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2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa 

A AiPlan Gestora de Recursos Ltda. (“AiPlan”) foi fundada em fevereiro de 2020, 
com o propósito de contribuir para o processo de democratização do acesso ao 
mercado financeiro, bem como para incentivar uma maior participação do investidor 
nos processos de decisão que o levarão à constituição de patrimônio financeiro. 
 
Seus sócios compartilham da visão de que um atendimento personalizado, que leva 
em conta as necessidades, os objetivos e os recursos do investidor para elaborar uma 
carteira de investimentos adequada, é essencial no processo de constituição de 
patrimônio. Essa personalização, entretanto, fica restrita a alguns nichos específicos 
do mercado, tendo como principal exemplo os segmentos de gestão de fortunas 
(wealth management) e private banking.  
 
Na visão dos sócios, no segmento de varejo, embora haja algum nível de 
personalização do atendimento na composição de um portfolio de investimentos, as 
instituições do mercado financeiro poderiam melhorar significativamente a 
experiência dos investidores, dando a eles mais informação e protagonismo. 
 
Por isso, a AiPlan foi criada com a missão de prestar serviço de gestão de recursos 
personalizada, tanto no segmento de Wealth Management quanto no varejo. Visando 
a escalabilidade do atendimento, sem perder a personalização, a instituição lançará 
mão de recursos de inteligência artificial aliados aos conceitos de suitability e 
Finanças Comportamentais para oferecer ao segmento de varejo um atendimento 
altamente personalizado, focado nas necessidades e objetivos do investidor. 

  

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 

 A AiPlan foi fundada em fevereiro de 2020, com dois sócios (Felipe Turbuk 
Garran e Rafael Fernandes Piva).  
 
Em setembro de 2020, atendendo as exigências regulatórias foi recebido na 
sociedade o sr. Wilson Nascimento de Freitas, para ser responsável pela área de 
Cumprimento de Regras, Políticas, Procedimentos e Controles Internos devido à 
sua experiência com Risco e Compliance. 
  
Em janeiro de 2020, ocorreu nova alteração no contrato social da gestora. 
Atendendo a recomendações do regulador, os sócios decidiram alterar a sede da 
AiPlan, conforme indicado a seguir: 
 
Endereço anterior:  
Logradouro: Avenida Imperatriz Leopoldina, nº 845 
Complemento: Apartamento 113 – Bloco B 
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Bairro: Vila Leopoldina – São Paulo – SP 
CEP: 05305-001 
 
Endereço atual:  
Logradouro: Avenida Paulista, nº 967 
Complemento: 2º Andar – Salas 21 e 22 
Bairro: Bela Vista – São Paulo – SP 
CEP: 01311-100 
 
Em fevereiro de 2021, atendendo a novas solicitações do regulador, os sócios 
decidiram alterar a constituição societária da empresa, por meio das seguintes 
alterações: 
 
O sócio RAFAEL FERNANDES PIVA possuidor de 334 (trezentas e trinta e 
quatro) quotas, totalmente integralizadas, de valor nominal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, livres e desembaraçadas de qualquer ônus cede e transfere como de fato 
cedido e transferido 267 (duzentas e sessenta e sete quotas) no valor nominal de R$ 
267,00 (duzentos e sessenta e sete reais) para o sócio FELIPE TURBUK 
GARRÁN. 
 
O sócio WILSON NASCIMENTO DE FREITAS possuidor de 334 (trezentas e 
trinta e quatro) quotas, totalmente integralizadas, de valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, livres e desembaraçadas de qualquer ônus cede e transfere como de 
fato cedido e transferido 187 (cento e oitenta e sete quotas) no valor nominal de R$ 
187,00 (cento e oitenta e sete reais) para o sócio FELIPE TURBUK GARRÁN. 
 
O sócio WILSON NASCIMENTO DE FREITAS possuidor de 334 (trezentas e 
trinta e quatro) quotas, totalmente integralizadas, de valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, livres e desembaraçadas de qualquer ônus cede e transfere como de 
fato cedido e transferido 40 (quarenta quotas) no valor nominal de R$ 40,00 
(quarenta reais) para SIMONE MATIOLI RENZO, brasileira, natural de São Paulo 
estado de São Paulo, divorciada, contadora, portadora do CPF nº174.207.808-70, 
documento de identidade 21.611.534, órgão expedidor SSP/SP, residente à Rua 
José Ramon Urtiza, 209 – Bloco B Ap. 81 - CEP 05717-270 - Vila Andrade – São 
Paulo– SP. 
 
O sócio WILSON NASCIMENTO DE FREITAS possuidor de 334 (trezentas e 
trinta e quatro) quotas, totalmente integralizadas, de valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, livres e desembaraçadas de qualquer ônus cede e transfere como de 
fato cedido e transferido 40 (quarenta quotas) no valor nominal de R$ 40,00 
(quarenta reais) para EDUARDO DOMINGUES TAVARES, brasileiro, natural de 
São Paulo estado de São Paulo, casado em regime de comunhão parcial de bens, 
jornalista, portador do CPF 337.635.668-80, documento de identidade 42.141.197-
1, órgão expedidor SSP/SP, residente à Rua Henrique Chaves, 291, Ap 81-B - CEP 
05372-050 - Jardim Ester. 

 
Diante dessa alteração, o capital social da AiPlan passou a ter a seguinte redação: 
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O Capital Social será de R$ 1.002,00 (um mil e dois reais), totalmente integralizado 
em moeda corrente do País, no ato da assinatura do presente contrato, dividido em 
1.002 
(um mil e duas) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, assim 
distribuídas entre os sócios: 
 

SÓCIOS Nº 
QUOTAS 

VALOR 
R$ 

FELIPE TURBUK GARRAN 788 788,00 
RAFAEL FERNANDES PIVA 67 67,00 
WILSON NASCIMENTO DE 
FREITAS 67 67,00 

EDUARDO DOMINGUES 
TAVARES 40 40,00 

SIMONE MATIOLI RENZO 40 40,00 
TOTAL 1.002 1.002,00 

 
 

b. escopo das atividades 

A Aiplan prestará exclusivamente os serviços de gestão discricionária de carteiras. 
Os tipos de produtos geridos são fundos de investimento e carteiras administradas. 
 
Os tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão são de diversas 
classes de ativos, tais como ações, títulos públicos e privados e cotas de fundos de 
investimento. 
 

  

c. recursos humanos e computacionais 

Para atender às exigências do regulador a AiPlan reformulou a configuração de seus 

recursos humanos. 

Os sócios Rafael Piva e Wilson Freitas não mais desempenharão atividades na 

AiPlan. Para exercer a função de Diretora de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, 

Diretora de Compliance e Diretora de Riscos, foi contratada Mirian Cristina Vieira 

Otoni, que atuará como diretora estatutária.  

  

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos 

Não houve mudanças significativas nas regras, políticas, procedimentos e controles 

internos.  
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3. Recursos humanos2    

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes 

informações:  

  

a. número de sócios 

Em sua configuração atual, a AiPlan conta com cinco (05) sócios, conforme descrito 

na tabela a seguir.  

SÓCIOS Nº 
QUOTAS 

VALOR 
R$ 

FELIPE TURBUK GARRAN 788 788,00 
RAFAEL FERNANDES PIVA 67 67,00 
WILSON NASCIMENTO DE 
FREITAS 67 67,00 

EDUARDO DOMINGUES 
TAVARES 40 40,00 

SIMONE MATIOLI RENZO 40 40,00 
TOTAL 1.002 1.002,00 

 

  

b. número de empregados 

Atualmente, a AiPlan conta com 06 profissionais contratado, envolvidos nas 

atividades da empresa: 

- Mirian Otoni – Diretora estatutária responsável pelas áreas de PLD, Compliance e 

Risco 

- Felipe Carvalho Martins – analista de Risco e Compliance, prestando assistência a 

Mirian Cristina Vieira Otoni. 

- Amanda Di Traglia – profissional que atuará como assistente da área de consultoria 

de valores mobiliários 

- Mateus Augusto Silva Feres Castro – profissional que atuará como assistente da 

área de consultoria de valores mobiliários 

- Mário Del Ferro Caieiro – Profissional que atuará como assistente da área de 

consultoria de valores mobiliários 

  

 
2 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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- Daniel de Souza Silva – profissional que atuará como designer, responsável pelo 

front-office do site da AiPlan, bem como encarregado de produzir as peças de 

marketing e editar os vídeos educativos eventualmente divulgados pela AiPlan. 

c. número de terceirizados 

Atualmente, a AiPlan conta com dois (02) terceirizados, conforme descrito a seguir: 

- Sr. Claudio Juchem – Consultor Tributário 

- Sr. Antonio Lanzana – Consultor Econômico 

  

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 

d lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como 

administradores de carteiras de valores mobiliários e que atuem 

exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa 

•  Alínea d com redação dada pela Instrução CVM nº 593, de 17 de novembro 
de 2017. 

 

Em sua configuração atual, a AiPlan possui apenas um (01) sócio registrado junto à 

CVM como administrador de carteiras de valores mobiliários, e que atuará de fato 

na empresa: 

- o sr. Felipe Turbuk Garrán – CPF nº 178.493.678-80 

  

4. Auditores   

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

a. nome empresarial 

Não foram contratados auditores independentes pelo fato de a empresa não estar 

ainda operante. 
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b. data de contratação dos serviços  

Não foram contratados auditores independentes pelo fato de a empresa não estar 

ainda operante. 

  

c. descrição dos serviços contratados 

Não foram contratados auditores independentes pelo fato de a empresa não estar 

ainda operante. 

  

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 AiPlan está em fase de pré-operacional, e suas despesas são totalmente financiadas 
pelos sócios investidores. A receita da AiPlan em decorrência de bases fixas será 
suficiente para cobrir os custos e os investimentos da gestora com a atividade de 
administração de carteira de valores mobiliários.  

FA  

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) 

O patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos 
financeiros sob administração, mas menos do que R$ 300.000,00 (R$ 200.000,00). 

FA  

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

Instrução3  

A apresentação das demonstrações financeiras e do relatório de que trata o parágrafo 

5º do artigo 1º desta Instrução é facultativa para a categoria de Gestor, portanto, não 

será apresentada neste formulário.  

 FG 

6. Escopo das atividades   

 
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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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 AiPlan é uma gestora de recursos que oferece serviços de gestão discricionária 
que está solicitando credenciamento como administradora de carteira de valores 
mobiliários junto à CVM.  
 
A gestão de recursos é desenvolvida tendo como base valores como disciplina e 
transparência. Todas as decisões são calcadas em um rigoroso processo tecnicamente 
embasado, auxiliado por ferramentas quantitativas, de inteligência artificial e 
sistemas para dimensionamento e gerenciamento de riscos. 
 
A AiPlan oferecerá também a seus clientes serviços de consultoria de valores 
mobiliários e planejamento patrimonial, sendo o principal enfoque desses a 
composição de carteiras de investimentos adequadas ao perfil de risco, horizonte de 
tempo e necessidades de liquidez dos clientes.  

  

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.) 

A AiPlan fará a gestão dos seguintes produtos: carteiras administradas, clubes de 

investimento e fundos de investimento. Não haverá gestão de FIPs, FIIs, FIDCs e 

Fundos de Índices.  

  

c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão 

Atualmente, a AiPlan não está operacional, por estar em processo de 
credenciamento, mas pretende exercer a atividade de gestão de carteiras 
administradas e fundos de investimento. As carteiras administradas e fundos de 
investimento investirão em diversos tipos de ativos: ações, opções, ETFs, cotas de 
FI, cotas de FIC, cotas de FII, contratos futuros, contratos de swap, títulos públicos 
via Tesouro Direto e títulos de crédito privado. Além disso, as carteiras poderão 
conter essas mesmas classes de ativos negociados no exterior. 

  

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

administrador ou gestor 

A AiPlan não atuará na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja 

administradora ou gestora.  
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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  

Além da atividade de gestão de carteiras administradas e fundos de investimento, a 
AiPlan pretende também realizar as atividades de planejamento financeiro e 
consultoria de valores mobiliários para seus clientes. Essas atividades são 
complementares e sinérgicas à gestão das carteiras dos clientes, uma vez que trazem 
informações relevantes sobre as características essenciais dos produtos que vão 
compor as carteiras individualmente.  
 
O modelo de remuneração da empresa é por meio de taxa de administração sobre a 
alocação do capital do cliente. A Aiplan não recebe nenhuma contrapartida na forma 
de rebate de outros gestores ou quaisquer prestadores de serviço, o que poderia 
incentivar a alocação de capital em produtos menos adequados às características do 
investidor. Dessa forma, não há conflitos de interesse entre os serviços de 
planejamento patrimonial e alocação dos recursos dos clientes da Aiplan. 
 
A AiPlan reconhece haver interesses conflitantes entre as atividades de gestão de 
recursos de terceiros e a de consultoria de valores mobiliários, já que, visando 
aumentar o patrimônio sob gestão, os consultores poderiam incentivar os clientes a 
alocar capital nas carteiras administradas e fundos de investimento geridos pela 
empresa.  
 
Assim sendo, a AiPlan destaca, em primeiro lugar, que as atividades de gestão de 
recursos de terceiros e de consultoria de valores mobiliários serão segregadas 
fisicamente, e os sistemas de pastas e armazenamento, tanto em nuvem quanto 
físicos, e os computadores e impressoras usados por cada área serão exclusivos, 
sendo vedado o acesso compartilhado a esses equipamentos. 
 
Lembramos também que a atuação da AiPlan sempre será pautada pela relação de 
fidúcia e lealdade aos seus clientes, motivo pelo qual irá sempre alertar, previamente, 
sobre potenciais conflitos de interesses que venham eventualmente a ser verificados 
caso a caso, nos termos do item 15 do Ofício-Circular nº 1022015/CVM/SIN.  
 
 

  

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 Aiplan é uma empresa independente não sendo controlada, coligada ou 
controladora de qualquer outra organização. Contudo seus sócios possuem outros 
empreendimentos, documentados e detalhados abaixo: 
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Três dos sócios da AiPlan são também sócios da plataforma de ensino à distância 
Mundo Financeiro (2G Treinamento Empresarial), especializada em cursos 
preparatórios para certificações do mercado financeiro:  
 
- Sr. Felipe Garrán – sócio controlador da Mundo Financeiro, com 88% de 
participação. 
- Sr. Eduardo Tavares – sócio da Mundo Financeiro, com 5% de participação. 
- Sra. Simone Renzo – sócia da Mundo Financeiro, com 5% de participação. 
 
 
Os sócios da AiPlan entendem que não há potenciais conflitos de interesses entre as 
duas instituições, dado que o Mundo Financeiro não faz recomendações de 
aplicações financeiras, nem análise de títulos e valores mobiliários. A missão do 
Mundo Financeiro é capacitar profissionais do mercado financeiro, de modo geral, 
para exercerem as suas tarefas com qualidade técnica e ética profissional. Além disso 
Felipe possui uma participação minoritária na empresa SPAX Eventos que trabalha 
com locação de espaço físico para treinamento e escritórios. Como são negócios de 
natureza muito distinta, não identificamos qualquer conflito de interesses oriundo 
dessa relação. 
 
Rafael Fernandes Piva, outro dos sócios, possui a empresa Piva e Massa 
Treinamento LTDA. Essa é empresa é um veículo legal para recebimento de valores 
pela prestação do serviço de aulas de finanças a FIA Business School e Mundo 
Financeiro em contrapartida à emissão de nota fiscal do serviço prestado. Não 
identificamos qualquer conflito de interesses oriundo dessa relação. 

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos4 e carteiras administradas 

geridos pela empresa, fornecendo as seguintes informações: 

 

A Aiplan terá como clientes dois perfis diferenciados: 
 
A. clientes de alta renda com patrimônio sólido formado que serão investidores 
em carteiras administradas e wealth management 
B. clientes com superávit econômico, no começo de carreira, que pretendem 
investir sistematicamente com base em consultoria qualificada. 
 
 A empresa não se encontra operacional neste momento, passando por processo de 
credenciamento junto ao regulador. Por essa razão não há os quantitativos 
requisitados no item 6.3 do formulário de referência modelo. 

FA  

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras 

destinados a investidores qualificados e não qualificados) 

FA  

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



 
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares – Centro – Rio de Janeiro - RJ – CEP: 20050-901 – Brasil 
Tel.: (21) 3554-8686 - www.cvm.gov.br   

 
INSTRUÇÃO CVM Nº 558, DE 26 DE MARÇO DE 2015                                                                                                         
12 
 

 A empresa não se encontra operacional neste momento, passando por processo de 

credenciamento junto ao regulador. Por essa razão não há os quantitativos 

requisitados no item 6.3 do formulário de referência modelo. 

b. número de investidores, dividido por: 

 A empresa não se encontra operacional neste momento, passando por processo de 

credenciamento junto ao regulador. Por essa razão não há os quantitativos 

requisitados no item 6.3 do formulário de referência modelo. 

FA  

i. pessoas naturais FA  

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) FA  

iii. instituições financeiras FA  

iv. entidades abertas de previdência complementar FA  

v. entidades fechadas de previdência complementar FA  

vi. regimes próprios de previdência social FA  

vii. seguradoras FA  

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil FA  

ix. clubes de investimento FA  

x. fundos de investimento  FA  

xi. investidores não residentes FA  

xii. outros (especificar) FA  

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

carteiras destinados a investidores qualificados e não qualificados)  

 A empresa não se encontra operacional neste momento, passando por processo de 

credenciamento junto ao regulador. Por essa razão não há os quantitativos 

requisitados no item 6.3 do formulário de referência modelo. 
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d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no 

exterior 

 A empresa não se encontra operacional neste momento, passando por processo de 

credenciamento junto ao regulador. Por essa razão não há os quantitativos 

requisitados no item 6.3 do formulário de referência modelo. 

  

e. recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores 

clientes (não é necessário identificar os nomes) 

 A empresa não se encontra operacional neste momento, passando por processo de 

credenciamento junto ao regulador. Por essa razão não há os quantitativos 

requisitados no item 6.3 do formulário de referência modelo. 

FA  

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: 

 A empresa não se encontra operacional neste momento, passando por processo de 

credenciamento junto ao regulador. Por essa razão não há os quantitativos 

requisitados no item 6.3 do formulário de referência modelo. 

FA  

i. pessoas naturais FA  

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) FA  

iii. instituições financeiras FA  

iv. entidades abertas de previdência complementar FA  

v. entidades fechadas de previdência complementar FA  

vi. regimes próprios de previdência social FA  

vii. seguradoras FA  

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil FA  

ix. clubes de investimento FA  

x. fundos de investimento FA  
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xi. investidores não residentes FA  

xii. outros (especificar) FA  

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre: 

A empresa não se encontra operacional neste momento, passando por processo de 
credenciamento junto ao regulador. Por essa razão, não há os quantitativos 
requisitados no item 6.4 do formulário de referência modelo.  

FA  

a. ações FA  

b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas 

não financeiras 

FA  

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras FA  

d. cotas de fundos de investimento em ações FA  

e. cotas de fundos de investimento em participações FA  

f. cotas de fundos de investimento imobiliário FA  

g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios FA  

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa FA  

i. cotas de outros fundos de investimento FA  

j. derivativos (valor de mercado) FA  

k. outros valores mobiliários FA  

l. títulos públicos FA  

m. outros ativos FA  

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

mobiliários nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária 

 FG 
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A descrição do perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários 

nas quais o administrador exerce atividades de administração fiduciária é facultativa 

à atividade de Gestão de Recursos de Terceiros e não será descrita neste formulário.  

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

Não há outras informações que a AiPlan Gestora julgue relevante.  

  

7. Grupo econômico   

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

a. controladores diretos e indiretos 

A AiPlan Gestora é controlada diretamente pelos sócios da empresa, os senhores 
Felipe Garrán, Rafael Piva, Wilson Freitas, Eduardo Tavares e Simone Renzo. Não 
há controladores indiretos.  

  

b. controladas e coligadas 

Não há empresas controladas, nem tampouco coligadas à AiPlan.  

  

c. participações da empresa em sociedades do grupo  

Não há participação da AiPlan em sociedades do grupo. 

  

d. participações de sociedades do grupo na empresa  

Não há participações de sociedades do grupo na AiPlan. 

  

e. sociedades sob controle comum 

O senhor Felipe Turbuk Garrán é sócio controlador da supracitada Mundo 

Financeiro, plataforma de ensino à distância especializada em cursos preparatórios 

para certificações do mercado financeiro, com 88% de participação. O sr. Eduardo 

Tavares e a sra. Simone Renzo são sócios da supracitada Mundo Financeiro, com 

5% de participação cada. 

  

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. 
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A inserção de organograma do grupo econômico em que se insere a AiPlan não se 

aplica, já que a empresa não faz parte de nenhum grupo econômico, não havendo 

empresas controladoras nem controladas.  

8. Estrutura operacional e administrativa5   

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 estrutura de departamentos técnicos da AiPlan encontra-se disposta da seguinte 

forma: 

Departamento de Gestão de carteiras de clientes e negociação de ativos 
 
Essa área é responsável pela gestão das carteiras administradas, incluindo elaborar e 
revisar as estratégias de investimentos e supervisionar as operações automatizadas, 
bem como executar as ordens de negociação dos ativos que integrarão as carteiras 
dos veículos de investimento.  
 
Ela está sob a coordenação do Sr. Felipe Garrán, responsável pela administração de 
carteiras de valores mobiliários perante a CVM. A área conta ainda com uma 
profissional de gestão, Simone Renzo, que auxiliará o sr. Garrán dando suporte à 
tomada de decisões de investimento, por meio de análises de oportunidades nas 
classes de ativos que comporão as carteiras de investimentos.  
 
Riscos, controles internos e compliance:  
 
Essa área responde pelo cumprimento das regras estabelecidas pela legislação em 
vigor e pelo órgão regulador, além de criar e implementar os mecanismos de 
controles internos exigidos pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários e pela 
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 
(ABIMA). A área também responde pelos controles de risco operacional, 
supervisionando a gestão, de acordo com as diretrizes de risco. 
 
A área é comandada pela sra. Mirian Otoni, Diretora de Compliance e Gestão de 
Riscos, que contará com o auxílio do profissional Felipe Martins. 
  
Área Administrativa e Financeira 
 

  

 
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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Essa área é responsável pelos controles financeiros internos, planejamento 
estratégico, gestão de pessoas, contratação de fornecedores e demais processos 
administrativos. Está sob a gestão do Sr. Felipe Garrán.  

 

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são 

realizadas suas reuniões e a forma como são registradas suas decisões 

A equipe de Gestão realizará, mensalmente, reuniões de seu Comitê de Alocação, 
composto do sr. Felipe Garrán, da Sra. Simone Renzo e do Sr. Felipe Martins, para 
avaliar a eficiência da alocação de ativos. As decisões tomadas serão registradas em 
ata.  
 
A equipe de Compliance e Gestão de Riscos realizará, quinzenalmente, reuniões de 
seu Comitê de Monitoramento. Nessas reuniões, das quais participarão a sra. Mirian 
Otoni e o sr. Felipe Garrán, serão feitas avaliações dos sistemas de controles internos 
e da adequação do nível de risco dos veículos de investimento geridos pela AiPlan. 
Além disso, trimestralmente, o comitê se reunirá para monitorar a eficiência dos 
controles internos visando a prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro. Todas as 
decisões serão registradas em ata, tanto para as reuniões quinzenais, quanto para as 
trimestrais.  
 
Poderão participar das reuniões do Comitê de Alocação e do Comitê de 
Monitoramento os demais sócios da AiPlan Gestora, quanto colaboradores ligados 
às áreas de Gestão de Recursos de Terceiros, Compliance e Gestão de Riscos, para 
contribuírem com as discussões.  
 

 

  

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

individuais 

Os diretores têm poderes para, observados os termos do contrato social da AiPlan 
Gestora, praticar todos os atos necessários ou convenientes à administração da 
sociedade, inclusive: 
 
a. Administrar, orientar e dirigir os negócios sociais; 
b. Contratar e dispensar empregados da sociedade; 
c. Abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, bem como emitir, endossar, 
aceitar e descontar cheques e títulos de crédito, em operações ligadas às finalidades 
sociais; 
d. Negociar e celebrar contratos, bem como assinar quaisquer outros documentos 
em nome da sociedade, tudo em operações relacionadas às finalidades sociais; 
e. Representar a sociedade, em Juízo ou fora dele, perante quaisquer pessoas, 
naturais ou jurídicas, de direito público ou privado, inclusive perante repartições 
públicas federais, estaduais e municipais, suas autarquias e empresas públicas; 
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f. Adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis em operações relacionadas às 
finalidades sociais; e  
g. Representar a sociedade nas assembleias gerais, reuniões ou assembleias de 
sócios e/ou qualquer outro tipo de reunião ou ato inerentes a sociedades em cujo 
capital social a Sociedade detenha participação, inclusive no que diz respeito ao 
exercício do direito de voto pela sociedade.  
 
Não há atribuições específicas descritas no contrato social da AiPlan Gestora em 
relação aos diretores, além das atribuições pelas responsabilidades de (i) 
administração de carteiras; (ii) implementação e cumprimento de regras, políticas, 
procedimentos e controles internos; e (iii) e gestão de risco; nos termos da 
Instrução CVM 558/2015 e conforme descrito no item 8.3 abaixo. 
 
No mais, as atribuições são as acima referidas, pelas quais os diretores terão 
poderes e exercerão os deveres na administração, nos negócios e assuntos da 
AiPlan Gestora, e conforme possam ser delegados a eles, periodicamente, pelos 
acionistas da sociedade. 
 

 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da 

empresa, desde que compatível com as informações apresentadas no item 8.1 

 

A AiPlan Gestora não deseja inserir organograma da estrutura administrativa da 
empresa. 

  

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   
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g. prazo do mandato   

h. outros cargos ou funções exercidos na empresa 

 
Dados do 
Diretor 

Administração 
de Carteiras 

Implementação e 
cumprimento de 
regras, políticas, 
procedimentos e 

controles internos 

Gestão de Risco 

Nome Felipe Garrán Mirian Otoni Mirian Otoni 
Idade 46 anos 46 anos 46 anos 

Profissão Administrador 
de empresas 

Administradora de 
risco 

Administradora 
de risco 

CPF 178.493.678-20 182.717.508-79 182.717.508-79 
Cargo 

Ocupado 
Sócio e Diretor 
de Gestão de 
recursos de 

terceiros 

Diretor de 
Compliance e 

Gestão de Riscos 

Diretor de 
Compliance e 

Gestão de Riscos 

Data da 
posse 

26/02/2020 01/03/2021 01/03/2021 

Prazo do 
mandato 

26/02/2022 26/02/2022 26/02/2022 

Outros 
cargos ou 
funções 

exercidos 
na 

empresa 

Administrador Responsável pelos 
procedimentos de 

prevenção e 
combate à lavagem 

de dinheiro e ao 
financiamento do 

terrorismo 

Responsável 
pelos 

procedimentos 
de prevenção e 

combate à 
lavagem de 

dinheiro e ao 
financiamento do 

terrorismo 
 

  

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   

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, 

indicando: 

  

• nome da empresa   
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• cargo e funções inerentes ao cargo    

• atividade principal da empresa na qual tais experiências 

ocorreram 

  

• datas de entrada e saída do cargo 

 

Felipe Garrán 
 

i.Cursos concluídos:  
• Graduação em Administração de Empresas – FEA-USP 
• Mestrado em Administração de Empresas (Finanças) – FEA-USP 
• Doutorado em Administração de Empresas (Finanças) – FEA-USP 

 
ii.Aprovação em exame de certificação profissional: 

• Aprovado no exame da Certificação de Gestores Anbima (CGA) em 
abril de 2014 (mês de emissão do certificado). 

 
 

iii.Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos: 
 

• Nome da Empresa: Mundo Financeiro 
• Cargo e funções inerentes ao cargo: sócio-fundador e gestor responsável 

pelas áreas administrativa e educacional.  
• Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram – 

educação, treinamento e capacitação profissional em Finanças.  
• Datas de entrada e saída do cargo – Está no Mundo Financeiro desde a sua 

constituição, em 2017. 
 
 

• Nome da Empresa: Fundação Instituto de Administração 
• Cargo e funções inerentes ao cargo: professor de finanças e coordenador 

adjunto de cursos de pós-graduação.  
• Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram – 

educação, treinamento e capacitação profissional em Finanças.  
• Datas de entrada e saída do cargo – Entrada no cargo em fevereiro de 2007, 

permanece no cargo até o momento presente.  

 

  

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de 

regras, políticas, procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer: 
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a. currículo, contendo as seguintes informações:   

i. cursos concluídos;   

ii. aprovação em exame de certificação profissional 

ii   aprovação em exame de certificação profissional (opcional) 

•  Item 8.5.a.ii com redação dada  pela Instrução CVM nº 
593, de 17 de novembro de 2017. 

  

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 

Mirian Otoni 

iv.Cursos concluídos:  
• Graduação em Economia – Fundação Armando Álvares Penteado 

(FAAP) 
• Pós-graduação em Produtos Financeiros e Gestão de Riscos – 

Fundação Instituto de Administração (FIA) 
 
 

v.Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos: 
 

• Nome da Empresa: Otoni Projetos e Gestão de Riscos 
• Cargo e funções inerentes ao cargo: Proprietária e consultora técnica 
• Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram – 

prestação de serviços em consultoria técnica à prevenção e combate em 
riscos de fraude, contra lavagem de dinheiro e anticorrupção.  

• Datas de entrada e saída do cargo – Está na consultoria desde a sua 
fundação, em 2012. 
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8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a 

mesma pessoa indicada no item anterior, fornecer: 

A diretora responsável pela gestão de risco é a sra Mirian Otoni, cujas informações 

profissionais foram apresentadas no item anterior. Ela será auxiliada pelo 

profissional Felipe Martins.  

FA  

a. currículo, contendo as seguintes informações: FA  

i. cursos concluídos; FA  

ii. aprovação em exame de certificação profissional FA  

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, 

indicando: 

FA  

• nome da empresa FA  

• cargo e funções inerentes ao cargo  FA  

• atividade principal da empresa na qual tais experiências 

ocorreram 

FA  

• datas de entrada e saída do cargo FA  

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 AiPlan não realizará distribuição de cotas de fundos de investimento.  

  

a. currículo, contendo as seguintes informações:   

i. cursos concluídos;   

ii. aprovação em exame de certificação profissional   

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, 

indicando: 
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• nome da empresa   

• cargo e funções inerentes ao cargo    

• atividade principal da empresa na qual tais experiências 

ocorreram 

  

• datas de entrada e saída do cargo   

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

incluindo: 
FA  

a. quantidade de profissionais 

A atividade de gestão de recursos contará, inicialmente, com três profissionais. O 

Diretor de Gestão de Recursos de Terceiros, sr. Felipe Garrán, responsável pela 

gestão de carteiras, contando com o suporte da sócia Simone Renzo Milanes, que 

atuará como gerente de investimentos no apoio à área de gestão, e de um analista de 

investimentos, o senhor Mário Del Ferro Caieiro. 

FA  

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

• Responsabilidade pelo processo de composição das carteiras administradas 
e fundos de investimento. 

• Responsabilidade pelo desempenho da carteira e acompanhamento do 
mercado em todos os seus aspectos, tendo como objetivo antecipar 
movimentações para aproveitar novas oportunidades e defender as 
carteiras.  

• Execução de ordens de compra e venda de títulos e valores mobiliários de 
diversas classes para as carteiras administradas e fundos de investimento. 

 
O responsável pela gestão, Felipe Turbuk Garrán, é credenciado como 
administrador de carteiras de valores mobiliários junto à CVM. Ele está incumbido 
de buscar a melhor alocação para as carteiras, utilizando-se de expertise 
operacional e de estratégias cujo embasamento teórico são a Teoria Moderna do 
Portfolio, além de ferramentas de asset allocation como o modelo de Black-
Litterman.  
 
As estratégias de investimento são definidas e revisadas com base no processo de 
análise dos investimentos, realizada pelo Sr. Felipe Garrán, contando com o auxílio 
da senhora Simone Renzo. Os ajustes de cada carteira são realizados tendo como 
base cálculos realizados frequentemente, levando em conta os critérios de 
eficiência operacional (baixo custo) e tributária.  

FA  
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O monitoramento e operação das carteiras de investimentos dos clientes é feito 
pelo Sr. Felipe Garrán. 
 

 

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

Para execução e registros de ordens de aplicações e resgates nas carteiras 
administradas e/ou fundos de investimentos serão usadas as plataformas dos 
distribuidores parceiros com as quais a AiPlan possui contrato de parceria para 
distribuição dos ativos. 
 
Para gerenciamento das posições e do risco das carteiras se utiliza a plataforma 
Comdinheiro, contratada para gerenciamento das posições e do risco das carteiras. 
Essa ferramenta possibilita o controle de enquadramento dos ativos e classes de 
ativos em cada carteira bem como a gestão de tesouraria (caixa) das carteiras. 
 
As ordens por classes de ativos são colocadas na própria plataforma do parceiro e 
são executadas. Diariamente todas as ordens executadas são atualizadas no sistema 
gerencial da AiPlan.!

FA  

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 área responsável para a verificação do permanente atendimento às normas legais 

e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados 

pelos terceiros contratados contará com a sra. Mirian Cristina Vieira Otoni, auxiliada 

pelo profissional Felipe Carvalho Martins. 

  

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

A verificação do permanente atendimento às normas legais e regulamentares 
aplicáveis à atividade e a fiscalização dos serviços prestados pelos terceiros 
contratados é realizada pela Diretora de Compliance, Sra. Mirian Otoni. Ela também 
é a responsável pela elaboração do Código de Ética e das demais políticas da AiPlan, 
bem como pela verificação do cumprimento de tais normas.  
 
A Diretora de Compliance, Sra. Mirian Otoni realizará anualmente a revisão das 
regras e procedimentos, bem como a verificação da adequação das atividades do dia-
a-dia a regras e normas internas e externas (leis, circulares BACEN, instruções 
CVM, e demais regulamentações) vigentes, relacionadas à atividade de gestão de 
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carteiras de valores mobiliários. O acompanhamento das regras, políticas e normas, 
bem como da adequação das atividades cotidianas a elas, será realizado tendo em 
vista os princípios de profissionalismo e ética profissional. 
 
Os sócios, colaboradores e os eventuais futuros colaboradores serão treinados 
anualmente para atualizar seus conhecimentos e práticas visando a prevenção e 
combate os crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, tal 
como previsto na Lei 9.613/98 e na Circular BACEN 3.461/09. 
 
Todos esses procedimentos visam mitigar os riscos de acordo com a natureza, 
complexidade e o risco das operações realizadas pela AiPlan. Eles também 
objetivam a disseminação de uma cultura de controles internos, de tal forma a 
garantir o cumprimento da ICVM nº 558/2015. 
 
Em suas atividades, o Departamento de Compliance foca essencialmente nas 
questões Regulatórias da CVM, de Prevenção e Combate à Lavagem (‘PLD”) e de 
Anticorrupção. Na esfera regulatória da CVM, o Departamento de Compliance 
atua na implementação contínua de políticas e procedimentos internos aos 
colaboradores seguindo normas legais e regulamentares.  
 
No que se refere à PLD, a despeito das atribuições ao administrador fiduciário, o 
Departamento de Compliance atua em procedimentos de background checking, 
“Conheça Seu Cliente” e no monitoramento de eventuais transações suspeitas que 
possam ferir regras de prevenção à lavagem de dinheiro. 
 
Quanto à Lei Anticorrupção, os colaboradores devem reportar ao Departamento de 
Compliance eventuais reuniões com agentes públicos que venham a participar.  
 
Adicionalmente, a AiPlan trabalha atualmente na criação de um canal interno de 
denúncia anônima.  
 
Para maiores informações a respeito das atividades desenvolvidas pelo 
Departamento de Compliance, consulte os manuais de Compliance, Práticas de 
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Anticorrupção disponibilizados ao 
longo do processo de credenciamento da instituição. 
 

 

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

 

A Aiplan estará diretamente conectada à plataforma de multi-family offices da 
administradora de recursos BTG Pactual. O sistema de informação para registro 
de operações de ativos usado, e também para monitoramento de compliance, 
será o fornecido pela estrutura do BTG Pactual.!
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As rotinas e procedimentos estão descritas no item “b”acima. !
 

 

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

pelo setor 

Destacamos que a Sra. Mirian Otoni, Diretora de Compliance atuará com plena 
independência para tomar decisões sobre questões de compliance, sendo ela a 
única responsável pela gestão dessa área. 
 
A sra. Mirian Otoni é diretora estatutária da AiPlan e não estará subordinada à 
diretoria de gestão de recursos de terceiros. Dessa forma, suas atividades 
relacionadas ao compliance, aos controles internos e à gestão de risco podem se 
manter independentes.  
 
O profissional Felipe Martins será diretamente subordinado à diretora estatutária 
Mirian Otoni, garantindo a independência das atividades prestadas por ele.  

  

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, 

incluindo:  

FA  

a. quantidade de profissionais 

A área de gestão de riscos conta com dois profissionais: a Diretora Responsável pela 

Gestão de Riscos, sra. Mirian Otoni, e o profissional Felipe Martins. 

FA  

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

A responsável pela Política e Metodologia de Gestão de Riscos (“Política”) é a sra. 

Mirian Otoni, Diretora de Risco e Compliance da AiPlan, a quem caberá: 

a) verificar o cumprimento da Política de Gestão de Risco;  
b) enviar relatório da exposição ao risco dos fundos para o Diretor de Gestão; e  
c) supervisionar diligentemente, se houver, terceiro contratado para mensurar os 
riscos inerentes dos fundos geridos pela AiPlan.  
 
O monitoramento dos Fundos será realizado diariamente, pela sra. Mirian, com o 
auxílio do profissional Felipe Martins, para avaliar operações que possam afetar 
significativamente as posições. Os profissionais receberão as informações sobre o 
nível de risco a que os Fundos e carteiras administradas estão expostos, podendo, 
dentro dos limites da política de investimentos de cada Fundo, alterar suas posições 
de acordos com os objetivos de retorno.  
 

FA  
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Adicionalmente aos limites estabelecidos na política de investimento dos fundos, 
temos os limites legais, definidos em regulamentação específica que também são 
monitorados pela equipe de risco e pelo próprio administrador dos Fundos, de 
forma que, qualquer evento que seja identificado é regularizado respeitando sempre 
os prazos estabelecidos pela regulamentação aplicável.  
 
A Diretora de Risco e Compliance exerce sua função de forma independente, 
sendo responsável pelo monitoramento, mensuração e ajustes dos riscos dos 
Fundos geridos pela AiPlan, sendo de prerrogativa da Diretora de Risco e 
Compliance a decisão final sobre ajustes no controle de risco. Não existe qualquer 
subordinação à área de gestão de carteiras. Caso ocorra desenquadramento, a 
Diretora de Risco e Compliance comunica o o Sr. Felipe Garrán, Diretor 
Responsável pela Gestão de Recursos, para tomar todas as providências 
necessárias para ajustar a exposição, com base na política de investimento de cada 
Fundo.  

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

Todos os dados e informações de cliente e suas carteiras são armazenados em nuvem. 

Os arquivos gerais, contendo contratos de prestação de serviços, notas de corretagem 

e todos os demais tipos de comprovantes de operações estão armazenados em uma 

conta profissional do serviço de armazenamento Dropbox (dropbox.com). 

Os serviços de gerenciamento de carteiras, incluindo suas composições por classes 

de ativos e ativos específicos são armazenados em nuvem por meio da plataforma 

Comdinheiro, contratada em prazo inicial de seis meses na sua modalidade 

profissional com o módulo de gestão de carteiras administradas e fundos de 

investimento. 

FA  

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

pelo setor 

A sra. Mirian Otoni é diretora estatutária da AiPlan e não estará subordinada à 
diretoria de gestão de recursos de terceiros. Dessa forma, suas atividades 
relacionadas ao compliance, aos controles internos e à gestão de risco podem se 
manter independentes.  
 
O profissional Felipe Martins será diretamente subordinado à diretora estatutária 
Mirian Otoni, garantindo a independência das atividades desempenhadas por ele.  

FA  

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: 

 FG 
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a. quantidade de profissionais  FG 

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

c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência 

na atividade 

 FG 

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

fundos de investimento, incluindo: 

A AiPlan não realizará a atividade de distribuição de cotas de fundos de 

investimento.  

  

a. quantidade de profissionais   

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes   

c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de 

cotas 

  

d. infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos 

equipamentos e serviços utilizados na distribuição 

  

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

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

A AiPlan entende que não há informações adicionais que sejam relevantes e devam 

ser divulgadas.  

  

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 

Os serviços prestados pelo AiPlan terão uma taxa única de administração, de 
acordo com o total investido pelo cliente. A partir de 2 milhão de reais, a taxa é de 
0,3% a.a; a partir de 500 mil reais, de 0,4% a.a e abaixo de 500 mil, de 0,5% a.a. A 
taxa será cobrada no 5º dia útil de cada mês ou quando um resgate for efetuado, 
sendo ajustada diariamente, de acordo com as posições do cliente. Os fundos da 
AiPlan não terão cobrança de nenhuma outra taxa 
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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: 

Entendemos que esse item não se aplica à situação atual da AiPlan, por tratar-se de 

uma empresa ainda em fase de registro como administradora de carteiras de valores 

mobiliários.  

  

a. taxas com bases fixas   

b. taxas de performance FA  

c. taxas de ingresso FA  

d. taxas de saída FA  

e. outras taxas FA  

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

A Remuneração Consultoria será calculada pela AiPlan, conforme os critérios 
descritos acima, com base no preço dos Valores Mobiliários marcados a mercado, 
sendo o referido valor informado à corretora para débito da conta do Cliente, de 
modo que os valores apurados sejam transferidos pela Corretora à Contratada, após 
a dedução dos tributos incidentes. 
 
Em caso de impossibilidade de cobrança e pagamento da Remuneração por meio 
do mecanismo previsto no Parágrafo anterior, será facultado à AiPlan cobrar a 
Remuneração diretamente do Cliente, inclusive via boleto bancário ou por qualquer 
outra forma que julgar oportuna e conveniente. 
 
Fica desde já estabelecido que todas as despesas relativas aos serviços de (i) 
custódia e liquidação financeira dos Valores Mobiliários adquiridos pelo Cliente e 
(ii) registro e alocação de ordens de compra e venda de Valores Mobiliários 
deverão ser realizados por meio da corretora. 
 
Não estão previstas, no momento, cobrança de taxas de ingresso e de saída, bem 
como outras taxas.  

  

10. Regras, procedimentos e controles internos   

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

serviços 

 FG 
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Não se aplica à atividade de Gestão de Recursos de Terceiros.  

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

monitorados e minimizados 

Os custos de transação mais relevantes na gestão de carteiras administradas são os 
de corretagem e emolumentos.  
 
As corretoras prestadoras de serviços de negociação de ativos serão selecionadas 
pela equipe de gestão da AiPlan de acordo com critérios de estrutura tecnológica, 
qualidade da execução, qualidade do operacional, e custos.  
 
Essas corretoras deverão ser aprovadas pelo Diretor de Gestão de Recursos de 
Terceiros, e reavaliadas pela área de Compliance, que acompanha a qualidade dos 
serviços prestados. 

FA  

10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento 

de presentes, cursos, viagens etc. 

Nenhum Colaborador da AiPlan deve aceitar qualquer tipo de gratificação, 
presentes, brindes ou benefícios de terceiros que possa gerar um conflito de 
interesses com a AiPlan, especialmente nos casos de sócios e/ou administradores de 
companhias investidas pelas carteiras administradas ou pelos fundos de investimento 
geridos pela AiPlan, clientes, fornecedores ou até concorrentes.  
 
Conforme o artigo 16º, Parágrafo VI, da Instrução CVM nº 558/15, é dever da 
AiPlan e de seus colaboradores transferirem à carteira qualquer benefício ou 
vantagem que possa alcançar em decorrência de sua condição de gestor de recursos 
de terceiros, observada a exceção prevista na Instrução CVM nº 555/14, e caso não 
interfira na tomada de decisão de investimentos. 

FA  

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e 

recuperação de desastres adotados 

A AiPlan possui um Plano de Contingência próprio com o objetivo de manter 
atualizados os processos relacionados às atividades fins que, por sua natureza, 
possam ser considerados críticos. Em caso de ocorrência de determinados eventos, 
dependendo da magnitude e extensão destes, pode ser possível retomar as operações 
com tempo e custos reduzidos.  
 
Para redução e controle de eventuais perdas com contingências, todos os sócios e 
eventuais colaboradores da AiPlan devem conhecer os procedimentos de backup e 
salvaguarda de informações, plano de evacuação das instalações físicas e melhores 
práticas de saúde e segurança no ambiente de trabalho, elaborados e divulgados pela 
diretoria da AiPlan.  
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A Diretoria de Compliance e Gestão de Riscos, representada pelo Sr. Wilson 
Freitas, realizará testes semestrais de contingências, de modo a garantir que a 
AiPlan está preparada para a continuidade de suas atividades. 
 
A AiPlan contratará serviços de armazenamento de dados em nuvem com o 
fornecedor internacional Dropbox para contingência. Os serviços prestados pela 
contratada incluirão o armazenamento de dados e o backup dos dados 
armazenados, que poderão ser recuperados em caso de quaisquer eventualidades. 
Segue abaixo “print” do contrato de contratação de tais serviços.  

 

10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de 

liquidez das carteiras de valores mobiliários 

O gerenciamento do risco de liquidez das carteiras por parte da gestora está 

intimamente ligado as características dos produtos (carteiras administradas e fundos 

de investimento). 

A AiPlan prioriza investimentos em ativos de alta liquidez, possibilitando mudanças 

rápidas de posições de acordo com possíveis alterações nos cenários 

macroeconômicos. Os ativos que prioritariamente compõem as carteiras da AiPlan 

são títulos públicos, ações de alta liquidez, ETFs e títulos privados com liquidez 

diária. 

O processo de definição das classes de ativos e produtos nos quais os recursos serão 

alocados leva em consideração as necessidades de liquidez por parte dos clientes ao 

longo do tempo. Ainda assim, a política de investimento genérica da gestora é de 

não alocar mais do que 40% dos recursos de uma carteira em ativos com liquidez 

reduzida ou prazo de carência para resgate superior a 10 dias. 

 FG 

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 AiPlan não desenvolverá atividade de distribuição de cotas de fundos de 
investimento.  

  

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 
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A página da AiPlan na rede mundial de computadores onde o cliente poderá 
encontrar os documentos exigidos pelo artigo 14 da ICVM 558 é: 
 
https://aiplan.com/politicas 
 

 

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: 

  

a. principais fatos 

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a empresa esteja 
envolvida, seja no polo passivo ou ativo. A AiPlan não possui qualquer tipo de 
contingência. 

 

  

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

Não há processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que a empresa esteja 
envolvida, seja no polo passivo ou ativo. A AiPlan não possui qualquer tipo de 
contingência. 

 

  

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: 

  

a. principais fatos 

O diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários não 
está envolvido em nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral. Não há 
qualquer tipo de contingência envolvida. 

 

________________________________________ 

  

 
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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Felipe Turbuk Garrán  
Diretor de Administração de Recursos de Terceiros 

 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

O diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários não 
está envolvido em nenhum processo judicial, administrativo ou arbitral. Não há 
qualquer tipo de contingência envolvida. 
 
 
 

________________________________________ 
Felipe Turbuk Garrán  

Diretor de Administração de Recursos de Terceiros 
 

 

  

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens 

anteriores 

A AiPlan não possui qualquer outro tipo de contingência.  
 

 

  

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 

A AiPlan não possui qualquer tipo de condenação.  
 

 

  

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

A AiPlan não possui qualquer tipo de condenação.  
 

 

  

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 
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mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua 

reputação profissional, indicando: 

a. principais fatos 

O diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários não 
tem qualquer tipo de condenação.  
 
 

________________________________________ 
Felipe Turbuk Garrán  

Diretor de Administração de Recursos de Terceiros 
 
 

 

  

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

O diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários não 
tem qualquer tipo de condenação.  

 

 

________________________________________ 
Felipe Turbuk Garrán  

Diretor de Administração de Recursos de Terceiros 
 

 

  

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, 
atestando: 

12 Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, 
informando sobre: 

 

•  Item 12 com redação dada  pela Instrução CVM nº 593, de 17 de 
novembro de 2017. 
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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 

a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições 

sofridas, nos últimos 5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita 

ao controle e fiscalização da CVM, Banco Central do Brasil, 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não 

está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições 

financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos citados 

órgãos 

• Alínea a com redação dada pela Instrução CVM nº 593, de 17 de 
novembro de 2017. 

 

O diretor responsável pela administração de valores mobiliários informa que não 
houve quaisquer acusações como as descritas acima.  
 
 
 

________________________________________ 
Felipe Turbuk Garrán  

Diretor de Administração de Recursos de Terceiros 
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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 

b. condenações 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 

• Alínea b com redação dada pela Instrução CVM nº 593, de 17 de 
novembro de 2017. 

 

O diretor responsável pela administração de valores mobiliários informa que não 
houve quaisquer acusações como as descritas acima.  
 
 
 

________________________________________ 
Felipe Turbuk Garrán  

Diretor de Administração de Recursos de Terceiros 
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c. que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão 

de decisão judicial e administrativa 

c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de 

decisão judicial e administrativa 

•  Alínea c com redação dada pela Instrução CVM nº 593, de 17 de 
novembro de 2017. 

 

O diretor responsável pela administração de valores mobiliários informa que não 
houve quaisquer impedimentos como os descritos acima. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Felipe Turbuk Garrán  

Diretor de Administração de Recursos de Terceiros 
 
 

 

  

d. que não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito 

d.     inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito 

•  Alínea d com redação dada pela Instrução CVM nº 593, de 17 de 
novembro de 2017. 

 

O diretor responsável pela administração de valores mobiliários informa que não 
houve inclusão de seu nome em cadastro de serviços de proteção ao crédito. 
 
 
 
 

________________________________________ 
Felipe Turbuk Garrán  

Diretor de Administração de Recursos de Terceiros 
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e. que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade 

administradora de mercado organizado 

e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade 

administradora de mercado organizado 

• Alínea e com redação dada pela Instrução CVM nº 593, de 17 de 
novembro de 2017. 

O diretor responsável pela administração de valores mobiliários informa que não 
houve inclusão de seu nome em relação de comitentes inadimplentes de entidade 
administradora de mercado organizado 

 

 

________________________________________ 
Felipe Turbuk Garrán  

Diretor de Administração de Recursos de Terceiros 
 

 

  

f. que não tem contra si títulos levados a protesto 

f.      títulos contra si levados a protesto 

• Alínea f com redação dada pela Instrução CVM nº 593, de 17 de 
novembro de 2017. 

 

O diretor responsável pela administração de valores mobiliários informa que não 
houve títulos contra si levados a protesto.  

 

 

________________________________________ 
Felipe Turbuk Garrán  

Diretor de Administração de Recursos de Terceiros 
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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 

g. REVOGADO 

• Alínea g revogada pela Instrução CVM nº 593, de 17 de novembro de 
2017. 

  

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 

h. REVOGADO 

• Alínea h revogada pela Instrução CVM nº 593, de 17 de novembro de 
2017. 

  

 


