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ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica – Art. 17,II 

(informações prestadas com base nas posições de julho de 2021) 

 

 
 

ADMINISTRADORES DE 

 
CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 

RESPOSTAS 

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário 

1.1.    Declarações dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários e 
pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e desta Instrução, 
atestando que: 

Declaração assinada disponibilizada como anexo a este 
documento. 

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 

2. Histórico da empresa1 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa A empresa foi constituída em 14/11/2012 com a razão 
social de BARN INVESTIMENTOS E SERVIÇOS DE GESTÃO 
EMPRESARIAL LTDA. 

                                                           
1
 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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Foi credenciada para atuar como “Administrador de 
Carteira de Valores Mobiliários” em 03/10/2014 
conforme Ato Declaratório CVM no. 13.907 (DOU 
07/10/2014), tendo renunciado a tal direito em julho de 
2016. No período entre 2016 e agosto de 2021, atuou 
com atividades de consultoria, quando cessaram as 
atividades de consultoria e foi realizada a 7ª alteração 
do Contrato Social da Barn, alterando sua razão social 
para BARN CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS 
LTDA., bem como seu objeto social para, entre outros, o 
“Exercício da atividade de administração de carteira de 
títulos e valores” (CNAE 66.30-4-00), a fim de realizar o 
processo de habilitação perante a CVM na categoria de 
gestora de recursos. 

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 

Nos últimos 5 anos a BARN teve somente ajustes pontuais 
em seu quadro societário – participação societária, não 
sofrendo, porém, qualquer tipo de evento digno de nota. 

b. escopo das atividades Alteração do objeto social da sociedade para atuar como 
Gestora de Recursos de Terceiros. 
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c. recursos humanos e computacionais 
 Recursos Humanos: 

 Entrada em 01/02/2019 da colaboradora Lina 

Lisbona para a função de desenvolvimento de novos 

negócios, criação de metodologia e ferramenta de 

avaliação de impacto para análise de negócios (utilizando 

as métricas UN IRIS e também metologia proprietária da 

BARN).  

 Entrada em 01/06/2021 do colaborador Cauê 

Gimenez para a função de analista de novos negócios. 

 Ingresso em 01/07/2021 do colaborador Sergio 

Espier Spandri para a função de Diretor de Compliance e 

Riscos da BARN. 

 Ingresso em 01/09 do colaborador Ariel Miras da 

Cunha Ramos para a função de analista de novos negócios. 

 Ingresso em 01/10 da colaboradora Ruth Vieira 

Melo dos Anjos para a função de analista de novos 

negócios. 

 Está prevista a contratação  de mais um 

colaborador para apoio na comunicação institucional 

(Marketing). 

 Recursos Computacionais:  

Em virtude da sua forma de atuação, alternando trabalho 

presencial e trabalho remoto (home office), a BARN passou 

a utilizar os seguintes recursos computacionais: 

a) A BARN possui 7 notebooks de última geração com 

recursos mínimos de 8 GB de memória RAM, 250 GB 

de memória interna, processadores Intel i5 (mínimo) 
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e recursos gráficos, utilizando softwares 

devidamente autorizados, e com acesso à Internet. E 

também possui 2 notebooks de reserva guardados 

em local seguro fora do escritório.  

b) A BARN utiliza sistema de rede sem fio. Como todos 

os sistemas e bancos de dados da BARN estão 

hospedados na nuvem, os colaboradores fazem 

acesso remoto.  

c) O serviço de e-mail da BARN é provido pela Google 

(Gmail). 

d) Servidor: A empresa utiliza o serviço de 
armazenamento em nuvem do DROPBOX e suas 
devidas rotinas de segurança. 

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos A Barn implementou todas as políticas exigidas pela CVM 
para habilitação na categoria de Gestora de Recursos, bem 
como todas as políticas exigidas pela ANBIMA para adesão 
ao Código de FIP e FIEE. De acordo com tais políticas, foram 
estabelecidos controles internos relativos à compliance e 
riscos, prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao 
terrorismo, bem como normas de condutas exigidas de 
todos os colaboradores da Barn, conforme descrito em seu 
código de ética. Todas as políticas encontram-se disponíveis 
no website da Barn, conforme exigência da CVM e da 
ANBIMA. 
 

3. Recursos humanos2 

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

a. número de sócios  2 (dois) 
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b. número de empregados  7 (sete) colaboradores, sendo 5 colaboradores contratados 
no formato de pessoa jurídica e 2 sócios com atuação 
funcional. Não há colaboradores contratados no formato 
celetista. Os contratos de PJ preveem exclusividade. 

c. número de terceirizados  Não há empresas terceirizadas contratadas pela Barn.  

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 

FLAVIO JOSE ZACLIS – Administração de Carteiras de  títulos 
e valores mobiliários, na qualidade de Gestor de Recursos. 

4. Auditores 

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

a. nome empresarial  N/A 

b. data de contratação dos serviços  N/A 

c. descrição dos serviços contratados  N/A 

5. Resiliência financeira 

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste: 

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

N/A 
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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) 

N/A 

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Resolução3 N/A 

6. Escopo das atividades 

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo: 

a.  tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento 
patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.) 

Gestão de fundos de investimentos. 

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

Fundos de investimento em participação (FIP). 

                                                           
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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c. tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão Investimentos via aquisição de participação minoritária, 
com atuação ativa na governança das empresas 
investidas/adquiridas. As empresas investidas/adquiridas 
são startups early stage com foco em 5 segmentos: 1) 
Agronegócio, 2) Transporte e Logística, 3) Indústria, 4) 
Energia Renovável, e 5) Construções Verdes. 
 

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

Não atua na distribuição de cotas. 

6.2. Descrever resumidamente outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de 
administração de carteiras de valores mobiliários, destacando: 

 A Barn não exerce outras atividades além da atividade de 
gestão de recursos de terceiros. 

a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e N/A. 

b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, 
coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos de interesses 
existentes entre tais atividades. 

Não existem sociedades controladas ou coligadas. 

 

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos4 e carteiras administradas geridos pela 
empresa, fornecendo as seguintes informações: 

N/A 

a. número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores 
qualificados e não qualificados) 

N/A 

                                                           
4
 Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master. 
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b. número de investidores, dividido por: N/A 

i. pessoas naturais N/A 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) N/A 

iii. instituições financeiras N/A 

iv. entidades abertas de previdência complementar N/A 

v. entidades fechadas de previdência complementar N/A 

vi. regimes próprios de previdência social N/A 

vii. seguradoras N/A 

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil N/A 

ix. clubes de investimento N/A 

x. fundos de investimento N/A 

xi. investidores não residentes N/A 

xii. outros (especificar) N/A 

c. recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a 
investidores qualificados e não qualificados) 

N/A 
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d. recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior N/A 

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

N/A 

f. recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: N/A 

i. pessoas naturais N/A 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) N/A 

iii. instituições financeiras N/A 

iv. entidades abertas de previdência complementar N/A 

v. entidades fechadas de previdência complementar N/A 

vi. regimes próprios de previdência social N/A 

vii. seguradoras N/A 

viii. sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil N/A 

ix. clubes de investimento N/A 

x. fundos de investimento N/A 

xi. investidores não residentes N/A 
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xii. outros (especificar) N/A 

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

a. ações N/A 

b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras N/A 

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras N/A 

d. cotas de fundos de investimento em ações N/A 

e. cotas de fundos de investimento em participações N/A 

f. cotas de fundos de investimento imobiliário N/A 

g. cotas de fundos de investimento em direitos creditórios N/A 

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa N/A 

i. cotas de outros fundos de investimento N/A 

j. derivativos (valor de mercado) N/A 

k. outros valores mobiliários N/A 

l. títulos públicos N/A 

m. outros ativos N/A 
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6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o 
administrador exerce atividades de administração fiduciária. 

N/A 

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes. N/A 

7. Grupo econômico 

7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando: A BARN é uma empresa que não tem ou pertence a grupo 
economico.  

a. controladores diretos e indiretos O quadro social é composto por: 

Sócios 
N° de 

Quotas 
Valor  

Participaçã

o  

Flavio Jose 

Zaclis 
789 R$1.578,00 70% 

Thiago de 

Oliveira 

Mendes 

339 R$678,00 30% 

Total: 1.128 R$2.256,00 100% 
 

b. controladas e coligadas N/A – Não existem sociedades controladas e/ou coligadas. 

c. participações da empresa em sociedades do grupo N/A – Não existem sociedades controladas e/ou coligadas. 

d. participações de sociedades do grupo na empresa N/A – Não existem sociedades controladas e/ou coligadas. 

e. sociedades sob controle comum N/A – Não existem sociedades controladas e/ou coligadas. 

7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se insere a empresa, 
desde que compatível com as informações apresentadas no item 7.1. 

N/A 
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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 O Diretor de Gestão de Recursos é responsável pela 
gestão dos investimentos realizados pela Barn, em 
conjunto com a Equipe de Gestão. O Diretor de 
Compliance e Riscos, em conjunto com a Equipe de 
Compliance, é responsável por garantir a aplicação da lei, 
normas e procedimentos internos, bem como pela análise 
de riscos relativos aos negócios. 

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e Não há comitês. 

a forma como são registradas suas decisões 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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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c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais 
Diretor de Gestão de Recursos: responsável pela gestão 
dos investimentos realizados pela Barn e pela decisão de 
investimento após emissão de relatórios pela Equipe de 
Gestão e pelo Diretor de Compliance e Riscos, conforme 
descrito na Política de Investimento e Gerenciamento de 
Riscos.  
 
Diretor de Compliance e Riscos: responsável por garantir a 
aplicação da lei, normas e procedimentos internos, por 
elaborar parecer acerca dos riscos relacionados aos 
possíveis investimentos e ao acompanhamento dos riscos 
das empresas já investidas. 

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

O organograma funcional consta na Política de Regras, 
Procedimentos e Controles Internos, disponível no 
website da Barn. 
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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: 

  
Nome 

 
Idade 

 
Profissão 

 
CPF/ME 

 
Cargo ocupado 

 
Data da posse 

 
Prazo do 
mandato 

Outros 
cargos/funções 

na empresa 

 

 

FLAVIO JOSÉ 
ZACLIS 

43 anos 
Administrador de 

Empresas 
292.333.228-82 

Diretor de Gestão de 
Recursos 

29/07/2021 Indeterminado Sócio 

 

 

SERGIO ESPIER 
SPANDRI 

59 anos Economista 006.646.358-06 
Diretor de 

Compliance e 
Riscos 

29/07/2021 Indeterminado Gerente Financeiro  
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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: FLAVIO JOSÉ ZACLIS 

i. cursos concluídos; Bacharel em Administração de Empresas – Goizueta 
Business School da Emory University, Atlanta, EUA – 
dezembro de 2001. 

 Possui Dupla Graduação em Finanças e Consultoria. 
 
 

ii. aprovação em exame de certificação profissional N/A. 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: BARN Investimentos e Gestão Empresarial Ltda. 
 
Sócio, responsável pelas novas oportunidades de 
investimento, gerencia os investimentos existentes e 
realiza esforços de arrecadação de fundos. 
  
A empresa é voltada para buscar oportunidades de 
investimento em empresas incipientes com grande 
perspectiva de crescimento, sempre ligadas às áreas de 
tecnologia “verde”. 
 
Desde dezembro de 2012 até a data atual. 

 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 
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8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, 
procedimentos e controles internos e desta Resolução, fornecer: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: SERGIO ESPIER SPANDRI 

i. cursos concluídos; Pós Graduado (MBA) em Administração de Empresas – 
INSPER (IBMEC) – 2001 
 
Bacharel em Ciências Econômicas – PUC SP - 1.987 
 
Projeto Especialistas CMM - Fundação Carlos Alberto                                       
Vazolini - USP - 180 horas – 2004 
 
Programa de Atualização Gerencial e Liderança           
Organizacional - F.G.V.S.P. - 132 horas – 2001  

 
 

 

ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional) N/A 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 1) S E Spandri Assessoria Empresarial 
Sócio, com função voltada à prestação de serviços de 
assessoria financeira, tais como análise de processos e 
sugestões para melhorias, emissão de relatórios 
gerenciais, planejamento e acompanhamento de 
resultado mensal, desenho, implementação e análise de 
cash flow, confecção de regulamentos internos para 
atendimento a Compliance, normas e regulamentações 
governamentais. As atividades foram desenvolvidas em 
empresas de micro e pequeno porte, sendo duas de 
tecnologia, quatro de prestação de serviços e uma do 
agro negócio. 

 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 
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2018 à junho 2021. Estas atividades deixaram de ser 
exercidas para terceiros a partir da contratação pela 
Barn, tendo em vista que Sérgio é o único sócio e não 
possui funcionários na empresa e que presta serviços 
com exclusividade para a Barn. 

 
2) CIX Capital Gestão de Ativos Ltda. 

Diretor de Compliance, implementação e cumprimento 
de regras, procedimentos e controles internos da 
Instrução CVM 558/15, responsável pelo “Comitê de 
Compliance" e por compartilhar com o Diretor de Riscos 
da análise de dados, desenvolvimento e confecção de 
relatórios mensais de Risco da empresa bem como do 
atendimento de solicitações feitas pelos órgãos e envio 
de documentos obrigatórios, conforme legislação 
vigente. 
Junho de 2017 a março de 2018. 
 

3) Cix Capital Soluções Financeiras Imobiliarias Ltda.  
Controller, gestão econômico/financeira e 
administrativa das 4 empresas do grupo, o que engloba 
planejamento financeiro, revisão de budget, 
pagamentos, cash flow, contabilidade, gerenciamento 
de contas correntes locais e offshore, contratos de 
serviços, faturamento, fechamento de câmbio, gestão 
do planejamento, entre outros. 
Fevereiro de 2015 a março de 2018. 

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

É o Diretor de Compliance e Riscos. 
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a. currículo, contendo as seguintes informações: N/A. 

i. cursos concluídos; N/A. 

ii. aprovação em exame de certificação profissional N/A. 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: N/A. 

 nome da empresa N/A. 

 cargo e funções inerentes ao cargo N/A. 

 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram N/A. 

 datas de entrada e saída do cargo N/A. 

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: 

N/A. 

a. currículo, contendo as seguintes informações: N/A. 

i. cursos concluídos; N/A. 

ii. aprovação em exame de certificação profissional N/A. 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: N/A. 
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 nome da empresa N/A. 

 cargo e funções inerentes ao cargo N/A. 

 atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram N/A. 

 datas de entrada e saída do cargo N/A. 

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

a. quantidade de profissionais 5 (cinco) 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes A análise de ativos é feita pela equipe de gestão (de forma 
ativa e passiva), composta por um sócio designado como 
“Responsável pela equipe de gestao” e por 3 (três) 
colaboradores da Barn. Os 3 (três) colaboradores e o sócio 
responsável pela equipe de gestão, deverão elaborar um 
Relatório de Investimento, que deverá ser encaminhado 
ao Diretor de Compliance e Riscos. O Diretor de 
Compliance e Riscos, com base no Relatório de 
Investimento, emitirá parecer sobre os riscos do 
investimento, considerando a política de gestão de riscos 
da Barn. Posteriormente, o Relatório de Investimento e o 
parecer do Diretor de Compliance e Riscos serão 
encaminhados para o Diretor de Gestão de Recursos, que 
irá analisá-lo e, caso necessário, reunir-se-á com a equipe 
de gestão para avaliar o relatório e o parecer 
apresentados. O investimento somente será aprovado 
mediante aprovação expressa e por escrito do Diretor de 
Gestão de Recursos, após análise do relatório e do 
parecer. 
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c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos A atividade de gestão da BARN pode ser dividida em duas: 
(i) identificação e investimento em empresas, e (ii) gestão 
do portfólio de investidas. Para essas atividades, são 
utilizadas as seguintes ferramentas: 
 

 Pesquisa de mercado no Pitchbook 

 Guideline de análise e aprovação de investimento: 
documento elaborado internamente a respeito do 
processo de análise e aprovação dos investimentos 
a serem realizados; 

 Formulário de análise e Compliance: documento 
elaborado internamente com requisitos mínimos 
de análise e aprovação dos investimentos; e 

 Dropbox: ferramenta de armazenamento em 
nuvem para documentos relacionados às 
investidas, relatórios e todos os demais 
documentos da gestora. 
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8.9.       Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento 
às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados 
pelos terceiros contratados, incluindo: 

a. quantidade de profissionais 2 (dois) 
 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes O Diretor de Compliance e Riscos é responsável por 
disseminar o conteúdo das políticas da Barn a todos os 
colaboradores, verificar o cumprimento das normas e 
procedimentos, reportar eventuais irregularidades aos 
diretores, elaborar relatórios relativos ao cumprimento 
das regras e procedimentos, manter os relatórios 
disponíveis para acesso da CVM e acompanhar as 
alterações regulatórias aplicáveis à Barn. Todas as 
responsabilidades e procedimentos relativos à atuação do 
Diretor de Compliance e Riscos estão descritos na Política 
de Regras, Procedimentos e Controles Internos, disponível 
no website da Barn. 

 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos As rotinas e procedimentos envolvidos incluem a 
condução periódica de processo de auto avaliação de 
aderência aos normativos críticos junto aos 
Colaboradores; revisão periódica pelos Diretores de 
tópicos que geram impacto nas estratégias da empresa 
para a detecção de desvios e correção dos planos 
propostos para o restante da empresa; revisão periódica 
de indicadores de desempenho e a consequente detecção 
de desvios inesperados, além de acompanhamento 
sistemático das atividades relacionadas com o sistema de 
controles internos da Barn para fins de elaboração de 
relatório anual de compliance. O detalhamento dos 
procedimentos de atendimento às normas legais está 
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contido na Política de Regras, Procedimentos e Controles 
Internos. 
Ainda, são utilizadas as seguintes ferramentas: 
 

 Formulário de análise e Compliance: documento 
elaborado internamente com requisitos mínimos 
de análise prévia das possíveis investidas e também 
utilizado após o investimento para 
acompanhamento dos indicadores de desempenho 
e adequação; 

 Checklist de certidões: documento elaborado 
internamente, que contém as certidões de 
regularidade das investidas ou possíveis investidas, 
que são verificadas previamente ou 
periodicamente (após o investimento) a fim de 
verificar se as empresas estão regulares perante os 
órgãos públicos e se não possuem demandas 
judiciais que possam vir a afetar a gestora e/ou os 
quotistas; e 

 Dropbox: ferramenta de armazenamento em 
nuvem para documentos relacionados às 
investidas, relatórios e todos os demais 
documentos da gestora. 

 
 

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor O Diretor de Compliance e Riscos tem total independência 
e autonomia para a tomada de decisões no âmbito da sua 
área de atuação, inclusive para a apuração de eventuais 
descumprimentos às normas internas de conduta e a 
regulamentação vigente, podendo, uma vez apurado o 
descumprimento e conforme a gravidade e a reincidência 
na violação, sem prejuízo das penalidades civis e 
criminais, aplicar sanções ao colaborador infrator. O 
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Diretor de Compliance e Riscos não está subordinado a 
nenhum outro órgão da sociedade e, ainda, não participa 
da tomada de decisão acerca dos investimentos a serem 
realizados pela Barn, possuindo total independência para 
investigar e indicar possíveis riscos e irregularidades. 

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

a. quantidade de profissionais 2 (dois) 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes Atividades de avaliação e monitoramento dos riscos 
relacionados às atividades da Barn e aos investimentos de 
seu portfólio. 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos A identificação dos riscos é realizada constantemente pela 
equipe de Compliance e Riscos, de forma que o Diretor de 
Compliance e Riscos emitirá, no mínimo, anualmente 
relatório de monitoramento de riscos e encaminhará ao 
Diretor de Gestão de Recursos sugestões de 
desinvestimento de determinado ativo, sempre que 
identificado que não há mais margem de segurança 
suficiente para continuar com o investimento ou que este 
já tenha atingido seu objetivo/retorno esperado. 
 
Além disso é realizada a contratação de escritório de 
advocacia especializado para realização de due diligence 
de aspectos societários, fiscais, trabalhistas, contratuais e 
cíveis, além de outros que possam ser necessários em 
cada caso concreto, previamente ao investimento, a fim 
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de avaliar riscos relacionados. 
 
Além disso, a gestora possui as seguintes ferramentas 
para auxiliar no processo de análise de riscos: 
 

 Planilha de controle de risco e enquadramento: 
ferramenta própria, utilizada como guia para 
análise de riscos e elaboração dos relatórios de 
risco pelo Diretor de Compliance e Riscos; 

 Checklist de certidões: documento elaborado 
internamente, que contém as certidões de 
regularidade das investidas ou possíveis investidas, 
que são verificadas previamente ou 
periodicamente (após o investimento) a fim de 
verificar se as empresas estão regulares perante os 
órgãos públicos e se não possuem demandas 
judiciais que possam vir a afetar a gestora e/ou os 
quotistas; e 

 Dropbox: ferramenta de armazenamento em 
nuvem para documentos relacionados às 
investidas, relatórios e todos os demais 
documentos da gestora. 
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d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor O Diretor de Compliance e Riscos tem total independência 
e autonomia para a tomada de decisões no âmbito da sua 
área de atuação, inclusive para a apuração de eventuais 
descumprimentos às normas internas de conduta e a 
regulamentação vigente, podendo, uma vez apurado o 
descumprimento e conforme a gravidade e a reincidência 
na violação, sem prejuízo das penalidades civis e 
criminais, aplicar sanções ao colaborador infrator. O 
Diretor de Compliance e Riscos não está subordinado a 
nenhum outro órgão da sociedade e, ainda, não participa 
da tomada de decisão acerca dos investimentos a serem 
realizados pela Barn, possuindo total independência para 
investigar e indicar possíveis riscos e irregularidades. 

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para as atividades de tesouraria, de controle e 
processamento de ativos e da escrituração de cotas, incluindo: 

a. quantidade de profissionais N/A 

b. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos N/A 

c. a indicação de um responsável pela área e descrição de sua experiência na atividade N/A 

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de 
investimento, incluindo: 

a. quantidade de profissionais N/A 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes N/A 
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c. programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas N/A 

 

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

N/A 

e. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos N/A 

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes N/A 

9. Remuneração da empresa 

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as 
principais formas de remuneração que pratica 

A BARN receberá, pela gestão de fundo(s) de 
investimento, conforme o caso: (i) uma taxa de 
administração de até 2% ao ano (dependendo do estatuto 
de cada fundo) sobre o valor dos recursos sob gestão; e 
(ii) uma taxa de desempenho cobrada sobre o sucesso da 
operação, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o 
que exceder o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (“IPCA”), acrescido de 5% (cinco por cento) 
(“Benchmark”). 

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: 

N/A 

a. taxas com bases fixas N/A 

b. taxas de performance N/A 

c. taxas de ingresso N/A 
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d. taxas de saída N/A 

 

e. outras taxas N/A 

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes. N/A 

10. Regras, procedimentos e controles internos 

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços 
Da mesma forma que ocorre com os clientes, a Barn 
mantém mecanismos para identificação e conhecimento 
de seus parceiros ou contrapartes a fim de prevenir e, 
quando for o caso, suspender relações negociais com 
parceiros ou contrapartes que estejam relacionados a 
práticas de lavagem de dinheiro e/ou financiamento ao 
terrorismo. 
 

A identificação dos clientes e possíveis riscos a eles 
inerentes é realizada por meio de cadastro prévio, que 
deve conter, no mínimo, as seguintes informações: (i) 
nome ou razão social; (ii) CPF/ME ou CNPJ/ME; (iii) nome 
do representante, em caso de pessoa jurídica; (iv) CPF/ME 
do representante, se for o caso; (v) data da atualização do 
cadastro; (vi) assinatura do parceiro. Além disso, a Barn 
condiciona a manutenção da relação com instituições 
financeiras, parceiros ou contrapartes, à existência, no 
âmbito dessas instituições financeiras, de mecanismos 
relativos à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e 
ao financiamento do terrorismo. O cadastro deve ser 
atualizado em prazo não superior a 24 meses. 

Além disso, o Código de Ética estabelece procedimentos 
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para celebração de contratos pela Barn com empresas nas 
quais os sócios possuem participação societária, prevendo 
que tal contratação deverá ser submetida à análise prévia 
do Diretor de Compliance e Riscos, que estabelecerá 
condutas necessárias à mitigação do conflito e à 
comunicação aos cotistas, quando aplicável. 

10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados A Barn administra apenas fundos de investimento em 
participação, sendo os principais custos de transação 
referentes à contratação de advogados para avaliação dos 
riscos jurídicos e elaboração de contratos de investimento 
e de auditorias independentes para realização de due 
diligence dos ativos que compõem a carteira. A fim de 
minimizar tais custos a Barn busca sempre obter mais de 
uma proposta de horários com advogados e auditores, de 
forma a contratar o melhor custo/benefício disponível no 
mercado. 

DocuSign Envelope ID: 1F74982F-6FFA-4F9D-AFEF-AD4A9C9356D5



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 Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São 

Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000 SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-

2030/2031 www.cvm.gov.br 
INSTRUÇÃO CVM Nº 21, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

 

 

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

O recebimento de presentes pelos Colaboradores da Barn 
em troca de favorecimento por suas atividades de 
investimento é estritamente proibido e, caso identificado, 
será sancionado com a obrigatoriedade de devolução do 
presente, sem prejuízo de outras sanções que possam ser 
estabelecidas pelo Diretor de Compliance e Riscos de 
acordo com a gravidade da conduta. 

Apesar disso, é permitido o recebimento de presentes 
pelos Colaboradores quando não caracterizada a troca de 
favores e, ainda, quando não houver conflito de 
interesses e afetação de qualquer modo no desempenho 
das atividades pelo Colaborador. 

Todas as demais normas relativas à política de presentes 
da Barn estão descritas no Código de Ética, disponível no 
website da Barn. 

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

O plano envolve a avaliação dos cenários de risco e, em 
caso de ocorrência de situação que leve à 
indisponibilidade de acesso às dependências internas da 
Barn, a ativação do plano de contingência, que envolve 
as seguintes medidas, a depender da situação: 

 Recuperação do backup dos dados armazenados 
nos servidores remotos (no prazo de 30 minutos é 
possível recuperar os dados mais 
sensíveis/importantes; no prazo de 24 horas é 
possível recuperar toda a base de informações 
atual) para possibilitar a continuidade de análises, 
geração de informações e comunicação com 
cotistas e empresas-alvo investidas.  

 Disponibilização de notebooks ou recursos de 
processamento para pessoas chave de modo a 
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restaurar o quanto antes o fluxo de análises, 
relatórios e informações dentro e fora da empresa 
(principais executivos já possuem notebook, ou 
seja, capacidade de processamento remota; a 
aquisição de novos computadores, caso necessário, 
pode ser viabilizada em 24-48 horas). 

 Caso necessário, o uso de um local remoto como 
escritório temporário para contornar problemas 
específicos que venham a ocorrer na sede da 
empresa. As operações serão automaticamente 
migradas para a sede principal da Barn tão logo as 
instalações estiverem aptas para o 
desenvolvimento normal dos negócios. 

Os demais procedimentos estão descritos no Plano de 
Continuidade de Negócios disponível no website da 
Barn. 

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

Conforme descrito na Política de Investimento e 
Gerenciamento de Riscos, o risco de liquidez consiste no 
risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos 
devido a condições específicas atribuídas a esses ativos, às 
empresas investidas ou aos próprios mercados em que 
são negociados. Em virtude de tais riscos, a Barn poderá 
encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar 
os referidos ativos pelo preço e no tempo desejados, de 
acordo com a estratégia de gestão adotada pela Barn, 
permanecendo exposta, durante o respectivo período de 
falta de liquidez, aos riscos associados aos referidos 
ativos, que podem, inclusive, obrigar a Barn a aceitar 
descontos nos seus respectivos preços, de forma a realizar 
sua negociação em mercado. Estes fatores podem 
prejudicar o pagamento de amortizações e resgate aos 
cotistas. Tal risco é mitigado pela análise de riscos dos 
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investimentos realizados utilizando as seguintes 
metodologias: diligência/auditoria, análise de cenários das 
principais premissas, análise de riscos e mitigantes 
(análise SWOT), testes de impairment por meio da 
atualização anual das premissas e avaliação do valor dos 
ativos da carteira do Fundo em questão, entre outras 
conforme aplicável. Além disso, a identificação dos riscos 
é realizada constantemente pela equipe de gestão, de 
forma que o Diretor de Compliance e Riscos emitirá, no 
mínimo, anualmente relatório de monitoramento de 
riscos e encaminhará ao Diretor de Gestão de Recursos 
sugestões de desinvestimento de determinado ativo, 
sempre que identificado que não há mais margem de 
segurança suficiente para continuar com o investimento 
ou que este já tenha atingido seu objetivo/retorno 
esperado. Os demais procedimentos para análise e 
mitigação de riscos estão descritos na Política de 
Investimentos e Gerenciamento de Riscos, disponível no 
website da Barn. 

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. 33, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos 
de investimento de que seja administrador ou gestor. 

N/A 

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser 
encontrados os documentos exigidos pelo art. 16 desta Resolução. 

https://barninvest.com.br/  
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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: 

Não existem processos dessa natureza ligados à Barn. 

a. principais fatos  N/A 

b. valores, bens ou direitos envolvidos N/A 

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: 

 Não existem processos dessa natureza ligados à Barn. 

a. principais fatos N/A 

b. valores, bens ou direitos envolvidos N/A 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores N/A 

                                                           
6
 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.  
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11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas 
nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que a empresa tenha figurado no 
polo passivo, indicando: 

Não existem processos dessa natureza ligados à Barn. 

a. principais fatos N/A 

b. valores, bens ou direitos envolvidos N/A 

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: 

Não existem processos dessa natureza ligados à Barn. 

a. principais fatos N/A 

b. valores, bens ou direitos envolvidos N/A 

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

O Diretor responsável pela administração (“Diretor de 
Gestão de Recursos”) DECLARA que não possui em seu 
desfavor 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. 

O Diretor responsável pela administração (“Diretor de 
Gestão de Recursos”) DECLARA que não possui em seu 
desfavor 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. 
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c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e 
administrativa 

O Diretor responsável pela administração (“Diretor de 
Gestão de Recursos”) DECLARA que não possui 
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 O Diretor responsável pela administração (“Diretor de 
Gestão de Recursos”) DECLARA que não está incluído em 
cadastro de serviços de proteção ao crédito. 

e. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado 
organizado 

O Diretor responsável pela administração (“Diretor de 
Gestão de Recursos”) DECLARA que não está incluído em 
relação de comitentes inadimplentes de entidade 
administradora de mercado organizado. 

f. títulos contra si levados a protesto O Diretor responsável pela administração (“Diretor de 
Gestão de Recursos”) DECLARA que não possui títulos 
contra si levados a protesto. 

 
 
 
 
 
 

Flávio Jose Zaclis 
Diretor de Gestão de Recursos 
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Anexo 1.1(a) 

 
DECLARAÇÃO DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES 

MOBILIÁRIOS  
 

Pelo presente instrumento, eu, FLAVIO JOSE ZACLIS, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
portador da cédula de identidade RG nº 13.598.415-4 SSP-SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 
292.333.228-82, com endereço na Rua Bélgica, 416, Jardim Europa, na cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, CEP 01448-030, Diretor de Gestão de Recursos da BARN CONSULTORIA E GESTÃO DE 
RECURSOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.297.154/0001-90, com sede 

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, 5017, 12º andar, Jardim 
Paulista, CEP 01407-903 (“Sociedade”), devidamente autorizado pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) para o exercício profissional de administração de carteiras de títulos e valores 
mobiliários, por meio do Ato Declaratório CVM nº 13.897, de 25/09/2014, diretor responsável 
perante a Sociedade pela administração de carteiras de valores mobiliários, declaro, para todos os 
fins de direito, que: (a) revi o formulário de referência, do qual o presente instrumento é anexo, 
e (b) o conjunto de informações contido no formulário de referência é um retrato verdadeiro, preciso 
e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Sociedade.  
  
  

São Paulo, 15 de outubro de 2021 
 

_______________________________________________  

FLAVIO JOSE ZACLIS 
 

  

DocuSign Envelope ID: 1F74982F-6FFA-4F9D-AFEF-AD4A9C9356D5



 

 

Anexo 1.1(b) 
 

DECLARAÇÃO DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE COMPLIANCE E RISCO 
 

Pelo presente instrumento, eu, SERGIO ESPIER SPANDRI, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 10.674.298, SSP/SP, 
inscrito no CPF/ME sob o nº 006.646.358-06, residente e domiciliado na Rua Nova dos Portugueses, 
n.º 1.140, apto. 83, Chora Menino, CEP 02462-081, cidade e Estado de São Paulo, diretor 
estatutário da BARN CONSULTORIA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade limitada, com sede 
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nove de Julho, 5017, 12º andar, Jardim 
Paulista, CEP 01407-903, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.297.154/0001-
90 (“Sociedade”), diretor responsável perante a Sociedade pela gestão de compliance e 
risco, declaro, para todos os fins de direito, que: (a) revi o formulário de referência, do qual o 
presente instrumento é anexo, e (b) o conjunto de informações contido no formulário de 
referência é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das 
práticas adotadas pela Sociedade.  
  
  

São Paulo, 15 de outubro de 2021 

  
  

_______________________________________________  
SERGIO ESPIER SPANDRI  
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