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IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO
FORMULÁRIO

Nome do responsável pelo conteúdo do formulário:

Marcelo Berger

Cargo do responsável:

Diretor de Compliance e Gestão de Riscos

Nome do responsável pelo conteúdo do formulário:

Michel Rapaport

Cargo do responsável:

Diretor

Os diretores acima qualificados declaram que:
a.

reviram o formulário de referência;

b.

o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.

São Paulo, 30 de março de 2022.

MARCELO BERGER
Diretor de Compliance e Gestão de Riscos

MICHEL RAPAPORT
Diretor de Gestão de Recursos
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2.

HISTÓRICO DA EMPRESA

2.1.

BREVE HISTÓRICO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA
A Trigger Gestora de Recursos Ltda. (“Trigger Gestora”) foi constituída em 13 de dezembro
de 2018.

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;
Por meio da 1ª alteração ao contrato social da Trigger Gestora, registrada pela JUCESP em
25/04/2019, foram alterados: (i) o endereço da sede da sociedade, que passou a ser na Avenida
Juscelino Kubitschek, n.º 1726, conjunto 74, sala 3, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000; e
(ii) a composição da administração da sociedade, com a retirada do Sr. Heitor Weltman Hutzler
e a eleição do Sr. Marcelo Berger para ocupar o cargo diretor responsável pela área de gestão
de risco, compliance e lavagem de dinheiro.
Por meio da 2ª alteração ao contrato social da Trigger Gestora, registrada pela JUCESP em
17/12/2021, foram alterados: (i) a composição da administração da sociedade, com a retirada
do Sr. Rony Sztamfater e a eleição do Sr. Michel Rapaport para ocupar o cargo diretor
responsável pela área de gestão de recursos.

b)

escopo das atividades;
A Trigger Gestora tem por objeto social: (i) a administração e gestão de fundos de
investimentos de qualquer espécie, incluindo fundos de investimento em participações (FIP),
e o exercício profissional da administração e gestão de carteira de valores mobiliários e outros
recursos, no Brasil e/ou no exterior; e (ii) a assessoria e a consultoria especializada e financeira
em investimentos e operações de fusão e aquisição (M&A), inclusive por meio de
participações societárias e instrumentos de dívida conversíveis em participações societárias,
fora do mercado de capitais. A assessoria e consultoria especializada que se faz menção é
complementar aos serviços de gestão de recursos e será oferecida exclusivamente às empresas
alvo e/ou investidas dos fundos de investimento geridos pela Trigger Gestora e aos próprios
fundos de investimentos em participações geridos pela Trigger Gestora, excluindo esta
prestação de serviços para terceiros.

c)

recursos humanos e computacionais;
A Trigger Gestora conta com 3 sócios e 3 empregados (“Colaboradores”), sendo que todos
exercem suas atividades profissionais na sede da Trigger Gestora, localizada na Avenida
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Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 1.726, Conj.74, sala 3, Vila Nova Conceição, CEP 04543000.
Para o melhor desempenho de suas atividades, a Trigger Gestora investiu de forma relevante
na aquisição de equipamentos e sistemas tecnológicos e computacionais (incluindo hardwares
e softwares), para a manutenção e ampliação dos recursos computacionais necessários para
desempenho de suas funções.
d)

regras, políticas, procedimentos e controles internos.
Em conformidade com a Instrução CVM n.º 558, de 26 de março de 2015, conforme alterada
(“Instrução CVM 558/15”), a Trigger Gestora mantém versão atualizada das políticas indicadas
a seguir em seu website ‘www.trigger.com.br’:
·

Código de Ética e de Conduta;

·

Política de Controles Internos, Anticorrupção e Prevenção à Lavagem de Dinheiro;

·

Política de Gestão de Riscos;

·

Política de Investimentos Pessoais;

·

Política de Rateio de Ordens;

·

Política de Segregação de Atividades;

·

Política de Confidencialidade e Segurança da Informação;

·

Política de Tratamento de Soft Dollar;

·

Plano de Contingência e Continuidade de Negócios;

·

Política de Segurança Cibernética;

·

Política de Voto; e

·

Política de Suitability.
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3.

RECURSOS HUMANOS

3.1.

DESCREVER OS RECURSOS HUMANOS DA EMPRESA, FORNECENDO AS
SEGUINTES INFORMAÇÕES:

a)

Número de sócios;
3 (três) sócios pessoas físicas, sendo 2 (dois) atuantes na área de gestão e 1 (um) sócio
responsável pela área de gestão de riscos, compliance e lavagem de dinheiro

b)

Número de empregados;
3 (três) empregados, sendo 1 (um) analista na área de gestão; 1 (um) diretor de gestão de
recursos e 1 (um) analista da área de risco e compliance.

c)

Número de terceirizados; e,
3 (três) terceirizados.
TI, Contabilidade e Jurídico

d)

Lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de
carteiras de valores mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou
sócios da empresa.
O Sr. Michel Rapaport, autorizado ao exercício de atividade de administração de carteira de
valores, conforme ato declaratório nº 13.252 de 28 de agosto de 2013atua como administrador
de carteira de valor mobiliário da Trigger Gestora.
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AUDITORES
As Empresas Investidas dos FIPs assim como os fundos são auditados por big four.
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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

Em 2021 a receita recorrente de taxas com base fixa foi suficientes para cobrir os custos e
investimentos.

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 Trigger Gestora não representa mais do que 0,02% dos recursos
financeiros sob administração.

5.2.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E RELATÓRIO DE QUE TRATA O § 5º DO
ART. 1º DESTA INSTRUÇÃO.
Este item não foi preenchido, pois o fornecimento dessas informações é facultativo para
administradores de carteira de valores registrados na categoria de gestores de recursos,
conforme o Anexo 15-II, da Instrução CVM nº 558/15.
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6.

ESCOPO DAS ATIVIDADES (pretensão da Requerente)

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 Trigger Gestora presta serviços de gestão de fundos de investimentos de qualquer espécie,
com foco de atuação em fundos de investimento em participações (FIP), e assessoria e a
consultoria especializada e financeira em investimentos e operações de fusão e aquisição
(M&A), inclusive por meio de participações societárias e instrumentos de dívida conversíveis
em participações societárias.
Os serviços de consultoria especializada são complementares à atividade principal de gestão
de carteira de valores mobiliários e são realizados fora dos mercados de valores mobiliários,
não se confundindo, portanto, com os serviços de consultoria em valores mobiliários regulados
pela Instrução CVM 592/2017.
Os serviços de consultoria especializada serão oferecidos exclusivamente aos fundos de
investimento sob sua gestão e/ou às empresas alvo e/ou investidas dos fundos de investimento
sob sua gestão. A Trigger Gestora acredita que esta abordagem direta dentro do seu nicho de
mercado trará benefícios ao modelo de negócios de gestão, bem como segurança para seu
investidor, pois a equipe estará diretamente focada de maneira ética no resultado positivo da
transação. De qualquer maneira, e com o objetivo de mitigar potenciais conflitos de interesses
entre a atividade de gestão e a atividade de assessoria e consultoria especializada, a Trigger
Gestora adotará procedimento de concorrência privada para seleção da consultoria
especializada em investimentos e M&A, quando tal contratação se fizer necessária e a Trigger
Gestora tiver interesse na prestação de tais serviços de consultoria especializada. A contração
da Trigger Gestora como consultoria especializada em investimentos e M&A para os fundos
de investimento no qual também é gestora estará sujeita à aprovação prévia dos cotistas.

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 Trigger Gestora presta serviços de gestão de fundos de investimento em participações
(FIP).
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tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão:
Os fundos geridos pela Trigger Gestora concentram investimentos em companhias de capital
fechado, cujas ações não são negociadas em mercados organizados.

d)

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

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,
A Trigger Gestora poderá ser contratada para prestar serviços de consultoria especializada em
investimentos e M&A aos fundos de investimento sob sua gestão e/ou às empresas alvo e/ou
investidas dos fundos de investimento sob sua gestão, excluindo essa prestação de serviços
para terceiros. Para mitigar potenciais conflitos de interesses entre a atividade de gestão e a
atividade de assessoria e consultoria especializada, a Trigger Gestora adotará procedimento de
concorrência privada para seleção da consultoria especializada em investimentos e M&A
quando a Trigger Gestora tiver interesse na prestação de tais serviços de consultoria
especializada. A contratação da Trigger Gestora como consultoria especializada em
investimentos e M&A para os fundos de investimento no qual também é gestora estará sujeita
à aprovação prévia dos cotistas.
Por fim, a Trigger Gestora de Recursos segue as diretrizes constantes em seus manuais e
políticas, as quais determinam os princípios e as regras necessárias para que haja a segregação
das atividades destacando-se: a) em que numa mesma área não poderá haver subordinação
hierárquica/técnica do cargo que executar as atividades de autorização de operações àquele
responsável pela meta de venda de produtos; b) a contratação de qualquer espécie de serviço
não poderá ser realizada pela área que tiver interesse próprio no mesmo; c) na criação de novas
áreas e produtos, deverão ser observados os princípios de segregação de funções, evitando-se
o conflito de interesses e a exposição a todo e qualquer tipo de risco.

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.
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Investimentos de sócios pessoa física da Trigger Gestora
Os quotistas controladores sócios pessoa física, através de veículos próprios e distintos da
Trigger Gestora, poderá investir em outras áreas daquelas nas quais a Trigger Gestora atue
através dos fundos de investimento sob sua gestão. Tal atividade será segregada da Trigger
Gestora. No entanto, caso o investimento se torne alvo potencial dos fundos de investimento
geridos pela Trigger Gestora, os sócios envolvidos deverão informar à Trigger Gestora e aos
investidores do fundo de investimento gerido interessado na operação sobre a condição de
participação dos sócios ou empresa do grupo Trigger naquele negócio. O eventual
investimento, por parte de um fundo gerido pela Trigger Gestora, em empresa que também
conta com investimento de um dos sócios da Trigger Gestora ou outra empresa do grupo
Trigger estará sujeito à aprovação prévia pelos cotistas do fundo de investimento em questão.
Trigger Participação e Administração Ltda.
A Trigger Participação e Administração Ltda. (“Trigger Par”) é uma sociedade sob controle
comum com a Trigger Gestora. A Trigger Par tem por objeto, entre outras atividades, a
prestação de serviços de consultoria especializada.
Eventual conflito de interesse poderia existir se a Trigger Par se propusesse a prestar serviços
para fundos de investimento geridos pela Trigger Gestora ou atuasse em áreas de interesse
também dos referidos fundos de investimento.
No entanto, de modo a evitar qualquer conflito de interesse, com o credenciamento da Trigger
Gestora, a Triggerpar deixará de prestar qualquer tipo de serviço de consultoria especializada
para fundos de investimentos.
A Triggerpar se absterá também de manter qualquer relação comercial com qualquer fundo de
investimento gerido pela Trigger Gestora ou empresa investida por estes fundos.
A Triggerpar, ainda, estará impedida de atuar, sob qualquer forma, em setores que se
enquadrem nos setores de interesse dos fundos de investimento geridos pela Trigger Gestora.
Caberá ao diretor de Gestão de Risco e compliance da Trigger Gestora verificar o cumprimento
dos impedimentos da Trigger Par descritos acima. Tal verificação será realizada por meio da
solicitação, verificação e análise de relatórios semestrais das atividades desenvolvidas pela
Trigger Par. Em caso de verificação de descumprimento, a Trigger Par deverá ser informada
a esse respeito e o descumprimento deverá ser sanado imediatamente.
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Trigger Saúde Seed Desenvolvimento de Negócios Ltda.
A Trigger Saúde Seed Desenvolvimento de Negócios Ltda. (“Trigger Seed”) é uma sociedade
sob controle comum com a Trigger Gestora. A Trigger Seed foi criada para prestação de
serviços de fomento de teses e projetos de investimento.
Eventual conflito de interesses poderia existir na medida em que a Trigger Gestora se tornasse
gestora do veículo de investimento que vier a ser constituído para a explorar a tese de
investimento criada pela Trigger Seed e assume a obrigação de remunerar ou reembolsar os
serviços de consultoria especializada prestados pela Trigger Seed antes da constituição do
veículo de investimento. Se tal situação vier a ocorrer, a assunção, pelo veículo de
investimento, da obrigação de remunerar ou reembolsar a Trigger Seed pelos serviços de
fomento de teses e projetos de investimento, dependerá de prévia aprovação dos cotistas.
De toda forma, para evitar eventuais conflitos, após um fundo de investimento ter sido
constituído para a explorar uma tese de investimento criada pela Trigger Seed, a Trigger Seed,
uma vez remunerada ou reembolsada, sempre com aprovação prévia da assembleia dos
respectivos cotistas, estará impedida de prestar qualquer outro serviço para o fundo de
investimento em questão, além de estar impedida de qualquer atuação no setor ao qual
direciona-se a tese de investimento em questão,
Adicionalmente, caso a Trigger Gestora seja contratada para gerir um fundo de investimento
cuja tese de investimento tenha um escopo aberto (não segmentado por mercado ou setor),
então a Trigger Seed deverá imediatamente deixar de prestar e estará impedida de prestar
novos serviços de fomento de teses e projetos de investimento para qualquer outro fundo de
investimento ou veículo, evitando, dessa forma, e de maneira ampla, qualquer conflito de
interesses com o fundo de investimento em questão.
Caberá ao diretor de Gestão de Risco e compliance da Trigger Gestora verificar o cumprimento
dos impedimentos da Trigger Seed descritos acima. Tal verificação será realizada por meio da
solicitação, verificação e análise de relatórios semestrais das atividades desenvolvidas pela
Trigger Seed. Em caso de verificação de descumprimento, a Trigger Seed deverá ser informada
a esse respeito e o descumprimento deverá ser sanado imediatamente.

6.3.

DESCREVER O PERFIL DOS INVESTIDORES DE FUNDOS E CARTEIRAS
ADMINISTRADAS GERIDOS PELA EMPRESA, FORNECENDO AS SEGUINTES
INFORMAÇÕES:

a)

número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores
qualificados e não qualificados);
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A Trigger Gestora possui noventa Investidores nos veículos TRIGGER SAÚDE I FUNDO
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI-ESTRATÉGIA, TRIGGER SAUDE
II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI-ESTRATÉGIA E
TRIGGER SAÚDE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.
b)

número de investidores, dividido por:
i.
pessoas naturais;
ii.
pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais);
iii.
instituições financeiras;
iv.
entidades abertas de previdência complementar;
v.
entidades fechadas de previdência complementar;
vi.
regimes próprios de previdência social;
vii.
seguradoras;
viii.
sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil;
ix.
clubes de investimento;
x.
fundos de investimento;
xi.
investidores não residentes;
xii.
outros (especificar).
A Trigger Gestora possui sessenta e cinco investidores pessoas naturais, uma pessoa jurídica
e vinte e quatro F.I.M.´s investindo nos 3 veículos.

c)

recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras
destinados a investidores qualificados e não qualificados)
A Trigger Gestora possui um total de R$ 143.948.289,51 investido em FIPs, sendo todos os
investidores da Trigger Gestora qualificados.

d)

recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior

e)

A Trigger Gestora não possui recursos financeiros sob administração aplicados em ativos
financeiros no exterior.
recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes
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Clientes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

f)

Recursos sob GESTÃO / ADM
Percentutal de concentração
13,81%
R$
19.601.996,37
R$
9.839.571,70
6,93%
R$
8.367.789,66
5,89%
R$
7.343.341,88
5,17%
R$
6.537.352,45
4,61%
R$
6.530.038,65
4,60%
R$
6.207.611,56
4,37%
R$
5.201.853,02
3,66%
R$
5.193.460,85
3,66%
R$
4.935.525,84
3,48%
100,00%
R$
141.948.289,51

recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores:
i.
pessoas naturais;
ii.
pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais);
iii.
instituições financeiras;
iv.
entidades abertas de previdência complementar;
v.
entidades fechadas de previdência complementar;
vi.
regimes próprios de previdência social;
vii.
seguradoras;
viii.
sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil;
ix.
clubes de investimento;
x.
fundos de investimento;
xi.
investidores não residentes;
xii.
outros (especificar).

TIPO
Pessoas Naturais
Pessoas Jurídicas
Instituições Financeiras
EAPC
EFPC
RPPS
Seguradoras
SCAM
Clubes de Investimento
Fundos de Investimento
Investidores Não Residentes
Outros
TOTAL

Investidores Qualificados
Investidores Não Qualificados
R$
85.902.428,64 R$
R$
2.484.740,34 R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
53.561.120,55 R$
R$
R$
R$
R$
0
141.948.289,53
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FORNECER O VALOR DOS RECURSOS FINANCEIROS SOB ADMINISTRAÇÃO,
DIVIDIDO ENTRE:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

ações;
debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não
financeiras;
títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras;
cotas de fundos de investimento em ações;
cotas de fundos de investimento em participações;
cotas de fundos de investimento imobiliário;
cotas de fundos de investimento em direitos creditórios;
cotas de fundos de investimento em renda fixa;
cotas de outros fundos de investimento;
derivativos (valor de mercado);
outros valores mobiliários;
títulos públicos;
outros ativos.
Ações
Debêntures
TRFPJ
FUNDO DE AÇÕES
FIP
FII
FIDC
FI
OUTROS FUNDOS
DERIVATIVOS
OUTROS VALORES
TITULOS PUBLICOS
OUTROS ATIVOS
TOTAL

6.5.

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

141.056.590,00
5.371.350,00
3.000,00
146.430.940,00

DESCREVER O PERFIL DOS GESTORES DE RECURSOS DAS CARTEIRAS DE
VALORES MOBILIÁRIOS NAS QUAIS O ADMINISTRADOR EXERCE
ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA;
Este item não foi preenchido, pois o fornecimento dessas informações é facultativo para
administradores de carteira de valores registrados na categoria de gestores de recursos,
conforme o Anexo 15-II, da Instrução CVM nº 558/15.
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FORNECER OURAS INFORMAÇÕES QUE A EMPRESA JULGUE RELEVANTES.
Não há informações adicionais àquelas apresentadas nos demais itens deste formulário.
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7.

GRUPO ECONÔMICO

7.1.

DESCRIÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO EM QUE SE INSERE A EMPRESA:

a)

controladores diretos e indiretos

Controle Direto
Marcelo Berger 43,67%
Heitor Weltman Hutzler 43,67%
Arthur Weltman Hutzler 12,66%

Controle Indireto
Não aplicável.
b)

controladas e coligadas
Não aplicável.

c)

participações da empresa em sociedades do grupo
Não aplicável.

d)

participações de sociedades do grupo na empresa
Não aplicável

e)

sociedades sob controle comum
Trigger Participação e Administração Ltda. (CNPJ 10.693.389/0001-51)
Trigger Saúde Seed Desenvolvimento de Negócios Ltda. (CNPJ 31.197.085/0001-73)
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ORGANOGRAMA DO GRUPO ECONÔMICO

Sócios PF

Controle
Trigger
Participação

Participação da Trigger Participação

0,01%

Controle

Humana
Magna

Trigger Seed

Controle

Trigger Gestora

Controle

Trigger Saúde
II
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8.

ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA

8.1.

DESCREVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA EMPRESA, CONFORME
ESTABELECIDO NO SEU CONTRATO OU ESTATUTO SOCIAL E REGIMENTO
INTERNO, IDENTIFICANDO:

a)

atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico
DEPARTAMENTO: RISCOS E CONTROLES INTERNOS
·

·

·
·
·
·

·
·

·
·
·
·
·
·

·

Responder pelo planejamento, implementação e administração da gestão de riscos, a serem
incorridos pela Trigger Gestora de Recursos, mantendo a consistência do plano de metas
aprovado, produtos, estratégia de investimento, liquidez e regulamentação;
Realizar pesquisas e implementar metodologia e instrumentos para a análise de risco,
identificando os limites de concentração do mercado e avaliando sempre o risco da flutuação
das taxas e preços que o mercado leva em consideração;
Elaborar, periodicamente, relatórios quantitativos e qualitativos acerca das posições de
riscos a que a empresa está exposta, enviando aos Sócios;
Propor limites (Risco, Fator de Risco, Exposure e Liquidez) estabelecidos;
Controlar o cumprimento dos limites aplicados à Organização;
Desenvolver o Programa de Controles Internos visando identificar, medir, monitorar e
controlar os riscos incorridos pela Trigger Gestora de Recursos, com base nas rotinas
executadas, pontos de controle estabelecidos, legislação vigente e estrutura organizacional;
Manter os Sócios atualizados quanto ao desempenho dos procedimentos de controles
executados, exposição dos riscos e situação dos planos de ação desenvolvidos;
Analisar e interpretar, em conjunto com as áreas, as normas e regulamentação vigentes
visando criar e/ou complementar os controles internos praticados na Trigger Gestora de
Recursos;
Manter os Sócios atualizados quanto ao desempenho dos procedimentos de controles
executados, exposição dos riscos e situação dos planos de ação desenvolvidos.
Atender aos Colaboradores quanto às matérias sob sua competência;
Identificar condutas contrárias às Políticas da Trigger Gestora de Recursos;
Revisar periodicamente e sugerir propostas de aperfeiçoamento às Políticas;
Solicitar, sempre que julgar necessário, o apoio de auditoria externa, ou ainda, a assessoria
de profissionais especialmente contratados;
Apreciar os casos que cheguem ao seu conhecimento sobre o descumprimento das normas
contidas nas Políticas e analisar situações que possam ser caracterizadas como conflito de
interesses; e
Supervisionar os processos de identificação e de manutenção de cadastros atualizados dos
clientes da Trigger Gestora de Recursos.
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DEPARTAMENTO: GESTÃO DE RECURSOS
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Analisar as condições prevalecentes no mercado financeiro, resultados de empresas e
tomadas de decisões de investimento;
Analisar e identificar as melhores oportunidades de aplicação e captação no mercado dentro
dos limites previamente estabelecidos pela política de investimentos dos fundos;
Revisar o fechamento diário das operações e analisar os resultados;
Assegurar que as operações sejam realizadas de acordo com os limites operacionais
estabelecidos;
Implementar planos de contingência, a fim de não interromper as operações;
Participar da elaboração ou revisão dos produtos, objetivando atender as expectativas de
mercado e maximizar a participação do Cliente e / ou parceiro no mesmo;
Empregar, no exercício de sua atividade, o cuidado e a diligência que todo homem ativo
costuma dispensar à gestão de seus próprios negócios, respondendo por quaisquer infrações
ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão;
Cumprir fielmente o contrato firmado com o Cliente, prévia e obrigatoriamente por escrito,
o qual deve conter as características básicas dos serviços a serem prestados;
Transferir à carteira qualquer benefício ou vantagem que possa alcançar em decorrência de
sua condição de gestor de carteira;
Realizar as atividades de legitimação, processamento e controle das operações ativas
negociadas pela Diretoria de Investimentos;
Orientar, supervisionar e atuar nas atividades de processamento das operações, cadastro,
documentação e controle dos Fundos junto ao administrador;
Assegurar que as alterações e registros diários das transações e operações que impliquem
algum tipo de risco se realizem conforme as políticas e procedimentos estabelecidos;
Verificar e acompanhar o registro, a contabilização e o controle dos Fundos de
Investimento;
Manter-se atualizado sobre as condições de mercado, legislação vigente e outras
informações que possam influenciar nos aspectos operacionais.
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO

·
·
·
·
·

Planejar, implantar e acompanhar as diretrizes da área administrativa, fornecendo
instrumentos para tomadas de decisões;
Acompanhar a administração da área de Tecnologia, de acordo com as diretrizes
estabelecidas, efetuando o planejamento e acompanhamento das metas e resultados obtidos;
Analisar e aprovar despesas administrativas, observando o previsto no orçamento;
Garantir o cumprimento das normas e processos, referentes à sua área de atuação, mantendoas atualizadas e em conformidade com a legislação aplicável;
Supervisionar a execução das atividades de serviços administrativos e gerais, visando dar
adequado suporte aos seus diferentes setores no que concernem as condições físicas de
trabalho e provimento de recursos materiais necessários para realização das atividades
organizacionais;
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·
·

·

b)

     

Responder pelo acompanhamento e administração dos contratos de prestação de serviços
mantidos pela unidade, visando o correto cumprimento dos mesmos;
Garantir, através de mecanismos de controle interno adequados, o permanente atendimento
às normas e regulamentações vigentes, referentes às diversas alternativas e modalidades de
investimento, à própria atividade de gestão de carteira e aos padrões de conduta ética e
profissional;
Acompanhar os procedimentos legais, na legitimação de suas ações, resguardando os
interesses da Trigger Gestora de Recursos;
em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões
e a forma como são registradas suas decisões
COMITÊS DE INVESTIMENTO: O comitê é composto pelo diretor responsável, por dois
sócios e membros técnicos convidados (sem direito a voto).
O comitê ocorre mensalmente e se instala com a presença de no mínimo dois membros
votantes, sendo indispensável a presença do Presidente do Comitê, podendo este delegar sua
função indicando por escrito expressamente seu substituto. As decisões devem ser registradas
em Ata, contendo a data, a matéria tratada, a decisão com as justificativas e recomendações.
COMITÊ DE RISCO: O comitê é composto pelo diretor responsável, por dois sócios e
membros técnicos convidados (sem direito a voto).
O comitê ocorre mensalmente e se instala com a presença de no mínimo dois membros
votantes, sendo indispensável a presença do Presidente do Comitê, podendo este delegar sua
função indicando por escrito expressamente seu substituto. As decisões devem ser registradas
em Ata, contendo a data, a matéria tratada, a decisão com as justificativas e recomendações.

c)

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais
O Sr. Michel Rapaport será o responsável pela administração de carteira de valores mobiliários
perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos do art. 4º, inciso III, e art. 4º,
§7º, da Instrução CVM n.º 558/15.
O Sr. Marcelo Berger será o responsável: (i) pela fiscalização do cumprimento das regras,
políticas, procedimentos e controles internos da Sociedade e, no que for aplicável à função, do
quanto previsto na Instrução CVM n.º 558/15 (compliance), nos termos do art. 4º, inciso IV,
e §7º, da Instrução CVM n.º 558/15; (ii) pela gestão de riscos, nos termos do art. 4º, inciso V,
e §7º, da Instrução CVM n.º 558/15; e (iii) pelo cumprimento das obrigações relativas à
prevenção de lavagem de dinheiro estabelecidas na Instrução CVM n.º 301/99, nos termos de
seu art. 10. O diretor deverá exercer suas funções com independência, assim como os demais
diretores, e não poderá atuar, em qualquer hipótese, em funções relacionadas à administração
de carteiras de valores mobiliários, à intermediação e distribuição, ou à consultoria de valores
mobiliários, ou em qualquer atividade que limite a sua independência, na Trigger Gestora ou
fora dela, em observância ao disposto no art. 4º, § 3º, da Instrução CVM n.º 558/15.
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ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SOCIEDADE

Área de distribuição e
Tesouraria

Área de Análise e
Acompanhamento de
Investimento

Área de Gestão de
Recursos

Serviços
Terceirizados

Área Administrativa

Área de Gestão de
Risco e Compliance

Área de Análise e
Acompanhamento de
Risco e Compliance

TI

Jurídico

Contabilidade
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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:

NOME: Michel Rapaport
IDADE: 40anos

PROFISSÃO: Economista

CPF/MF: 222.999.528-61
CARGO OCUPADO: Diretor
DATA DA POSSE: 17/12/2021

PRAZO DO MANDATO: 2 anos

OUTROS CARGOS OU FUNÇÕES EXERCIDOS NA EMPRESA: Diretor responsável pela
gestão da carteira e distribuição de cotas dos fundos geridos.
NOME: Marcelo Berger
IDADE: 51 anos

PROFISSÃO: engenheiro

CPF/MF: 152.907.858-09
CARGO OCUPADO: Diretor de Compliance e Gestão de Riscos
DATA DA POSSE: 10/04/2019

PRAZO DO MANDATO: 2 anos

OUTROS CARGOS OU FUNÇÕES EXERCIDOS NA EMPRESA: Diretor responsável pela
implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos e pela gestão
de riscos.
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8.4.

EM RELAÇÃO AOS DIRETORES RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DE
CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS, FORNECER:

a)

Currículo, contendo as seguintes informações:

i.

ii.

cursos concluídos;
MICHEL RAPAPORT
2004
INSPER – Economia
2009
FGV – MBA em Economia e Finanças
aprovação em exame de certificação profissional;

iii.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
·
nome da empresa;
·
cargo e funções inerentes ao cargo;
·
atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram;
·
datas de entrada e saída do cargo.
MICHEL RAPAPORT
2021
Atual
Trigger Gestora de Recursos; Gestor de Recursos; Gestão de Fundos de
Investimento e Consultoria
2019

Atual

Aliah Capital Solutions; Sócio; Assessoria em Projetos de M&A

2017
2016
2013
2008
Recursos;
2005
2004

2019
2017
2016
2012

SP Ventures; Gestor; Gestão de Recursos
Jive Investiments; Associado; Gestão de Recursos;
Emunah Investimentos; Sócio Fundador; Projetos de M&A;
Pragma Gestão De Patrimônio; Analista de Investimentos; Gestão de

2008
2005

KPMG Corporate Finance; Consultor Senior de M&A; Auditoria
Brazilian Capital; Analista; Banco de Investimentos;

8.5.

EM RELAÇÃO AO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO E
CUMPRIMENTO DE REGRAS, POLÍTICAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES
INTERNOS E DA INSTRUÇÃO CVM Nº 558/2015, FORNECER:

a)

currículo, contendo as seguintes informações:

i.

cursos concluídos;
MARCELO BERGER
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2018
01/1987 – 12/1991
ii.

IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) - Governança
Corporativa
USP – Poli – Universidade de São Paulo – Engenharia Elétrica

aprovação em exame de certificação profissional;
Não possui.

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.

MARCELO BERGER
04/2019 – Atual
10/2008 – 04/2019
01/1995 – 10/2008
07/2002 – 05/2007
07/1990 – 06/1995

Trigger Gestora de Recursos-Sócio, Gestor de Risco e Compliance;
Gestão de Fundos de Investimento e consultoria.
Trigger Participação-Sócio; Investimento em participações de empresas
e fundos de investimentos.
Integration Consultoria-Sócio; consultoria de estratégia e gestão
Xplan-Sócio; Empresa de Software de gestão de demanda
Andersen Consulting (Atual Accenture) -Consultor; Consultoria e
Gestão

8.6.

EM RELAÇÃO AO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE RISCOS, CASO
NÃO SEJA A MESMA PESSOA INDICADA NO ITEM ANTERIOR, FORNECER:

a)
i.
ii.

currículo, contendo as seguintes informações:
cursos concluídos;
principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
·
·
·
·

nome da empresa;
cargo e funções inerentes ao cargo;
atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram;
datas de entrada e saída do cargo.

O diretor é a mesma pessoa indicada no item 8.5 deste documento.
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:
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a)

currículo, contendo as seguintes informações:

i.
ii.
iii.

cursos concluídos;
aprovação em exame de certificação profissional;
principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
·
·
·
·

nome da empresa;
cargo e funções inerentes ao cargo;
atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram;
datas de entrada e saída do cargo.

O diretor é a mesma pessoa indicada no item 8.4 deste documento.
8.8.

FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA MANTIDA PARA A
GESTÃO DE RECURSOS, INCLUINDO:

a)

quantidade de profissionais;
A área é composta por 4 pessoas, sendo 2 sócios, 1 diretor de gestão de recursos e 1 analista

b)

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes;
A área de gestão de recursos é responsável (i) pela análise e avaliação de investimentos, bem
como alocação entre os diferentes ativos e monitoramento dos investimentos; e (ii) pela
administração de recursos e, em última análise, responsável pela definição das estratégias e
tomada de decisões de investimento ou pela definição das informações a respeito do ativo
objeto de investimento.
O gestor também é responsável por controle periódico e análise de cenários para cada um dos
investimentos, além da análise de potenciais vendas dos ativos de acordo com condições do
mercado e de resultados da companhia investida ou ativo objeto de investimento.

c)

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos.
Sistemas de Informação com segurança e confidencialidade de dados
· Sistema de e-mail pessoal por usuários.
· Armazenamento de dados em serviço de nuvem com níveis de autorização e acesso
predeterminado
Rotinas e Procedimentos:
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·
·
·
·

·
·
·

·
·
·
·

Realizar estudos necessários, avaliando performance e outros dados relevantes para
auxiliar na tomada de decisão de investimentos;
Buscar oportunidades de negócio entre os segmentos que a Trigger Gestora de Recursos
atua;
Buscar informações idôneas e fidedignas que serão utilizadas nas análises,
recomendações e apresentações;
Avaliar potenciais oportunidades e empresas em caráter profissional, com a finalidade de
produzir recomendações, relatórios de acompanhamento e estudos para divulgação aos
Clientes;
Preparar e transmitir aos Sócios os planos de investimentos
Monitorar os resultados dos investimentos definidos, com a análise dos cenários
macroeconômicos, domésticos e internacionais;
Controlar e acompanhar volumes e limites disponíveis, visando manter atualizada a
posição de liquidez dos Fundos, orientando os negócios no que se refere à captação ou
repasse de recursos;
Formalizar as operações, assegurando que as mesmas estejam e consonância com os
procedimentos operacionais adotados;
Boletar as operações realizadas;
Registrar as operações de compra e venda de ativos e outras afins garantindo o
cumprimento das normas internas e externas da Trigger Gestora de Recursos; e
Manter atualizada, em perfeita ordem e à disposição do Cliente, toda a documentação
relativa às operações com valores mobiliários ou não integrantes das carteiras sob sua
gestão.

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 é composta por 2 (duas) pessoas, sendo 1 (um) sócio e 1 (um) analista

b)

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes;
O Departamento de Compliance e Riscos será responsável por (i) assegurar a conformidade
das operações e atividades desenvolvidas pela Trigger Gestora de Recursos com as disposições
legais e regulamentares aplicáveis, bem como às políticas internas e instrumentos de
autorregulação adotados; (ii) monitorar e supervisionar, com independência e eficiência, as
operações e atividades desenvolvidas pela Trigger Gestora de Recursos e o cumprimento das
normas aplicáveis, especialmente as regras contidas nas políticas e manuais internos; (iii)
implementar programas de treinamento dos colaboradores e demais procedimentos
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operacionais que deem cumprimento às normas previstas nas políticas e manuais internos; e
(iv) esclarecer eventuais dúvidas dos Colaboradores a respeito da legislação e regulamentação
aplicável, assim como sobre as disposições das políticas e manuais internos.
A fiscalização dos serviços prestados por terceiros contratados observará o disposto na
Instrução CVM 555, bem como na Política de Seleção, Contratação e Supervisão de
Prestadores de Serviços. Conforme exposto acima, atualmente a área de compliance da
Trigger Gestora de Recursos é composta por 1 (um) sócio, o que exerce as seguintes funções:
MARCELO BERGER: Diretor de Compliance e Riscos, responsável pelo cumprimento de
regras, políticas, procedimentos e controles internos da Trigger Gestora de Recursos. Neste
sentido, será o responsável (i) pela observância do cumprimento e adequação de todos os
colaboradores da Trigger Gestora de Recursos aos seus manuais, códigos e políticas, bem
como às regras legais e regulamentares; (ii) pela análise das operações realizadas pelos fundos
de investimento geridos e administrados pela Trigger Gestora de Recursos sob a ótica de
Compliance; (iii) pela análise dos cadastros e pelo cumprimento das disposições relativas à
prevenção a lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo; (iv) pelo acompanhamento
do trabalho da auditoria externa da Trigger Gestora de Recursos e dos fundos de investimento
geridos e administrados; (v) por garantir a total independência e segregação das funções de
cada uma das áreas da Trigger Gestora de Recursos.
c)

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos;
A Trigger Gestora de Recursos possui Políticas de Compliance, no qual estão estabelecidas
todas as regras e procedimentos de controles internos. Estas Políticas são revisadas
periodicamente pelo departamento de Compliance e Riscos com o objetivo de adequá-lo a
eventuais ocorrências.
O acesso as informações da sociedade, é restrito e somente poderá ser acessado por
Colaboradores previamente autorizados pelo Diretor de Compliance e Riscos, nos termos do
Código de Ética e Conduta da sociedade.
Em conjunto os sistemas de informações internos, se utiliza consultoria externa contratada
para prover serviços de KYC.
Adicionalmente, o departamento de Compliance realiza treinamentos periódicos com os
colaboradores, com o objetivo de instruí-los sobre as regras contidas nos manuais e políticas
da sociedade, bem como nas normas expedidas pela CVM e pelos órgãos reguladores, como
ANBIMA e ABVCAP.
Além disso, em caso de contingência, é possível acessar o sistema através da internet, mediante
a inserção de todos os logins, senhas e demais autenticações necessárias para a garantia de sua
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segurança e informações. Seu banco de dados é armazenado em sistema terceirizado em
nuvem.
As principais rotinas e procedimentos adotados pela área de Compliance e risco são:
·

·
·

·

·
·

·
·
·
·

Aplicar as instruções e regulamentações dos Órgãos Fiscalizadores, introduzindo o
conceito de Compliance na Trigger Gestora de Recursos, de forma a minimizar a
ocorrência de riscos administrativos, operacionais, legais, de imagem e outros;
Fazer cumprir o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de
Investimento;
Analisar e interpretar, em conjunto com as áreas, as normas e regulamentação vigentes
visando criar e/ou complementar os controles internos praticados na Trigger Gestora de
Recursos;
Avaliar permanentemente os canais de comunicação, verificando se as informações estão
disponíveis a todos os funcionários, segundo o correspondente nível de atuação, de forma
confiável, tempestiva e compreensível, desde que relevantes para suas tarefas e
responsabilidades;
Atualizar os manuais da Trigger Gestora de Recursos, de acordo com as diretrizes
estabelecidas;
Detectar e alertar anomalias de processo e avaliar as atividades ou planos de ação que
estão sendo executados para a mitigação dos riscos e alertas, auxiliando as áreas no
desenvolvimento de novos controles para seus processos;
Acompanhar e monitorar o relacionamento da Trigger Gestora de Recursos com os
Órgãos Reguladores;
Monitorar toda comunicação trocada com os Órgãos Reguladores; e
Recepcionar e acompanhar o atendimento de Auditores e Inspetores.
Qualquer indício apontado pela área é prontamente levado ao Diretor de Compliance e
Riscos para decisão e suas providências.

Na avaliação de novas operações são efetuadas análises jurídicas e econômicas valendo-se de
ferramentas de KYC e consultas a diversos órgãos previamente à abertura de relacionamento
com investidor.
d)

a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor;
Os sócios, administradores e demais colaboradores da Trigger Gestora de Recursos estão
sujeitos às regras previstas nas políticas e manuais internos os quais estabelecem como diretriz
a total independência dos colaboradores no exercício de suas funções na sociedade.
Adicionalmente, a Trigger Gestora de Recursos contrata serviços terceirizados de escritórios
jurídicos, totalmente independente para auxiliar o departamento de Compliance, para que este
não sofra qualquer tipo de influência nas suas decisões.
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8.10.

FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA MANTIDA PARA A
GESTÃO DE RISCOS, INCLUINDO:

a)

quantidade de profissionais;
A área é composta por 2 (duas) pessoas, sendo 1 (um) sócio e 1 (um) analista

b)

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes;
A função principal desempenhada pela área de risco é garantir que os Fundos atuem conforme
os respectivos regulamentos, monitorando a exposição de fatores que apresentem riscos
inerentes aos investimentos realizados e que possam afetar os resultados da Gestora.

c)

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos;
A Trigger Gestora utiliza relatórios quantitativos e qualitativos, além de planilhas
desenvolvidas internamente especificamente para acompanhar e adequar os investimentos à
sua respectiva política. A Trigger Gestora é uma empresa que atua com fundos de
investimentos em participação, para tanto, adequa a análise de risco de acordo com a operação
desenvolvida. Neste monitoramento contínuo, elabora relatórios com recomendações para a
alta administração das investidas.

d)

a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor;
O Setor de gestão de risco e compliance conta com um dos sócios diretores da Trigger como
integrante, cuja atividade está empenhada em cumprir todas as normas e procedimentos
adotados no código de ética e conjunto de políticas da Trigger Gestora.

8.11.

FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA MANTIDA PARA AS
ATIVIDADES DE TESOURARIA, DE CONTROLE E PROCESSAMENTO DE
ATIVOS E DA ESCRITURAÇÃO DE COTAS, INCLUINDO:

a)
b)
c)

quantidade de profissionais;
os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos;
a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade;
Este item não foi preenchido, pois o fornecimento dessas informações é facultativo para
administradores de carteira de valores registrados na categoria de gestores de recursos,
conforme o Anexo 15-II, da Instrução CVM nº 558/15.

8.12.

FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE A ÁREA RESPONSÁVEL PELA
DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, INCLUINDO:
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quantidade de profissionais;
A área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento é composta por 2 (dois)
membros, sendo um o (1) o sócio responsável pela gestão de recursos e o outro o Sr. Heitor
Weltman Hutzler.

b)

natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes;
Prospecção, oferta e venda de produtos diretamente ao investidor e atendimento aos cotistas.

c)

programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas;
Realização de treinamentos periódicos de KYC, PLD/FT e anticorrupção disponibilizados pela
área de Compliance, conforme as Políticas da Trigger Gestora.

d)

infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços
utilizados na distribuição;
As atividades de distribuição serão desenvolvidas na sede da Trigger Gestora, em local
destinado a está atividade, contendo 2 estações de trabalho completas com acesso à internet e
acesso ao sistema da Trigger Gestora e toda a sua infraestrutura.

e)

os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos;
Elaboração de relatório de visitas a investidores
além de controles em planilhas eletrônicas armazenadas na nuvem.

8.13.

FORNECER OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A EMPRESA JULGUE RELEVANTES
Não há informações adicionais àquelas apresentadas nos demais itens deste formulário.
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9.

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (pretensão do requerente)

9.1.

EM RELAÇÃO A CADA SERVIÇO PRESTADO OU PRODUTO GERIDO,
CONFORME DESCRITO NO ITEM 6.1, INDICAR AS PRINCIPAIS FONTES DE
REMUNERAÇÃO QUE PRATICA.
A Trigger Gestora pretende cobrar como remuneração pela gestão de seus fundos 2% (dois
por cento) do capital comprometido, a título de taxa de administração, e 20% (vinte por cento)
do valor que exceder uma taxa mínima de retorno pelo investimento realizado, a título de taxa
de sucesso.
Dada a natureza dos serviços de consultoria especializada, os orçamentos serão detalhados na
medida de sua ocorrência e conforme o escopo do trabalho. A contração da Trigger Gestora
como consultoria especializada em investimentos e M&A para os fundos de investimento no
qual também é gestora estará sujeita à aprovação prévia dos cotistas.

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)
b)
c)
d)
e)

taxas com bases fixas;
taxas de performance;
taxas de ingresso;
taxas de saída;
outras taxas.

No ano de 2021 a Trigger Gestora teve receitas provenientes à taxas com bases fixas 54,34%
sobre o total das receitas.
9.3.

FORNECER OUTRAS INFORMAÇÕES QUE A EMPRESA JULGUE RELEVANTES
Não há informações adicionais àquelas apresentadas nos demais itens deste formulário.
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10.

REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS

10.1.

DESCREVER A POLÍTICA DE SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO E SUPERVISÃO DE
PRESTADORES DE SERVIÇOS
Conforme disposto na Política de Controles Internos, Anticorrupção e Prevenção à Lavagem
de Dinheiro, considerando que, pela Lei Anticorrupção, a Trigger Gestora poderia ser
responsabilizada pela prática de atos contra a administração pública cometida por um terceiro
em seu nome, benefício ou com seu financiamento, todos os Colaboradores devem, antes de
contratar qualquer prestador de serviços, ou qualquer terceiro para agir em nome ou a favor da
Trigger Gestora, buscar assegurar-se de que:
·

trata-se de prestador de serviços idôneo, que não foi condenado anteriormente e que
cumpre com a Lei Anticorrupção;

·

o prestador de serviços possui, de acordo com o seu porte e setor em que atua, controles
internos para impedir a prática de atos contra a administração pública;

·

o valor cobrado pelos serviços prestados / produtos fornecidos está de acordo com a
prática de mercado para a natureza do serviço prestado/ produto fornecido;

·

todos os valores pagos ao prestador de serviços foram feitos mediante recebimento de
nota fiscal devidamente emitida pelo prestador de serviços, com a indicação correta do
serviço prestado / produto fornecido.

Adicionalmente, na seleção de Fornecedores, deve-se levar em consideração a qualidade dos
serviços oferecidos, que compreendem maior eficiência na execução de transações, condições
de segurança, melhores plataformas de negociação, atendimento diferenciado, provimento de
serviço de análise de ações e qualidade técnica dos materiais correspondentes, disponibilização
de sistemas de informação, entre outros.
10.2.

DESCREVER COMO OS CUSTOS DE TRANSAÇÃO
MOBILIÁRIOS SÃO MONITORADOS E MINIMIZADOS

COM

VALORES

A Trigger Gestora utiliza-se de serviços de diligência financeira, contábil, fiscal, trabalhista,
previdenciária, legal e operacional; auditoria de gestão de riscos, compliance e ética; além de
serviços de assessoria jurídica para efetuar a aquisição de um novo investimento. Para compra
e venda de empresas também pode haver custos de corretagem de empresas assessorando
comprador ou vendedor do ativo.
Desta forma, para qualquer um dos serviços contratados, a Trigger Gestora executa processo
competitivo com dois ou mais orçamentos visando a proposta com o melhor custo-benefício.
Após a contratação do terceiro, a Trigger Gestora focando na ótica de gerenciamento
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acompanha todo a atividade desenvolvida pelo prestador de serviços, e empenha-se para que
a operação seja o mais benéfica possível para seus investidores.
10.3.

DESCREVER AS REGRAS PARA O TRATAMENTO DE SOFT DOLLAR, TAIS
COMO RECEBIMENTO DE PRESENTES, CURSOS, VIAGENS ETC.
Conforme disposto na Política de Tratamento de Soft Dollar, os Colaboradores que mantém
relacionamento com os Fornecedores em nome da Trigger Gestora devem se assegurar que os
benefícios por eles concedidos à Trigger Gestora não sejam de caráter pecuniário e que sejam
utilizados pelos Colaboradores exclusivamente para fins de tomada de decisões de
investimento e suporte à gestão dos fundos de investimento e carteiras de valores mobiliários
geridos pela Trigger Gestora.
A Trigger Gestora não deverá selecionar seus Fornecedores considerando os benefícios
recebidos (Soft Dollar), mas deverá levar em consideração, primordialmente, a eficiência,
produtividade ou menores custos oferecidos por tais Fornecedores.
Os benefícios de Soft Dollar não devem gerar qualquer vínculo de exclusividade ou de
obrigação de execução de volume mínimo de transações pela Trigger Gestora com os
Fornecedores, devendo a Trigger Gestora manter, a todo tempo, total independência para
selecionar e executar com quaisquer Fornecedores operações em nome dos fundos de
investimento e carteiras sob sua gestão, sempre de acordo às melhores condições para seus
clientes.
Quaisquer benefícios oferecidos pelos Fornecedores não relacionados ao processo de tomada
de decisão de investimentos, tais como presentes, viagens, entretenimento, dentre outros, não
poderão ser aceitos pelos Colaboradores se superarem o valor individual de R$500,00
(quinhentos reais).
Na hipótese de recebimento, por qualquer Colaborador, de brindes, presentes ou vantagens
pecuniárias de Fornecedores acima do valor indicado, o fato deverá ser comunicado ao Diretor
de Compliance e Gestão de Riscos, para que sejam tomadas as providências cabíveis para
mitigar os riscos de eventuais conflitos de interesses.

10.4.

DESCREVER OS PLANOS DE CONTINGÊNCIA, CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS
E RECUPERAÇÃO DE DESASTRES ADOTADOS
Nos termos do Plano de Contingência e Continuidade de Negócios, com o objetivo
resguardar os negócios e garantir a continuidade das atividades da Trigger Gestora mesmo
em momentos de crise e materialização de contingências, estabeleceu-se procedimentos por
meio dos quais busca-se a mitigação dos efeitos de situações de ameaças, tentativas e/ou
efetiva interdição de acesso ou paralisação das atividades do edifício-sede ou quaisquer
outras instalações da Trigger Gestora, como resultado de desastres, greves, ameaças de
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incêndio ou outros tipos de bloqueios de acesso, até o retorno à situação normal das
atividades.
O Plano de Continuidade leva em conta três fatores:
·

Prevenção: o objetivo é minimizar a probabilidade de interrupções das atividades da
Trigger Gestora, integrando medidas seguras nas atividades normais de negócios.

·

Correção: em caso de interrupção, o objetivo é minimizar o seu impacto nas
atividades da Trigger Gestora, permitindo manter o atendimento no mais alto nível
dentro do possível.

·

Recuperação: uma vez passada a fase anterior, o objetivo é assegurar uma recuperação
imediata das operações com menor impacto aos Colaboradores e clientes.

A Trigger Gestora dispõe dos itens listados abaixo para evitar interrupção de serviços e perda
de dados:
·
Internet fixa, wi-fi e rede de telefonia da empresa,
Telefônica Brasil CNPJ: 02.258.157/0001-62
·
Internet fixa, wi-fi e rede telefonia de empresa do grupo para backup,
Claro S.A CNPJ: 40.432.544/0001-47
·
1 Nobreak SMS Station II UST 1200BI 1200VA
·
1t de armazenamento em nuvem do one drive da Microsoft
10.5.

DESCREVER AS POLÍTICAS, PRÁTICAS E CONTROLES INTERNOS PARA A
GESTÃO DO RISCO DE LIQUIDEZ DAS CARTEIRAS DE VALORES
MOBILIÁRIOS
A Política de Gestão de Riscos detalha os procedimentos de mensuração dos riscos a que a
Trigger Gestora está exposta, de acordo com a natureza da operação, da complexidade dos
investimentos, bem como a dimensão da exposição ao risco de liquidez da Trigger Gestora.
Na Trigger Gestora, o monitoramento do risco de liquidez dos ativos é feito de acordo com as
características de cada ativo, levando-se em consideração que os fundos gerem ativos ilíquidos
e são mono-ativos, ou têm ativos restritos.
Devido às características dos ativos financeiros objeto de negociação pela Trigger Gestora
(companhias fechadas, cujos títulos, portanto, não são listados em bolsa de valores), a
mensuração do risco de mercado se assemelha ao risco de crédito descrito abaixo.
As parcelas dos recursos dos fundos de investimento não aplicadas no tipo de ativo descrito
acima serão aplicadas em Títulos Públicos de Renda Fixa e em cotas de fundos de investimento
de alta liquidez, sendo o risco de mercado calculado conforme descrito a seguir.
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Os limites legais para investimentos em determinados ativos (conforme sua natureza),
estabelecidos pela legislação e regulamentação vigentes, serão monitorados pelo Diretor de
Compliance e Gestão de Riscos e pelo gestor de cada um dos fundos geridos pela Trigger
Gestora.
A atividade de monitoramento e gerenciamento de risco operacional é executada de forma
corporativa e centralizada, contando com o processo acima descrito para identificar os riscos
e as oportunidades, estimar o impacto potencial desses eventos, bem como avaliar método para
tratar desses impactos, tendo em vista a redução dos eventuais riscos observados até um
patamar aceitável.
O objetivo da estrutura não é eliminar os riscos envolvidos, mas gerenciá-los em todas as
atividades, de forma a maximizar as oportunidades e minimizar os efeitos adversos.
10.6.

DESCREVER AS POLÍTICAS, AS PRÁTICAS E OS CONTROLES INTERNOS
PARA O CUMPRIMENTO DAS NORMAS ESPECÍFICAS DE QUE TRATA O
INCISO I DO ARTIGO 30, CASO DECIDA ATUAR NA DISTRIBUIÇÃO DE COTAS
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE QUE SEJA ADMINISTADOR OU GESTOR
As políticas, práticas e controles internos aplicáveis à distribuição de cotas dos fundos geridos
estão descritos nos seguintes documentos: Código de Ética e Conduta, política de Controles
Internos, Anticorrupção e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Processo de KYC e Suitability
(Ficha Cadastral do Investidor).
Tais políticas visam garantir a adequada verificação da adequação dos produtos, serviços e
operações ao perfil do cliente, bem como o correto registro de clientes e operações e eventual
comunicado de operações suspeitas de lavagem de dinheiro, em cumprimento às alíneas “a”,
“b” e “c” do art. 30 da Instrução CVM 558/15.
Por fim, em cumprimento à alínea “d” do art. 30 da Instrução CVM 558/15, a Trigger Gestora
segue as seguintes normas sobre a troca de informações entre distribuidor e administrador de
fundos de investimento:
· solicitar ao cliente ou potencial cliente os documentos solicitados pelo administrador para
realização ou atualização de seu cadastro, nos termos da regulamentação, para posterior
encaminhamento ao administrador;
· solicitar ao cliente a atualização de documentos e informações periódicas, mediante
solicitação do administrador; e
· repassar ao administrador as ordens transmitidas pelos clientes, segundo as regras e
procedimentos acordados com o administrador.
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ENDEREÇO DA PÁGINA DO ADMINISTRADOR NA REDE MUNDIAL DE
COMPUTADORES NA QUAL PODEM SER ENCONTRADOS OS DOCUMENTOS
EXIGIDOS PELO ARTIGO 14 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 558/15
www.trigger.com.br

www.trigger.com.br tel 5511 3078 7755 av. juscelino kubitschek, 1726 conj 74 sala 3 04543 000 são paulo sp
página 36 de 39

 



     

11.

CONTINGÊNCIAS

11.1.

DESCREVER OS PROCESSO 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)
b)

principais fatos;
valores, bens ou direitos envolvidos
A Trigger Gestora não está envolvida em processos judiciais, administrativos ou arbitrais, em
sigilo ou não, em que figure no polo passivo ou ativo.

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
PÓLO PASSIVO E QUE AFETEM SUA REPUTAÇÃO PROFISSIONAL,
INDICANDO:

a)
b)

principais fatos;
valores, bens ou direitos envolvidos
Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, em sigilo ou não, em que o Diretor
responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e
que afetem sua reputação profissional.

11.3.

DESCREVER OUTRAS CONTINGÊNCIAS RELEVANTES NÃO ABRANGIDAS
PELOS ITENS ANTERIORES
A Trigger Gestora não possui processos judiciais, administrativos ou arbitrais, em sigilo ou
não, em que figure no polo passivo ou ativo. Da mesma forma, não há outras contingências
relevantes não abrangidas pelos itens anteriores.

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)
b)

principais fatos;
valores, bens ou direitos envolvidos
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Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado ou não, em
processos, em sigilo ou não, em que a Requerente figure no polo passivo, desde a data de sua
constituição, 18 de dezembro de 2018.
11.5.

DESCREVER CONDENAÇÕES JUDICIAIS, ADMINISTRATIVAS OU ARBITRAIS,
TRANSITADAS EM JULGADO, PROLATADAS NOS ÚLTIMOS 5 (cinco) ANOS EM
PROCESSOS QUE NÃO ESTEJAM SOB SIGILO, EM QUE O DIRETOR
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES
MOBILIÁRIOS TENHA FIGURADO NO POLO PASSIVO E TENHA AFETADO
SEUS NEGÓCIOS OU SUA REPUTAÇÃO PROFISSIONAL, INDICANDO:

a)
b)

principais fatos;
valores, bens ou direitos envolvidos
Não há condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado ou não, em
processos, em sigilo ou não, em que o Diretor de Administração de Carteiras de Valores
Mobiliários figure no polo passivo, desde a data de sua constituição, 18 de dezembro de 2018.
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DECLARAÇÕES ADICIONAIS
ADMINISTRAÇÃO:

DO

DIRETOR

RESPONSÁVEL

PELA

O Sr. Michel Rapaport, autorizado ao exercício de atividade de administração de carteira de
valores, conforme ato declaratório nº 13.252 de 28 de agosto de 2013 declara adicionalmente
não ter:
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;

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;

c)

impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e
administrativa;

d)

inclusão em cadastro de serviços de proteção ao crédito;

e)

inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de
mercado organizado;

f)

títulos contra si levados a protesto.

São Paulo, 30 de março de 2022.

MICHEL RAPAPORT
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