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FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DO CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS PESSOA JURÍDICA- ITENS 1, 2, 3, 4, 6.1, 6.2, 7, 8, 9.1, 10, 
11 E 12 DO ANEXO E DA RESOLUÇÃO CVM 19 

(DATA-BASE: ABRIL DE 2021) 
 

VECTORGLOBAL WMG BRASIL LTDA. 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO 
1.1. Declaração do diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e do diretor responsável 
e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das normas estabelecidas por esta 
Instrução, atestando que: 
a. reviram o formulário de atividades; e 
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 EMPRESA 

2.1. BREVE HISTÓRICO SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA 
 
A VectorGlobal WMG Brasil Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 40.381.677/0001-31, com sede na Rua Américo 
Brasiliense, 1.765, Conjunto 21, Parte, Chácara Santo Antonio, CEP 04715-005, São Paulo – SP (“Vector”) foi 
constituída no Brasil na data de 17 de novembro de 2020, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, por 
Vectormex International Inc., sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis do Estado de 
Delaware, Estados unidos da América, inscrita no CNPJ/ME nº 39.532.192/0001-12, com sede na 1001 Brickell Bay 
Drive, Suite 1900, Miami, Flórida, Estados Unidos da América, 33131; e pelo Sr. Carlos Enrique Gadala-Maria, 
americano, casado, empresário, portador do passaporte americano nº 642605464 e inscrito no CPF/ME sob o nº 
716.704.451-27, residente e domiciliado na 1001 Brickell Bay Drive, Suite 1900, Miami, Flórida.  
 
A sociedade, ainda, se propõe a realizar atividades de (a) consultoria de valores mobiliários, mediante prestação 
dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e 
individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam 
exclusivas do cliente; e (b) consultoria financeira, para administração de finanças em geral, inclusive sobre 
planejamento patrimonial e sucessório. 
 
Tem por administradores a Sra. Heloisa Couri de Maranhão Carvalho, brasileira, casada, engenheira civil, 
portadora da Cédula de Identidade RG nº 14.559.856-1 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 152.757.948-43, 
residente e domiciliada na Alameda Ribeirão Preto, 515, apto 103, Bela Vista, CEP 01331-001, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo; e o Sr. Emerson Prado Zahary, brasileiro, casado, graduado em ciências econômicas, 
portador da cédula de identidade RG nº 21.245.090-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 186.291.558-09, 
residente e domiciliado na Rua São Vicente de Paula, 526, apto 52, Santa Cecília, CEP 01229-010, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo. 
 
A Vector encontra-se em fase pré-operacional para o exercício da atividade de consultor de valores mobiliários, 
estando em processo de credenciamento perante a Comissão de Valores Mobiliários. 

 
  



 

 

3. RECURSOS HUMANOS 

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

a. número de sócios: A Vector possui dois sócios, sendo eles a Vectormec International Inc. e o Sr. Carlos Enrique 
Gadala Maria 
 
b. número de empregados: A Vector possui zero empregados.  
 
c. número de terceirizados: A Vector possui zero terceirizados.  
 
d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como consultor de valores mobiliários e atuam 
exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa: Sr. Emerson Prado Zahary (CPF/ME nº 
186.291.558-09), administrador, nos termos do Ato Declaratório CVM nº 18.641, de 12 de abril de 2021.  
 
  



 

 

4. AUDITORES 

4.1. EM RELAÇÃO AOS AUDITORES INDEPENDENTES, INDICAR, SE HOUVER: 

a. nome empresarial: Não há. 
b. data de contratação dos serviços: Não há. 
c. descrição dos serviços contratados: Não há. 
 
  



 

 

6. ESCOPO DAS ATIVIDADES:  

6.1. DESCREVER DETALHADAMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA, INDICANDO, NO MÍNIMO:  

a) tipos e características dos serviços prestados: (i) consultoria de valores mobiliários, mediante prestação dos 
serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, 
sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente; 
e (ii) consultoria financeira, para administração de finanças em geral, inclusive sobre planejamento patrimonial e 
sucessório.  
b) tipos de valores mobiliários objeto de consultoria: cotas de fundos de investimentos, títulos públicos, títulos 
privados de renda fixa e variável, ações, ETFs, outros ativos de renda variável e ativos offshore.  
c) características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados:  
Conforme previsto na Política de Suitability da Vector, o colaborador da Vector disponibilizará ao cliente o 
questionário de suitability, conforme modelo a ser aprovado pela administração da Vector (“Questionário”), o qual 
deverá ser preenchido e assinado pelo cliente. Com base nas respostas ao Questionário, a Vector fará a análise e 
definirá o perfil do cliente de acordo com a seguinte classificação: (i) “conservador” - trata-se do investidor disposto 
a assumir pouco risco. Em geral, busca ativos com alta liquidez; (ii) “moderado” - trata-se do investidor disposto a 
correr algum risco com parte de seu patrimônio em busca de retornos acima da inflação. Em geral, está disposto a 
investir parte de seu patrimônio em ativos com baixa liquidez. Entende que ativos de risco podem gerar perdas 
significativas de patrimônio; e (iii) “agressivo” - trata-se do investidor disposto a correr altos riscos em busca de 
retornos expressivos. Está disposto a investir em ativos com baixa liquidez. Entende que ativos de risco podem gerar 
perdas significativas de patrimônio. 

Conforme previsto na Política de Prevenção e Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao 
Terrorismo, o colaborador da Vector deverá coletar as informações cadastrais dos clientes e mantê-las atualizadas. 
O cadastro de cliente conterá, no mínimo, os dados previstos no Anexo 11-A da Instrução CVM nº 617/2019. Nos 
termos artigo 5º, inciso II, da Instrução CVM nº 617, os clientes serão classificados como: (i) Alto Risco: clientes que 
sejam Pessoas Politicamente Expostas, pessoas jurídicas cujos sócios ou administradores sejam Pessoas 
Politicamente Expostas, trusts, pessoas jurídicas cujo objeto social seja relacionado a atividades suscetíveis a 
lavagem de dinheiro, tais como organizações não-governamentais, igrejas e assemelhados, loterias, pessoas físicas 
ou jurídicas sob investigação por autoridades brasileiras; (ii) Médio Risco: clientes pessoas físicas ou jurídicas que 
possuem relacionamento com pessoas físicas ou jurídicas classificadas como de alto risco; ou (iii) Baixo Risco: 
clientes pessoas físicas ou jurídicas não classificadas como de médio ou alto risco. 

 

 

6.2. DESCREVER RESUMIDAMENTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA QUE NÃO SEJAM DE CONSULTORIA DE VALORES 
MOBILIÁRIOS, DESTACANDO: 

a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades: A Vector esclarece que não realiza atividades 
de gestão, intermediação, distribuição, estruturação, administração ou originação de valores mobiliários ou outros 
produtos, bem como não implementa recomendações de investimentos. A atuação da Vector limita-se à: (a) 
consultoria de valores mobiliários, mediante prestação dos serviços de orientação, recomendação e 
aconselhamento, de forma profissional, independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores 
mobiliários, cuja adoção e implementação sejam exclusivas do cliente; e (b) consultoria financeira, para 
administração de finanças em geral, inclusive sobre planejamento patrimonial, conforme previsto em seu objeto 
social. Nesse sentido, a Vector não vislumbra potenciais conflitos de interesses existentes entre suas atividades. 
 
b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle 
comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades:  
Vectormex International Inc.: O objeto social da sociedade é a Gestão de Patrimônio, pois atua como a holding do 
grupo societário. 



 

 

 
VectorGlobal WMG Agencia de Valores SpA (Chile): O objeto social exclusivo da Sociedade é realizar operações de 
corretagem de valores mobiliários, incluindo a compra ou venda de valores mobiliários por conta própria com a 
finalidade de transferir direitos sobre eles e as atividades complementares autorizadas pela Superintendência de 
Valores Mobiliários e Seguros, para a qual pode executar todos os atos e celebrar todos os contratos e operações 
típicas dos intermediários de valores mobiliários, de acordo com os regulamentos em vigor ou aqueles que possam 
ser colocados em vigor no futuro. 
 
Mercados y Capitales Asesores Financieros SpA (Chile): O objeto social da sociedade é: a) A prestação de serviços 
profissionais principalmente à VectorGlobal WMG Inc. em serviços de consultoria financeira, econômica e/ou 
contábil; b) O investimento em todos os tipos de bens móveis, tangíveis e intangíveis, tais como ações, bonds, 
debêntures e outros instrumentos mercantis e móveis e a administração, aquisição, alienação, arrendamento, 
investimento, reinvestimento e exploração em qualquer forma de tais bens; c) A representação no Chile ou no 
estrangeiro de qualquer tipo de negócio.  
 
VectorGlobal WMG, Inc.: A empresa é uma corretora dedicada a: (i) Corretagem: Oferece serviços de corretagem de 
valores mobiliários nos mercados nacional e internacional, incluindo Bonds, Ações, ETFs, Fundos Mútuos, Produtos 
Estruturados e Opções; (ii) Administração Patrimonial: Identifica o conhecimento de cada cliente e sua tolerância ao 
risco para construir uma carteira diversificada por classes de ativos e setores, formando uma estratégia sob medida 
para as necessidades do cliente.  Possui uma arquitetura aberta para evitar conflitos de interesse; (iii) Clientes 
Institucionais: Com base nos objetivos de cada cliente, formam-se equipes de serviço com profissionais dos 
departamentos de Análise, Estratégia, mesa de Operações para atender a este segmento de clientes. Os clientes 
incluem fundos de pensão, governos locais, bancos comerciais, fundações e empresas. Os serviços que oferecemos 
são: (iv) Análise da carteira de investimentos e recomendações estratégicas baseadas nas necessidades de 
desempenho e fluxo de caixa; (v) Acesso ao departamento de Análise e Estratégia com comentários e 
recomendações específicas para as necessidades de cada cliente;  (vi) Acesso direto aos mercados internacionais de 
investimento através de nossa meda de operações em Miami; (vii) Análise técnica e fundamental dos mercados 
relevantes para a tomada de decisão de cada cliente; (viii) Contrato de Correspondente com instituições financeiras 
locais. 
 
VectorGlobal WMG Perú S.A.C. (Perú): O objetivo da sociedade é prestar serviços gerais principalmente à 
VectorGlobal WMG Inc., bem como a prestação direta, ou através de terceiros, de serviços de assessoria, consultoria, 
assistência e colaboração empresarial em matéria de investimento, a execução de contratos de bens e serviços de 
contabilidade, administração de recursos e, em geral, qualquer outro serviço relacionado à administração, 
gerenciamento e desenvolvimento de empresas, da mesma forma a empresa pode investir em títulos, bonds, ações, 
cédulas, debêntures, letras de câmbio e documentos similares. 
 
VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A. (Equador): O objetivo da sociedade é: (i)· Operar de acordo com seus 
comitês nos mercados de ações e de balcão; (ii) Gerenciar carteiras de títulos de acordo com as instruções de seus 
comitentes. Uma carteira de títulos é considerada como um conjunto de títulos administrados exclusivamente para 
um único mandante; (iii) Adquirir ou dispor de títulos por sua própria conta; (iv) Realizar operações de underwriting 
com pessoas jurídicas do setor público, do setor privado e fundos coletivos; (v) Fornecer assessoria e informações 
sobre corretagem de valores mobiliários, finanças e títulos, estruturação de carteiras de valores mobiliários, 
aquisições, fusões, cisões ou outras operações no mercado de valores mobiliários, promover fontes de 
financiamento, para pessoas físicas ou jurídicas e entidades do setor público; (vi) Outras atividades autorizadas pelo 
Conselho Nacional de Valores (CNV) em consideração a um desenvolvimento adequado do mercado de valores 



 

 

mobiliários com base em sua natureza complementar em relação a sua atividade principal; (vii) A sociedade pode 
realizar todos os tipos de atos, contratos ou operações permitidas pela legislação equatoriana e de acordo e 
necessárias para o cumprimento de seu propósito, com as exceções e limitações expressas estabelecidas na lei do 
mercado de valores mobiliários e seus regulamentos. 
 
VectorGlobal WMG Venezuela S.A. (Venezuela): O objeto social da Sociedade é fornecer serviços de consultoria e 
assessoria empresarial. Especialmente, mas não limitado a transmitir, organizar, desenvolver e comercializar cursos, 
conferências, convenções, seminários, treinamentos, induções e exposições em nível gerencial de todos os tipos de 
atividades que são diretas, acessórias em assuntos econômicos e financeiros em geral. A fim de cumprir seu objeto 
social, a empresa pode executar atos e contratos permitidos pela lei venezuelana. 
 
VectorGlobal WMG Panamá S. de R.L. (Panamá): A Sociedade tem como objetivo exclusivo as operações de indicação 
de clientes à VectorGlobal IAG, Inc. (Panamá). 
 
VectorGlobal IAG, Inc. (EUA): A VectorGlobal IAG fornece serviços especializados de assessoria financeira a 
indivíduos, famílias, empresas de investimento, fideicomissos e organizações sem fins lucrativos.  Oferece contas 
administradas discricionárias e não discricionárias com um valor mínimo de investimento de $500.000. Também 
oferece carteiras modelo de fundos mútuos e ETFs com um valor mínimo de investimento de $100.000.  O processo 
de administração patrimonial da VectorGlobal IAG começa com uma avaliação do perfil de risco, necessidades e 
objetivos de seus clientes para determinar a alocação apropriada da estratégia de investimento para cada cliente.  
Os analistas e assessores da VectorGlobal IAG monitoram continuamente as estratégias de investimento com base 
na situação econômica mundial e nos mercados financeiros globais, adaptando assim suas estratégias de 
investimento a perspectivas atualizadas.  Além disso, a VectorGlobal IAG oferece serviços de consultoria de 
investimento e consolidação de carteira a clientes que trabalham com outras empresas de custódia ou corretagem.  
Em seu processo de definição de estratégias de investimento, a VectorGlobal IAG enfatiza uma ampla diversificação 
de riscos e uma constante busca de oportunidades.  O objetivo de seus modelos é maximizar os retornos dentro de 
uma estrutura de risco aceitável, a fim de proporcionar resultados atraentes e consistentes. 
 
VectorGlobal Investment Advisory Group Canada ULC (Canadá): Oferece contas administradas discricionariamente 
a indivíduos, famílias, empresas de investimento, fideicomissos e organizações sem fins lucrativos domiciliadas na 
província de Ontário ou fora do Canadá.  Seus serviços são similares aos da VectorGlobal IAG, Inc. (EUA), mas com 
custódia no Canadá e acesso aos produtos disponíveis através da plataforma Fidelity Clearing Canada.  Mantém uma 
arquitetura aberta para evitar conflitos de interesse. 
 
Não há conflito de interesses entre as entidades. 
  



 

 

7. GRUPO ECONÔMICO 

7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando:  
a) controladores diretos e indiretos: A Vector possui 2 (dois) controladores diretos (Vectormex International Inc. e 
Carlos Enrique Gadala Maria) e 1 (um) controlador indireto (Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.), conforme o 
organograma abaixo. 
b) controladas e coligadas: Não há empresas controladas ou coligadas. 
c) participações da empresa em sociedades do grupo: Não há participações da empresa em sociedades do grupo. 
d) participações de sociedades do grupo na empresa: A Vectormex International Inc possui 94% (noventa e quatro 

porcento) das quotas da VectorGlobal WMG Brasil Ltda. 

e) sociedades sob controle comum: VectorGlobal IAG, Inc.; VECTORGLOBAL INVESTMENT ADVISORY GROUP 
CANADA ULC; VectorGlobal WMG, Inc.; VectorGlobal WMG Agencia de Valores SpA; Mercados y Capitales Asesores 
Financeiros SpA; VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A.; VectorGlobal WMG Venezuela S.A.; VectorGlobal WMG 
Peru S.A.C.; VectorGlobal WMG Panama S. de R.L. 
 
7.2. Organograma do Grupo Econômico  

 
  



 

 

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 A Vector possui uma Administração composta por 2 
(dois) administradores, sendo: (i) o Sr. Emerson Prado Zahary o administrador responsável perante a CVM pelo 
exercício da atividade de consultoria de valores mobiliários; e (ii) a Sra. Heloisa Couri de Maranhão Carvalho a 
administradora responsável perante a CVM pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos internos 
e normas estabelecidas. 
 
b) em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma como são 
registradas suas decisões A Vector não possui comitês 
 
c) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais (i) o Sr. Emerson Prado Zahary é o 
administrador responsável perante a CVM pelo exercício da atividade de consultoria de valores mobiliários; e (ii) a 
Sra. Heloisa Couri de Maranhão Carvalho é a administradora responsável perante a CVM pela implementação e 
cumprimento de regras, procedimentos internos e normas estabelecidas. Observado o dosposto nas cláusulas 9ª, 
11ª e 12ª do Contrato Social, os Administradores têm poderes para administrar e gerir os negócios sociais e para, 
agindo em conjunto ou individualmente, representar e obrigar a Vector para todos os fins. 
 
8.2. Caso a empresa deseje, inserir o organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que compatível 
com as informações apresentadas no item 8.1. 
Dada a simplicidade da estrutura do grupo, o Requerente considera desnecessária a inclusão de organograma da 
estrutura administrativa. 
 
8.3. Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos II e III do art. 4º, indicar, em forma 
de tabela: 
 

Heloisa Couri de Maranhão Carvalho | RG nº 14.559.856-1 | CPF/ME: 152.757.948-43 
 

(Conforme Anexo E, item 8.3, da Resolução CVM 19) 
 
 

CPF 152.757.948-43 

NOME Heloisa Couri de Maranhão Carvalho  

LOGRADOURO Alameda Ribeirão Preto, 515  

COMPLEMENTO Apartamento 103 

BAIRRO Bela Vista 

MUNICÍPIO São Paulo 

UF São Paulo 

CEP 01331-001 

TELEFONE (11) 98164-9600 

E-MAIL helo_isa@yahoo.com.br 



 

 

IDADE 51 anos  

CARGO OCUPADO administradora 

PROFISSÃO engenheira civil 

DATA DA POSSE 17 de novembro de 2020 

PRAZO DO MANDATO indeterminado 

OUTROS CARGOS N/A 

 
 
 

 
Emerson Prado Zahary | RG nº 21.245.090-6 | CPF/ME: 186.291.558-09 

 
(Conforme Anexo E, item 8.3, da Resolução CVM 19) 

 
 

CPF 186.291.558-09 

NOME Emerson Prado Zahary  

LOGRADOURO Rua São Vicente de Paula, 526  

COMPLEMENTO Apartamento 52 

BAIRRO Santa Cecília 

MUNICÍPIO São Paulo 

UF São Paulo 

CEP 01229-010 

TELEFONE (11) 99941-3631 

E-MAIL emezahary@gmail.com 

IDADE 47 anos 

CARGO OCUPADO administrador 

PROFISSÃO graduado em ciências econômicas 

DATA DA POSSE 17 de novembro de 2020 

PRAZO DO MANDATO indeterminado 

OUTROS CARGOS N/A 

 
  



 

 

 
8.4. Currículo do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários.  
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 
 
  



 

 

 
8.5. Currículo do diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles 
internos e das normas estabelecidas pela Resolução CVM 19.   

 



 

 

 
 
  



 

 

 
8.6. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores mobiliários, 
incluindo:  
a) quantidade de profissionais 1 (um) 
 b) percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM 100% (cem por cento) 
c) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes, e Análise de títulos e valores mobiliários disponíveis 
e elaboração de relatórios de aconselhamento de acordo com as necessidades específicas dos clientes, 
possibilitando uma solução adequada a cada perfil de investidor 
d) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos. Elaboração de relatórios de investimento 
em títulos e valores mobiliários disponíveis para negociação no âmbito do mercado financeiro e de capitais a fim de 
atender às necessidades de liquidez, prazo e retorno apresentadas pelos clientes, considerando sempre o perfil do 
investidor e sua aptidão para a tomada de risco. Ademais, a Vector poderá ainda contar com relatórios produzidos 
por terceiros, bem como utilizar veıćulos de informação na preparação de seus relatórios aos clientes. 
 
8.7. 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: 1 (um) 
 b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: As rotinas adotadas estão descritas na Política de 
Controles Internos da Vector, competindo à diretora de compliance apresentar os manuais e políticas internas aos 
colaboradores da Vector; fornecer treinamentos e fiscalizar o cumprimento por parte dos Colaboradores, bem como 
conduzir eventuais casos de descumprimento. 
c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos, e: Para controle e registro do resultado das 
rotinas de fiscalização e monitoramento mantidas pelo Compliance, a Vector poderá utilizar-se de planilha elaborada 
internamente, tendo como base todas as rotinas e procedimentos indicados nas Políticas de Controle Interno, no 
Código e Conduta e Ética e nas demais políticas internas. 
Além disso, identificada situação com potencial conflito de interesse, o Compliance deverá ser devidamente 
informado para que sejam adotadas as providências cabíveis, inclusive a comunicação ao cliente, se for o caso, e 
orientação da equipe sobre as diligências necessárias à mitigação do conflito. 
d) a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor: A administradora 
responsável pelo cumprimento das normas de controles internos e de compliance dedica-se exclusivamente à tais 
atividades, possuindo independência para a tomada de decisão. 
 
8.8. Outras informações que a empresa julgue relevantes N/A 
 
  



 

 

9. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 
 
9.1. Em relação a cada tipo de serviço prestado, conforme descrito no item 6.1.a, indicar as principais formas de 
remuneração que pratica: A Vector esclarece que receberá de seus clientes taxas com bases fixas pelos serviços de 
consultoria prestados. Não há cobrança de taxas de performance. 
 
  



 

 

10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS 
 
10.1. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc. 
Conforme previsto no Código de Conduta e Ética da Vector, a entrega ou recebimento de presentes não são 
permitidos. 
Descontos e reduções de preços não aplicáveis a outras pessoas são considerados presentes. Colaboradores estão 
expressamente proibidos de solicitar, demandar, aceitar qualquer coisa de valor com o intuito de ser influente ou 
recompensado no âmbito de qualquer operação comercial ou relacionamento envolvendo a Vector. 
 
10.2. Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser encontrados os 
documentos exigidos pelo art. 14 da Resolução.  
https://www.vectorglobalwmg.com/pt-br/divulgacoes-legais-e-regulamentares/ 
 
  



 

 

11. CONTINGÊNCIAS 

 
LISTA DE CONTINGÊNCIAS DO CONSULTOR 

 
11.1. Processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a Vector 
figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da Vector, incluindo (a) principais fatos e (b) valores, 
bens ou direitos envolvidos: 
 
N/A 
 
11.2. Processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor 
responsável pela consultoria de valores mobiliários figure no polo passivo e que afetem sua reputação profissional, 
incluindo (a) principais fatos e (b) valores, bens ou direitos envolvidos: 
 
N/A  
 
11.3. Descrição de outras contingências não abrangidas pelos itens anteriores: 
 
N/A  
 
11.4. Descrição de condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos 
últimos 5 (cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que tenha figurado no polo passivo, incluindo 
(a) principais fatos e (b) valores, bens ou direitos envolvidos: 
 
N/A  
 
11.5. Descrição de 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 consultoria de 
valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua reputação profissional, 
indicando (a) principais fatos e (b) valores, bens ou direitos envolvidos 
 
N/A  
 
  



 

 

12. DECLARAÇÕES ADICIONAIS DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, INFORMANDO SOBRE: 
 
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 ou por entidades equivalentes em seu país de domicílio. 

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 relação de comitentes inadimplementes de entidade administradora de mercado organizado. 


