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1. 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
Vide Anexos 1.1(i) e 1.1(ii)

2. HISTÓRICO DA EMPRESA

2.1. Breve Histórico
A MOV INVESTIMENTOS LTDA. (“MOV”) foi fundada em 24 de setembro de 2012 por Paulo Roberto
Bellotti e Marcela Zingerevitz de Moura. As atividades da MOV iniciaram-se ainda em 2010, como
um braço de negócios da Pragma Gestão de Patrimônio Ltda., da qual Paulo e Marcela faziam parte
como sócio e analista de investimentos, respectivamente. A saída do fundador da Pragma resultou
na separação das três áreas de negócios existentes em empresas independentes, sendo então
criada a MOV.
A MOV nasceu com a missão de fomentar, co-criar e investir em negócios capazes de alavancar as
forças de mercado para resolver problemas sociais e ambientais, ao que denominamos
“Investimento de Impacto”. Como uma gestora de fundos para Investimento de Impacto, a MOV
oferece a seus investidores retorno financeiro e impacto socioambiental, que coexistem para
viabilizar seus negócios e o alcance de sua missão.
Entre setembro de 2012 e novembro de 2015, a MOV atuou como consultora de três veículos de
investimentos1, cujos recursos eram provenientes de três famílias empresárias brasileiras. Durante
este período foram realizados cinco investimentos em negócios com impacto socioambiental, além
de alguns projetos de consultoria e assessoria.
O primeiro investimento ocorreu na Biofílica Investimentos Ambientais S.A. (“Biofílica”, florestas
nativas) em agosto de 2008. Em março de 2011, a segunda empresa investida foi a EBES Sistemas
de Energia S.A. (“EBES”, energia solar fotovoltaica). O terceiro investimento ocorreu em março de
2013 na empresa Terra Nova Regularizações Fundiárias Ltda. (“Terra Nova”, habitação e direitos de
propriedade; o investimento foi realizado via um veículo específico: a Novlando Participações S.A.,
ou “Novlando”). O quarto investimento foi realizado em junho de 2014 na TriCiclos Gestão
Sustentável de Materiais S.A. (“TriCiclos”, reciclagem). O último investimento foi realizado em julho
de 2016 na empresa Tuneduc Assessoria Empresarial Ltda. (“Tuneduc”, educação).

1

AKKA Fundo de Investimento em Participações (“AKKA”), URBIS Fundo de Investimento em Participações (“URBIS”) e PYXIS Fundo de

Investimento em Participações (“PYXIS”).

6

A partir de fevereiro de 2015, a MOV começou a estruturar seu primeiro Fundo de Investimento em
Participações MOV 1 (“FIP MOV 1”), que teve sua autorização de funcionamento concedida pela
CVM em 3 de novembro de 2015. A MOV passou a ser a gestora do FIP MOV 1 a partir de 19 de
novembro de 2015. Os investimentos já realizados - Biofílica, Novlando (Terra Nova), EBES e
TriCiclos – que compunham um comprometimento total de R$75 milhões dos investidores iniciais
(mencionados anteriormente) foram aportados ao FIP MOV 1 nesta mesma data. Adicionalmente, e
em comum acordo com estes investidores, a MOV buscou novos investidores para compor este
fundo em um comprometimento total de R$ 96,5 milhões para serem alocados em negócios de
impacto socioambiental (montante alcançado ao longo do primeiro semestre de 2016).
Durante todo o período de suas atividades, a MOV vem atuando de modo significativo na formação
do ecossistema de Investimento de Impacto no Brasil, tendo participado da Força Tarefa de Finanças
Sociais, do Conselho do Capítulo da ANDE2 Brasil e de diversas palestras e colóquios em
Universidades como USP, FGV e Insper. Atua também como mentora de diversas aceleradoras de
negócios sociais e de impacto como Artemísia, Ashoka, NESsT, Endeavor, entre outras.
Recentemente esteve presente em eventos de organizações parceiras como ABVCAP, SEBRAE,
Startup Weekend, GVCes, programas de mestrado e doutorado da FEA/USP, Endeavor, Ashoka
Growth2Impact e Globalizer, GIIN Impact Investing Forum, entre outros.
Em setembro de 2015, a MOV e os investimentos então no portfólio concluíram o processo de
avaliação de impacto realizado pelo B Lab que utiliza o GIIRS (Global Impact Investimeng
Assessment), uma metodologia própria desenvolvida para a avaliação de impacto de empresas e
fundos de investimentos. O FIP MOV 1 recebeu uma das melhores avaliações entre os demais
fundos avaliados com foco na América Latina. O B Lab (Sistema B no Brasil) é uma organização
sem fins lucrativos que surgiu nos EUA com o objetivo de canalizar o poder das empresas para
resolver problemas sociais e ambientais. A metodologia da avaliação do GIIRS contempla três áreas:
(i) políticas de investimentos e práticas de gestão de portfólio do fundo, (ii) políticas e práticas sociais,
ambientais e de governança das investidas (ESG – environmental, social and governance) e (iii)
modelos de negócios de impacto das companhias investidas.
Reforçando o compromisso da empresa com a construção de uma economia mais inclusiva e
sustentável, em 2016, a MOV se tornou uma Empresa B Certificada pelo B Lab. No ano passado, o
FIP MOV 1 foi reconhecido como um dos 50 Melhores Fundos para o Mundo (50 Best for the World
Funds), com base na avaliação de impacto do GIIRS.

2

Aspen Network of Development Entrepreneurs (http://www.andeglobal.org/?page=Brazil).
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2.2. Mudanças Relevantes
a) Eventos societários
Em 31 de dezembro de 2016, a MOV possuía 4 sócios (vide questão 7.1). Nos últimos cinco anos,
Veronica de La Cerda fez parte do quadro societário da MOV entre nov/14 e jun/15. Em fevereiro de
2016, houve a entrada dos sócios Denis Filipe Nakahara e Martin Mitteldorf e em junho do mesmo
ano, houve a saída de Marcela Zingerevitz de Moura da sociedade.

b) Escopo das atividades
Desde 2012, concentramos nossas atividades na gestão de carteiras de valores mobiliários.
Também prestamos alguns serviços de consultoria para projetos na área de investimentos de
impacto e negócios sociais.

c) Recursos Humanos e computacionais
A MOV possui uma equipe de 6 pessoas sendo 4 sócios, 1 colaboradora no regime de CLT e um
estagiário. A empresa também investe em recursos computacionais necessários para a atuação nas
atividades de gestão e administração de carteira de valores mobiliários.

d) Regras, políticas, procedimentos e controles internos
A MOV possui um conjunto de políticas internas que têm por objetivo descrever e exemplificar a
conduta esperada dos integrantes da empresa. O Diretor de Compliance e Riscos é responsável
pela estruturação de processos, regras, políticas e procedimentos internos que estão descritos no
Manual de Ética e Conduta da MOV.
Os processos relevantes estão formalizados e à disposição de nossos colaboradores na rede da
empresa e aqueles que devem ser de conhecimento público disponíveis em nosso site.
Todas as políticas são aprovadas pelos sócios da MOV, garantindo a aderência e conformidade com
as normas reguladoras, leis e melhores práticas do mercado.

3. RECURSOS HUMANOS

3.1. Descrição dos Recursos Humanos
a. Número de sócios

4

b. Número de empregados

2

(sendo

que

um

estagiário)
c. Número de terceirizados
d. Lista

das

pessoas

naturais

0
registradas

na

CVM

como Paulo Roberto Bellotti

administradores de carteiras de valores mobiliários e atuam inscrito no CPF/MF sob
exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa

nº 078.013.908-90
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4. AUDITORES

4.1. Auditores Independentes
A MOV não possui demonstrações financeiras auditadas.

5. RESILIÊNCIA FINANCEIRA

5.1. Com base nas demonstrações financeira, 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 carteiras de valores mobiliários
Sim, a receita tem sido suficiente para cobrir os custos e investimentos da empresa.

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$300.000,00 (trezentos mil reais)
Em 31/12/2016 o patrimônio líquido da empresa foi de R$ 300.552,64 (trezentos mil e quinhentos e
cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), o que representa mais de 0,02% dos recursos
sob administração 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 3
Optamos pela faculdade de não disponibilizar essa informação.

6. Escopo das Atividades

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa
a) Tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento
patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.)
A MOV presta serviços de gestão de fundos de investimento em participações (Instrução CVM 391)
para investimentos em companhias nascentes que contribuam para reduzir as desigualdades sociais
e promover o desenvolvimento sustentável do meio ambiente. Também presta alguns serviços de
consultoria e assessoria para projetos de impacto socioambientais.

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.
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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.)
Fundos de Investimento em Participação (Instrução CVM 391).

c) Tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão
O objetivo dos fundos geridos pela MOV é buscar proporcionar a seus quotistas a valorização de
capital a longo prazo em conjunto com o alcance de objetivos de impacto socioambiental por meio
de investimentos nos seguintes valores mobiliários:
• ações e/ou debêntures conversíveis em ações emitidas por Companhias Investidas, sendo que
os prazos finais de vencimento das debêntures não poderão ser posteriores ao prazo de duração
do fundo;
• bônus de subscrição emitidos por companhias investidas; ou
• outros títulos e valores mobiliários de emissão de companhias investidas, que sejam conversíveis
ou permutáveis em ações.

d) Se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou
gestor
Não.

6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de
administração de carteiras de valores mobiliários
a) os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e
A MOV é uma gestora independente, cujos sócios estão prioritariamente dedicados à gestão de
carteiras. Conforme mencionado na questão 2.2b), a MOV também presta serviços de consultoria
para projetos de impacto socioambiental, porém, não há conflito de interesse com a atividade de
gestão de carteira.

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 MOV não tem sociedades controladoras, controladas, coligadas ou sob controle comum que
prestem serviços para seus clientes e que tenham qualquer conflito de interesses.
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6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos4 e carteiras administradas geridos pela
empresa, fornecendo as seguintes informações
a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras
destinados a investidores qualificados e não qualificados)

11 investidores de
fundos qualificados

b. número de investidores, dividido por:

i.

1

pessoas naturais

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

0

iii. instituições financeiras

0

iv. entidades abertas de previdência complementar

0

v.

0

entidades fechadas de previdência complementar

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

9

xi. investidores não residentes

1

xii. outros (especificar)

0

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

R$ 96.500.000 de

carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)

fundos e
investidores
qualificados

d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros

0

no exterior
e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez)
maiores clientes (não é necessário identificar os nomes)

Devido ao modelo
de negócio da MOV,
a informação dos
recursos financeiros
sob administração
de cada um dos 10
(dez) maiores
clientes é
considerada
confidencial.

4

Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master.
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f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:

i.

pessoas naturais

R$ 1.000.000,00

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais)

0

iii. instituições financeiras

0

iv. entidades abertas de previdência complementar

0

v.

0

entidades fechadas de previdência complementar

vi. regimes próprios de previdência social

0

vii. seguradoras

0

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

ix. clubes de investimento

0

fundos de investimento

R$ 88.500.000,00

xi. investidores não residentes

R$ 7.000.000,00

x.

0

xii. outros (especificar)
6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre
a. ações
b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas

R$ 96.5000.000,00
0

jurídicas não financeiras
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
Não aplicável.

12

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
Não há outras informações relevantes a reportar.

7. GRUPO ECONÔMICO

7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa
a. Controladores diretos e indiretos

Paulo Roberto Bellotti, Martin Mitteldorf, Kim Machlup e
Denis Filipe Nakahara

b. Controladas e coligadas

A MOV não possui controladas e coligadas

c. Participações da empresa em

A MOV é uma empresa independente, não pertence a um

sociedades do grupo

grupo

d. Participações de sociedades do

A MOV não possui participações de sociedades do grupo

grupo na empresa

na empresa

e. Sociedades sob controle comum

Não há

8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA5

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato
ou estatuto social e regimento interno
a) atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico
Por meio da 8ª Alteração ao Contrato Social, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo
em 2016, formalizou-se o cargo de Diretor de Gestão de Recursos ao Sr. Paulo Roberto Bellotti e o
cargo de Diretor de Compliance e Riscos ao Sr. Denis Filipe Nakahara.

b) em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões
e a forma como são registradas suas decisões
Há duas reuniões semanais com a participação de todos os colaboradores da MOV. Às terças-feiras,
os colaboradores fazem a avaliação e monitoramento do portfólio como também questões
administrativas da própria MOV. Às quintas-feiras, a reunião é focada no pipeline e os processos de
investimentos em andamento. Todas as reuniões possuem ata.

c) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
Todos os sócios (indicados na questão 7.1a.) são administradores e diretores da MOV sendo que:
(i) Paulo Roberto Bellotti é o Diretor de Gestão de Recursos, responsável pela administração de

5

A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso

exerça outras atividades.
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carteira de valores mobiliários, nos termos do Art. 4º, inciso III, da Instrução CVM 558 e (ii) Denis
Filipe Nakahara é Diretor de Compliance e Riscos, responsável pela gestão de risco e compliance,
nos termos dos incisos IV e V do Art. 4º da Instrução CVM 558.
Em conjunto, dois diretores quaisquer têm poderes para representar a MOV em atos societários,
perante bancos e na execução de contratos em nome da sociedade desde que sejam respeitados
os acordos contidos no contrato social da empresa.

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa,
desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1.
Não aplicável

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 Anexos 8.4 e 8.5

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores
mobiliários, fornecer
Vide Anexo 8.4.

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.

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa
indicada no item anterior, fornecer
Mesmo diretor da questão 8.5.

8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de
investimento, caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer
A MOV não realiza distribuição dos fundos em que é gestora.

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo a)
quantidade de profissionais, b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
e c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos
A gestão de recursos é realizada por uma equipe de quatro profissionais incluindo o Diretor de
Gestão de Recursos. O processo é composto por quatro etapas:
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I. Construção de pipeline
A construção de pipeline é feita através de buscas ativas das empresas através de estudos de
mercado, pesquisas setoriais, chamadas de investimento, relacionamento com aceleradoras,
incubadoras, universidades e outros atores do ecossistema, entre outros. A MOV também conta com
uma ampla rede que apresenta oportunidades de investimentos.

II. Investimento
O processo de investimento consiste na elaboração e aprovação da tese de impacto, tese de
investimentos e estruturas de governança.
A tese de impacto inclui: teoria da mudança e identificação e quantificação do impacto
socioambiental.
A tese de investimentos inclui, entre outros pontos: avaliação do time e acionistas da empresa alvo,
plano de negócios, análises de retorno e alternativas para desinvestimento, estrutura legal e
financeira etc.
Por fim, a estrutura de governança contempla a participação dos fundos nos conselhos de
administração e principais comitês das empresas lavo, acordo de acionistas e acordo de
investimentos, mecanismos de resolução de conflito etc.
Todas essas informações são reunidas e apresentadas no Memorando de Investimento juntamente
com os resultados da due diligence para apreciação e aprovação pelo comitê de investimentos e
administrador do fundo. Após as devidas aprovações, a MOV realiza o fechamento das transações.

III. Desenvolvimento da companhia
Na fase de desenvolvimento da companhia, atuamos na construção e fortalecimento da cultura que
inclua: transparência, respeito, colaboração, meritocracia, responsabilidade (accountability), diálogo
e comunicação clara e simples.
Através das reuniões de conselho de administração, comitês específicos ou reuniões informais, a
MOV avalia e monitora constantemente: (i) a missão da companhia, (ii) estratégia, mercado,
concorrência, (iii) riscos e planos de mitigação, (iv) oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos,
(v) plano de negócios de 5 anos e seus desdobramentos em plano de ações e metas, (vi) capital
humano e (vii) estrutura de capital, ativos e passivos.

IV. Desinvestimento e capitalizações subsequentes (follow-ons)
A MOV busca ter empresas de qualidade – alto impacto e modelos de negócio robustos – em seus
portfolios. O desinvestimento e/ou capitalizações subsequentes são alternativas para alcançar essa
meta. Além disso, empresas de qualidade permitem um maior controle dessa última fase.
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8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente
atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização
dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo a) quantidade de profissionais,
b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes e c) os sistemas de
informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos e d) a forma como a empresa garante
a independência do trabalho executado pelo setor
As normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade de administração de carteiras de valores
mobiliários são atendidas conforme descrito no Manual de Ética e Conduta e é controlado pelo
Diretor de Compliance e Riscos com suporte de outra colaboradora da companhia.
O Diretor de Compliance e Riscos é responsável pelo entendimento de estruturas normativas e
regulatórias, monitoramento de obrigações regulatórias e legais, disseminar políticas internas e
normas e guarda de documentação.
A MOV não realiza outras atividades além da gestão de recursos, motivo pelo qual não conta, hoje,
com mecanismos de segregação de atividades.
O Diretor de Gestão de Recursos somente realiza atividades inerentes a gestão de recursos de
terceiros, portanto, não realiza outras atividades que possam influenciar a tomada de decisões de
investimento/desinvestimento ou limitar a sua independência.
O Diretor de Compliance e Riscos tem poder de decisão que apenas pode ser contestado por
unanimidade pelos sócios da MOV.

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo a)
quantidade de profissionais, b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes
e c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos e d) a forma como
a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor
A MOV possui processos estruturados para identificar e gerenciar os riscos das operações
considerando que a principal atividade é a gestão de investimentos estruturados e participações de
longo prazo (venture capital e private equity) em empresas alvo, exclusivamente por meio de fundos
de investimento em participações.
Durante a fase de análise dos investimentos, é realizada uma extensa análise de riscos das
companhias que vão se aprofundando à medida que a negociação avança. Ao longo de todo o
processo, a MOV realiza uma detalhada avaliação dos riscos da operação e da estratégia do negócio
bem como eventuais riscos reputacionais. Durante o processo de due diligence são avaliados riscos
contábeis, fiscais, legais, trabalhistas e ambientais sendo que esses trabalhos são realizados por
auditorias e escritórios jurídicos de primeira linha.
Todo esse mapeamento de riscos bem como suas estratégias de mitigação é incluído no memorando
de investimentos, apresentado e discutido com o comitê de investimentos. Além disso, todo esse
material juntamente com as atas do comitê de investimentos e relatórios da due diligence são
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enviados para o administrador do fundo que avalia os riscos, as estratégias de mitigação e questões
regulatórias e legais.
Durante o período que as empresas estão no portfólio, a MOV adota uma postura bastante ativa no
monitoramento e acompanhamento das operações. O Gestor possui uma série de processos e
mecanismos que o permitem identificar os riscos e atuar de forma rápida a fim de mitigá-lo e/ou
reduzi-lo.
A identificação dos riscos é realizada constantemente pela equipe de gestão durante a fase de
investimento e monitoramento das companhias investidas. Mensalmente, o Diretor de Compliance e
Riscos emite relatório de monitoramento de riscos e o encaminha ao Diretor de Gestão de Recursos
e ao administrador dos fundos com recomendações medidas para serem adotadas (e.g.
desinvestimento de determinado ativo), sempre que identificado que não há mais margem de
segurança suficiente para continuar com o investimento ou que este já tenha atingido seu
objetivo/retorno esperado.
O Diretor de Compliance e Riscos tem poder de decisão que apenas pode ser contestado por
unanimidade pelos sócios da MOV.
Vale ressaltar que os investimentos realizados pela MOV em nome dos fundos de investimento por
ela geridos estão sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco sistêmico, condições adversas de
liquidez e negociação atípica do mercado, sendo que não há garantia de eliminação da possibilidade
de perdas, mesmo diante da observância de rotinas e/ou procedimentos de gerenciamento de riscos
Tais riscos são apresentados aos investidores (clientes) no regulamento dos fundos e termo de
ciência e riscos enviados pela administradora dos fundos.

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de
controle e processamento de ativos e da escrituração de cotas
Optamos pela faculdade de não disponibilizar essa informação

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de
investimento
A MOV não realiza a distribuição de fundos.

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
Não há outras informações relevantes a serem reportadas.

9. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA
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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 MOV é remunerada através de taxa de gestão pela administração de recursos, e, em alguns casos,
também possui taxa de performance (que é paga caso o retorno da carteira atinja determinado
benchmark e as metas socioambientais seja alcançadas conforme regulamento do FIP MOV 1). Os
serviços de consultoria são remunerados com base em um valor homem-hora.

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

94%

b. taxas de performance

0%

c. taxas de ingresso

0%

d. taxas de saída

0%

e. outras taxas

6%

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes
Não há outras informações relevantes a serem reportadas.

10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços
Optamos pela faculdade de não disponibilizar essa informação.

10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e
minimizados
A MOV administra exclusivamente fundos de investimento em participação. Nestes veículos, os
principais custos de transação se referem à contratação de advogados para avaliação de risco
jurídico e elaboração de contratos de investimento, e auditores independentes para diligência
contábil, fiscal e trabalhista dos ativos que compõe a carteira.
Todos esses custos são contratados mediante cotação com, pelo menos, 2-3 fornecedores e
aprovação prévia do comitê de investimentos de cada fundo. Em alguns casos, o limite para essas
despesas de transação também pode ser previamente fixado no regulamento dos fundos. Em alguns
casos, a MOV também solicita ao administrador dos fundos que organize uma assembleia geral de
quotistas para deliberar sobre determinadas despesas quando os montantes envolvidos sejam
relevantes.
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10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de
presentes, cursos, viagens etc.
No que toca a qualquer tipo de vantagem e benefício de qualquer colaborador da empresa, somente
serão permitidos sem prévia autorização do Diretor de Compliance e Riscos, nos seguintes casos:
a) refeição, que não possua valor suficientemente alto a ponto de influenciar o bom desempenho
das funções do Colaborador; (b) material publicitário ou promocional até um valor de R$ 500,00
distribuídos no curso normal dos negócios;(c) qualquer presente ou benefício com valor superior a
R$ 500,00 habitualmente oferecidos na ocasião de um aniversário ou outra ocasião semelhante, que
não seja incomum;(d) qualquer presente ou benefício com valor de até R$ 500,00; (e) presente de
família ou amigos não ligados com os deveres e responsabilidades profissionais.

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de
desastres adotados
A gestão do risco operacional baseia-se na criação, manutenção e compliance a normas e
procedimentos pré-determinados de maneira rígida, disciplinada e controlada. Os processos são
descritos no Manual de Ética e Conduta, e baseia-se no Código ABVCAP/ANBIMA para FIP e FIEE
O principal pilar do plano de contingência é o backup dos dados. São realizados backups periódicos
tanto em dispositivos físicos, hard disk, quanto em dispositivos virtuais (“nuvem”). Dessa forma, é
possível recuperar e acessar os arquivos em qualquer local físico caso aconteça algum desastre
com a infraestrutura da empresa, mantendo a continuidade dos negócios.

10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez
das carteiras de valores mobiliários
Os investimentos realizados pelos fundos geridos pela MOV poderão ser feitos em ativos não
negociados publicamente no mercado ou sujeitarem-se a condições atípicas de mercado. Caso (a)
os fundos precisem vender tais ativos, ou (b) os quotistas desses fundos recebam tais ativos como
pagamento de resgate ou amortização de suas quotas (em ambos os casos inclusive para efetuar a
liquidação dos fundos), (i) poderá não haver mercado comprador de tais ativos, (ii) a definição do
preço de tais ativos poderá não se realizar em prazo compatível com a expectativa dos quotistas, ou
(iii) o preço efetivo de alienação de tais ativos poderá resultar em perda para os fundos ou, conforme
o caso, os quotistas. Não há, portanto, qualquer garantia ou certeza de que será possível aos fundos
e/ou aos quotistas, conforme o caso, liquidar posições ou alienar quaisquer desses ativos.
Desse modo, algumas estratégias para mitigar e/ou reduzir os riscos de liquidez incluem:
•

Acordos de acionistas das empresas investidas que contemplem, mas não se limitem: ações
preferencias com prioridade no reembolso de capital e pagamento de dividendos, dispositivos
de proteção a minoritários (tag along) e direitos de arraste (drag along) e direito de liquidação da
posição (put option) por valor simbólico critério do fundo para redução do nível de riscos
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•

Evitar alavancagem financeira a fim de reduzir riscos dos modelos que negócios que, por
estarem em estágio inicial, já possuem níveis de incerteza relevantes; e

•

Manter um caixa mínimo como reserva de segurança para honrar todos os passivos e encerrar
a companhia, caso necessário.

Adicionalmente, a MOV pode avaliar mecanismos e estruturas para mitigar e/ou reduzir os riscos de
liquidez caso a caso.

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 MOV não atua como distribuidora de fundos.

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
www.movinvestimentos.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
Nada a reportar.

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
Nada a reportar.

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores
Nada a reportar.

6

A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso

exerça outras atividades.
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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
Nada a reportar.

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
Nada a reportar.
12. DECLARAÇÕES ADICIONAIS DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO,
ATESTANDO
Vide Anexo 12.
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ANEXO 1.1(i)

DECLARAÇÃO DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE
VALORES MOBILIÁRIOS

Eu, PAULO ROBERTO BELLOTTI, Diretor de Gestão de Recursos, declaro que:

a) Revisei o presente formulário de referência (anexo 15-II da Instrução CVM 558/15), elaborado
pela MOV Investimentos Ltda e reportado à CVM com data-base de 31 de dezembro de 2016; e
b) O conjunto de informações contido neste formulário é um retrato verdadeiro, preciso e completo
da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela MOV Investimentos Ltda.
(“MOV”).

Sem mais.

___________________________________
PAULO ROBERTO BELLOTTI
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ANEXO 1.1(ii)

DECLARAÇÃO DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE COMPLIANCE E RISCO

Eu, DENIS FILIPE NAKAHARA, Diretor Compliance e Controles Internos, declaro que:

a) Revisei o presente formulário de referência (anexo 15-II da Instrução CVM 558/15), elaborado
pela MOV Investimentos Ltda e reportado à CVM com data-base de 31 de dezembro de 2016; e
b) O conjunto de informações contido neste formulário é um retrato verdadeiro, preciso e completo
da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela MOV Investimentos Ltda.
(“MOV”).

Sem mais.

___________________________________
DENIS FILIPE NAKAHARA
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ANEXO 8.4

NOME: Paulo Roberto Bellotti
NASC.: 30/07/1966
CPF: 078.013.908-90
CARGO OCUPADO: Diretor de Gestão de Recursos
DATA DA POSSE: 28 de junho de 2016
PRAZO DO MANDATO: Indeterminado
OUTROS CARGOS OU FUNÇÕES EXERCIDOS NA EMPRESA: Diretor Presidente

FORMAÇÃO ACADÊMICA
•

Mestrado em Gestão de Inovação e Políticas Públicas pela Escola de Engenharia do
Massachusetts Institute of Technology (MIT) (1992 a 1994)

•

Mestrado em Modelagem Matemática pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
(1988 a 1990)

•

Graduação em Engenharia Química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (1984
a 1988)

•

“Brasil e o Século XXI” - Harvard University (2011 a 2013);

•

“Orchestrating Winning Performance” - IMD - International Institute for Management
Development (junho de 2011)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
MOV Investimentos Ltda. (2012 – atual) – Sócio fundador, Diretor Presidente e Diretor de
Gestão de Recursos
•

Trabalha na construção da MOV: nos aspectos regulatórios; estruturação de veículos de
investimento; captação de investidores; formação da equipe; definição e implantação de
processos de investimento, monitoramento e desinvestimentos; entre outros. Responsável pelo
relacionamento com cotistas, empreendedores, gestores dos investimentos e co-investidores.
Participação em comitês de gestão e nos conselhos de administração das empresas Amata,
Biofílica, EBES, Novlando/Terra Nova e TriCiclos. É a pessoa chave do FIP MOV 1.

Pragma Gestão de Patrimônio Ltda. (2009-2012) - Sócio
•

Estruturação, desenvolvimento e execução das estratégias de investimento junto à equipe de
gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários de clientes da Sociedade, com ênfase em
investimentos em capital de risco, participando efetivamente das decisões de investimento
tomadas;
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•

Análise e acompanhamento das carteiras, inclusive por meio da participação em comitês de
gestão e conselhos de administração das empresas investidas. Foco nos setores de energia
renovável, florestas plantadas, florestas nativas, educação, saúde, direitos de propriedade,
habitação e resíduos sólidos;

•

Membro dos Conselhos de Administração da EBES - Empresa Brasileira de Energia Solar S.A,
da Biolatina S.A. e do comitê de gestão da Biofílica Investimentos Ambientais S.A.; Diretor
financeiro da Biofilica Investimentos Ambientais S.A. de agosto de 2008 a dez 2010; e

•

Membro da equipe de Private Equity e do comitê de investimentos para operações de private
equity da Pragma Patrimônio entre janeiro de 2009 a dezembro de 2011:

Axial Gestão de Recursos Ltda (jan 2004 a dez 2011) - Sócio fundador e Principal Executivo
•

Gestor de investimentos tipo venture capital em empresas fechadas no montante de R$ 100
milhões para o cliente Axialpar, holding de investimentos do Sandoz Family Office no Brasil.
Prospecção, análise, estruturação e negociação de investimentos, participação via comitês de
gestão e conselhos de administração, captação de recursos para as investidas (dívida e capital),
ativo envolvimento em todos os aspectos executivos nos investimentos, e análise e execução de
desinvestimentos e fusões. Foco nos setores de agricultura sustentável e orgânica,
biodiversidade, piscicultura, sementes, alimentação e microcrédito;

•

Membro dos conselhos de administração da Rio de Una Alimentos S.A., Mar & Terra Piscicultura
S.A., Naturalle Agro Mercantil S.A. e Arapeixe S.A.; e dos conselhos consultivos da Soytech Ltda
e Agricert Ltda.

Banco Rabobank International Brasil S.A. (ago1997- dez 2003) - Diretor gerente do grupo de
assessoria estratégica (advisory services - 1997 a 2003)
•

Iniciou e liderou o grupo de assessoria financeira e estratégica, composto por 6 profissionais.
Neste período, atuou como assessor em 11 operações de fusões e aquisições com valor total de
R$ 5.2 bilhões e em 7 projetos de consultoria estratégica e restruturação financeira e operacional.
Assessorou acionistas e/ou executivos chefes de clientes como Grupo Sadia, Perdigão S.A.,
Pepsico (EUA), Grupo Avipal, Elegê S.A., Smithfield (EUA), Fonterra (Nova Zelândia), Nutreco
(Holanda), Top Glory (China), SanCor (Argentina), Esteve Irmãos, Bunge, AMaggi, Texas Pacific
Group (EUA), Jugos Del Valle (México), Bertin, Neumann Gruppe (Alemanha), Starbucks (EUA),
Votorantim Ventures, entre outros;

•

Diretor Executivo – entre 1998 e 2001 acumulou a função de Diretor Executivo da Instituição.

DuPont do Brasil S.A. (junho 1995- julho 1997) - Gerente na unidade de negócios Nylon e
Consultor Sênior para desenvolvimento de negócios
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•

Planejamento estratégico e financeiro de várias atividades ligadas ao negócio Nylon na América
do Sul; avaliação de investimentos e condução de operações de fusões, aquisições e vendas no
montante de R$ 980 milhões; fomento da indústria de airbags no Brasil.
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ANEXO 8.5

NOME: Denis Filipe Nakahara
NASC.: 30/08/1984
CPF: 339.102.648-08
CARGO OCUPADO: Diretor de Compliance e Risco
DATA DA POSSE: 28 de junho de 2016
PRAZO DO MANDATO: Indeterminado

FORMAÇÃO ACADÊMICA
• Pós-graduação em Corporate Finance & Banking pelo Insper (2009-2011)
• Graduação em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
(2003-2008)

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
MOV Investimentos Ltda. (2014 – atual) - Sócio
• Prospecção, investimento, acompanhamento de empresas de impacto socioambiental e análise
e gestão de riscos e controles internos

Raízen S/A (2012-2014) - Coordenador de novos negócios e M&A
• Coordenação da execução das transações incluindo valuation & business plan, due diligence e
aprovações internas junto ao Board e C-level
• Participação em seis transações (aquisições e joint-ventures) nos setores de energia, varejo,
tecnologia e sucroalcooleiro

Banif Banco de Investimentos S/A (2011-2012) - Associado sênior
• Elaboração de avaliações financeiras (DCF, múltiplo de empresas comparáveis e transações
precedentes), preparação de materiais para clientes e investidores (pitches, information
memorandum e management presentation), draft de propostas de investimento (LOI, MoU) e
pesquisa de mercado (market screening)
• Elaboração de laudos de avaliação econômico-financeira

TOTVS S/A (2010-2011) - Analista sênior de fusões e aquisições
• Execução de projetos de M&A incluindo valuation, due diligence, aprovações internas (Board e
comitê de auditoria), suporte à elaboração de documentos da transação (NDA, MoU e SPA) e
integração pós-aquisição
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Agra Empreendimentos Imobiliários S/A (atual PDG Realty S/A) (2008-2010) - Analista de
corporate finance e relações com investidor
• Elaboração de materiais para investidores (releases e apresentações) e modelagem do plano de
reestruturação financeira em Nov/08
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ANEXO 12

DECLARAÇÃO DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE
VALORES MOBILIÁRIOS

Eu, PAULO ROBERTO BELLOTTI, responsável pela atividade de administração de carteiras,
declaro:

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.

Sem mais.

_____________________________________
PAULO ROBERTO BELLOTTI
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