
 

 

 

 

 

 

 

 

F O R M U L Á R I O   D E   R E F E R Ê N C I A 
 

 

 

 

DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.  

CNPJ: 09.551.766/0001-39 

(“Dahlia Capital”) 

 

 

Informações prestadas com base nas posições de 31 de Dezembro de 2020 

 

A versão oficial deste documento deve ser consultada no site da CVM: 

http://sistemas.cvm.gov.br/?CadGeral  

 

 

 

 

http://sistemas.cvm.gov.br/?CadGeral


 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO 

 

Nome dos responsáveis pelo conteúdo do Formulário de Referência:  

(i) José Aurino da Rocha Neto  

(ii) Paulo Lowndes Dale  

 

Os Diretores acima identificados atestam, para todos os fins de direito, que (i) reviram o formulário de referência 

e (ii) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos 

negócios, das políticas e das práticas adotadas pela Dahlia Capital. 

 

 

 

José Aurino da Rocha Neto  

Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários  

 

 

 

Paulo Lowndes Dale 

Diretor Responsável por Compliance, Gestão de Riscos, PLDFT e LGPD 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. HISTÓRICO DA EMPRESA 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa 

A Dahlia Capital é uma gestora independente que surgiu como resultado da união de profissionais experientes e 

renomados no mercado de administração de recursos de terceiros, gestão de carteiras de valores mobiliários e 

análise de ações e tem como objetivo a criação de valor para os seus cotistas mediante a administração profissional 

em conformidade com a regulamentação aplicável. 

A sociedade empresária através da qual os sócios da Dahlia Capital atualmente exercem a atividade de 

administração de carteira foi constituída em 2008 sob outra denominação (York Gestão de Recursos Ltda.), sendo 

que houve completa reestruturação do quadro societário, recursos humanos e efetivo início das atividades sob a 

atual denominação social a partir de janeiro de 2018. 

2.2. Descrição das mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos 

a. estrutura societária: 

▪ 26.12.2017: Entrada dos sócios Felipe Mitsuo Hirai, Felipe Negro Leal, José Aurino da Rocha Neto, e da 

Sara Alexandra Fernandes de Sousa Delfim (com a concomitante saída dos sócios remanescentes da York 

Gestão de Recursos Ltda.).  

▪ 30.05.2018: Entrada dos sócios Alessandro Alberto Arlant e Paulo Lowndes Dale. 

▪ 02.03.2020: Entrada do sócio Maurício Castro Azevedo Fernandes. 

b. escopo das atividades 

Não houve alteração no escopo das atividades da Dahlia Capital. Desde o início efetivo de suas atividades sob a 

atual denominação social em Janeiro/2018, a Dahlia Capital tem como objeto social (i) atuar como administradora 

de carteira de valores mobiliários e gestora de recursos de terceiros em fundos, carteiras de valores mobiliários e 

outros veículos de investimentos, no Brasil e no exterior e (ii) realizar quaisquer outras atividades conexas, 

acessórias ou necessárias à execução do item (i). 

c. recursos humanos e computacionais 

A partir de Janeiro/2018, diversas alterações na estrutura de recursos humanos e tecnológicos da gestora foram 

realizadas de forma a adequá-la às estratégias de gestão de recursos de seus sócios e ao crescimento do volume 

de ativos sob gestão. Em 2020, a gestora reestruturou seu organograma funcional (vide organograma incluído no 

item 8.2 deste formulário), realizando contratações de novos colaboradores e consultores para apoio às áreas e 



 

 

investimento significativo em infraestrutura tecnológica, automação de processos, sistemas e equipamentos, com 

destaque para o reforço da infraestrutura de acesso remoto de seus colaboradores no contexto da pandemia da 

Covid-19, além de manter a contratação de consultoria especializada em T.I. de forma permanente e ativa. 

d. regras, políticas, procedimentos e controles internos 

Ao longo de 2020, sob assessoria de consultoria especializada, diversas regras, políticas, procedimentos e controles 

internos da Dahlia Capital foram revisados e atualizados de forma adequá-los à nova estrutura organizacional, 

planejamento estratégico e regulamentação aplicável.  

As políticas da Dahlia Capital se encontram disponíveis para consulta na sede da Dahlia Capital e as principais 

estão publicadas em seu website: https://www.dahliacapital.com.br/quem-somos-governanca.   

 

3. RECURSOS HUMANOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Humanos  Quantidade 

Sócios 9 

Empregados 5 

Terceirizados 3 

Administradores de Carteira 2 

Administradores de Carteira CPF 

José Aurino da Rocha Neto 069.969.167-20 

Felipe Mitsuo Hirai  277.222.688-38. 

4. AUDITORES 

As demonstrações financeiras da Dahlia Capital não são auditadas uma vez que a sociedade atualmente não se 

enquadra no rol de empresas que necessitam obrigatoriamente contratar auditores independentes. Para os fundos 

de investimento ou veículos geridos pela Dahlia Capital, seja no Brasil ou no exterior, a empresa de auditoria 

independente contratada atualmente é a KPMG. 

 

 

https://www.dahliacapital.com.br/quem-somos-governanca


 

 

5. RESILIÊNCIA FINANCEIRA 

5.1. Declarações com base nas demonstrações financeiras 

A Dahlia Capital atesta que: 

a. 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; e 

b. 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). 

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o § 5º do art. 1º desta Instrução 

N/A. A Dahlia Capital atua exclusivamente na categoria de gestor de recursos. 

 

6. ESCOPO DAS ATIVIDADES 

6.1. Descrição detalhada das atividades desenvolvidas pela empresa 

 

(a) Tipos e características dos serviços prestados 

(gestão discricionária, planejamento patrimonial, 

controladoria, tesouraria etc.) 

A Dahlia Capital atua exclusivamente na gestão 

discricionária de recursos de terceiros, no Brasil e no 

exterior. 

(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 ações, multimercado, 

fundos de investimento em cotas de fundo de 

investimento, fundos de previdência (FIEs e FIFEs) e 

portfolios no exterior. 

(c) Tipos de valores mobiliários objeto de 

administração e gestão 

Os fundos de investimento sob gestão têm foco e 

podem investir em ações, debêntures, bônus de 

subscrição, títulos e valores mobiliários conversíveis em 

ações, títulos públicos, títulos de renda fixa, cotas de 

fundos de investimento, derivativos e ativos no exterior. 

(d) Atuação na distribuição de cotas de fundos de 

investimento de que seja administrador ou gestor 

A Dahlia Capital não realiza a distribuição de cotas dos 

fundos de investimento sob gestão. 



 

 

6.2. Descrição resumida de outras atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração 

de carteiras de valores mobiliários 

A Dahlia Capital não exerce outra atividade além da administração de carteiras e de valores mobiliários, e 

atualmente não se insere em nenhum grupo econômico. 

6.3. Descrição do perfil dos investidores de fundos e carteiras administradas geridos pela empresa 

 

(a) número de investidores1: 

Total 110.103  

Fundos e carteiras destinados à investidores 

não qualificados / público em geral  
105.201 

Fundos e carteiras destinados à investidores 

qualificados 
4.902 

(b) número de investidores, por categoria: 

 

Fundos e carteiras 

destinados à 

investidores 

qualificados 

 

Fundos e carteiras 

destinados à 

investidores não 

qualificados /  

público em geral 

 

i. Pessoas naturais 14 75 

ii. Pessoas jurídicas (não financeiras 

ou institucionais) 
1  

iii. instituições financeiras 0  

iv. entidades abertas de previdência 

complementar 
0  

v. entidades fechadas de 

previdência complementar 
1  

vi. regimes próprios de previdência 

social 
0  

vii. seguradoras 7  

viii. sociedades de capitalização e de 

arrendamento mercantil 
0  

ix. clubes de investimento 0  

x. fundos de investimento 998  

xi. investidores não residentes 0  

xii.    outros (Conta e Ordem) 3.881 105.126 

(c) recursos financeiros sob administração (posição de 31.12.2020): 

Total R$ 9.710.719.164,72 

Não Qualificado / Público em Geral  R$3.809.814.052,60 

Qualificado 
R$ 5.900.905.112,12 

 

 
1 O número total de cotistas corresponde à soma automática de cotistas de cada um dos fundos sob gestão (destinados a público em 

geral ou investidores qualificados). Devido a esse somatório automático, poderá haver dupla contagem no total em razão de cotistas 

que investem nas duas categorias ou em duas estratégias. Em estruturas master-feeder, considera-se apenas os cotistas dos fundos 

feeders. 



 

 

(d) recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no 

exterior: 

R$ 1.378.758.953,26 

(e) recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores 

clientes2: 

1. R$ 3.286.421.420 

2. R$ 2.576.891.378 

3. R$ 1.019.144.902  

4. R$ 399.272.422 

5. R$ 378.279.807 

6. R$ 372.060.304 

7. R$ 170.417.684 

8. R$ 155.285.133  

9. R$ 147.479.936 

10. R$ 61.080.045 

(f) recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: 

 

Fundos e carteiras 

destinados à 

investidores 

qualificados 

 

Fundos e carteiras 

destinados à 

investidores não 

qualificados /  

público em geral 

 

i. Pessoas naturais R$ 64.756.083.73 101.812.106.48 

ii. Pessoas jurídicas (não financeiras 

ou institucionais) 
R$ 18.707.989.99  

iii. instituições financeiras N/A  

iv. entidades abertas de previdência 

complementar 
N/A  

v. entidades fechadas de 

previdência complementar 
R$ 20.482.728.45  

vi. regimes próprios de previdência 

social 
N/A  

vii. seguradoras R$ 854.083.135.16  

viii. sociedades de capitalização e de 

arrendamento mercantil 
N/A  

ix. clubes de investimento N/A  

x. fundos de investimento R$ 4.771.036.343.41  

xi. investidores não residentes N/A  

xii. outros (Conta e Ordem) R$ 171.838.831,38 R$ 3.708.001.946.12 

 

 

6.4. Valor dos recursos financeiros sob administração (por classe de ativo) 

a. ações R$ 6.621.795.839,04 

b. debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por 

pessoas jurídicas não financeiras 
R$ 13.978.573,00 

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas 

financeiras 
N/A 

 
2 Para fins deste reporte, consideramos como “clientes” os agentes distribuidores contratados para realizar a distribuição de cotas dos 

fundos de investimento sob gestão, os quais podem realizar tal distribuição de forma identificada ou por conta e ordem, nos termos 

dos respectivos contratos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 R$ 68.393.394,50 

g. cotas de fundos de investimento em direitos 

creditórios 
N/A 

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa R$ 604.119.853,73 

i. cotas de outros fundos de investimento N/A 

j. derivativos (valor de mercado) R$ 234.688.958,71 

k. outros valores mobiliários R$ 4.115.241,16 

l. títulos públicos R$ 890.552.862,04 

m. outros ativos N/A 

 

6.5. Descrição do perfil dos gestores de recursos das carteiras de valores mobiliários nas quais o 

administrador exerce atividades de administração fiduciária 

N/A. A Dahlia Capital não exerce atividades de administração fiduciária. 

6.6. Outras informações que a empresa julgue relevantes 

A Dahlia Capital não possui outras informações relevantes a serem fornecidas. 

 

7. GRUPO ECONÔMICO 

7.1. Descrição do grupo econômico em que se insere a empresa 

(a) Controladores diretos e indiretos 

Abaixo indicação dos principais sócios da Dahlia Capital: 

Nome CPF  

Felipe Mitsuo Hirai 277.222.688-38 

Sara Alexandra Fernandes 

de Sousa Delfim 
185.055.158-89 

José Aurino da Rocha 

Neto 
069.969.167-20 

Alessandro Alberto Arlant 100.772.428-58 

Felipe Negro Leal 272.488.868-58 

Paulo Lowndes Dale 014.204.627-25 

Maurício Castro Azevedo 

Fernandes 
248.229.808-39 

 



 

 

(b) Controladas e coligadas  

N/A. A Dahlia Capital não está inserida em nenhum grupo econômico. 

(c) Participações da empresa em sociedades do grupo 

N/A. A Dahlia Capital não está inserida em nenhum grupo econômico. 

(d) Participações de sociedades do grupo na empresa 

N/A. A Dahlia Capital não está inserida em nenhum grupo econômico. 

(e) Sociedades sob controle comum  

N/A. A Dahlia Capital não está inserida em nenhum grupo econômico. 

7.2. Organograma do grupo econômico em que se insere a empresa 

N/A. A Dahlia Capital não está inserida em nenhum grupo econômico. 

 

8. ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA 

8.1. Descrição da 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; (b) em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a 

forma como são registradas suas decisões e (c) em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e 

poderes individuais. 

A Dahlia Capital é administrada por seus Sócios Administradores abaixo listados. Nos termos de seu Contrato 

Social, a Dahlia Capital possui 4 Diretorias: (i) Diretoria de Investimentos, (ii) Diretoria de Compliance, (ii) Diretoria 

de Risco e (iv) Diretoria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.  

Sócio Administrador Designação específica no Contrato Social e Atribuições 

José Aurino da Rocha Neto 
Diretor de Investimentos, responsável pela administração de carteiras de valores 

mobiliários; membro dos Comitês Executivo e de Investimentos 

Paulo Lowndes Dale 
Diretor de Compliance, Risco e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e LGPD; membro dos 

Comitês Executivo, Riscos e Compliance e de Investimentos 

Alessandro Alberto Arlant 
Sem designação estatutária específica; membro dos Comitês Executivo, Riscos e 

Compliance e de Investimentos 

Felipe Negro Leal 
Sem designação estatutária específica; membro dos Comitês Executivo, Riscos e 

Compliance e de Investimentos 

Felipe Mitsuo Hirai 
Sem designação estatutária específica; membro dos Comitês Executivo, Riscos e 

Compliance e de Investimentos 

Sara A F de Sousa Delfim 
Sem designação estatutária específica; membro dos Comitês Executivo, Riscos e 

Compliance e de Investimentos 

Maurício Castro Azevedo Fernandes 
Sem designação estatutária específica; membro dos Comitês Executivo, Riscos e 

Compliance e de Investimentos 



 

 

Do ponto de vista funcional e de governança, a Dahlia Capital se organiza nas seguintes áreas/departamentos e 

Comitês não estatutários: 

Áreas/Departamentos 

• Investimentos: composta pelos times de Análise, Gestão e Trading e responsável pela elaboração das 

estratégias de investimento e gestão das carteiras dos fundos de investimentos geridos, desde a seleção 

de ativos para compor a carteira até a execução das ordens e definição de preços, atuando em seu pleno 

dever fiduciário e sempre em conformidade com a regulamentação aplicável, as diretrizes estabelecidas 

pelo Comitê de Investimentos e as restrições e limites estabelecidos pelo Comitê de Riscos e Compliance.  

• Riscos e Operações: composta pelos times de Riscos, Compliance, Operações e Administrativo/ 

Financeiro/RH, os quais são responsáveis, respectivamente, por (i) definir e gerenciar os controles de risco 

da gestora, supervisionando a gestão dos fundos de investimento de acordo com as diretrizes de risco 

definidas pelo Comitê de Riscos e Compliance; (ii) zelar pelo cumprimento da legislação aplicável e das 

políticas, procedimentos e controles internos; (iii) dar suporte operacional aos times de Gestão/Trading, à 

movimentação de ativos e passivos dos fundos de investimento e ao processo documental junto aos 

parceiros distribuidores e alocadores; e (iv) dar suporte administrativo, financeiro e de recursos humanos 

às atividades e demais áreas da gestora. A área atua em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo 

Comitê de Riscos e Compliance. 

• Relacionamento: responsável pelo relacionamento comercial da gestora com parceiros distribuidores e 

alocadores, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Comitê Comercial. 

• Jurídico: responsável pelas questões jurídicas da gestora nas diferentes frentes de atuação (trabalhista, 

contratual, societário, propriedade intelectual, regulatório, tributário, entre outras), com reporte direto ao 

Comitê Executivo e respeitando as diretrizes definidas pelo Comitê Jurídico. 

Comitês 

Abaixo a descrição dos principais Comitês não estatutários da Dahlia Capital. Além dos mencionados abaixo, a 

gestora também possui Comitês não estatutários em outros temas, tais como Jurídico, Comercial e Financeiro, com 

participação de Sócios Administradores e empregados da gestora dedicados a cada uma das atividades. Os 

Comitês se reúnem periodicamente e, na sequência de cada reunião, é formalizada ata em formato sumário sobre 

os itens discutidos e as deliberações tomadas. 

• Comitê Executivo: composto pelos Sócios Administradores da Dahlia Capital e responsável pelo 

planejamento estratégico e estrutural, definição de diretrizes gerais de atuação das diferentes áreas da 

gestora e participação dos sócios e empregados nos resultados. O comitê se reúne em periodicidade 

mínima mensal ou de forma extraordinária sempre que for necessária a discussão de temas relevantes à 



 

 

gestora, mediante convocação de qualquer membro; suas deliberações são tomadas de forma colegiada 

e são formalizadas em ata.  

• Comitê de Investimentos: composto por Sócios Administradores focados nas áreas de Análise e Gestão e 

pelo Diretor de Riscos e Compliance, sendo responsável pela definição das estratégias de gestão e 

alocação de recursos, teses de investimento, discussão sobre o impacto do cenário macroeconômico e 

político global/local nas estratégias, aprovação de alterações gerais das diretrizes de investimento e 

políticas atinentes à área de gestão. Os membros do comitê se reúnem todos os dias úteis e suas 

deliberações são tomadas de forma colegiada.  

• Comitê de Riscos e Compliance: composto pelo Diretor de Compliance, Risco, PLDFT e LGPD, Sócios 

Administradores e empregados da gestora que atuam na área de Riscos e Compliance, sendo responsável 

por deliberar/aprovar alterações gerais sobre métricas e diretrizes de risco e alterações nas políticas 

atinentes às áreas de riscos e Compliance. O comitê se reúne em periodicidade mínima trimestral ou de 

forma extraordinária mediante convocação de qualquer membro; suas deliberações são tomadas de forma 

colegiada e são formalizadas em ata.  

8.2. Organograma da estrutura administrativa da empresa, compatível com as informações apresentadas 

no item 8.1. 

 



 

 

8.3. Informações acerca dos Diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e membros de comitês 

da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários3 

Nome Idade Profissão CPF  Cargo Ocupado 
Data da 

Posse 

Prazo do 

Mandato 

Outros cargos na 

empresa 

Felipe Mitsuo 

Hirai 
41 

Administrador 

de empresas 

277.222.688

-38 

Sócio 

Administrador 

Janeiro de 

2018 
Indeterminado 

Membro dos Comitês 

Executivo, de 

Investimentos e de 

Riscos e Compliance 

Sara 

Alexandra 

Fernandes de 

Sousa Delfim 

47 Economista 
185.055.158

-89 

Sócia 

Administradora 

Janeiro de 

2018 
Indeterminado 

Membro dos Comitês 

Executivo, de 

Investimentos e de 

Riscos e Compliance 

José Aurino 

da Rocha 

Neto 

44 Engenheiro 
069.969.167

-20 

Sócio 

Administrador e 

Diretor responsável 

pela Administração 

de Carteira de 

Valores Mobiliários 

Janeiro de 

2018 
Indeterminado 

Membro dos Comitês 

Executivo, de 

Investimentos e de 

Riscos e Compliance 

Alessandro 

Alberto Arlant 
46 

Economista e 

Administrador 

100.772.428

-58 

Sócio 

Administrador 

Maio de 

2018 
Indeterminado 

Membro dos Comitês 

Executivo, de 

Investimentos e de 

Riscos e Compliance 

Felipe Negro 

Leal 
46 Engenheiro 

272.488.868

-58 

Sócio 

Administrador 

Janeiro de 

2018 
Indeterminado 

Membro dos Comitês 

Executivo, de 

Investimentos e de 

Riscos e Compliance 

Paulo 

Lowndes Dale 
50 Economista 

014.204.627

-25 

Sócio 

Administrador e 

Diretor de Riscos, 

Compliance e PLD 

Maio de 

2018 
Indeterminado 

Membro dos Comitês 

Executivo, de 

Investimentos e de 

Riscos e Compliance 

Maurício 

Castro 

Azevedo 

Fernandes 

46 Economista 
248.229.808

-39 

Sócio 

Administrador 

Março de 

2020 
Indeterminado 

Membro dos Comitês 

Executivo, de 

Investimentos e de 

Riscos e Compliance 
 

 

 

3 Para o resumo profissional atualizado de nossos principais executivos, acesse: 

https://www.dahliacapital.com.br/quem-somos-equipe. 
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8.4. Informações acerca do Diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários, 

incluindo: (a) currículo, contendo as seguintes informações: (i) cursos concluídos; (ii) aprovação em exame 

de certificação profissional; (iii) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

nome da empresa, cargo e funções inerentes ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais 

experiências ocorreram e datas de entrada e saída do cargo.  

Nome José Aurino da Rocha Neto 

Formação Profissional Engenheiro Mecânico-Aeronáutico (ITA) 

Aprovação em exame de certificação profissional Gestor de Carteiras certificado pela CVM 

Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos Sócio fundador e co-gestor da Apex Capital (2011-2017) 
 

8.5. Informações acerca do Diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, 

procedimentos e controles internos e desta Instrução, incluindo: (a) currículo, contendo as seguintes 

informações: (i) cursos concluídos; (ii) aprovação em exame de certificação profissional; (iii) principais 

experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: nome da empresa, cargo e funções 

inerentes ao cargo, atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram e datas de entrada 

e saída do cargo. 

Nome Paulo Lowndes Dale 

Formação Profissional 
Economista (Candido Mendes) e M.Sc. International 

Accounting & Finance (London School of Economics) 

Aprovação em exame de certificação profissional - 

Principais experiências profissionais nos últimos 5 anos 
CRO na Santander Asset Management (2012-2017) e 

Consultor Sênior na IBM Brasil (2017-2018) 
 

8.6. Informações acerca do Diretor responsável pela gestão de risco (caso não seja a mesma pessoa 

indicada no item anterior) 

Vide resposta ao item 8.5. 

8.7. Informações acerca do Diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de 

investimento 

N/A. A Dahlia Capital não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos. 

8.8. Informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos 

(a) quantidade de profissionais: A área de Investimentos da Dahlia Capital conta com 9 profissionais que atuam 

nas funções de Análise, Gestão e Trading.  

(b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: A área de Investimentos é responsável pela 

elaboração das estratégias de investimento e gestão das carteiras dos fundos de investimentos geridos pela 



 

 

gestora. A alocação de recursos e formação dos portfólios é realizada de forma diversificada em ativos e valores 

mobiliários de renda variável, renda fixa, commodities e moedas no Brasil e no exterior.  

(c) sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: Além de outras atividades e rotinas 

acessórias, a área de Investimentos é responsável pelas seguintes atividades principais: (i) análise macro e 

microeconômica dos mercados nacional e internacional, setores e empresas a serem potencialmente investidas; 

(ii) seleção de ativos para compor a carteira e gestão dos respectivos riscos; (iii) execução das alocações definidas 

e controles pré e pós trade (primeira linha de defesa). A área atua com base em seu dever fiduciário e sempre em 

conformidade com a regulamentação aplicável, as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Investimentos e as 

restrições e limites estabelecidos pelo Comitê de Riscos e Compliance. O Comitê de Investimentos da Dahlia Capital 

reúne-se diariamente e o processo de investimento se baseia em decisões colegiadas (sem books individuais), sob 

a liderança e responsabilidade do sócio e Diretor de Investimentos José Aurino da Rocha Neto, com fundamento 

em três pilares: análise macro global (Top-Down), análise micro assimétrica (Bottom-up), e carteira integrada. A 

área de Investimentos atua em intensa e constante interação com a área de Riscos e Compliance da gestora, de 

forma a garantir aderência às normas aplicáveis, políticas e procedimentos internos. Além de relatórios e materiais 

produzidos pela equipe de Riscos da gestora, a área de Investimentos se apoia em terminais e sistemas 

terceirizados de risco e informações, como Lote 45 e Bloomberg. A equipe de Análise proprietária da gestora tem 

perfil bastante sênior e, em adição às análises, relatórios e modelos produzidos internamente, a área se apoia em 

terminais de sistemas para consulta de dados financeiros e balanços de empresas, serviços e relatórios de 

consultorias econômicas independentes e departamentos de pesquisa vinculados a instituições financeiras (sell-

side), serviços de consolidação de informações financeiras (Bloomberg, Broadcast, Valor PRO e Economática), bem 

como publicações ou sites especializados em setores específicos.    

8.9. 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 

(a) quantidade de profissionais: Para o exercício das funções de controle com foco em atendimento às normas 

legais e regulamentares aplicáveis à Dahlia Capital, a gestora conta com suas equipes internas de Riscos, 

Compliance e Jurídico (4 profissionais, além do Diretor de Riscos e Compliance, PLDFT e LGPD – total de 4 

profissionais). As equipes de Riscos e Compliance atuam sob supervisão do Diretor responsável por tais atividades; 

a área Jurídica atua de forma independente com reporte ao Comitê Executivo. A Dahlia Capital conta, ainda, com 

apoio de assessoria terceirizada contínua de escritório de advocacia especializado em Compliance para 

acompanhamento de rotinas regulatórias e suporte consultivo. 

(b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: As equipes de Riscos, Compliance e Jurídico 

da Dahlia Capital orientam a condução dos negócios e atividades da gestora e são responsáveis pela realização 



 

 

das atividades e rotinas especificadas no item (c) de forma a assegurar a completa aderência da gestora à 

regulamentação, autorregulação, políticas/procedimentos internos, padrões ético e profissional, e melhores 

práticas corporativas de gestão, governança e controle.  

(c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: As rotinas e procedimentos das 

equipes de Riscos, Compliance e Jurídico incluem, entre outras atividades acessórias, (i) acompanhamento 

contínuo da edição/alteração de normas regulatórias e de autorregulação aplicáveis às atividades desempenhadas 

pela gestora; (ii) elaboração e revisão periódica de políticas e procedimentos internos que garantem o 

cumprimento da regulamentação aplicável e da aderência às melhores práticas de gestão, governança e controle; 

(iii) monitoramento das demais áreas da gestora, sobretudo a área de Investimentos, relativamente ao 

cumprimento de referidas políticas, códigos, procedimentos e normativos aplicáveis, incluindo os regulamentos 

dos fundos e respectivas políticas de investimento; (iv) gestão de rotinas regulatórias no país e em relação aos 

veículos offshore, inclusive com relação ao enquadramento no FATCA, MIFID, LEI (entre outras regras 

internacionais); e (v) implementação de programas de treinamento iniciais e periódicos aos colaboradores. A 

gestora possui controles próprios para a gestão de rotinas regulatórias e monitoramento do cumprimento de 

políticas e procedimentos, além de sistemas de gestão de risco terceirizados conforme detalhados no item 8.10. 

As equipes de Compliance e Jurídico também se apoiam em assessoria terceirizada contínua de escritório de 

advocacia especializado em Compliance para acompanhamento de rotinas regulatórias e suporte consultivo. 

(d) a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor: As equipes de Riscos 

e Compliance e seu Diretor responsável atuam de forma totalmente independente em relação a outras áreas da 

gestora com reporte direto ao Comitê Executivo, possuindo plena autoridade e autonomia para a implementação 

das políticas, procedimentos de Compliance e controles internos da gestora. A área jurídica interna também atua 

de forma totalmente autônoma relativamente às demais áreas e funções com reporte ao Comitê Executivo. 

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

(a) quantidade de profissionais: Para a gestão dos riscos inerentes às atividades desempenhadas pela Dahlia 

Capital, a gestora conta com sua área de Riscos e Operações composta por 5 profissionais4, além do Diretor de 

Riscos e Compliance, PLDFT e LGPD.  

(b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: A área de Riscos e Operações da Dahlia 

Capital é responsável pela identificação, mensuração e monitoramento dos riscos envolvidos na atividade de 

gestão de recursos desempenhada pela área de Investimentos, incluindo riscos de mercado, liquidez, crédito, 

contraparte e concentração, a fim de assegurar a gestão adequada de tais riscos, o devido enquadramento da 

 
4 3 profissionais da equipe de Riscos também estão contabilizados na descrição do item 8.9(a). 



 

 

carteira aos limites regulatórios/gerenciais, bem como minimizar exposição a riscos indesejados ou incompatíveis 

com as políticas e regulamentos dos fundos geridos.  

(c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: A área de Riscos e Operações da 

Dahlia Capital performa continuamente rotinas rígidas de controles a fim de garantir a manutenção de razão 

adequada entre risco x retorno das carteiras investidas, a correta precificação dos ativos, o devido enquadramento 

das carteiras dentro dos limites regulatórios/gerenciais e a necessária liquidez dos ativos. As ordens das operações 

de alocação de recursos dos fundos sob gestão são executadas por escrito junto às corretoras aprovadas via 

sistemas operacionais, com emissão de relatório de ordens emitidas eletronicamente ao final do dia. A equipe de 

Operações da gestora realiza rotina de reconciliação diária entre as confirmações/notas de corretagem das 

operações executadas, as operações liquidadas, as posições registradas em custódia e as informações incluídas na 

carteira oficial de cada fundo disponibilizada pelo respectivo Administrador fiduciário. A equipe de Riscos conta 

primordialmente com sistemas terceirizados para monitoramento de risco de mercado das carteiras (Lote 45 e  

PORT - Bloomberg) e realiza o controle redundante de métricas de risco dos Administradores fiduciários de seus 

fundos de investimento. 

(d) a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor: A equipe de Riscos 

da Dahlia Capital atua sob a supervisão exclusiva do Diretor de Riscos e Compliance PLDFT e LGPD, o qual possui 

plena autonomia para tomar decisões quanto à gestão de riscos da gestora e sua metodologia. Além disso, o 

Diretor é sócio relevante na gestora e tem cadastro e autorização junto às Corretoras parceiras para emissão de 

ordens e realização de operações em nome dos fundos sob gestão se e quando julgar necessário (ex. operações 

de zeragem de posições), de forma a assegurar sua completa independência quanto à área de Investimentos da 

gestora. 

8.11. 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; (b) os 

sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos; (c) a indicação de um responsável pela 

área e descrição de sua experiência na atividade. 

N/A. A Dahlia Capital atua exclusivamente na categoria de gestor de recursos. 

8.12. Informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de investimento, 

incluindo: (a) quantidade de profissionais; (b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes; 

(c) programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas; (d) infraestrutura 

disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na distribuição; (e) os 

sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos. 



 

 

N/A. A Dahlia Capital não realiza a distribuição de cotas de fundos de investimento. 

8.13. Outras informações que a empresa julgue relevantes: 

A Dahlia Capital não possui outras informações relevantes a serem fornecidas. 

 

9. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 

9.1. Indicação das principais formas de remuneração praticadas em relação a cada serviço prestado ou 

produto gerido descrito no item 6.1 

A Dahlia Capital atua exclusivamente na gestão discricionária de carteiras de fundos de investimento, e sua 

remuneração decorre de taxas com bases fixas (Taxa de Administração) e taxas com base na performance das 

carteiras (Taxas de Performance). 

9.2. Receita, em termos percentuais, sobre o total de receita auferido nos 36 (trinta e seis) meses 

anteriores à data base deste formulário 

(a) taxas com bases fixas (Taxa de Administração) 48% 

(b) taxas de performance 52% 

(c) taxas de ingresso N/A 

(d) taxas de saída N/A 

(e) outras taxas N/A 
 

 

9.3. Outras informações que a empresa julgue relevantes 

A Dahlia Capital não possui outras informações relevantes a serem fornecidas. 

 

10. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS 

10.1. Descrição da política de seleção, contratação e supervisão de prestadores de serviços 

A Dahlia Capital possui política formal de Seleção, Contratação e Monitoramento de Terceiros, a qual se aplica à 

seleção e acompanhamento de fornecedores e prestadores de serviços relacionados a todas as atividades da 

gestora, principais e acessórias. Referida política é revisada anualmente sob a supervisão do Diretor de Riscos e 



 

 

Compliance e todos os colaboradores aderem aos seus termos e condições quando de sua admissão, renovando 

seu compromisso a cada atualização. 

Nos termos da mencionada Política, a seleção e contratação de prestadores de serviços, incluindo corretoras e 

distribuidores, deve observar processo minucioso de due diligence baseado, principalmente, em critérios de 

idoneidade, rigidez de controles internos e compliance, capacidade econômico-financeira, histórico de atuação, 

existência de processos administrativos/judiciais e mídias negativas, estrutura organizacional e operacional, 

segurança da informação e aspectos de LGPD, qualificações dos principais sócios/executivos, posicionamento de 

mercado e em rankings públicos, qualidade do serviço prestado, custos cobrados vs. serviços oferecidos, entre 

outros critérios qualitativos. Todos os fornecedores e prestadores de serviços da Dahlia Capital são continuamente 

monitorados de forma a verificar e garantir a consistência nos serviços prestados, na estrutura de controles internos 

e Compliance e no respectivo desempenho operacional e financeiro. Nesta ocasião, as contratações poderão ser 

reavaliadas para casos de desempenho abaixo do esperado. A lista de prestadores de serviços aprovados poderá 

sofrer alterações a qualquer momento, de modo a eventualmente abrir oportunidade a outros prestadores que 

possam oferecer serviços com melhor relação custo x benefício para os fundos geridos, desde que cumpridos os 

requisitos mínimos da Política de Seleção, Contratação e Monitoramento de Terceiros.  

10.2. Descrição de como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados 

A área de Riscos e Operações da gestora monitora os custos de transação com valores mobiliários. Para minimizar 

custos de transação na negociação de ativos das carteiras dos fundos geridos a Dahlia Capital adota as seguintes 

práticas: 

(i) Evitar a negociação excessiva dos ativos em seu portfólio; priorizar a negociação de ativos e mercados 

com alta liquidez e acessar mercados com spreads de compra e venda mais apertados; 

(ii) Cotar com diversas contrapartes antes de fechar uma operação para ativos não listados ou não 

líquidos, se aplicável; 

(iii) Adotar processo rigoroso na seleção, contratação e monitoramento de corretoras em conformidade 

com sua política formal, balanceando os critérios a serem levados em consideração (ex. preço vs. 

qualidade) e priorizando aquelas especialistas no mercado operado e que observem best execution na 

execução das operações. A contratação de novas corretoras deve passar pela aprovação do Comitê de 

Riscos e Compliance. 

10.3. Descrição das regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, 

viagens etc. 

A área de Riscos e Compliance da Dahlia Capital poderá permitir o uso de Soft Dollar desde que o benefício a ser 

concedido (i) se reverta diretamente para a atividade de gestão, e (ii) não venha a causar dependência ou 



 

 

concentração na execução das ordens impactando a tomada de decisão de investimentos da gestora. Nesse 

sentido, em consonância com o art. 16, VI, da Instrução CVM n.º 558/15, a empresa adotará o Soft Dollar somente 

quando o seu benefício acarretar vantagem para a carteira dos fundos de investimento geridos, sendo vedado o 

uso de Soft Dollar quando a vantagem/benefício se reverter para a gestora, seja no todo ou em parte. Ademais, as 

aprovações referentes a quaisquer recebimentos de Soft Dollar, presentes, cursos ou viagens de prestadores de 

serviços ou parceiros devem ser previamente submetidas à área de Riscos e Compliance, a qual levará em 

consideração eventuais conflitos de interesses e a conversão dos benefícios concedidos para a atividade de gestão. 

10.4. Descrição dos planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres 

adotados 

Para garantir a continuidade das atividades da Dahlia Capital, o backup das informações digitais e dos sistemas 

existentes na sede da gestora é realizado periodicamente através dos seguintes processos: 

a) Backup diário realizado na nuvem e disco local em dois servidores; 

b) Manutenção dos sistemas em funcionamento, apesar de falta de energia temporária, através de 

equipamentos de no-break instalados para suprir o fornecimento de energia nos equipamentos principais para a 

manutenção das comunicações e atividades da gestora; 

c)  O edifício no qual a gestora está localizada possui gerador de energia próprio, que atende as áreas 

comuns e privativas; e 

d) Manutenção de meios remotos seguros e eficientes para o trabalho de seus Colaboradores. 

Ainda, a infraestrutura tecnológica da Dahlia Capital conta com um CPD com dois servidores, no-break central, 

firewall em alta disponibilidade, e links (Voz e Dados). Os links de internet são redundantes e ligados na rede 

através de um firewall. 

A Dahlia Capital mantém, como site de contingência, duas estações de trabalho junto à empresa Tecnoqualify 

Consultoria. Tais estações possuem dois computadores com acesso ao servidor em nuvem da Dahlia Capital, assim 

como acesso aos sistemas de controle e boletagem (Lote45), e Bloomberg. As instalações deste site são testadas 

anualmente, para garantir seu pleno funcionamento no caso de eventos não programados que impeçam o acesso 

físico às instalações primárias da Dahlia Capital, e as evidências dos testes realizados são armazenadas na sede da 

gestora em diretório específico da área de Riscos. Além disso, a Dahlia Capital possui estrutura completa para que 

todos os funcionários possam trabalhar de forma remota caso haja impossibilidade de locomoção, com suporte 

de softwares como VPN e TeamViewer. Esta alternativa foi amplamente testada e validada duante o ano de 2020 

e início de 2021. 

Em razão da publicação e entrada em vigor da Lei 13.709/18, a Dahlia Capital está implementando novas 

metodologias e procedimentos sistêmicos e de governança para administração de dados pessoais recebidos e de 



 

 

qualquer forma utilizados no contexto de sua atividade. Entre outras medidas, a Dahlia Capital nomeou um diretor 

de proteção de dados (Data Protection Officer – Sr. Paulo Lowndes Dale) e criou uma equipe multidisciplinar com 

o envolvimento das áreas de Compliance, Jurídico e assessores externos visando a adequação de políticas e 

procedimentos de proteção de dados manuseados pela Dahlia Capital. Além disso, a Dahlia Capital está 

implementando as medidas jurídicas cabíveis nos contratos em vigor de forma a estabelecer os limites de 

responsabilidades com prestadores de serviços e stakeholders.  

Para mais detalhes, vide o Plano de Continuidade de Negócios da Dahlia Capital (disponível em 

https://www.dahliacapital.com.br/quem-somos-governanca). 

10.5. Descrição das políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras 

de valores mobiliários 

As principais práticas e controles internos para a gestão de riscos da Dahlia Capital estão descritos na Política de 

Gestão de Riscos da gestora (disponível em https://www.dahliacapital.com.br/quem-somos-governanca). 

Informações e detalhes adicionais acerca do controle do Risco de Liquidez encontram-se dispostos no Manual de 

Gerenciamento de Risco de Liquidez. Em resumo, a área de Riscos e Operações da gestora monitora diariamente 

o risco de liquidez dos ativos que integram as carteiras dos fundos de investimento sob gestão. Caso seja 

identificada alguma métrica que viole os limites pré-definidos, tal fato é imediatamente reportado ao Comitê de 

Investimentos para reenquadramento. O gerenciamento do risco de liquidez envolve os aspectos de liquidez dos 

ativos, obrigações de passivo, fluxo de caixa, margens, oscilações de preços e risco de crédito. 

A Dahlia Capital prioriza a aquisição e negociação de ativos líquidos, passíveis de serem vendidos/zerados para 

geração de caixa a qualquer momento a fim de honrar obrigações eventualmente não previstas no fluxo de caixa. 

Para obrigações previstas devido a resgates programados, os fundos geridos pela Dahlia Capital possuirão uma 

cotização definida de no máximo D+30.  

Os fundos de investimento da Dahlia Capital têm sua liquidez controlada através de projeção do fluxo de caixa, na 

qual são contabilizadas as obrigações previstas por fundo de investimento, além de considerações de stress como 

o resgate antecipado de uma quantia significativa do patrimônio líquido dos fundos de investimento. São previstos, 

para cada tipo de ativo, o número de dias necessários para sua liquidação nos caixas dos fundos de investimento, 

utilizando-se o volume médio negociado no mercado para cada ativo.  

A área de risco produz relatórios diariamente que avaliam o enquadramento da liquidez dos fundos de 

investimento aos seus limites e são reportados ao Comitê de Investimentos e Comitê de Riscos e Compliance. O 

principal limite definido para os fundos multimercado consiste na existência de ativos líquidos em quantidade que 

absorva no mínimo 80% do patrimônio líquido do fundo dentro de seu período de cotização de resgate.  

https://www.dahliacapital.com.br/quem-somos-governanca
https://www.dahliacapital.com.br/quem-somos-governanca


 

 

10.6. Descrição das políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas 

específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de 

investimento de que seja administrador ou gestor 

N/A. A Dahlia Capital não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos. 

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser 

encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 da Instrução CVM n. 558/15 

www.dahliacapital.com.br 

 

11. CONTINGÊNCIAS 

11.1. Descrição dos 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 (a) 

principais fatos e (b) valores, bens ou direitos envolvidos 

A Dahlia Capital não figura no polo passivo de qualquer processo judicial, administrativo ou arbitral.  

11.2. Descrição dos 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 (a) principais fatos e (b) valores, bens ou direitos envolvidos 

O Diretor responsável pela administração de carteiras da Dahlia Capital não figura no polo passivo de qualquer 

processo judicial, administrativo ou arbitral.   

11.3. Descrição de outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores 

A Dahlia Capital não possui qualquer tipo de contingência. 

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 a empresa tenha figurado no 

polo passivo, indicando (a) principais fatos e (b) valores, bens ou direitos envolvidos 

A Dahlia Capital não possui qualquer tipo de condenação judicial, administrativa ou arbitral. 

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 

about:blank


 

 

administração de carteiras 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 

O Diretor responsável pela administração de carteiras da Dahlia Capital não possui qualquer tipo de condenação 

judicial, administrativa ou arbitral. 

 

12. DECLARAÇÕES ADICIONAIS DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO 

 

O Diretor Responsável pela Administração de Recursos da Dahlia Capital, José Aurino da Rocha Neto, declara 

que: 

A. não apresenta 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. não apresenta 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. não apresenta impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e 

administrativa; 

D. não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito; 

E. não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado 

organizado; e 

F. não tem contra si títulos levados a protesto. 

 

José Aurino da Rocha Neto 

Diretor Responsável pela Administração de Recursos de Valores Mobiliários 

 


