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INTRODUÇÃO 

 
O presente formulário de referência (“Formulário Referência”) foi elaborador 
com base no conteúdo requerido pelo Anexo – 15-II da Instrução CVM Nº 558,   de 
26 de março de 2015. 

 
Para facilitar o preenchimento, optamos por repetir os itens conforme o referido 
anexo e responder as questões elencadas na cor vermelha. 

 

 
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: 

 
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 

 
Vide as Declarações do Diretor Responsável pela Administração de Carteiras   de 

Valores Mobiliários (“Diretor de Gestão”) e Declarações do Diretor Responsável 

pela Implementação e Cumprimento de Regras, Procedimentos e Controles 

Internos (“Diretor de Compliance”) da Gestora no Anexo I deste formulário. 

 

2. HISTÓRICO DA EMPRESA 

 
2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa 

 
A empresa foi constituída em 19 de março de 2013, e está operacional desde  01 

de agosto de 2013. A 3G Radar é uma gestora de recursos independente focada 

no mercado de renda variável local. Baseando-se estritamente em análise 

fundamentalista, a equipe de gestão realiza investimentos com horizonte de 3 a 

5 anos. 

 
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 
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Não houve. 

 
b. escopo das atividades 

 
Não houve. 

 
c. recursos humanos e computacionais 

 
Não houve. 

 
d. regras, políticas, procedimentos e controles internos 

 
Revisão e ampliação do escopo do manual de compliance com o objetivo de se 
adequar à ICVM 558 e a adotar melhores práticas em quesitos para os quais  isso 
não era observado. 

3. RECURSOS HUMANOS 

 
3.1 Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes 

informações: 

 
a. número de sócios: 

 
11 

 
b. número de empregados 

 
12  

 
c. número de terceirizados 

 
0 

 
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 
 

Pedro Batista de Lima Filho (CPF 043.037.137-32) 

4. AUDITORES 

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

 
a. nome empresarial 

 
N/A 
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b. data de contratação dos serviços 

 
N/A 

 
c. descrição dos serviços contratados 

 
N/A 

 

5. RESILIÊNCIA FINANCEIRA 

 
5.1 Com base nas demonstrações financeiras, ateste: 

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

 
A 3G Radar atesta que 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 3G Radar atesta que o patrimônio líquido da empresa representa mais do  que 
0,02% dos recursos financeiros sob administração de que trata o item 

6.3.c e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).  

 
5.2. Demonstrações financeiras e relatório de  que  trata o  § 5º  do art. 1º  desta 
Instrução 

 
N/A 

 

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 3G radar atua somente na prestação de serviços de gestão discricionária. 

 
b. tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de 
investimento, fundos de investimento em participação, fundos de 
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investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos creditórios,  fundos 
de índice, clubes de investimento, carteiras administradas, etc.) 

 
A 3G Radar tem sob gestão dois fundos locais (3G Radar Master FIA e Xingó FIA) e três 
fundos offshore (3G Radar Fund L.P., 3G Radar Special Situations Fund I LP e 3G Principal 
Fund 12).  

 
c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão 

 
Os fundos da 3G Radar investem somente  em  ações  de companhias abertas. 
Eventualmente, podem ocorrer investimentos em opções ou outros derivativos 
de tais companhias. 

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

 
A 3G Radar atua na distribuição de cotas de seus fundos. 

 
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 

 
N/A 

 
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 3G Radar conta com a 3G Capital Partners Ltd como parte do bloco controlador. 

A 3G Capital é uma firma de investimento global  focada  em  valor de longo 

prazo, contando com diversos fundos que podem investir em empresas abertas 

ou fechadas do mundo inteiro. 

Com o intuito de evitar qualquer potencial conflito de interesses, nem os fundos 
e mandatos da 3G Radar nem seus colaboradores podem  investir em  tais 
empresas a não ser através do investimento direto nos fundos da 3G Capital. 
Além disso, a 3G Radar adota um procedimento de lista de restrições em que são 
incluídos ativos cuja negociação é restrita por razões de  compliance do grupo. 

 
6.3 Descrever o perfil dos investidores de fundos 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) 
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Os fundos e carteiras administrados pela 3G Radar contam com 143 
investidores, todos eles qualificados. 

 
b. número de investidores, dividido por: 

i. pessoas naturais: 52 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 0 

ii. 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: 61 

xi. investidores não residentes: 30 

xii. outros (especificar): 0 

 
c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e 

carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados) 

 
Fundos e carteiras destinados a investidores qualificados: R$ 3,411,886,041 

Fundos e carteiras destinados a investidores não qualificados: 0 

 
d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros  
no exterior 

 
N/A 

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

 
#1:  R$ 576,243,178 

#2:  R$ 315,971,116 

#3:  R$ 274,116,319 

#4:  R$ 196,966,754 

#5:  R$ 193,584,797 

#6:  R$ 175,484,274 

#7:  R$ 165,743,735 

#8:  R$ 142,170,904 

#9:  R$ 126,099,155 

#10: R$ 125,466,604 

 
f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: 

i. pessoas naturais: R$ 124,879,022 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): R$ 0 

ii. instituições financeiras: R$ 0 

iv. entidades abertas de previdência complementar: R$ 0 

v. entidades fechadas de previdência complementar: R$ 0 
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vi. regimes próprios de previdência social: R$ 0 

vii. seguradoras: R$ 0 

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: R$ 0 
ix. clubes de investimento: R$ 0 

x. fundos de investimento: R$ 588,923,104 

xi. investidores não residentes: R$ 2,698,083,915 

xii. outros (especificar): R$ 0 

 
6.4 Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido 

entre: 
a. ações: R$ 3,398,693,804 

b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas 
não financeiras: R$ 0,00 

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: R$ 0,00 

d. cotas de fundos de investimento em ações: R$ 0,00 

e. cotas de fundos de investimento em participações: R$ 0,00 

f. cotas de fundos de investimento imobiliário: R$ 0,00 

g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: R$ 0,00 

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa: R$ 0,00 

i. cotas de outros fundos de investimento: R$ 0,00 

j. derivativos (valor de mercado): R$ 0,00 

k. outros valores mobiliários: R$ 0,00 

l. títulos públicos: R$ 0,00 

m. outros ativos: R$ 173,238,728 

 
 

6.5 Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores 

mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração 

fiduciária 

 
N/A 

 
6.6 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

 
N/A 

 

7. GRUPO ECONÔMICO 

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

 
a. controladores diretos e indiretos 

 
Mario Cunha Campos, Pedro Batista de Lima Filho e 3G Capital Partners Ltd. 

 
b. controladas e coligadas 

 
N/A 
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c. participações da empresa em sociedades do grupo 

 
N/A 

 
d. participações de sociedades do grupo na empresa 

 
N/A 

 
e. sociedades sob controle comum 

 
N/A 

 
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. 

 
N/A 

 

8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA 

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

 
a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico 

 
A 3G Radar possui três áreas distintas: 

- Operações: responsável por todas as tarefas de backoffice, compliance, 
risco, comercial e pela execução dos trades. 

- Research: responsável pela análise de empresas para posterior 
investimento. 

- Gestão: responsável pela identificação e avaliação das oportunidades de 
investimento, e definição das empresas que farão parte do portfolio  

 
Os seguintes comitês são realizados na empresa: 

 
- Comitê de Risco: é o orgão da 3G Radar incumbido de: 

(i) Dar parâmetros gerais, orientar e aprovar o programa de  gestão  de risco 
da 3G Radar; 

(ii) Estabelecer objetivos e métricas para a gestão de risco; e 

(iii) Avaliar resultados da gestão de risco, solicitar modificações  e  correções, 
e aprovar os limites para as métricas de risco dos fundos e da Gestora. 

 

- Comitê de Compliance: é o orgão da 3G Radar incumbido de: 
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(i) Dar parâmetros gerais, orientar e aprovar o  programa  de compliance  
da 3G Radar; 

(ii) Estabelecer objetivos e metas para a Área de compliance; e 

(iii) Avaliar resultados e performance a Área de compliance, solicitar 
modificações e correções, e aprovar o relatório de compliance. 

 
- Comitê de Investimentos: é o orgão da 3G Radar que se reúne para 

apresentação de casos de investimento, análise da evolução do portfólio, revisão 

das premissas dos modelos, definição da alocação da carteira  e eventual 

readequação do portfólio, e discussão de estratégias. 

 
b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são 
realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões. 

 
- Comitê de Risco: é composto pelos membros sêniores do Comitê de 
Investimento e pelo responsável pela área de risco. Este Comitê se reúne 
semanalmente, antes da reunião do Comitê de Investimento e tem suas decisões 
registradas em ata. 

 
Comitê de Compliance: é composto pelo responsável pela área de compliance e pelos 

sócios Mario Cunha Campos e Pedro Batista de Lima Filho. Este Comitê se reúne 
semestralmente, de forma ordinária, e extraordinariamente, quando houver 
necessidade. Sempre que necessário, o responsável pela área de compliance 
poderá solicitar que o Comitê de Compliance se reúna extraordinariamente para 
solucionar casos complexos, analisar questões disciplinares e determinar 
orientações gerais ou específicas nos casos de conflitos de interesse. As suas 
decisões são registradas em ata. 

 

- Comitê de Investimento: é composto pelo Gestor e por todos os Colaboradores 

pertencentes à área de análise da 3G Radar. Este Comitê se reúne semanalmente 
e tem suas decisões  registradas em ata. 

 
c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes 

individuais 

 
A Diretoria é composta por 3 (três) diretores estatutários, sendo eles os sócios 
Pedro Batista De Lima Filho (diretor de gestão),Leonardo Tavares Pereira 

(acumula diretorias de compliance, risco e PLD) e Caio Sodré Scaramuzzi 
(acumula diretorias de distribuição e suitability). 

 
Nos termos do artigo 4º, III da Instrução n.º 558, de 26 de março de 2015, da 

Comissão de Valores Mobiliários, os sócios atribuíram ao sócio Diretor PEDRO 

BATISTA DE LIMA FILHO a responsabilidade pela administração de carteira de 

valores mobiliários, uma vez que este é devidamente credenciado como 

administrador de carteira de valores mobiliários junto à CVM, conforme Ato 

Declaratório n.º 12.873, de 7 de março de 2013, publicado no Diário Oficial  da 

União que circulou em 8 de março de 2013. 
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Nos termos do artigo 4º, IV e V da Instrução n.º 558, de 26 de março de 2015, da 

Comissão de Valores Mobiliários, os sócios atribuíram ao sócio Diretor LEONARDO 

TAVARES PEREIRA a condição de Diretor de Compliance, Risco  e  PLD com a 

função de zelar (i) pela gestão de risco da carteira de investimento da Sociedade, 

nos termos do artigo 4º, inciso V da Instrução nº 558 de 26 de março de 2015 da 

CVM, (ii) pelo cumprimento com as regras, políticas, procedimentos e controles 

internos (compliance), nos termos do artigo 4º, inciso IV da Instrução CVM nº 558 

da de 26 de março de 2015, e (iii) pela identificação, cadastro e registro de 

investidores e de transações realizadas pela Sociedade para prevenir ilícitos 

vinculados à lavagem de dinheiro (PLD), nos termos do artigo 10 da Instrução 

CVM nº 301 de 16 de abril de 1999”. 
 

Os sócios igualmente atribuíram ao sócio CAIO SODRÉ SCARAMUZZI a 

responsabilidade pelas atividades de (i) distribuição de cotas de Fundos de 

Investimento,  nos termos do artigo 30, inciso II,  da Instrução CVM nº 558 de  26 

de março de 2015; e (ii) adequação e verificação da compatibilidade do perfil 

dos investidores com os investimentos a serem realizados (suitability), nos 

termos do artigo 7º, inciso III, da Instrução CVM nº 539 de  13  de  novembro de 

2013 

 

Obs.: Essas informações se referem à última versão do contrato social que se 

encontra registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. 

 
8.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa 

da empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 

 
N/A 

 
8.3 Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6  e 

8.7 e dos membros de comitês da empresa relevantes para a atividade de 
administração de carteiras de valores mobiliários, indicar, em forma  de  tabela: 

a. nome 

b. idade 

c. profissão 

d. CPF ou número do passaporte 

e. cargo ocupado 

f. data da posse 

g. prazo do mandato 

 
Vide as tabelas no Anexo II deste formulário. 

 
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 
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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 as tabelas no Anexo II deste formulário. 

 
8.5 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 

 
Vide as tabelas no Anexo II deste formulário. 

 
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 

 
O diretor responsável pela gestão de risco acumula a responsabilidade pela 

implementação e cumprimento de regras, políticas,  procedimentos  e  controles 

internos e desta Instrução. 

 
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: 

currículo, contendo as seguintes informações: 
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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 as tabelas no Anexo II deste formulário. 

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

 
a. quantidade de profissionais 

 
A 3G Radar conta com 11 profissionais diretamente envolvidos na área de 
gestão de recursos. 

 
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

 
Os integrantes da área de gestão de recursos se empenham em atividades em   
3 áreas distintas: 

 
- Operações: responsável por todas as tarefas de backoffice, compliance, 
risco e comercial. 

- Research: responsável pela análise de empresas para posterior 
investimento. 

- Gestão: responsável pela definição das empresas que farão parte do 
portfolio e pela execução dos trades. 

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

 
A mesa de operações utiliza terminais Bloomberg, sistemas de roteamento de 
ordens e sistemas elaborados em planilhas para desempenhar a rotina de compra 
e venda de ativos para os fundos e mandatos. 

 
A equipe de Research trabalha exclusivamente para o buy side. Para  o  processo 

decisório, a equipe elabora em planilhas modelos de fluxo de caixa descontado e 

análise de múltiplos com empresas comparáveis. São utilizadas análises de 

balanço para se chegar ao valor intrínseco  das  companhias,  usando como 

referência principalmente a avaliação dos ativos, a capacidade   de geração de 

caixa, capacidade de honrar suas  dívidas e  potencial geração  de lucros e 

dividendos. O processo também inclui diversas visitas à empresa, competidores, 

clientes e fornecedores. 
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Para as rotinas da equipe de Operações, verificar os itens 8.9 e 8.10 deste 
formulário. 

 
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 

 
A 3G Radar conta com 2 profissionais diretamente envolvidos na área 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. 

 
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

 
Ver Manual de Compliance e Gestão de Risco, disponível em www.3g-

radar.com.br. 
 

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

 
Ver Manual de Compliance e Gestão de Risco, disponível em www.3g-
radar.com.br. 

 

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

 
O Diretor de Compliance e Risco goza de garantias institucionais de 
independência e prerrogativas, subordinando-se diretamente à administração da 
empresa. Ver Manual de Compliance e Gestão de Risco da gestora, seção “Função 

Compliance”, item “II.1 Governança do Sistema de Compliance”, disponível no 
website www.3g-radar.com.br para maiores informações. 

 
 

8.10 Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a  gestão  de  

riscos, incluindo: 

 
a. quantidade de profissionais 

 
A 3G Radar conta com 2 profissionais diretamente envolvidos na área mantida 
para a gestão de riscos. 

 
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

 
Ver Manual de Compliance e Gestão de Risco da gestora, seção “Gestão de Risco”, 
disponível no website www.3g-radar.com.br  para  maiores informações. 

http://www.3g-radar.com.br/
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c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos. 

 
Ver Manual de Compliance e Gestão de Risco da gestora, seção “Gestão de Risco”, 
disponível no website www.3g-radar.com.br  para  maiores informações. 

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

 
O Diretor de Compliance e Risco goza de garantias institucionais de 
independência e prerrogativas, subordinando-se diretamente à administração da 
empresa. Ver Manual de Compliance e Gestão de Risco da gestora, seção “Função 

Compliance”, item “II.1 Governança do Sistema de Compliance”, disponível no 
website www.3g-radar.com.br para maiores informações. 

 

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 

 
N/A 

 
8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição  de  cotas 

de fundos de investimento, incluindo: 

 
a. quantidade de profissionais 

 
A 3G Radar conta com 2 profissionais diretamente envolvidos na área mantida 
para a gestão de riscos. 

 
b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

 
Ver Manual de Compliance e Gestão de Risco da  gestora,  seção  “Distribuição”, 

disponível no website www.3g-radar.com.br para maiores informações. 

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

 
Ver Manual de Compliance e Gestão de Risco da gestora, subseção “VIII.7. 

Treinamento” da seção “Distribuição”, disponível no website www.3g-  r 

adar.com.br para maiores informações. 
 

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

http://www.3g-radar.com.br/
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Ver Manual de Compliance e Gestão de Risco da  gestora,  seção  “Distribuição”, 
disponível no website www.3g-radar.com.br para maiores informações. 

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

 
Ver Manual de Compliance e Gestão de Risco da  gestora,  seção  “Distribuição”, 
disponível no website www.3g-radar.com.br para maiores informações. 

 
8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

 
N/A 

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 3G Radar presta apenas serviço de gestão discricionária. Para tais serviços  ela 
é remunerada mensalmente com taxas com bases fixas através das taxas   de 
administração e semestralmente ou anualmente por  taxas  variáveis  através das 

taxas de performance. 

 
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 

 
30% da receita total dos 36 meses anteriores à data base deste formulário. 

 
b. taxas de performance 

 
70% da receita total dos 36 meses anteriores à data base deste formulário. 

 
c. taxas de ingresso 

 
Os fundos da 3G Radar não cobram taxa de ingresso. 

 
d. taxas de saída 

 
0% da receita total dos 36 meses anteriores à data base deste formulário. 

 
e. outras taxas 

 
N/A 

http://www.3g-radar.com.br/
http://www.3g-radar.com.br/


Formulário de Referência 

Informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro de 2019 

 

 

9.3 Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

 
N/A 

10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS 

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

 
Para fins da contratação de terceiros, a 3G Radar deverá observar os critérios de 
qualificação técnica, capacidade operacional, licenças, preço e idoneidade do 
terceiro contratado. A aferição destas condições será realizada através da 
análise de documentação, e eventual realização de visitas (due dilligence),  bem 
como quaisquer outros procedimentos que sejam julgados  necessários para 

comprovar as qualificações do terceiro contratado. 

 
Ver Manual de Compliance e Gestão de Risco da gestora, seção “Políticas 

Operacionais”, item “VI. Política de Contratação  de Terceiros, Recrutamento  e 

Seleção”, disponível no website www.3g-radar.com.br para maiores 

informações. 

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

 
A 3G Radar entende  que a corretagem  é um ativo de seus clientes e, como  tal, 

merece um tratamento cuidadoso e técnico. Dessa forma, a corretagem gasta nas 

operações será, na maior parte do tempo, direcionada àquelas corretoras que, 

por meio de votação interna, tiverem agregado mais valor ao processo de análise 

e à gestão da carteira. 

 
Trimestralmente, os analistas e responsáveis pelas áreas envolvidas na gestão de 
ativos escolherão, por meio de votação,  o quanto cada corretora agregou em 
suas análises e o peso que a mesma merece no orçamento de corretagem. 

 
Ver Manual de Compliance e Gestão de Risco da gestora, seção “Código de Ética”, 

item “IX. Política de Utilização da Corretagem”, disponível no 

website w ww.3g-radar.com.br para maiores informações. 
 

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

 
Os Colaboradores devem limitar a aceitação de presentes e/ou brindes a itens 

de caráter simbólico, com valor limitado a, no máximo, cem dólares em valor 
agregado por ano. 

http://www.3g-radar.com.br/
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Ver Manual de Compliance e Gestão de Risco da gestora, seção “Código de Ética”, 
item “VII. Aceitação de Presentes”, disponível no website www.3g-  r adar.com.br 

para maiores informações. 
 
 

10.4 Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e 
recuperação de desastres adotados 

 
Ver Manual de Compliance e Gestão de Risco da gestora, seção “Políticas 

Operacionais”, item “II. Plano de Continuidade de Negócios”, disponível no 
website w ww.3g-radar.com.br para maiores informações. 

 

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

 
Ver Manual de Compliance e Gestão de Risco da gestora, seção “Gestão de 
Risco”, item “II. Política de Gestão do Risco de Liquidez”, disponível no 

website w ww.3g-radar.com.br para maiores informações. 
 
 

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 

 
Ver Manual de Compliance e Gestão de Risco da  gestora,  seção  “Distribuição”, 

disponível no website www.3g-radar.com.br para maiores informações. 

 
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 

 

w ww.3g-radar.com.br 
 
 
 

11. CONTINGÊNCIAS 

 
11.1 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não 
estejam sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo 

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

 
Não há. 

 
11.2 Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não 
estejam sob sigilo, em que o diretor responsável pela administração de 

http://www.3g-radar.com.br/
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carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua 
reputação profissional, indicando 

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

 
Não há. 

 
11.3 Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens 
anteriores 

 
Não há. 

 
11.4 Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais,  transitadas 

em julgado, prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em  processos  que não estejam 
sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no polo passivo, indicando: 

a. principais fatos 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

 
Não houve. 

 
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 

 
Não houve. 

12. DECLARAÇÕES ADICIONAIS DO DIRETOR RESPONSÁVEL 

 
Declarações do Diretor responsável pela administração da Gestora, 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 
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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 

 
Vide Anexo I (Declarações dos Diretores). 
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DECLARAÇÕES DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE 
CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 

(“D   iretor de Gestão”) 
 
 

PEDRO BATISTA DE LIMA FILHO, brasileiro, casado sob o regime da separação 

total de  bens, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG  nº 

09.632.675-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.037.137-32, em vista do 

determinado no art. 15 da Instrução CVM nº 558/14,  declara para os devidos fins 

legais o que se segue: 

 

1. Revi o presente Formulário de Referência, e certifico que 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. 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; 

 
3. 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; 

 

4. Não estou impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão  de 
decisão judicial e administrativa; 

 
5. Não estou incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito; 

 
6. Não estou incluído em relação de  comitentes  inadimplentes  de entidade 
administradora de mercado organizado; 

 
7. Não tenho contra mim títulos levados a protesto; 

 
8. 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 
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9. 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. 

 
 

PEDRO BATISTA DE LIMA FILHO 

Diretor de Gestão 
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DECLARAÇÕES DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO E 
CUMPRIMENTO DE REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS 

(“D   iretor de Compliance”) 
 
 

LEONARDO TAVARES PEREIRA, brasileiro, solteiro, bacharel em matemática, 
portador da cédula de  identidade RG nº 020.145.118-4 inscrito no  CPF/MF sob o 

nº 113.537.417-10 em vista do determinado no art. 15 da Instrução CVM nº 
558/14, declara para os devidos fins legais o que se segue: 

 
1. Revi o presente Formulário de Referência, e certifico que 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 

 
 

LEONARDO TAVARES PEREIRA 

Diretor de Compliance 
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Informações Gerais 

Nome Pedro Batista de Lima Filho 

Idade 43 anos 

Profissão Engenheiro de Produção 

Cargo Sócio e responsável pela área de pesquisa/research 

043.037.137-32 CPF 

Data em que assumiu cargo atual Abril de 2013 

Prazo do mandato Indefinido 

Experiência Profissional 

Instituição 1 

Nome Vinci Equities Gestora de Recursos Ltda. 

Cargo Sócio e responsável pela área de pesquisa/research 

Data de entrada (mês/ano) Outubro de 2009 

Data de saída (mês/ano) Março de 2013 

Instituição 2 

Nome Banco UBS Pactual S.A 

Cargo Diretor estrategista de renda variável 

Data de entrada (mês/ano) Dezembro de 2007 

Data de saída (mês/ano) Setembro de 2009 

Instituição 3 

Nome Banco Pactual S.A 

Cargo 
Sócio e diretor de renda variável responsável pela análise das 

empresas brasileira. 

Data de entrada (mês/ano) Setembro de 1997 

Data de saída (mês/ano) Dezembro de 2007 

Cargos ocupados em Entidades de Classe 

Entidade AMEC 

Cargo Conselheiro 

Período Janeiro/2017 até Dezembro/2018 

Formação 

Graduação 

Curso Engenharia de Produção 

Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ 

Data da conclusão (mês/ano) Setembro de 1998 
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Informações Gerais 

Nome Leonardo Taveres Pereira 

Idade 34 anos 

Profissão Bacharel em Matemática Aplicada 

 
Cargo 

Responsável pela área de risco e compliance/controles 

internos 

113.537.417-10 CPF 

Data em que assumiu cargo atual Junho de 2013 

Prazo do mandato Indefinido 

Experiência Profissional 

Instituição 1 

Nome BNY Mellon 

Cargo Analista Sênior de Precificação 

Data de entrada (mês/ano) Outubro de 2011 

Data de saída (mês/ano) Março de 2013 

Instituição 2 

Nome Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 

e de Capitais (Anbima) 

Cargo Analista Técnico Pleno 

Data de entrada (mês/ano) Janeiro de 2010 

Data de saída (mês/ano) Setembro de 2011 

Instituição 3 

Nome Banco Cruzeiro do Sul 

Cargo Analista Junior de Asset 

Data de entrada (mês/ano) Fevereiro de 2006 

Data de saída (mês/ano) Junho de 2006 

Formação 

Graduação 

Curso Bacharel em Matemática Aplicada com Ênfase em negócios 

Instituição Universidade Federal do Rio de Janeiro/COPPEAD 

Data da conclusão (mês/ano) Dezembro de 2007 

Mestrado 

Curso Mestrado Acadêmico em Teoria Econômica 

Instituição Fundação Getúlio Vargas (FGV) - EPGE 

Data da conclusão (mês/ano) Dezembro de 2009 

Certificação profissional 

Título Candidato aprovado no nível 3 do exame CFA 

Órgão Certificador CFA Institute 

Título Financial Risk Manager (FRM) 

Órgão Certificador GARP 
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Informações Gerais 

Nome Caio Sodré Scaramuzzi 

Idade 26 Anos 

Profissão Internacionalista 

Cargo Diretor de Distribuição e Suitability 

420.526.548-44 CPF 

Data em que assumiu cargo atual Agosto/2017 

Prazo do mandato Indefinido 

Experiência Profissional 

Instituição 1 

Nome JP Morgan Chase 

Cargo Estágio em operações de Renda Fixa 

Data de entrada (mês/ano) Outubro de 2014 

Data de saída (mês/ano) Julho/2016 

Formação 

Graduação 

Curso Relações Internacionais 

Instituição Universidade de São Paulo (USP) 

Data da conclusão (mês/ano) Julho/2016 

Certificação profissional 

Título Certificação Profissional ANBIMA - Série 20 

Órgão Certificador ANBIMA 

 


