabelecidas;  
 
● Compliance - Responsável por 
monitorar as atividades da Sociedade e sua 
aderência aos padrões operacionais e de 
conduta legais e regulamentares. 
 

Comitê: 

● Comitê de Investimentos - Avalia os 
cenários econômicos local e internacional; 
Impactos sobre os instrumentos utilizados 
para alocação das carteiras; Definição das 
estratégias de alocação para os perfis 
estabelecidos para cada carteira e os 
critérios quantitativos do sistema de 
gestão. 
 



 

 

b. em relação aos comitês, sua composição, 

frequência com que são realizadas suas 

reuniões e a forma como são registradas suas 

decisões 

Comitê de Investimentos: 

● Composição: Diretor de Gestão,  
Diretor de Inteligência de Dados e o 
Analista Senior;  
● Frequência: Mensal  
● Registro: Ata 
 

c. em relação aos membros da diretoria, suas 

atribuições e poderes individuais 
Diretoria: 

● Diretor Presidente (Sr. Luciano 
Mascarenhas Tavares) - Responsável por 
administrar, orientar e dirigir os negócios 
da Sociedade. Tem ainda a 
responsabilidade perante à CVM pelo 
exercício da atividade de (i) administração 
de carteiras de títulos e valores mobiliários, 
para os fins da Instrução CVM nº 558, de 
26 de março de 2015; (ii) consultoria de 
valores mobiliários, nos termos da 
instrução CVM nº 592, de 17 de novembro 
de 2017; e (iii) suitability, nos termos da 
Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro 
de 2013, conforme alterada; 
 
● Diretor de Risco e Compliance (Sr. 
Cássio Luiz Staróbole) - Responsável 
perante à CVM pelo (i) cumprimento das 
regras, políticas, procedimentos e controles 
internos da Sociedade; (ii) pela gestão de 
risco, nos termos da Instrução CVM 
nº 558, de 26 de março de 2015, ou norma 
que venha a aditá-la ou substituí-la; e 
(iii) pela política de prevenção à “lavagem" 
de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e 
valores da Sociedade, nos termos da 
legislação vigente, especialmente a 
Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 
1999, conforme alterada; 
 
● Diretor Comercial (Sr. Vinicius 
Takano Maeda) - Responsável por dirigir e 



 

 

orientar as atividades de prospecção e 
captação de negócios e clientes; e 
estabelecer e supervisionar o 
relacionamento da Sociedade com os 
clientes efetivos e potenciais; 
 
● Diretor de Tecnologia (Sr. Fabiano 
Beselga Pereira) - Responsável por 
coordenar, administrar, dirigir e 
supervisionar a área de Tecnologia da 
Sociedade; 
 
● Diretor de Inteligência de Dados 
(Sr. Marcelo Toews Romero Silva) - 
Responsável por dirigir e orientar a 
elaboração de estratégias negociais a partir 
dos diagnósticos analíticos decorrentes da 
análise de dados. 
 
● Diretor de Marketing (Sr. Gustavo 
Henrique Stramondinolli) - Responsável 
por coordenar, administrar, dirigir e 
supervisionar a área de marketing da 
Sociedade. 

 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da 

estrutura administrativa da empresa, desde que 

compatível com as informações apresentadas no item 8.1. 

Item facultativo, motivo pelo qual não será 
informado. 

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 



 

 

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. 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 desta Instrução, 

fornecer: 

Vide Anexo 8.5. 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 

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de 

risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 

anterior, fornecer: 

Mesma pessoa indicada no item 8.5. 
anterior.  

 

 
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 

8.7. 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 Magnetis não irá exercer a atividade de 
distribuição de cotas de fundos de 
investimento.  

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 4 (quatro).  

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos 

seus integrantes 
A equipe de gestão de recursos é 
responsável pela gestão das carteiras 
administradas e dos fundos geridos, e pelo 
desenvolvimento de análises técnicas e 
quantitativas. O Diretor de Gestão é 
responsável por analisar as carteiras, bem 
como os instrumentos financeiros 
disponíveis no mercado, e elaborar e 
executar as estratégias de investimento. O 
Diretor de Inteligência de Dados é 
responsável por desenvolver análises 



 

 

técnicas e quantitativas, bem como orientar 
a elaboração de estratégias negociais a 
partir dos diagnósticos decorrentes da 
análise de dados fornecidas pelo sistema, 
conforme descrito no item “c” abaixo. A 
Analista de Inteligência de Dados é 
responsável por coletar dados de mercado 
e elaborar análises quantitativas e 
relatórios de acompanhamento. O Analista 
Sênior contribui com as análises das 
carteiras, bem como dos instrumentos 
financeiros disponíveis no mercado, e 
auxilia o Diretor de Gestão na elaboração e 
execução das estratégias de investimento. 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 
As estratégias de investimento são 
executadas, na sua maioria, através de 
sistema proprietário da Magnetis, com 
integração de dados de fornecidos 
publicamente pela CVM, ANBIMA e 
BMF&BOVESPA. 

Os sistemas desenvolvidos pela Magnetis 
são responsáveis por analisar os diversos 
perfis de risco e realizar a seleção de ativos 
baseados em metodologias consagradas de 
otimização de carteiras. Os sistemas ainda 
monitoram todas as carteiras em tempo 
real, verificando enquadramento à 
estratégia e aos limites de risco. 

Para maiores informações, vide o Manual 
de Controles Internos da Magnetis, 
disponível em seu website.  

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 1 (um). 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos 

seus integrantes 
A principal função do Diretor de 
Compliance é o suporte a todas as áreas da 
Magnetis no que concerne a 
esclarecimentos de todos os controles e 
regulamentos internos (compliance), bem 
como no acompanhamento de 
conformidade das operações e atividades 
da Magnetis com as normas 
regulamentares (internas e externas) em 
vigor, definindo os planos de ação, 
monitorando o cumprimento de prazos e do 
nível de excelência dos trabalhos efetuados 
e assegurando que quaisquer desvios 
identificados possam ser prontamente 
corrigidos (enforcement). 

Para maiores informações, vide o Manual 
de Controles Internos da Magnetis, 
disponível em seu website. 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 
A área de administração de recursos de 
terceiros da Magnetis é completamente 
segregada das demais áreas, tanto física 
(controle de acesso) quanto 
eletronicamente (usuários 
individualizados). 

A Magnetis informa que cada Colaborador 
possui um código de usuário e senha para 
acesso à rede individualizado, com acesso 
restrito a área que poderão ter acesso. 
Ainda, a rede de computadores da 
Magnetis utiliza de usuários com níveis de 
permissão diferentes, que garantem que 
cada área conte com uma área de 
armazenamento de dados distinta no 
servidor com controle de acesso por 
usuário.  



 

 

Cada Colaborador possuirá 
microcomputador e telefone de uso 
exclusivo, de modo a evitar o 
compartilhamento do mesmo equipamento 
e/ou a visualização de informações de 
outro Colaborador.  

Para maiores informações, vide o Manual 
de Controles Internos (Compliance) da 
Magnetis, disponível em seu webiste. 

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 ou 
subordinação por parte da área de gestão de 
recursos, principalmente em função da 
estrutura segregada e dos princípios éticos 
da Magnetis.  

Para maiores informações, vide os manuais 
e políticas internas da Magnetis, 
especialmente o Manual de Controles 
Internos.  

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida 

para a gestão de riscos, incluindo:  
 

a. quantidade de profissionais 1 (um). 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos 

seus integrantes 
O Diretor de Risco deve tomar as 
providências necessárias para ajustar a 
exposição a risco das carteiras 
administradas pela Magnetis, com base nos 
limites previstos na Política de Gestão de 
Risco. 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 

O departamento de Risco realiza o 
monitoramento das carteiras através de 
sistemas desenvolvido pela própria 
Magnetis que mede os riscos das carteiras 
administradas por meio de algoritmos 
proprietários e cruzando informações 



 

 

públicas disponibilizadas pela CVM, 
ANBIMA e BM&FBovespa. 

Os sistemas desenvolvidos pela Magnetis 
realizam análises minuciosas do 
comportamento de cada carteira em 
períodos históricos (backtest), permitindo 
uma melhor visibilidade da exposição a 
riscos e possíveis perdas em diversos 
cenários. 

Os principais riscos aplicáveis a operação 
da Magnetis são os riscos de (i) Mercado; 
(ii) Crédito; (iii) Liquidez; e (iv) 
Operacional. 

A principal ferramenta de análise de risco 
de mercado consiste nos cálculos de 
“Cenários de Estresse”. Busca-se a 
avaliação do impacto financeiro e 
respectivas perdas ou ganhos aos quais os 
ativos que compõem as carteiras podem 
estar sujeitos, sob cenários extremos de 
variação nos preços e taxas dos ativos.  

Os ativos das carteiras administradas e de 
fundos de investimento que estão expostos 
a risco de crédito são compostos por fundos 
de investimentos com exposição à credito 
privado, títulos públicos, ou títulos de 
emissores privados que contam com a 
cobertura do Fundo Garantidor de Crédito 
(“FGC”), tais como Certificado de 
Depósito Bancário (CDB), Letras de 
Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de 
Crédito Imobiliário (LCI) e Letras de 
Câmbio (LC).  

Ressaltamos que as carteiras  
administradas e as carteiras de fundos de 
investimento geridas são compostas 
estritamente por ativos de alta liquidez, tais 
como títulos públicos, fundos de 



 

 

investimentos e fundos de índice listados 
em bolsa (“ETF”), ou de títulos privados 
com data de vencimento fixa. Não é 
permitida a aquisição de títulos privados 
com data de vencimento superior ao prazo 
máximo estabelecido pelo investidor na 
contratação dos serviços.  

O risco operacional é tratado através de 
procedimentos frequentes de validação dos 
diferentes sistemas tais como: programas 
computacionais, sistema de telefonia, 
internet, entre outros. 

  

d. a forma como a empresa garante a 

independência do trabalho executado pelo 

setor 

A área de gestão de riscos atua de forma 
independente, sem qualquer ingerência ou 
subordinação por parte da área de gestão de 
recursos, principalmente em função da 
estrutura segregada e dos princípios éticos 
da Magnetis.  

Para maiores informações, vide os manuais 
e políticas internas da Magnetis, 
especialmente o Manual de Controles 
Internos.  

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 Magnetis não irá exercer a atividade de 
tesouraria, controle e processamento de 
ativos e escrituração de cotas.  

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 



 

 

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável 

pela distribuição de cotas de fundos de investimento, 

incluindo: 

A Magnetis não irá atuar na distribuição de 
cotas de fundos de investimento geridos.  

a. quantidade de profissionais 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos 

seus integrantes 

c. programa de treinamento dos profissionais 

envolvidos na distribuição de cotas 

d. infraestrutura disponível, contendo relação 

discriminada dos equipamentos e serviços 

utilizados na distribuição 

e. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 

8.13. Fornecer outras informações que a empresa 

julgue relevantes 
Não há.  

9. Remuneração da empresa  

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto 

gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as 

principais formas de remuneração que pratica 

A remuneração da Magnetis será 
exclusivamente proveniente da cobrança 
de taxa de administração com base fixa. 

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: 

Na data-base deste Formulário de 
Referência, não havia recursos sob 
administração. 

a. taxas com bases fixas 0% 

b. taxas de performance 0% 

c. taxas de ingresso 0% 



 

 

d. taxas de saída 0% 

e. outras taxas 0% 

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue 

relevantes 
Não há.  

10. Regras, procedimentos e controles internos  

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e 

supervisão de prestadores de serviços 
Item facultativo, motivo pelo qual não será 
informado.  

10.2. Descrever como os custos de transação com 

valores mobiliários são monitorados e 

minimizados 

No modelo atual de negócios, as transações 
são realizadas por intermédio de uma única 
corretora, Easynvest, cujos sistemas estão 
integrados aos da Magnetis. A corretora foi 
previamente selecionada através de 
processo competitivo, tendo como critérios 
baixos custos de transação e qualidade dos 
sistemas de informação. Os custos pagos 
pelos clientes através das carteiras 
administradas são estritamente iguais ou 
menores a outros clientes individuais da 
corretora, utilizando sua tabela padrão. 

10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft 

dollar, tais como recebimento de presentes, 

cursos, viagens etc. 

Atualmente a Magnetis não possui acordos 
de soft dollar. 

Eventuais acordos envolvendo soft dollars 
devem ser previamente aprovados pelo 
Diretor de Risco e Compliance e, somente 
poderão ser aceitos pelo Diretor de Risco e 
Compliance se quaisquer benefícios 
oferecidos (i) possam ser utilizados 
diretamente para melhorias da tomada de 
decisão de investimento pela Magnetis; (ii) 
ser razoável em relação ao valor das 
comissões pagas; e (iii) não afetar a 
independência da Magnetis.  



 

 

10.4. Descrever os planos de contingência, 

continuidade de negócios e recuperação de 

desastres adotados 

 O Plano de Continuidade de Negócios 
(“PCN”) é ativado pelo Diretor de Risco e 
Compliance sempre verificar que algum 
dos recursos essenciais para o 
funcionamento da empresa esteja 
interrompido. 

O Diretor de Risco e Compliance irá (i) 
comunicar todos os Diretores sobre o nível 
de complexidade do motivo da interrupção 
(crises econômicas, falhas operacionais 
e/ou desastres naturais); (ii) direcionar as 
equipes para os locais definidos, dependo 
da gravidade da interrupção; e (iii) garantir 
que os sistemas e as rotinas que sejam 
restabelecidas no menor tempo possível. 

A Magnetis possui estrutura tecnológica 
(servidor de dados em nuvem, backups, 
telefonia e sistema de gestão) preparada 
para se restabelecer em curto espaço de 
tempo, a partir de qualquer ponto onde o 
colaborador tenha acesso à internet, desde 
que o mesmo seja previamente aprovado 
pelo Diretor de Risco e Compliance. 

10.5. Descrever as políticas, práticas e controles 

internos para a gestão do risco de liquidez das 

carteiras de valores mobiliários 

As carteiras administradas pela Magnetis  
são compostas exclusivamente por ativos 
de alta liquidez, tais como títulos públicos 
e fundos de índice listados em bolsa 
(“ETF”), ou de títulos privados com data 
de vencimento fixa. Não é permitida a 
aquisição de títulos privados com data de 
vencimento superior ao prazo máximo 
estabelecido pelo investidor na contratação 
dos serviços. Dessa forma, consideramos 
que o risco de liquidez das carteiras é 
reduzido, na medida em que são compostas 
por ativos de alta liquidez ou com liquidez 
em data pré-estabelecida e inferior ao 
prazo máximo de resgate de cada carteira.  



 

 

10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles 

internos para o cumprimento das normas 

específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso 

decida atuar na distribuição de cotas de fundos 

de investimento de que seja administrador ou 

gestor 

A Magnetis não irá atuar na distribuição de 
cotas de fundos de investimento de que seja 
gestor.  

10.7. Endereço da página do administrador na rede 

mundial de computadores na qual podem ser 

encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 

desta Instrução 

https://magnetis.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: 

Não sabemos da existência de processos 
judiciais, administrativos ou arbitrais, que 
não estejam sob sigilo, em que a Magnetis 
figure no polo passivo, que sejam 
relevantes para os negócios da Magnetis.  

 
a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

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: 

Não sabemos da existência de 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.  

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não 

abrangidas pelos itens anteriores 
Não há. 

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



 

 

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 sabemos da  existência de 
condenações judiciais, administrativas ou 
arbitrais, transitadas em julgado, 
prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em 
processos que não estejam sob sigilo, em 
que a Magnetis tenha figurado no polo 
passivo.    a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

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 sabemos da  existência de 
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 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

12. Declarações adicionais do diretor responsável 

pela administração, atestando: 
Vide Anexo 12 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
  



 

 

ANEXO 1.1. ao Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 
 

DECLARAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO 
 
 
LUCIANO MASCARENHAS TAVARES, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 169.872.728-32 portador da Cédula de Identidade RG nº 5.393.131-9 SSP/BA, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pureus, 819, Jardim 
Guedala, CEP 05610-001, qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de valores 
mobiliários da MAGNETIS GESTORA DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Claudio Soares, nº 72, conjunto 215, Pinheiros, CEP 
05422-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.407.553/0001-78 (“Magnetis”), e CÁSSIO LUIZ 
STARÓBOLE, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 186.785.768-55 portador da Cédula de Identidade RG nº 28.155.977-6 SSP/SP, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado São Paulo, na Avenida Diogo Gomes Carneiro, 500 – 
casa 74 Hill, Jardim Rosa Maria, CEP 05547-030, na qualidade de diretor responsável pela 
implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos da Magnetis 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 Magnetis. 
 
 

São Paulo, 31 de março de 2018 
 
 
 
 
________________________________ 
Nome: Luciano Mascarenhas Tavares 
Cargo: Diretor Presidente 
 

__________________________________ 
Nome: Cássio Luiz Staróbole 
Cargo: Diretor de Risco e Compliance 
 

 
  



 

 

ANEXO 8.3. ao Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 
 

RELAÇÃO DOS DIRETORES E MEMBROS DOS COMITÊS 
 
Diretor responsável pela (i) Administração de Carteira de Valores Mobiliários; (ii) Consultoria; (iii) 
Suitability 
Nome  Luciano Mascarenhas Tavares 
Idade 43 
Profissão Administrador de empresas 
CPF 169.872.728-32 
Cargo Diretor Presidente 
Data de posse 30/06/2016 
Prazo do Mandato Indeterminado 
Outros Cargos ou funções 
exercidas na empresa 

Membro do Comitê de Investimentos.  

 
Diretor responsável pela (i) Implementação e Cumprimento de Regras, Políticas e Procedimentos 
Internos (Compliance Officer); (ii) Gestão de Risco; e (iii) pela Prevenção à Lavagem de Dinheiro  
Nome  Cássio Luiz Starobole 
Idade 40 
Profissão Administrador de empresas 
CPF 186.785.798-55 
Cargo Diretor de Risco e Compliance 
Data de posse 30/06/2016 
Prazo do Mandato Indeterminado 
Outros Cargos ou funções 
exercidas na empresa 

- 

 
Diretor Comercial 
Nome  Vinicius Takano Maeda 
Idade 31 
Profissão Administrador de empresas 
CPF 998.298.861-15 
Cargo Diretor Comercial 
Data de posse 30/06/2016 
Prazo do Mandato Indeterminado 
Outros Cargos ou funções 
exercidas na empresa 

- 

 
Diretor de Tecnologia 
Nome  Fabiano Beselga Pereira 
Idade 31 
Profissão Desenhista de Software 
CPF 364.404.088-52 
Cargo Diretor de Tecnologia 
Data de posse 30/06/2016 
Prazo do Mandato Indeterminado 



 

 

Outros Cargos ou funções 
exercidas na empresa 

- 

 
Diretor de Inteligência de Dados 
Nome  Marcelo Toews Romero Silva 
Idade 31 
Profissão Economista 
CPF 117.707.607-17 
Cargo Diretor de Inteligência de Dados 
Data de posse 30/06/2016 
Prazo do Mandato Indeterminado 
Outros Cargos ou funções 
exercidas na empresa 

Membro do Comitê de Investimentos;  

 
Diretor de Marketing 
Nome  Gustavo Henrique Stramondinolli 
Idade 31 
Profissão Comunicação Social 
CPF 356.750.278-66 
Cargo Diretor de Marketing 
Data de posse 08/12/2016 
Prazo do Mandato Indeterminado 
Outros Cargos ou funções 
exercidas na empresa 

Comitê de Investimentos  

 
  



 

 

ANEXO 8.4. ao Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 
 

CURRÍCULO PROFISSIONAL DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA 
ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 
 

LUCIANO MASCARENHAS TAVARES 
      
 

Rua Pureus, nº 819, Jardim Guedala, São Paulo – SP, 05610-001 Brasileiro, casado 
Telefone: (11) 2385-8480 / (11) 98484-8080 Administrador de empresas 
Certified Financial Planner - CFP® luciano@magnetis.com.br  
  
  

FORMAÇÃO E ATIVIDADE ACADÊMICA E CERTIFICAÇÕES 
 
➢ Bacharel em administração pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas (turma de 1995); 
➢ Especialização em Engenharia Financeira pela Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo (MBA-USP) (turma de 2009). 

● Monografia de conclusão do curso voltada ao estudo sistemático da análise técnica (“Testando 
a análise técnica: uma abordagem sistemática”), sob a orientação do Prof. Alexandre de 
Oliveira. 

➢ Credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM para o exercício da atividade de 
administração de carteiras de títulos e valores mobiliários (Ato Declaratório nº 7.616, de 30 de janeiro 
de 2004). 
➢ Certificação de Planejador Financeiro (CFP®) pelo Instituto Brasileiro de Certificação de 
Profissionais Financeiros (IBCPF)  
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Magnetis Consultoria de Investimentos LTDA. – São Paulo/SP 
 
Período: Dezembro/2013 – atual 
Cargo: Sócio fundador - CEO 
 
● Responsável pela equipe de consultoria de valores mobiliários; 
● Análise de investimentos e elaboração de estratégias de renda fixa e derivativos. 
 
NEST INVESTIMENTOS LTDA. – São Paulo/SP 
 
Período: Março/2005 – Novembro/2013 
Cargo: Sócio fundador e diretor responsável perante a CVM pelo exercício da atividade de 
administração de carteiras de títulos e valores mobiliários 
 
● Responsável pela equipe de gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários de clientes da 
empresa, com ênfase em estratégias long/short focadas em ações e instrumentos derivativos, 
participando efetivamente das decisões de investimento tomadas e liderando um time diversificado 
de 17 profissionais; 



 

 

● Análise de investimentos, desempenhando atividades relacionadas (a) ao desenvolvimento de 
estratégias nos mercados doméstico e estrangeiro, (b) à análise fundamentalista de ações (top down, 
cash flow, capital asset pricing model, modelo de Markowitz) e renda fixa (cálculo da duration, swap, 
avaliação da curva de juros); e (c) à elaboração de estratégias de renda fixa e derivativos (hedge, 
leverage, trava, box, swap); 
● Desenvolvimento e implementação de sistemas proprietários de negociação, gerenciamento 
de ordens e risco. 
 
PERIMETER ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. – São Paulo/SP 
 
Período: Março/2003 – Março/2005 
Cargo: Membro da equipe de gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários 
 
● Membro da equipe de gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários de clientes da 
empresa, com ênfase em estratégias long/short focadas em ações e instrumentos derivativos, 
participando efetivamente das decisões de investimento tomadas; 
● Análise de investimentos, desempenhando atividades relacionadas (a) ao desenvolvimento de 
estratégias nos mercados doméstico e estrangeiro, (b) à análise fundamentalista de ações (top down, 
cash flow, capital asset pricing model, modelo de Markowitz) e renda fixa (cálculo da duration, swap, 
avaliação da curva de juros); e (c) à elaboração de estratégias de renda fixa e derivativos (hedge, 
leverage, trava, box, swap). 
 
BANCO MERRILL LYNCH S/A – São Paulo/SP 
 
Período: Janeiro/1996 – Julho/2000 
Cargo: Vice-Presidente de Derivativos de Bolsa (São Paulo, Nova Iorque) 
 
● Desenvolvimento de produtos estruturados para as principais instituições financeiras 
brasileiras e internacionais; 
● Participação da estruturação e lançamento das units RCA (primeiro Exchange Traded Fund 
do mercado brasileiro), contribuindo para a captação de USD 500 milhões para o BNDES 
Participações S.A. 
 

 
  



 

 

 
ANEXO 8.5. ao Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 

 
CURRÍCULO PROFISSIONAL DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA 

IMPLEMENTAÇÃO E CUMPRIMENTO DE REGRAS, POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS 
E CONTROLES INTERNOS 

  
 

CÁSSIO LUIZ STAROBOLE 

Av Diogo Gomes Carneiro, 500 - casa 74 hill casado 

São Paulo - SP - 05547-030 cassio@magnetis.com.br 

Telefones Cel: +55 11 99902-2744  /  Res: +55 11 3783-2713 Certificação ANBIMA - CPA 20 

 

Formação 
Pós Graduação em Finanças - FGV (Fundação Getúlio Vargas) In 
Company Banco Votorantim – não concluído) 

(2011 a 2012) 
Pós Graduação em Banking - Universidade Presbiteriana Mackenzie (2002) 
Administração de Empresas com Ênfase em Finanças - Faculdades 
Integradas Campos Salles 

(1996 a 1999) 
Domínio do pacote Office, com conhecimentos avançados em Excel e 
PowerPoint. 

 
Inglês: Nível Avançado 
 

 
 
Histórico Profissional 

 Magnetis Consultoria de Investimentos Ltda (Jan/2016 – atual) 
- Chief Operating Officer 

- Implementação e melhoria dos processos de Governança Corporativa e Compliance. 
- Responsável por todo o processos das operações dos clientes com as corretoras parceiras 
- Responsável pelo planejamento financeiro, controles internos e gestão do caixa da empresa. 
 
NP Administração de Recursos Ltda (antiga Nitor Investimentos  /  

Banif Nitor Investimentos) 
(Ago/2013 – Mai/2015) 

- Sócio responsável pelas áreas de distribuição, produtos e compliance 

- Prospecção e manutenção de investidores e parceiros para distribuição dos fundos de investimento 
(Road Show para alavancar captação). 
- Responsável pela realização e condução e acompanhamento dos comitês de produtos e de 
investimentos. 
- Condução dos processos de Due Diligence junto dos parceiros comerciais e representação da gestora 
perante a ANBIMA e CVM 
- Análise de mercado e desenvolvimento de Produtos 
- Elaboração de materiais comerciais como Apresentação, Lâminas Comerciais, Termos de Ciência 
de Risco, Prospectos e Folhetos Mensais. 
 
Votorantim Asset Management (Set/2010 – Jul/2012) 

- Gerente de Relacionamento I 

- Responsável pela captação e manutenção de fundos de investimento no segmento corporate com 
uma carteira aproximada de R$ 6 bi. Sucesso com a criação e captação de fundos para gerenciamento 
de caixa das empresas, aliando os mandatos, com as opções de risco x retorno x liquidez x capacidade 
de gestão. 



 

 

- Governaça Corporativa - implementação do processo ISO 9000 para a área comercial (distribuição) 
da Votorantim Asset Management. 
- Investment Advisor para Votorantim Private e Investidores Institucionais. Desenvolvimento e 
viabilização de produtos exclusivos para estes segmentos.  
- Acompanhamento da gestão dos fundos para garantir cumprimento do mandato e meta de 
rentabilidade, contra parâmetros técnicos e peer group. 
- Criação de relatórios de performance attribution para prestar contas com os investidores e atrair 
novos parceiros oferecendo alto grau de transparência. 
 
Fiducia Asset Management (Set/2009 – Set/2010) 

- Sócio responsável pelas áreas de distribuição e produtos 

- Prospecção e manutenção de investidores e parceiros para distribuição dos fundos de investimento 
(Road Show para alavancar captação). 
- Planejamento estratégico das áreas de Produtos e Comercial com revisão da família de fundos e dos 
processos de gestão. 
- Implementação e melhoria dos processos de Governança Corporativa para dar maior transparência 
às parceiras comerciais e societárias. 
- Condução dos processos de Due Diligence junto dos parceiros comerciais. 
- Análise de mercado e desenvolvimento de Produtos 
- Elaboração de materiais comerciais como Apresentação, Lâminas Comerciais, Termos de Ciência 
de Risco, Prospectos e Folhetos Mensais. 
 
TAG Investimentos  (Set/2008 – Set/2009) 

- Consultor de investimentos para investidores do segmento Private. 
- Análise e criação de produtos com base na conjuntura econômica e oportunidades de captação junto 
aos investidores do segmento Private 
- Criação de relatórios de mercado e performance para os investidores. 
 
Banco WestLB do Brasil SA - Asset Management (Jan/2008 – Set/2008) 

- Gerente de Produtos e Relacionamento  

- Prospecção e manutenção de investidores e parceiros para distribuição dos fundos de investimento 
(Road Show para alavancar captação). 
- Responsável pelo planejamento estratégico para ás áreas de Produtos e Comercial. Revisão da 
família de fundos e dos processos de gestão. 
- Elaboração de materiais comerciais como Lâminas, Termos de Ciência de Risco, Prospectos e 
Folhetos Mensais. 
- Condução dos processos de Due Diligence junto dos parceiros comerciais junto aos parceiros 
comerciais (Corporate, Institucional e distribuidores de fundos). 
- Criação de novos informativos e relatórios para ampliar a transparência entre a gestão e os clientes 
finais. 
- Responsável pela realização e condução dos comitês de produtos e de investimentos. 
Em Agosto de 2008, a BESAF, gestora do banco português BES Investimento Brasil, assumiu a 

administração e gestão dos fundos do Banco WestLB. 

 
Nitor Investimentos / Banif Nitor Asset Management (Mar/2006 a Jan/2008) 

- Diretor Comercial e de Produtos  

- Prospecção e manutenção de investidores e parceiros para distribuição dos fundos de investimento 
(Road Show para alavancar captação). 



 

 

- Implementação e melhoria dos processos de Governança Corporativa e Compliance para dar maior 
transparência às parceiras comerciais e societárias. 
- Responsável pela realização e condução e acompanhamento dos comitês de produtos e de 
investimentos. 
- Condução dos processos de Due Diligence junto dos parceiros comerciais e representação da gestora 
perante a ANBIMA e CVM 
- Análise de mercado e desenvolvimento de Produtos 
- Elaboração de materiais comerciais como Apresentação, Lâminas Comerciais, Termos de Ciência 
de Risco, Prospectos e Folhetos Mensais. 
- Criação de informativos e relatórios para ampliar a transparência entre a gestão e os clientes finais. 
O Banif Banco de Investimento comprou a Nitor Investimentos em Março de 2007, dando origem à 

Banif Nitor Asset Management. 

 
Opportunity DTVM Ltda (Nov/2003 a Dez/2005) 

- Gerente de Captação Institucional 

- Prospecção de novos clientes e manutenção de uma carteira de investidores de R$ 137 milhões 
(dezembro/2005). 
- Análise e adaptação do portfolio dos clientes baseado nos objetivos estabelecidos. 
- Relatórios de análises de fundos exclusivos e concorrentes e de resultados da área para reunião 
semestral com os sócios. 
- Elaboração semanal de uma agenda dos principais acontecimentos econômicos para envio aos 
clientes. 
 
Lloyds TSB Bank PLC e Itaú Private Bank  (Mar/2000 a Nov/2003) 

 Lloyds TSB: Assessor de Investimentos & Itaú: Gerente Private de Produtos  

- Reestruturação das famílias de fundos de investimento Itaú / Lloyds TSB / BBA. 
- Desenvolvimento de propostas para gestão de fundos exclusivos. 
- Análise de concorrência (Produtos e Serviços). 
- Condução da adaptação dos fundos à Marcação à Mercado (MTM), Sistema de Pagamentos 
Brasileiros (SPB) junto à área comercial. 
- Treinamento dos officers para o sistema de compensação de prejuízos entre os fundos de 
investimentos. 
- Criação e ampliação de parcerias internas entre Asset Management, Jurídico, Back Office, 
Marketing, Tesouraria e Corretora para ampliar a grade de produtos. 
- Acompanhamento e divulgação de fatos relevantes dos fundos e produtos de investimentos. 
- Elaboração de materiais comerciais como Apresentação, Lâminas Comerciais, Termos de Ciência 
de Risco, Prospectos e Folhetos Mensais. 
- Revisão e aprimoramento dos produtos de tesouraria do Private Bank, planejando treinamentos e 
adaptando-os aos sistemas e relatórios. 
- Reuniões com a área comercial para analisar opções ou desenvolver novas estruturas específicas de 
acordo com a demanda dos clientes. 
- Organização de apresentações semanais de investimentos com analistas e gestores internos e 
externos. 
Em Outubro de 2001, o Itaú assumiu as operações de Asset Management e Private Bank do Lloyds 

TSB no Brasil. 

 
Outras atividades 

Consultor Financeiro – Care Club Medicina Esportiva (Mai/2015 – Nov/2015) 
- Consultor autônomo contratado pelos investidores  



 

 

- Responsável por auditar os números da empresa; Desenvolver controles internos; Montar os 
relatórios para os investidores negociarem o desinvestimento. 
 
Consultor para Planejamento Financeiro – Ponto D Cenografia e 
Comunicação Visual 

(Ago/2012 – Ago/2013) 
- Consultor autônomo para aguardar transição da NP Investimentos (desligamento da LLA) 

- Reestruturação e integração dos controles financeiros (Faturamento, Contas a receber, Impostos, 
Compras e Contas a Pagar).  
- Revisão de contratos para otimização de custos, relatórios para tomada de decisão com base no 
Planejamento Financeiro (Orçamento x Realizado). 
 
Diretor e Conselheiro – AMEC e ANBIMA  

Diretor Fundador da AMEC (Associação de Investidores no Mercado de Capitais) atuando também 
como presidente do Conselho Fiscal no mandato de 2006/2007. Membro do Conselho de Auto-
Regulamentação do Mercado de Capitais da ANBID (atual AMBIMA) no mandato 2007/2008. 
 
 
Cursos e atividades extra curriculares 

- Instituto Educacional BMF&Bovespa: Curso de Gerenciamento de Risco Financeiro (Escola de 
Negócios Banco Votorantim) 
- Soap State of the Art Presentations: Workshop “Como criar apresentações no estado da arte” 
- Itaú: Curso preparatório para o CPA 20 - Certificação Qualificada (ANBIMA)  
- Itaú: Fundos de Investimentos, Marcação a mercado, Compensação de Prejuízo entre fundos e 
Produtos de Tesouraria 
- Lloyds TSB: Atendimento e Vendas para Customer Service Centre (InMind);  
- Lloyds TSB: Seminário: Derivativos (Eduardo Facó Lemgruber)  
- TD&A (Treinamento, Desenvolvimento e Assesoria): Curso de Finanças com ênfase em HP12C 
- SCI: Curso de Crédito, Cadastro e Cobrança (Serasa)  
- ADP Systems : Programa de Aprendizado e Aperfeiçoamento Profissional em Recursos Humanos 
 
 

 
 

  



 

 

 
ANEXO 12 ao Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 

 
DECLARAÇÃO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO 

 
 
LUCIANO MASCARENHAS TAVARES, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito 
no CPF/MF sob o nº 169.872.728-32 portador da Cédula de Identidade RG nº 5.393.131-9 SSP/BA, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pureus, 819, Jardim 
Guedala, CEP 05610-001, na qualidade de diretor responsável pela administração de carteiras de 
valores mobiliários da MAGNETIS GESTORA DE RECURSOS LTDA., sociedade com sede na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Claudio Soares, nº 72, conjunto 215, Pinheiros, 
CEP 05422-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.407.553/0001-78 (“Magnetis”), DECLARO que:  
 
➢ não estou 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; 

➢ não fui 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; 

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

➢ não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito; 
➢ não estou incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de 

mercado organizado; 
➢ não tenho contra mim títulos levados a protesto; 
➢ nos últimos 5 (cinco) anos, não sofri 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 

➢ nos últimos 5 (cinco) anos, não fui 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. 

 
São Paulo, 31 de março de 2018 

 
  
 

____________________________________ 
Nome: Luciano Mascarenhas Tavares 

Cargo: Diretor Presidente 
 
 


