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FINALIDADE E ABRANGÊNCIA 
 
Esta Política de Contratação de Serviços de Terceiros (Política) foi 
desenvolvido para auxiliar todos os conselheiros, diretores, funcionários, 
estagiários, consultores, parceiros, distribuidores e terceiros que 
regularmente estejam presentes em nosso escritório (“Colaboradores”) da 
Cypress Earth Capital Partners Ltda. (“Cypress”), para cumprir com as 
disposições aplicáveis da Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (“CVM”) e 
pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de 
Capitais (“ANBIMA”).  
 
A Política tem como objetivo regular o relacionamento e aprovação de novos 
prestadores de serviço contratados pela Cypress, regendo as condições 
mínimas de manutenção de relacionamento e os critérios para que um 
prestador de serviço seja aprovado internamente, considerando eventuais 
situações de risco para os fundos que administra. 
 
A Cypress deve garantir que o conteúdo desta Política seja de conhecimento 
de todos os seus colaboradores, sobretudo daqueles contratem serviços de 
terceiros. 

 
 
Atualizações 

 
A Cypress atualizará a Política, conforme necessário, quando ocorrerem 
alterações em determinadas leis e regulamentação aplicáveis, e conforme 
ocorram alterações nas atividades desta, suas políticas ou seus 
procedimentos operacionais. 
 
 
Dúvidas  

 
Qualquer dúvida, independente da natureza, deve ser enviada ao Compliance. 
 
 
Base Legal  

 
Código ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado 
de FIP e FIEE. 
Código de Administração de Recursos de Terceiros. 
Resolução CVM  nº 21 /2021 
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COMITÊ EXECUTIVO 
 
O Comitê Executivo terá plena autonomia para o exercício de suas funções, 
sendo constituído por membros da Cypress ou terceiros, devidamente 
formalizados em ata de eleição.  
 
 
Responsabilidade do Comitê Executivo 

 
É de responsabilidade do Comitê Executivo: 
 
§   Definir, divulgar e revisar os procedimentos contidos nesta Política; 
§   Aprovação dos prestadores de serviços para fundos administrados; 
§   Avaliar todos os casos que cheguem ao seu conhecimento - sobre o 

descumprimento dos preceitos éticos previstos nesta Política e também 
apreciar e analisar situações não previstas; 

§   Garantir o sigilo de eventuais denunciantes de delitos ou infrações, 
mesmo quando estes não solicitarem, exceto nos casos de necessidade 
de testemunho judicial; 

§   Solicitar sempre que necessário, para a análise de suas questões, o apoio 
de auditoria interna ou externa. 

 
 
CONCORRÊNCIA E APROVAÇÃO 
 
Todas as atividades que necessitem de apoio de terceiros para a devida 
manutenção das atividades da Cypress, deverão, obrigatoriamente, passar por 
um processo de aprovação anteriormente a contratação do prestação de 
serviços. Este processo poderá vir acompanhado ou não de processo de 
concorrência, em função da necessidade de se obter no mercado os melhores 
prestadores de serviço para nossa atividade, assim, sempre que for possível 
abrir concorrência para a verificação dos melhores prestadores de serviço, 
este procedimento deverá ser utilizado. 
 
Caso não seja possível, a área responsável pela contratação deverá justificar as 
razões para a impossibilidade de abertura de concorrência prévia a 
contratação. 
 
Nos termos do art. 29 da Resolução CVM nº 21, a contratação de terceiros para 
a prestação de serviços auxiliares deve ser submetida ao prévio 
consentimento do cliente, quando: (i) a remuneração do prestador de serviços 
correr por conta do cliente; ou (ii) o prestador de serviço for responsável pela 
gestão ou pelas atividades de custódia e de controladoria de ativos da carteira 
de valores mobiliários. O prévio consentimento deve se dar mediante a 
apresentação da justificativa para a contratação de terceiro, do escopo do 
serviço que será prestado, da qualificação da pessoa contratada e da descrição 
da remuneração e da forma de pagamento do serviço contratado. 
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Para cada tipo de serviço serão previstos critérios específicos para a aprovação 
do contratado junto à Cypress. Tais regras são especificadas abaixo: 
 
Prestação de Serviços Qualificados 
 
Os serviços qualificados são aqueles prestados por players do mercado 
financeiro especializados e devidamente autorizados na prestação de serviços 
de Custódia, Controladoria e Escrituração para fundos de investimento. 
 
Tendo em vista a regulamentação em vigor, estes prestadores de serviço, 
além de características específicas deverão apresentar as informações e 
documentos relacionados abaixo: 
 
§   Preenchimento do Questionário Due Diligence Operacional;  
§   Organograma da instituição, demonstrando o nome e as funções dos 

profissionais responsáveis pelas áreas;  
§   Código de Ética;  
§   Política de Controles Internos; 
§   Política de Controle de Informações Privilegiadas e Padrão de Conduta 

dos Funcionários e Diretores; 
§   Política de Segurança da Informação; 
§   Programa contínuo de treinamento de funcionários; 
§   Manual de Marcação a Mercado; 
§   Outros Manuais Operacionais;  
§   Sistemas apropriados para processamento, registro, controle, segurança 

e comunicação 
das atividades de prestação dos serviços; 

§   Metologia de auditoria de procedimentos e sistemas; 
§   Relação de todas as empresas direta ou indiretamente controladas, bem 

como das empresas coligadas, quando aplicável;  
§   Documentos societários, tais como, Contrato Social/Estatuto Social, Ata 

da Eleição de Diretoria e Procurações, quando aplicável;  
§   Resumo Profissional, contendo a experiência profissional do diretor 

responsável pela atividade ou, no caso de pessoa física, da pessoa natural 
autorizada pela CVM;  

§   Identidade e CPF dos sócios e do diretor ou socio-gerente responsável 
pela atividade perante a CVM, quando aplicável;  

§   Ato declaratório CVM autorizando a prestação de serviços; 
§   Comprovação de que é associado à Anbima ou de que aderiu ao Código 

de Autorregulação da ANBIMA. 
 
A documentação e informações relacionadas acima deverão ser previamente 
analisadas, bem como deverá ser processada a pesquisa de Compliance antes 
da efetivação da contratação e início do relacionamento e operações. 
 
Caso seja verificada qualquer situação atípica, tais informações deverão fazer 
parte de dossiê específico que será levado ao Comitê Executivo para 
deliberação do início ou não do relacionamento.  
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Procedimentos de contratação pelas áreas: 
 
A contratação de prestadores de serviços qualificados é determinada pelos 
seguintes critérios para cada tipo de serviços: 
 
Custódia, Controladoria e Escrituração: Os prestadores de serviço deverão ser 
contratados em função das melhores condições de serviço, bem como o 
melhor custo/benefício. 
 
As áreas responsáveis pela demanda de contratação de prestadores de 
serviços são: Gestão ou Administração. 
 
Procedimentos de Compliance: 
 
Contratação 
Após o recebimento de todas as informações e documentos solicitados, a área 
de Compliance efetuará a análise da documentação pertinente. 
Complementarmente realizará as pesquisas relativas a empresa e aos seus 
sócios, bem como quaisquer eventual processo em órgãos reguladores. 
 
Na eventualidade de se observar situações de risco, o Compliance elaborará 
dossiê com os pontos identificados, apresentando tais informações ao Comitê 
Executivo para deliberação. 
 
Na inexistência de situações de risco ou aprovação pelo Comitê, a área de 
Compliance encaminhará a área solicitante a aprovação para liberação do 
processo de contratação. 
 
O contrato deste tipo de serviço deverá sempre prever as cláusulas mínimas 
da regulamentação em vigor. 
 
Revisão periódica 
Em função das mudanças pelas quais qualquer empresa pode passar, o 
Compliance realizará anualmente revisão cadastral da empresa contratada 
solicitando todos os documentos listados acima. Na eventualidade de 
identificar qualquer situação de risco, tal situação será levada ao Comitê 
Executivo para deliberação e tomada de decisão quanto a descontinuidade 
no relacionamento bem como a comunicações com órgãos reguladores. 
 
Prestação de Serviços de Gestão e Administração 
 
Os serviços são aqueles prestados por players do mercado financeiro 
especializados e devidamente autorizados na prestação de serviços de gestão 
e administração de carteiras de valores mobiliários. 
 
Tendo em vista a regulamentação em vigor, estes prestadores de serviço, 
além de características específicas deverão apresentar as informações e 
documentos relacionados abaixo: 
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§   Preenchimento do Questionário Padrão ANBIMA de Due Diligence ( * );  
§   Organograma da instituição, demonstrando o nome e as funções dos 

profissionais responsáveis pelas áreas;  
§   Procedimentos para Prevenção à “Lavagem” de Dinheiro;  
§   Política de Exercício do Direito de Voto com evidência de registro na 

ANBIMA (Proxy Voting);  
§   Manual com a descrição da metodologia adotada para distribuição de 

operações negociadas em lotes;  
§   Manual/Metodologia adotada para gerenciamento de riscos de Liquidez 

e Declaração de Registro na ANBIMA (*);  
§   Manual/Metodologia adotada para gerenciamento de riscos de 

mercado;  
§   Manual/Metodologia adotada para gerenciamento de riscos de crédito;  
§   Política interna para seleção de prestadores de serviços na instituição;  
§   Código de Ética e Conduta;  
§   Manual de Compliance;  
§   Manual de Marcação a Mercado, se houver; 
§   Declaração sobre o grupamento e rateio de ordens de negociação de 

ativos dos fundos de investimento ( * );  
§   Relação de todas as empresas direta ou indiretamente controladas, bem 

como das empresas coligadas, quando aplicável;  
§   Documentos societários, tais como, Contrato Social/Estatuto Social, Ata 

da Eleição de Diretoria e Procurações, quando aplicável;  
§   Resumo Profissional, contendo a experiência profissional do diretor 

responsável pela atividade ou, no caso de pessoa física, da pessoa natural 
autorizada pela CVM;  

§   Declaração de aplicabilidade das políticas e procedimentos ( * );  
§   Declaração de Idoneidade e Inexistência de Processos envolvendo o 

Gestor;  
§   Identidade e CPF dos sócios e do diretor ou socio-gerente autorizado 

para exercer a atividade de Administração de Carteiras pela CVM;  
§   Ato declaratório CVM autorizando a prestação de serviços de 

administração de carteiras; 
§   Comprovação de que é associado à Anbima ou de que aderiu ao Código 

de Autorregulação da ANBIMA; e 
§   Formulário FATCA.  
 
Todos os documentos sinalizados com asteriscos devem ser encaminhados 
devidamente assinados pelos representantes da instituição. 
 
Nos casos de contratação de prestação de serviços de gestão o prestador 
deverá, ainda, empregar na função de gestão, profissionais devidamente 
autorizados pela CVM para o exercício da atividade de administração de 
carteira de valores mobiliários. 
 
A documentação e informações relacionadas acima deverão ser previamente 
analisadas, bem como deverá ser processada a pesquisa de Compliance antes 
da efetivação da contratação e início do relacionamento e operações. 
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Caso seja verificada qualquer situação atípica, tais informações deverão fazer 
parte de dossiê específico que será levado ao Comitê Executivo para 
deliberação do início ou não do relacionamento.  
 
Procedimentos de contratação pelas áreas: 
 
A contratação de prestadores de serviços qualificados é determinada pelos 
seguintes critérios para cada tipo de serviços: 
 
Gestão: a gestão de fundos de investimentos só será terceirizada em casos 
excepcionais, via de regra o gestor será sempre a Cypress; 
 
Administrador: Os administradores deverão ser contratados em função das 
melhores condições de serviço, bem como o melhor custo/benefício. 
 
As áreas responsáveis pela demanda de contratação de prestadores de 
serviços são: Gestão ou Administração, conforme o caso. 
 
Procedimentos de Compliance: 
 
Contratação 
Após o recebimento de todas as informações e documentos solicitados, a área 
de Compliance efetuará a análise da documentação pertinente. 
Complementarmente realizará as pesquisas relativas a empresa e aos seus 
sócios, bem como quaisquer eventual processo em órgãos reguladores. 
 
Na eventualidade de se observar situações de risco, o Compliance elaborará 
dossiê com os pontos identificados, apresentando tais informações ao Comitê 
Executivo para deliberação. 
 
Na inexistência de situações de risco ou aprovação pelo Comitê, a área de 
Compliance encaminhará a área solicitante a aprovação para liberação do 
processo de contratação. 
 
O contrato deste tipo de serviço deverá sempre prever as cláusulas mínimas 
da regulamentação em vigor. 
 
Revisão periódica 
Em função das mudanças pelas quais qualquer empresa pode passar, o 
Compliance realizará anualmente revisão cadastral da empresa contratada 
solicitando todos os documentos listados acima. Na eventualidade de 
identificar qualquer situação de risco, tal situação será levada ao Comitê 
Executivo para deliberação e tomada de decisão quanto a descontinuidade 
no relacionamento bem como a comunicações com órgãos reguladores. 
 
Prestadores de serviços de Distribuição 
 
Os serviços de distribuição também são prestados pelos players do mercado 
financeiro especializados e devidamente autorizados pelos órgãos 
reguladores e autorreguladores na prestação de serviços de distribuição de 
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fundos ou demais produtos disponíveis da instituição financeira contratante. 
 
Para avaliação dos distribuidores autorizados pela CVM, é necessário obter os 
documentos e informações listados abaixo: 
 
§   Questionário de Distribuidores (*);  
§   Organograma da instituição, demonstrando o nome e as funções dos 

profissionais responsáveis pelas áreas;  
§   Procedimentos para Prevenção à “Lavagem” de Dinheiro;  
§   Política interna para seleção de prestadores de serviços na instituição;  
§   Código de Ética e Conduta;  
§   Manual de Compliance;  
§   Relação de todas as empresas direta ou indiretamente controladas, bem 

como das empresas coligadas, quando aplicável;  
§   Documentos societários, tais como, Contrato Social/Estatuto Social, Ata 

da Eleição de Diretoria e Procurações, quando aplicável;  
§   Declaração de aplicabilidade das políticas e procedimentos ( * );  
§   Declaração de Idoneidade e Inexistência de Processos envolvendo o 

Distribuidor;  
§   Ato declaratório CVM autorizando a prestação de distribuição;  
§   Metodologia de aplicação do processo de Suitability bem como 

evidência de registro dos laudos de Suitability à ANBIMA;  
§   Comprovação de que é associado à Anbima ou de que aderiu ao Código 

de Autorregulação da ANBIMA de Varejo e/ou Private; e que adere ao 
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Administração 
de Recursos  de Terceiros  

§   Formulário FATCA.  
 
Todos os documentos sinalizados com asteriscos devem ser encaminhados 
devidamente assinados pelos representantes da instituição. 
 
A documentação e informações relacionadas acima deverão ser previamente 
analisadas, bem como deverá ser processada a pesquisa de Compliance antes 
da efetivação da contratação e início do relacionamento e operações. 
 
Caso seja verificada qualquer situação atípica, tais informações deverão fazer 
parte de dossiê específico que será levado ao Comitê Executivo para 
deliberação do início ou não do relacionamento.  
 
Procedimentos de Compliance: 
 
Contratação 
Após o recebimento de todas as informações e documentos solicitados, a área 
de Compliance efetuará a análise da documentação pertinente. 
Complementarmente realizará as pesquisas relativas a empresa e aos seus 
sócios, bem como quaisquer eventual processo em órgãos reguladores. 
 
Na eventualidade de se observar situações de risco, o Compliance elaborará 
dossiê com os pontos identificados, apresentando tais informações ao Comitê 
de Compliance para deliberação. 
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Na inexistência de situações de risco ou aprovação pelo Comitê, a área de 
Compliance encaminhará a área solicitante a aprovação para liberação do 
processo de contratação. 
 
O contrato deste tipo de serviço deverá sempre prever as cláusulas mínimas 
da regulamentação em vigor. 
 
Revisão periódica 
Em função das mudanças pelas quais qualquer empresa pode passar, o 
Compliance realizará anualmente revisão cadastral da empresa contratada 
solicitando todos os documentos listados acima. Na eventualidade de 
identificar qualquer situação de risco, tal situação será levada ao Comitê 
Executivo para deliberação e tomada de decisão quanto a descontinuidade 
no relacionamento bem como a comunicações com órgãos reguladores. 
 
Rescisão contratual 
Em caso de descontinuidade de relacionamento junto ao Distribuidor e ainda 
houver clientes com posição, será necessário solicitar ao Distribuidor 
evidência que o cliente tomou conhecimento da rescisão contratual e deverá 
resgatar seus recursos junto à Cypress ou realizar cadastramento completo 
para manutenção das posições. 
 

 
Demais prestadores de Serviços 
 
Todos os demais prestadores de serviços não listados nesta política que 
tiverem acesso a informações sigilosas deverão assinar um Acordo de Não 
Divulgação (Non-Disclosure Agreement ou NDA). Deverão ainda assinar 
termo de conhecimento ao Código de Ética da Cypress. Assim, todos os 
contratos de prestação de serviço deverão manter cláusula específica para 
este fim. 
 
AVALIAÇÃO 
 
A área de Compliance, de posse de todos os documentos e informações 
realizará a análise e pesquisas em bases de dados comerciais a fim de 
identificar situações que possam trazer risco de imagem para a Cypress, que 
avalia ainda as respostas dadas aos itens previstos nos questionários 
específicos apresentados, bem como analisa os documentos recebidos. 
 
As pesquisas de que trata o parágrafo acima compreendem, mas não se 
limitando a: 
 
§   Receita Federal  
§   Polícia Federal  
§   Google  
§   Ministério do Trabalho (pendências e lista de trabalho escravo)  
§   Listas internacionais de combate ao Terrorismo e Lavagem de Dinheiro  

 
Na observação de condições que possam trazer qualquer risco de imagem à 
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Cypress, o Comitê Executivo poderá solicitar a descontinuidade dos serviços 
pelo fornecedor. 
 
Caso haja risco de descontinuidade do serviço, o distrato poderá ser realizado 
após a contratação de novo prestador de serviços, cuja análise deverá ser feita 
antes da sua contratação. 
 
 


