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INTRODUÇÃO  

Esta Política de Suitability (“Política”) foi desenvolvida para auxiliar todos os 
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 ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiros e de Capitais) com relação à adequação dos fundos de 
investimento geridos pela Cypress ao perfil do investidor/cotistas.  

A Política está de acordo com a Resolução CVM 21 e Resolução CVM 30. 

 

Finalidade 
Esta Política tem como objetivo estabelecer metodologia da Cypress para a 
verificação da adequação dos fundos de investimento geridos pela Cypress 
perfil do investidor, considerando seus objetivos de investimento, sua situação 
financeira, e seu grau de conhecimento e experiência necessários para 
compreender os riscos relacionados aos investimentos. 

 

Uso do Manual 
Todos os Colaboradores da Cypress envolvidos na administração ou 
distribuição de cotas de fundos de investimento estão sujeitos às regras 
previstas nesta Política.  

 

Atualizações 
A Cypress atualizará o Manual, 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 Diretor de 
Compliance. 

 

PERFIL DO INVESTIDOR 
Antes de realizar o investimento, o investidor é submetido ao processo de 
identificação do Perfil de Risco, realizada por meio de um questionário de 
avaliação, desenvolvido de forma a aferir se: (i) o produto, serviço ou operação 
é adequado aos objetivos de investimento do cliente e é compatível com a 
sua situação financeira; e (ii) se o cliente possui conhecimento necessário para 
compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação. 
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Questionário 
O Questionário de Perfil Risco (“Questionário”) deverá ser respondido pelo 
Investidor para posterior monitoramento, e passará a ser parte integrante do 
kit cadastral da Cypress na data de entrada em vigor desta Política. 

O preenchimento do Questionário que posteriormente gera o Perfil de Risco 
do Investidor é de inteira responsabilidade do Investidor, não cabendo 
qualquer análise subjetiva por parte da Cypress. A Política ou o Questionário 
não constituem garantia de satisfação do Investidor e não garante que o Perfil 
de Risco atribuído atinja seu objetivo de investimento e rentabilidade. 

 

O Questionário (Anexo I) é composto por 15 (quinze) questões e cada pergunta 
aborda um conceito para classificação de perfil, considerando, no mínimo, os 
seguintes aspectos: 

(i)   O período em que o investidor deseja manter o investimento;  

(ii)   As preferências declaradas do investidor quanto à assunção de riscos;  

(iii)   As finalidades do investimento;  

(iv)   O valor das receitas regulares declaradas pelo investidor;  

(v)   O valor e os ativos que compõem o patrimônio do investidor;  

(vi)   A necessidade futura de recursos declarada pelo investidor;  

(vii)   Os tipos de produtos, serviços e operações com os quais o investidor tem 
familiaridade;  

(viii)   A natureza, o volume e a frequência das operações já realizadas pelo 
investidor no mercado de valores mobiliários, bem como o período em 
que tais operações foram realizadas; e  

(ix)   A formação acadêmica e a experiência profissional do investidor.  

 

O item (ix) acima não se aplica ao investidor pessoa jurídica. 

Depois de preenchido o Questionário, um Perfil de Risco é definido para o 
investidor por meio de uma metodologia de pontuação com base nas 
respostas obtidas. Cada resposta possui uma pontuação equivalente e seu 
somatório permite a definição do Perfil de Risco para o investidor. 

A Cypress estabeleceu 3 (três) categorias de Perfil Risco: 

 

Perfil Conservador 
Investidores com perfil conservador objetivam a preservação do capital e 
possuem baixa tolerância a riscos. Este perfil pode também ser representado 
por investidores que, apesar de estarem dispostos a correr mais riscos na 
busca de retornos diferenciados, tenham necessidade de resgatar seus 
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investimentos em curto período de tempo.  

 

Perfil Moderado 
Investidores com este perfil estão dispostos a correr algum risco em seus 
investimentos, buscando um retorno diferenciado no médio prazo. Com baixa 
necessidade de liquidez no curto prazo, há disponibilidade para diversificar 
suas aplicações em alternativas mais arrojadas, porém com risco baixo de 
perda além do principal investido. 

 

Perfil Agressivo 
Este perfil é representado por investidores com alta tolerância a riscos, baixa 
ou nenhuma necessidade de liquidez no curto / médio prazo e que estejam 
dispostos a aceitar as oscilações características dos mercados de risco (e 
possíveis perdas além do capital investido) na busca por retornos 
diferenciados no longo prazo. 

 

 

 

CATEGORIA DE PRODUTOS 
O produto oferecido pela Cypress, ou seja, cotas de Fundos de Investimentos 
em Participações – FIP são aplicáveis apenas ao investidor com Perfil 
Agressivo. 

 

Vedações e orientações 
É  vedado a todos os Colaboradores da Cypress recomendar produtos ou 
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serviços ao investidor quando:  

(i)   O Perfil de Risco do investidor não seja adequado ao produto;  

(ii)   Não sejam obtidas as informações que permitam a identificação do Perfil 
de Risco do investidor; ou  

(iii)   As informações relativas ao Perfil de Risco do investidor não estejam 
atualizadas.  

 

Quando o investidor ordenar a realização de operações nas situações (i), (ii) e 
(iii), acima, osColaboradores responsáveis por executarem as operações 
devem, antes da primeira operação, diretamente ou através do distribuidor 
contratado: 

(i)   Alertar ao investidor da ausência ou desatualização de perfil ou da sua 
inadequação, com a indicação das causas da divergência; e  

(ii)   Obter Termo de Ciência de Desenquadramento e Perfil de Risco (Anexo 
II).  

 

REGRAS E PROCEDIMENTOS DE COMPLIANCE 
Monitoramento 
Abaixo segue o fluxograma macro do processo de Suitability da Cypress: 

 

 
 

 

Os Colaboradores que não observarem os procedimentos acima descritos 
estarão sujeitos às penalidades definidas no Código de Ética e Conduta. 

 

Forma de Controle  
O monitoramento do Perfil de Risco é realizado com base no Nome ou Razão 
Social dos investidores cadastrados. 
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Periodicidade da avaliação do enquadramento do perfil  
A verificação do Perfil de Risco dos investidores é realizada a cada ordem de 
investimento, considerando o perfil de risco e iliquidez dos produtos 
oferecidos pela Cypress. 

 

Tratamento dado a situações de impossibilidade de definição do 
perfil do investidor  
Nos casos em que houver impossibilidade de definição de Perfil Risco, o 
investidor será classificado como “sem perfil”, e todas as suas operações 
deverão ser objeto de assinatura do Termo de Ciência de Risco até que o 
Questionário seja respondido para definição de Perfil de Risco do investidor. 

 

Dispensa de verificação 
A obrigatoriedade de verificar a adequação do produto não se aplica quando 
o investidor pertencer a uma das seguintes categorias: 

(i)   instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil;  

(ii)   companhias seguradoras e sociedades de capitalização;  

(iii)   entidades abertas e fechadas de previdência complementar;  

(iv)   fundos de investimento; 

(v)   clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por 
administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM;  

(vi)   agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, 
analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em 
relação a seus recursos próprios;  

(vii)   investidores não residentes. 

 

Atualizações 
Os investidores deverão atualizar as informações relativas ao seu Perfil de 
Risco em intervalos não superiores a 24 (vinte e quatro) meses. 

 

Arquivos 
A Cypress deverá manter, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados da 
última recomendação prestada ao cliente, ou da última operação realizada 
pelo cliente, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM, em 
caso de processo administrativo, todos os documentos e declarações exigidos 
pela legislação. 

Os documentos e declarações podem ser guardados em meio físico ou 
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eletrônico, admitindo-se a substituição de documentos pelas respectivas 
imagens digitalizadas. 

 


