
 
MANUAL DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS - MCI 

ASSUNTO 

POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA 
CÓDIGO 

 

POL-10 
VERSÃO  

 

1ª 
PÁGINA 

 

1/9 
 

 

DATAS APROVAÇÃO EMISSÃO REVISÃO 
DEZEMBRO / 2018  -  COMITÊ DE CONTROLES INTERNOS 

 
 

 
I.   OBJETIVO 

Estabelecer os critérios básicos para administração de Fundos de Investimentos (“Fundo”), 

regulamentados pela CVM nos termos da legislação vigente.  

 

Para fins desta política considera-se Fundo: comunhão de recursos, constituído sob a forma de 

condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros.  
 

II.CANCELAMENTO / SUBSTITUIÇÃO / ALTERAÇÃO 
Este Normativo cancela e substitui quaisquer outros publicados anteriormente com o mesmo teor. 

 
III.     DIRETRIZES DE ATUAÇÃO 

A NECTON é habilitada a prestar serviços de administração fiduciária, ou seja, serviços relacionados 

direta ou indiretamente ao funcionamento e à manutenção do Fundo.   
 

Desta forma, na qualidade de administrador fiduciário, a Instituição deverá contratar gestor de 

recursos, custodiante, agência classificadora de riscos, distribuidores, consultoria especializada, 

auditoria independente e escriturador de valores mobiliários, quando necessário, bem como, atestar 

que os serviços contratados estão sendo exercidos conforme pactuado e em respeito as regras e 

padrões de Ética e Conduta da instituição.  

 

IV. ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES  
 
Diretor Responsável  
A NECTON deverá indicar Diretor estatutário responsável pelo cumprimento desta política, nos termos 

da legislação vigente, que será denominado Diretor de Administração Fiduciária.  

 

Controles Internos, Compliance e Riscos 
O Departamento de Compliance e Riscos é responsável pela verificação da aderência dos processos 

aos requisitos legais e normas internas, identificação, administração e eliminação de eventuais 
conflitos de interesses que possam afetar a imparcialidade das pessoas que desempenhem funções 

ligadas à administração fiduciária e demais atividades da instituição, revisar as normas, políticas e/ou 

procedimentos inerentes a atividade, quando necessário e, realizar, trimestralmente, estudo de liquidez 

dos fundos abertos.  
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Departamento Jurídico 
O Departamento Jurídico é responsável pelo societário dos Fundos, como elaboração e verificação 

dos documentos e contratos relacionados à constituição e funcionamento dos Fundos. 

 

Dentre as principais atribuições da área, destacam-se: 

 - Manutenção dos Regulamentos dos Fundos conforme definições regulamentares; 

 - Manutenção dos Prospectos; 
 - Manutenção das informações legais/regulamentares, referentes aos fundos administrados; 

 - Inscrição dos fundos no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 - Registro dos atos societários dos fundos nos respectivos cartórios de títulos e documentos e 

protocolo na CVM; 

- Elaboração e participações em assembleias gerais de cotistas; 

- Análise e aprovação dos Contratos de prestação de serviços firmados com terceiros contratados pelo 

administrador.  
 

Gestão de Recursos 
A gestão dos Fundos é efetuada por empresas contratadas que podem ser do mesmo grupo 

econômico ou não, sendo responsável pela alocação dos recursos e outros ativos financeiros. Define 

as taxas de desconto a serem aplicadas na aquisição dos ativos e busca manter os fundos 

enquadrados conforme a política de investimento prevista nos respectivos regulamentos. 

 

A instituição tem responsabilidade de atestar que os gestores estão exercendo as atividades pelas 
quais foram contratados conforme processos por ela definidos. 

 
Análise e Monitoramento de Crédito 
A área está sob a supervisão do Diretor de Administração Fiduciária e, pertence ao escopo de trabalho 

da Gerência de Fundos. A área é responsável pela análise dos títulos de créditos adquiridos pelos 

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - FIDC’s (pós-aquisição) e demais ativos, além de 

dar suporte ao acompanhamento destes ativos e quando for o caso os seus respectivos originadores. 

 
Os colaboradores dessa área são responsáveis pelos seguintes procedimentos: 

- Elaborar e atualizar o Manual de Roteiro de Análise de Credito e Monitoramento das Carteiras de 

Recebíveis dos FIDCs (“Manual”); 

- Estabelecer rotinas de analise previa dos ativos a serem adquiridos pelos fundos, de acordo com o 

tipo do fundo e do perfil dos devedores dos direitos creditórios envolvidos; 

- Acompanhamento periódico da situação econômica e financeira dos ativos de crédito privado, e de 

cada Cedente e/ou Sacado, conforme o caso, de acordo com a característica de cada FIDC; 



 
MANUAL DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS - MCI 

ASSUNTO 

POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA 
CÓDIGO 

 

POL-10 
VERSÃO  

 

1ª 
PÁGINA 

 

3/9 
 

 

DATAS APROVAÇÃO EMISSÃO REVISÃO 
DEZEMBRO / 2018  -  COMITÊ DE CONTROLES INTERNOS 

 
 

- Efetuar a análise de crédito conforme definido no Manual, bem como fazer a guarda e manutenção 

dos relatórios e aprovações apuradas; 

- Submeter à aprovação do Diretor responsável a avaliação prévia individual de cada devedor, quando 

for o caso, nos termos do Manual; 

- Elaborar relatórios gerenciais de acompanhamento das carteiras de créditos e as carteiras de saldos 

vencidos e a vencer, no caso dos FIDC’s; 

- Elaborar estudos periódicos referente a carteira dos FIDC’s com o objetivo de aprimorar cálculos de 
Provisão de Devedores Duvidosos (PDD), avaliação de índices de recompra, pré-pagamento e 

liquidações além de emitir relatórios gerenciais de cenários. 

 

Suporte Operacional  
A área de Suporte Operacional é a área responsável pela execução das atividades relacionadas à 

prestação dos serviços inerentes ao funcionamento e à manutenção do Fundo. Está sob a supervisão 

do Diretor de Administração Fiduciária e são compostas por um Supervisor de suporte operacional, 
coordenador, analistas e assistentes. 

 

O Departamento de Suporte Operacional, na pessoa do Supervisor é responsável pelo envio das 

informações dos Fundos para as pessoas relacionadas, assim como para a Base de Dados da 

ANBIMA, conforme legislação vigente. Na ausência do supervisor, os analistas seniores deverão ser 

capazes de assumir temporariamente as funções e responsabilidades atribuídas. 

 
V.    PROCEDIMENTOS 

 
A atividade de administração fiduciária é de responsabilidade da área de Suporte Operacional, que 

deve realizar as seguintes atividades:  

 

Validação dos relatórios disponibilizados pelo Custodiante / Controlador: 

- Estoque dos ativos financeiros; 

- Posição consolidada das carteiras diárias; 

- Validação e envio das informações das carteiras de recebíveis para o Banco Central (SCR3040) 
para o caso dos FIDC’s. 

 

Validação e divulgação: 

- Verificação de disponibilidade de recursos nas contas correntes dos fundos, para informação para 

os gestores de recursos disponível para movimentação (caixa); 

- Elaboração diária e envio dos relatórios gerenciais dos Fundos aos gestores. 
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Controladoria: 

- Recebimento e validação do valor da cota dos fundos e sua variação; 

- Envio dos valores das cotas e extratos para cotistas dos fundos; 

- Eventos de aplicação/resgate e amortização de cotas dos fundos; 

- Validação do controle das posições e histórico das movimentações dos cotistas dos fundos, bem 

como a atualização de seus saldos; 

- Validação dos informes mensais dos fundos disponibilizados no site da CVM; 
- Validação das informações esporádicas e mensais, bem como o envio para o site do Banco Central 

e site da CVM. 

 

Custódia: 

- Monitoramento contínuo das informações relativas aos eventos deliberados pelos emissores dos 

ativos em custódia; 

- Validação dos recebimentos e repasses aos fundos dos eventos relacionados aos ativos em 
custódia; 

- Validação e solicitação dos pagamentos nas contas correntes dos fundos, relativos às taxas de 

serviços prestados e reembolsos. 

 

Enquadramento: 

- Verificação diária do enquadramento dos fundos de acordo com a legislação vigente e os 

regulamentos dos fundos; 

- Envio de Relatório de enquadramento/desenquadramento, demonstrando o 
cumprimento/descumprimento dos limites de composição dos fundos previstos nos respectivos 

regulamentos; 

- Comunicação à CVM de eventuais desenquadramentos e seu respectivo enquadramento. 

 

Classificação Contábil dos Direitos Creditórios e constituição de provisão para perdas: 

- Avaliação e acompanhamento da contabilização das operações com direitos creditórios segundo os 

critérios contábeis previstos na norma vigente; 

- Avaliação e acompanhamento da carteira dos FIDC’S para constituição de provisão para perdas 
sempre que houver evidência de redução no valor recuperável dos ativos dos FIDC’S. 

 

Atendimento aos Órgãos Reguladores/Autorreguladores/Auditorias: 

- Prestação de informações aos órgãos reguladores e autorreguladores, como envio das informações 

dos Fundos para a Base de Dados da ANBIMA; 

- Atendimento à auditoria (interna e/ou externa) 
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VI. DO ENVIO DE INFORMAÇÕES PARA A BASE DE DADOS DA ANBIMA 
 

O envio de informações para base dados da ANBIMA consiste em:  

 

i. Informações Cadastrais: informações dos Fundos de Investimento que devem ser enviadas para a 

Base de Dados no momento de seu registro na ANBIMA e sempre que sofrerem alterações, 

observado o disposto no Manual ANBIMA de Cadastro de Fundos disponível no site da Associação; 
ii. Informações Periódicas: informações dos Fundos de Investimento que devem ser enviadas para a 

Base de Dados de acordo com a periodicidade estabelecida na regulamentação em vigor; 

iii. Informações por Segmento de Investidor: informações referentes à participação de cada segmento, 

conforme critérios descritos abaixo, nos Fundos de Investimento registrados na Base de Dados da 

ANBIMA. 

 

Para o envio de Informações de Segmento de Investidor, a instituição utilizará para apuração do 
segmento do investidor os seguintes critérios:  

 

Metodologias utilizadas para apuração das informações para envio da Base de Dados da ANBIMA: 

 

a) EFPC Empresas Públicas – Entidade Fechada de Previdência Complementar de Empresas 

Públicas (Ex: PREVI, METRUS, PETROS); 

b) EFPC Empresas Privadas – Entidade Fechada de Previdência Complementar de Empresas 

Privadas (Brasil Foods Previdência, Visão Prev, Gerdau Previdência); 
c) Seguradoras – Empresas autorizadas pela SUSEP a assumirem riscos (Ex: Porto Seguro, Marítima 

Seguros, Liberty Seguros); 

d) EAPC – Entidade Aberta de Previdência Complementar (Ex: Brasil Prev, Bradesco Previdência); 

e) Capitalização – Empresas autorizadas pela SUSEP a distribuírem títulos de capitalização; 

f) Corporate  –  Pessoas Jurídicas Financeiras (Ex: Bancos) e Não Financeira de Grande Porte (Ex. 

Brasil Foods); 

g) Middle Market – Pessoas Jurídicas Não Financeiras de médio e pequeno porte, ou qualquer 

investidor que não se adeque nas categorias acima mencionadas; 
h) Private – Pessoas Físicas com Patrimônio maior ou igual a R$ 1.000.000,00; 

i) Varejo Alta Renda – Pessoas Físicas com Patrimônio maior que R$ 500.000,00 e menor que R$ 

1.000.000,00; 

j) Varejo – Pessoas Físicas com Patrimônio menor ou igual que R$ 500.000.00; 

k) Poder Público – Empresas do Governo ou RPPS; 

l) Fundos de Investimentos – Fundos de Investimentos, Assets e Clubes de Investimentos, quando 

não for possível a identificação do investidor final; 
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m) RPPS (Regimes de Previdência dos Social) – Instituições  de previdência dos servidores públicos; 

n) Estrangeiros - Investidor Não Residente / Estrangeiro; 

o) Conta e ordem – clientes representados por instituições financeiras autorizadas a distribuir cotas de 

fundos; 

p) Outros – Outros investidores que não se adequem as categorias acima mencionadas. 

 

Para os clientes que são considerados como critério o patrimônio, deverá ser o considerado o patrimônio 
em custodia nos Fundos administrados pela instituição.  

 

O envio de informações para Base de Dados deve ser realizado dentro do prazo legal previsto na legislação 

em vigor, cuja responsabilidade de acompanhamento do envio é do Diretor de Administração Fiduciária.  

 

VII.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS  
 
Antes da contratação de eventual prestador de serviço, o administrador deverá através de questionário de 

Due Diligence, analisar se o prestador possui, dentre os principais pontos, os itens abaixo: 

 

• Comprovada expertise operacional em um determinado segmento de mercado;  

• Infraestrutura adequada / condições técnicas (TI e Telefonia); 

• Estrutura adequada de Controles Internos e Compliance, em todas as frentes regulatórias,  

• Boas condições financeiras; 

• Capacidade de atuar no melhor interesse dos Fundos, nas diversas modalidades por eles 
demandadas, mantendo a integridade do mercado e elevados padrões éticos de negociação 

e comportamento nas suas relações com os agentes do mercado de capitais e financeiro e 

com a CORRETORA.  

 

- Caso necessário será realizado visita Due Diligence in loco para verificar a veracidade das 

informações e cumprimento da regulamentação e normas vigentes. 

- As empresas do Grupo Necton estão dispensadas do processo de Due Diligence. 

Avaliadas as condições acima, as informações deverão ser submetidas ao Comitê de Administração 
Fiduciária para aprovação.  

- Validar se os prestadores de serviços contratados estão cumprindo com as suas responsabilidades; 

- Preparar relatórios a serem entregues para alta gerência de modo a ter evidencias de que os 

prestadores de serviços contratados estão cumprindo com as suas obrigações, sempre que 

necessário; 

- Disponibilizar as informações necessárias para que a auditoria independente e agência classificadora 

de risco possam elaborar seus relatórios. 
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VIII. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
Segregação das atividades 
As atividades de administração fiduciária deverão ser realizadas em espaço físico segregado das áreas 

responsáveis pela intermediação e distribuição de valores mobiliários, sendo assegurada a utilização 

independente das instalações e equipamentos, bem como preservação das informações confidenciais.  

 

Manutenção de arquivos  
Os documentos e informações oriundos dessa política, bem como toda correspondência, interna e 

externa, todos os papeis de trabalhos, relatórios e pareceres relacionados com os exercícios das 

funções devem ser preservados pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.  

 

IX.    RISCOS E PONTOS DE CONTROLE 
 

RISCOS 

RC = Risco de 

Crédito 
RLe = Risco 

Legal 

RLi = Risco de 

Liquidez 
RO = Risco 

Operacional 

RM = Risco de 

Mercado 
RI = Risco de 

Imagem 
 

RC RLi RM RLe 
R
O 

R
I 

PONTOS DE CONTROLE 

 

   X X X 

Manutenção de regulamentos e prospectos dos FIDC’S as 

disposições dos órgãos reguladores e auto-reguladores (Banco 

Central, CVM, ANBIMA e B3) de acordo com a sua área de 
competência. 

 

 X  X X X 
Conferência diária do fluxo financeiro do Fundo, abrangendo as 

aplicações, resgates e as contas correntes bancárias. 

 

 X  X X X 
Conferência das conversões em cotas das aplicações e 

resgates. 

 

 X  X X X 
Conferência do cálculo para atualização da valorização da cota 
e da Carteira. 
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 X  X X X 
Verificação do correto enquadramento da composição da 

Carteira, segundo os limites estipulados. 

 

 X  X X X 
Adequação do cálculo para apropriação diária da taxa de 

administração e de performance, se houver, conforme 

estabelecido no Regulamento. 

 

 X  X X X Conferência do cálculo, apuração e recolhimento dos impostos. 

       

 X  X X X 
Manutenção das informações legais/regulamentares, 

referentes aos Fundos; 

 

   X X X Remessa de informações aos cotistas. 

 

   X X X 
Convocação de assembleias e comunicação aos cotistas e a 

CVM e Anbima das deliberações aprovadas. 

 

 X  X X X 
Conferência da Carteira dos Fundos com a posição no CETIP, 
SELIC e com a posição na Empresa de Liquidação e Custodia. 

 

 X  X X X 
Liquidação das amortizações/resgates dentro dos prazos 

estabelecidos pelos regulamentos/suplementos. 

 

 X  X X X 
Elaboração das Demonstrações Financeiras e obtenção do 

parecer da Auditoria Externa no prazo previsto na Legislação 

vigente. 

 

 X  X X X 
Monitoramento dos erros operacionais e busca da conformidade 

através de ações preventivas e corretivas. 

       

X  X  X  
Relatórios de acompanhamento emitidos pelo Suporte 

Operacional referente aos prestadores de serviços contratados 

pelos Fundos. 
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X  X  X  
Relatórios de monitoramento das carteiras de direitos creditórios 

vencidos e a vencer para acompanhamento dos Fundos.  

 

    
X.    ANEXOS  

Não aplicável.  

 


