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VERSÃO DATA DE INÍCIO VIGÊNCIA REDAÇÃO 

1.1 03/09/2018 Prazo Indeterminado Diretoria Técnica 

 

Alterações na versão: Atualização na definição de procedimentos conforme as demandas impostas 

pela Instrução CVM nº 592/2017 

 

 

MANUAL DE POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

TERNA CAPITAL – CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA. 

 

 

PRINCÍPIOS 

 

FILOSOFIA E VALORES 

A filosofia da Terna Capital tem como base o comprometimento em atender a todos os 

nossos clientes de forma individualizada e sempre acima das expectativas. 

Todos os colaboradores da empresa têm a reponsabilidade de cumprir as políticas e 

procedimentos descritos neste Manual afim de que as informações e relatórios fornecidos 

mantenham o padrão de atendimento almejado. 

Os principais valores que permeiam a conduta geral de todos os profissionais são a ética e o 

respeito para com nossos clientes, prestadores de serviço e instituições financeiras. 

 

 

RESPONSABILIDADES 

• Assegurar que qualquer relatório e/ou parecer técnico reflita a visão da empresa, conforme 

determinação do Responsável Técnico CVM, antes de seu envio. 

• Assegurar que quaisquer comunicações verbais, escritas ou eletrônicas, internas ou externas, 

sejam consistentes com a recomendação do Responsável Técnico CVM. 

• Comunicar-se de maneira profissional, evitando o uso de comentários inflamados ou 

inapropriados relacionados às instituições financeiras, ou fundos de investimentos. 



 
 

 

Terna Capital – Consultoria em Investimentos Ltda. - CNPJ: 22.310.136/0001-30 

Av. Santo Amaro, 1.149 – Cj 31, Vila Nova Conceição – São Paulo/SP – CEP 04505-001 

Contato: (11) 2579-7625 / contato@ternacapital.com.br 

www.ternacapital.com.br 

p. 2 

• Seguir as regras da empresa com relação ao manuseio adequado de informações 

confidenciais e/ou de propriedade intelectual do cliente, da empresa e/ou de terceiros 

relacionados. 

• Seguir as políticas e procedimentos da empresa com relação aos processos, reportando aos 

sócios da empresa qualquer demanda diferente. 

• Contatar o Diretor de Controles Internos sobre quaisquer questões relativas à ética ou 

perguntas relativas à aplicação ou interpretação das políticas e procedimentos 

estabelecidos neste Manual. 

• Informar aos sócios da empresa sobre quaisquer conflitos de interesse reais ou potenciais, que 

possa ser entendido como fator que venha influenciar as informações e/ou recomendações 

prestadas. 

 

 

 

ESTRUTURA 

 

• Fábio Yassuda Maeda (Sócio-Diretor e Responsável Técnico CVM) 

o Supervisiona a atividade de Análise de Carteiras de Investimentos dos clientes 

o Supervisiona o processo de avaliação das instituições financeiras e análise de seus 

fundos de investimentos 

o Supervisiona o conteúdo de apresentações, relatórios e pareceres técnicos 

 

• André Ventura de Miranda (Sócio e Diretor de Controles Internos) 

o Responsável pela verificação e cumprimento dos procedimentos de Risco, 

Compliance e Controles Internos 

 

• Talison Ferreira (Sócio e Analista Sênior) 

o Relatórios de Análise de Carteiras 

o Pareceres Técnicos sobre Políticas de Investimento 

o Pareceres Técnicos para auxílio à defesa de clientes referente a apontamentos dos 

Tribunais de Contas e Secretaria da Previdência 

o Monitoramento de Resultados – Fundos de Investimentos 

o Supervisiona o lançamento das carteiras e movimentações de clientes no Sistema 

o Levantamentos de informações de mercado 
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• Sillas de Souza Cezar (Economista-Chefe) 

o Principal responsável em estabelecer a diretriz macroeconômica para as 

recomendações estratégicas de investimentos. 

o Realiza levantamentos e análises de dados para acompanhar os acontecimentos 

econômicos do país e do mundo. 

o Realiza o acompanhamento e análise dos mercados internacional e local de renda 

fixa e variável. 

 

• Alana Santos (Assistente) 

o Atendimento aos clientes (telefone / e-mail) 

o Auxílio aos clientes referente a pendências (CRP / DAIR / DPIN) 

o Lançamento das carteiras e movimentações de clientes no Sistema 

o Contratos – Controle e acompanhamento 

o Contas a Receber – Controle, emissão de NFs e acompanhamento 

o Documentação da Empresa – certidões / atos declaratórios / certificações / 

documentos pessoais sócios 

 

 

 

COMITÊS 

 

COMITÊ EXECUTIVO (TRIMESTRAL) 

• Definição de questões estratégicas da empresa 

• Definição das políticas desenvolvidas para a empresa 

• Supervisão dos trabalhos dos outros Comitês 

 

COMITÊ DE INVESTIMENTOS (MENSAL) 

• Discussões sobre o cenário macroeconômico e suas implicações nas carteiras de 

investimentos. (indicadores de mercado, indicadores econômicos, notícias na mídia) 

• Discussões e análise sobre a avaliação das instituições financeiras e análise de seus fundos de 

investimentos 
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• Discussões de aspectos regulatórios e os impactos nas alocações das carteiras 

 

COMITÊ DE RISCO E COMPLIANCE (TRIMESTRAL) 

• Definição das políticas de controles de riscos 

• Definição e acompanhamento da aderência aos procedimentos internos. 

 

 

 

PROCEDIMENTOS GERAIS 

 

ENVIO DE E-MAILS 

O envio de e-mails deve ser feito de forma sempre cuidadosa sempre se tendo em mente o 

registro que remete a essa forma de comunicação 

• E-mails de alto grau de importância devem ser salvos em PDF e devidamente ARQUIVADOS 

na pasta mais apropriada (e.g. pasta do cliente) 

• Os destinatários dos e-mails devem SEMPRE ser conferidos antes do envio 

• Os responsáveis apropriados na empresa devem ser copiados para a correta comunicação 

 

 

ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NO SERVIDOR 

A correta organização dos arquivos nas pastas dos Servidores deve ser mantida de forma 

CONTÍNUA e PADRONIZADA com vistas à: 

• Permitir a auditoria de processos 

• Atender demandas legais no envio de arquivos e/ou documentos 

• Aumentar a produtividade no dia a dia 

• Padrões a serem utilizados como exemplos gerais: 

o Nome do Cliente – Tipo do Relatório AAAA.MM_DD 

o Nome do Cliente – Tipo do Documento AAAA.MM_DD 

o Nome do Fundo – Tipo do Documento AAA.MM_DD 

 

 

MODELOS 
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Manter os modelos de relatórios, pareceres, cartas timbradas, endereços, contatos e 

assinaturas de e-mail atualizadas em base CONTÍNUA, conforme novos acontecimentos e/ou novas 

diretrizes estabelecidas. 

 

 

 

PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

PROSPECÇÕES 

• Envio de apresentação institucional 

• Cadastro do cliente no Sistema 

• Lançamento de movimentações para atualização das informações mais recentes 

• Relatório de Análise da Carteira (destaque para eventuais desenquadramentos e/ou 

pendências quanto ao CRP) 

• Envio de proposta comercial 

 

 

CLIENTES NOVOS 

• Lançamento de movimentações para atualização das informações mais recentes 

• Revisão da Política de Investimentos 

• Relatório de Análise da Carteira (destaque para eventuais desenquadramentos e/ou 

pendências quanto ao CRP) 

 

 

REVISÃO CONTÍNUA DE CARTEIRAS 

• Lançamento mensal das posições no Sistema 

• Verificação do lançamento (valor de cota, rentabilidades dos fundos, rentabilidade da 

carteira, movimentações, etc.) 

• Envio de e-mail com report interno 

o Assunto: Cidade / UF – Mês/2017 

o Itens do report: 1) Enquadramento; 2) Rentabilidade da carteira; 3) Rentabilidade 

atípica de algum fundo (quando houver); 4) Composição por classe de ativo;  
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CONSULTA CRP 

O Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) é um documento fornecido pela 

Secretaria de Previdência que atesta que o Ente Federativo segue normas de boa gestão, de forma 

a assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários aos seus segurados. 

A renovação do CRP acontece semestralmente. 

• Acessar http://www1.previdencia.gov.br/sps/app/crp/crppesquisaente.asp 

• Informar o nome do Ente e clicar em pesquisar 

• É possível visualizar uma tabela de CRP’s emitidos para o município, desde o primeiro até o 

último. Abaixo da tabela, o site disponibiliza a visualização: Extrato Previdenciário e Extrato de 

Irregularidade. 

• Ao clicar em Extrato Previdenciário, é possível visualizar a relação de documentos, relatórios 

e demonstrativos, tratados como ‘Critérios’ pertinentes à emissão do CRP, bem como o status, 

sendo ele regular ou irregular.ß 

 

 

POSTAGEM DPIN 

O Demonstrativo da Política de Investimentos (DPIN) é um resumo da Política de Investimentos 

aprovada pelo RPPS, sendo informados os critérios, a alocação objetiva e o cenário econômico. 

Deve ser enviado anualmente até o dia 31 de dezembro do exercício em vigor. 

• Preenchimento no CADPREV-Sistema 

• Geração do XML 

• Postagem no CADPREV-Web 

• Análise da Secretaria da Previdência e liberação do arquivo para download 

• Coleta de Assinaturas dos Responsáveis do RPPS 

• Digitalização e envio à Secretaria da Previdência para conclusão do processo 

 

 

POSTAGEM DAIR 

O Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos (DAIR) é o lançamento das 

informações das aplicações e investimentos à Secretaria de Previdência, para avaliação e 

verificação do RPPS. 

As informações são repassadas bimestralmente (referente aos meses pares). 
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• Preenchimento no CADPREV-Sistema 

• Geração do XML 

• Postagem no CADPREV-Web 
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