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2. Histórico da empresa1 2. Company`s history2 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa 2.1. Brief history about the establishment of the company 

  

A Mirae Asset Global Investments foi constituída em 1997 e 

tem sido reconhecida como pioneira na indústria de serviços 

financeiros coreanos.  

Mirae Asset Global Investments was established on 1997 and 

has been recognized as pioneer in the industry of Korean 

financial services. 

  

A Mirae Asset Global Investments é o braço de gestão de 

ativos e a principal atividade do Mirae Asset Financial Group, 

uma das principais empresas de serviços financeiros 

independentes da Ásia.  

Mirae Asset Global Investments is the asset management arm 

and core business of the Mirae Asset Financial Group, one of 

Asia’s leading independent financial services companies. 

  

Como experts em mercados emergentes com uma perspectiva 

global, a Mirae Asset Global Investments busca a excelência 

na gestão de investimentos para assessorar seus clientes a 

atingirem seus objetivos de longo prazo. 

As experts in emerging markets with a global perspective, 

Mirae Asset Global Investments seeks the excellence in asset 

management to assist its clients to achieve their long term 

goals. 

  

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) Gestão de 

Recursos Ltda. (“Mirae Asset Global Investimentos (Brasil)”) 

foi constituída em 2008 e enfatizou a presença do grupo na 

região da América Latina. A autorização para a Mirae Asset 

Global Investimentos (Brasil) prestar serviços de 

Administração de Carteira de Valores Mobiliários foi 

concedida por meio do Ato Declaratório nº 10.025 da CVM, 

de 02 de setembro de 2008, publicado no Diário Oficial da 

União em 15 de setembro de 2008. 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) Gestão de 

Recursos Ltda. (“Mirae Asset Global Investimentos (Brasil)”) 

was established on 2008 and highlighted the presence of the 

group in the Latin America region. The authorization for 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) to render 

Securities Portfolio Management services was granted by the 

CVM Declaratory Act n. 10025 of September2, 2008, 

published in the Official Gazette on September 15, 2008. 

  

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) pretende 

aproveitar a sua experiência em mercados emergentes e 

presença global para encontrar oportunidades de investimento 

e prover os clientes com as melhores soluções de 

investimentos. Além de fornecer recursos através de classes 

de ativos tradicionais, a Mirae Asset Global Investimentos 

(Brasil) também possui integral competência na solução de 

estratégias multi e macro. 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) plans to leverage 

its experience in emerging markets and global presence to 

find investment opportunities and provide to clients the best 

investment solutions. In addition to providing resources 

through classes of traditional assets, Mirae Asset Global 

Investimentos (Brasil) also has full qualification to provide 

solutions of multi and macro strategies. 

  

Atualmente, possui um total de aproximadamente US$122,2 

bilhões em ativos sob gestão (global), em uma plataforma de 

produtos completa que possui classes de ativos tradicionais e 

alternativos. São mais de 700 funcionários / 160 profissionais 

de investimento, distribuídos em 12 escritórios.  

Currently, it has a total of approximately US 122.2 billion in 

worldwide AUM, in a complete product platform across 

traditional and alternative asset classes. There are more than 

700 employees / 160 investment professionals, distributed in 

12 offices.  

  

Marcos Históricos Selecionados: Selected Milestones: 

  

                                                           
1 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.  
2 The company must inform only data related to the area involved in the asset management, in case it performs other activities. 
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2017 – Premiado como Melhor Grupo: Renda Variável – 

Índia pelo 2º ano consecutivo pela Citywire Asia Awards de 

Hong Kong & Singapore 

2017 - Awarded Best Group: Equity - India for the 2nd 

successive year by Citywire’s Hong Kong & Singapore Asia 

Awards 

  

2016 - Adquiriu a Multi Asset Global Investments, uma líder 

na prestação de serviços de gestão em ativos alternativos e 

consultoria. 

2016 - Acquires Multi Asset Global Investments, a leading 

provider of alternative asset management and advisory 

services 

  

2016 - Mirae Asset Global Investments recebeu o prêmio de 

excelência em Asset Management do Asian Private Banker na 

categoria “Melhor fornecedor de fundo - Global Emerging 

Market Equity”. 

2016 - Mirae Asset wins 2016 Asian Private Banker Asset 

Management Awards for Excellence “Best Fund Provider - 

Global Emerging Market Equity”. 

 

  

2014 -Concessão de mandato do Ministério Coreano da Terra, 

Infraestrutura e Transporte - atual AUM USD 18 bilhões. 

2014 - Awarded mandate from the Korean Ministry of Land, 

Infrastructure and Transport – current AUM USD 18bn. 

  

2013 - Mirae Asset Discovery Funds alcança seu 3º 

aniversário. 

2013 - Mirae Asset Discovery Funds reaches its 3rd 

anniversary. 

Lançamento do fundo ETF Horizons S&P 500 Covered Call, 

primeiro fundo ETF da Horizons a ser listado nos EUA 

Launched Horizons S&P 500 Covered Call ETF, Horizons' 

first US-listed ETF 

  

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha 

passado a empresa nos últimos 5 (cinco) anos, incluindo: 

2.2. Describe relevant changes in the company in the last 

five (5) years, including: 

a. os principais eventos societários, tais como 

incorporações, fusões, cisões, alienações e 

aquisições de controle societário 

a. main corporate events, such as annexation, 

mergers, spin-offs, purchases and acquisitions of 

corporate control 

b. escopo das atividades b. activities purposes 

c. recursos humanos e computacionais c. human and computer resources 

d. regras, políticas, procedimentos e controles 

internos 

d. rules, policies, procedures and internal controls 

  

Mudanças Relevantes: Relevant changes: 

  

1 – Troca do Diretor Presidente e do Diretor Responsável pela 

Gestão de Riscos e Compliance, com a substituição do 

Sr. Ken Ho Kim pelo Sr. Ji Sang Yoo, em 01 de agosto de 

2017. 

1 – Change of the President Director and the Director 

Responsible for Risk Management and Compliance, with the 

replacement of Mr. Ken Ho Kim by Mr. Ji Sang Yoo, in 

August 1, 2017. 

  

2 – Alteração do objeto social da sociedade acrescentando a 

atividade de consultoria de valores mobiliários, em 28 de abril 

de 2017. 

2- Change company's business objective adding the securities 

advisory activity, on April 28, 2017. 

  

3 – Troca do Diretor Responsável pela Administração de 

Carteiras de Valores Mobiliários, com a substituição do 

Sr. Ken Ho Kim pelo Sr. André Moura Pimentel, em 2016. 

3 – Change of the Director Responsible for the Management 

of the Securities Portfolio, with the replacement of Mr. Ken 

Ho Kim by Mr. André Moura Pimentel, in 2016. 

  

4 - Troca do Diretor Presidente e do Diretor Responsável pela 

Administração de Carteiras de Valores Mobiliários, 

4 – Change of the President Director and the  Director 

Responsible for the Management of the Securities Portfolio, 
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Sr. Young Cheol Kim pelo Sr. Ken Ho Kim, em 

Novembro/2015.  

Mr. Young Cheol Kim by Mr. Ken Ho Kim, in 

November/2015. 

  

5 – Troca do Diretor Responsável pela Administração de 

Carteiras de Valores Mobiliários, com a substituição do Sr. 

Ricardo Ventrilho Figueiredo pelo Sr. Young Cheol Kim, em 

Março/2015 

5 – Change of the Director Responsible for the Management 

of the Securities Portfolio, with the replacement of Mr. 

Ricardo Ventrilho Figueiredo by Mr. Young Cheol Kim, in 

March/2015 

  

6 - Troca do Diretor Responsável pela Administração de 

Carteiras de Valores Mobiliários, com a substituição do 

Sr. Fabricio Romanha de Oliveira pelo Sr. Ricardo Ventrilho 

Figueiredo, em 2014. 

6 - Change of the Director Responsible for the Management 

of the Securities Portfolio, with the replacement of 

Mr. Fabricio Romanha de Oliveira by Mr. Ricardo Ventrilho 

Figueiredo, in 2014. 

  

3. Recursos humanos3 3. Human Resources4 

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo 

as seguintes informações: 

3.1. Describe the human resources of the company, providing 

the following information: 

a. número de sócios a. number of partners 

02 (dois) 02 (two) 

b. número de empregados b. number of employees 

14 (catorze) 14 (fourteen) 

c. número de terceirizados c. number of outsourced staff 

03 (três) 03 (three) 

d. lista das pessoas naturais que são registradas na 

CVM como administradores de carteiras de valores 

mobiliários e que atuem exclusivamente como 

prepostos, empregados ou sócios da empresa 

d. List of individuals that are registered in CVM as 

securities portfolio managers and that act 

exclusively as agent, employee or partner of the 

company: 

André Moura Pimentel – CPF/MF 

n.º 091.807.677-37 

André Moura Pimentel – CPF/MF n.º 091.807.677-

37 

  

4. Auditores 4. Auditors 

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se 

houver: 

4.1. In relation to the independent auditors, indicate, if any: 

a. nome empresarial a. corporate name 

b. data de contratação dos serviços b. date the services were engaged 

c. descrição dos serviços contratados c. description of the services engaged 

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) contratou em 04 

de dezembro de 2017, a KPMG Auditores Independentes para 

a realização de serviços de auditoria das Demonstrações 

Financeiras da Mirae Asset Global Investimentos (Brasil), no 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.  

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) engaged on 

December 04, 2017, KPMG Auditores Independentes to carry 

out auditing services for the Financial Statements of Mirae 

Asset Global Investimentos (Brasil), of the fiscal year ended 

on December 31, 2017.  

  

5. Resiliência financeira 5. Financial Resiliency 

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste: 5.1. Based on the financial statements, certify: 

a. se a receita em decorrência de taxas com bases 

fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para 

cobrir os custos e os investimentos da empresa com 

a. if the revenue resulting from the fees with fixed 

basis referred in item 9.2.a is sufficient to cover the 

                                                           
3 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.  
4 The company must inform only data related to the area involved in the asset management, in case it performs other activities.  
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a atividade de administração de carteira de valores 

mobiliários 

costs and the investments of the company with the 

activity of securities portfolio management. 

b. se o patrimônio líquido da empresa representa mais 

do que 0,02% dos recursos financeiros sob 

administração de que trata o item 6.3.c e mais do 

que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) 

b. if the net equity of the company represents more 

than 0.02% of the financial resources under 

management provided for in item 6.3.c and more 

than R$ 300.000,00 (three hundred thousand Reais) 

A receita da Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) em 

decorrência de taxas com bases fixas não é suficiente para 

cobrir os custos e os investimentos da gestora com a atividade 

de administração de carteira de valores mobiliários. O 

patrimônio líquido da Sociedade é maior do que 

R$ 300.000,00 e superior a 0.02% dos recursos sob gestão. 

The revenue of Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) 

resulting from the fees with fixed basis is not sufficient to 

cover the costs and the investments of the company with the 

activity of securities portfolio management. The net equity of 

the company is more than R$ 300.000,00 and represents more 

than 0.02% of the financial resources under management. 

  

5.2. Demonstrações financeiras e relatório de que trata o 

§ 5º do art. 1º desta Instrução5 

5.2. Financial Statements and report mentioned in § 5 of art. 

1 of this Instruction6 

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos. Not applied to Asset Managers 

  

6. Escopo das atividades 6. Purposes of the activities 

6.1. Descrever detalhadamente as atividades 

desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo: 

6.1. Describe in details the activities developed by the 

company, indicating, at least: 

a. tipos e características dos serviços prestados 

(gestão discricionária, planejamento 

patrimonial, controladoria, tesouraria, etc.) 

a. types and characteristics of the services rendered 

(discretionary management, estate planning, 

controllership, treasury, etc.) 

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.) 

b. types and characteristics of the administered or 

managed product (investment funds, private equity 

funds, real estate funds, credit receivables 

investment funds, index funds, investment clubs, 

managed portfolio, etc.) 

c. tipos de valores mobiliários objeto de 

administração e gestão 

c. type of securities that are object of 

administration or management 

d. se atua na distribuição de cotas de fundos de 

investimento de que seja administrador ou 

gestor 

d. if acts in the distribution of shares of the 

investment funds which are administered or 

managed by it 

  

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) é uma gestora 

de recursos, devidamente credenciada como administradora 

de carteira de valores mobiliários na CVM, sendo esta sua 

principal atividade. 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) is an asset 

manager, duly accredited as securities portfolio manager at 

CVM, being its major activity. 

 

  

A gestão de recursos é pautada por seus valores de disciplina, 

processo e transparência, tendo um rigoroso processo de 

investimento, e apoiada em modernas ferramentas 

quantitativas e sistemas proprietários para dimensionamento 

e controle de riscos. 

The asset management is based on its values of discipline, 

process and transparency, having a strict investment process 

and supported on modern quantitative tools and proprietary 

systems for sizing and risk control. 

 

                                                           
5 A apresentação destas demonstrações financeiras e deste relatório é obrigatória apenas para o administrador registrado na categoria administrador fiduciário de 
acordo com o inciso II do § 2º do art. 1º. 
6 The presentation of this financial statement and this report is mandatory only to the administrator registered in the fiduciary administrator category, according 
to section II of §2 of art. 1. 
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Os fundos de investimento geridos pela Mirae Asset Global 

Investimentos (Brasil) são fundos de investimento 

multimercado, fundos de investimento em ações, fundos de 

investimento em renda fixa e outras categorias. 

The investment funds managed by Mirae Asset Global 

Investimentos (Brasil) are multimarket investment funds, 

equity funds, fixed income funds and other categories. 

  

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) obedece aos 

limites impostos pela legislação e pelo regulamento de seus 

fundos de investimento. Tendo em vista que a Mirae Asset 

Global Investimentos (Brasil) realiza a gestão de variados 

fundos de investimento, segue abaixo ativos que podem servir 

de exemplo e fazer parte do portfólio dos fundos de 

investimento: 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) complies with the 

limits established by the legislation and investment funds 

bylaws. Considering that Mirae Asset Global Investimentos 

(Brasil) manages different investment funds, please find 

below a list of exemplifying assets that may be part of the 

investment funds portfolio: 

  

 Títulos públicos federais e operações 

compromissadas lastreadas nestes títulos; 

 Ações, desde que tenham sido emitidas por 

companhias abertas e objeto de oferta pública; 

 Cotas de fundos de investimentos regulados pela 

Instrução CVM n.º 555/15; 

 Cotas de fundos de investimentos em cotas de 

fundos de investimento regulados pela Instrução 

CVM n.º 555/15; 

 Outros valores mobiliários permitidos pela 

legislação e pelos regulamentos dos fundos de 

investimento; 

 Derivativos financeiros; 

 Moedas. 

 Federal government securities and repurchase 

agreements backed in these securities; 

 Shares, provided they have been issued by public 

companies and public offering object; 

 Shares of investment funds regulated by CVM 

Instruction 555/15; 

 Shares of fund of funds regulated by CVM 

Instruction No. 555/15; 

 

 Other securities permitted by the laws and 

regulations of the investment funds; 

 

 Financial Derivatives; 

 Currency. 

  

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) não atua 

diretamente na distribuição das cotas dos fundos de 

investimento de que seja gestora. 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) does not make 

direct distribution of shares of the funds managed by it. 

 

  

6.2. Descrever resumidamente outras atividades 

desenvolvidas pela empresa que não sejam de administração de 

carteiras de valores mobiliários, destacando: 

6.2. Briefly describe other activities performed by the 

company that are not the securities portfolio management, 

emphasizing: 

a. os potenciais conflitos de interesses existentes 

entre tais atividades; e 

a. the potential conflict of interest existing in such 

activities; and 

b. informações sobre as atividades exercidas por 

sociedades controladoras, controladas, 

coligadas e sob controle comum ao 

administrador e os potenciais conflitos de 

interesses existentes entre tais atividades. 

b. information of activities performed by 

controlling, controlled, affiliated and under 

common control of the manager and the 

potential conflict of interests existing in such 

activities. 

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) exerce a gestão 

de seus fundos de investimento e presta serviços de 

consultoria de valores mobiliários, na forma do §4, Art. 2º da 

ICVM 558. 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) carries out the 

management of its investment funds and renders securities 

consultancy services, as provided for in §4, Art. 2, of ICVM 

558. 
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A sócia majoritária da Mirae Asset Global Investimentos 

(Brasil), a Mirae Asset Global Investments Co. Ltd., com sede 

na Coreia do Sul, é gestora do fundo de investimento 

imobiliário Mirae Asset MAPS Asia Pacific Real Estate 1 

Investment Company, o qual é quotista da Shaula 

Empreendimentos e Participações Ltda., empresa pertencente 

ao Grupo Mirae Asset e que atua no segmento de Real Estate 

no Brasil. Entendemos que não há potencial conflito de 

interesses entre as atividades no setor de Real Estate e de 

administração de carteiras de valores mobiliários. 

The major partner of Mirae Asset Global Investimentos 

(Brasil), the Mirae Asset Global Investments Co. Ltd., 

headquartered in South Korea, is the manager of the real 

estate investment fund Mirae Asset MAPS Asia Pacific Real 

Estate 1 Investment Company, which is partner of Shaula 

Empreendimentos e Participações Ltda., a company that 

belongs to the Mirae Asset Group and that acts in the Real 

Estate field in Brazil. We understand that there are no 

potential conflict of interest between the activities in the Real 

Estate Sector and the securities portfolio management. 

  

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos7 e 

carteiras administradas geridos pela empresa, fornecendo as 

seguintes informações: 

6.3. Describe the profile of the fund investors8 and the 

portfolio administered / managed by the company, providing 

the following information: 

a. número de investidores (total e dividido entre 

fundos e carteiras destinados a investidores 

qualificados e não qualificados) 

a. number of investors (total and divided among 

the funds and portfolios for qualified and non-

qualified investors) 

Número de Investidores Total: 7.550 

Número de Investidores em Fundos de Investimento 

Destinados a Investidores Qualificados: 12 

Número de Investidores em Fundos de Investimento 

Destinados a Investidores Não-Qualificados: 7.538 

Total number of investors: 7.550 

Number of Investors in Investment Funds for Qualified 

Investors: 12 

Number of Investors in Investment Funds for Non-Qualified 

Investors: 7,538 

  

b. número de investidores, dividido por: b. number of investors, divided by: 

i. pessoas naturais i. Individuals 

60 60 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou 

institucionais) 

ii. legal entities (institutional or non-

financial) 

06 06 

iii. instituições financeiras iii. financial institutions 

01 01 

iv. entidades abertas de previdência 

complementar 

iv. open entities of private pension 

0 0 

v. entidades fechadas de previdência 

complementar 

v. closed entities of private pension 

01 01 

vi. regimes próprios de previdência social vi. special pension funds for Federal, State 

or Municipal government employees  

0 0 

vii. seguradoras vii. insurance companies 

0 0 

viii. sociedades de capitalização e de 

arrendamento mercantil 

viii. leasing and capitalization companies 

0 0 

ix. clubes de investimento ix. investment clubs 

                                                           
7 Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master. 
8 If the case, provide information only from the feeder funds investors, and not from the master fund. 
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0 0 

x. fundos de investimento x. investment funds 

09 09 

xi. investidores não residentes xi. non resident investors 

0 0 

xii. outros (especificar) xii. others (specify) 

7.473, investidores via Conta e Ordem. 7,473, investors via account and order. 

  

c. recursos financeiros sob administração (total e 

dividido entre fundos e carteiras destinados a 

investidores qualificados e não qualificados) 

c. financial resources under management (total and 

divided among the funds and portfolios for 

qualified and non-qualified investors) 

Total: R$ 537.233.952,11 

Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de 

Investimento Destinados a Investidores Qualificados: 

R$ 218.398.797,69 

Recursos Financeiros sob Administração em Fundos de 

Investimento Destinados a Investidores Não Qualificados: 

R$ 318.835.154,42. 

Total: R$ 537.233.952,11 

Financial Resources under Management in Investment Funds 

for Qualified Investors: R$ 218.398.797,69 

 

Financial Resources under Management in Investment Funds 

for Non-Qualified Investors: R$ 318.835.154,42. 

  

d. recursos financeiros sob administração 

aplicados em ativos financeiros no exterior 

d. financial resources under management invested 

in assets abroad 

0 (zero) 0 (zero) 

  

e. recursos financeiros sob administração de cada 

um dos 10 (dez) maiores clientes (não é 

necessário identificar os nomes) 

e. financial resources under management of each 

of the 10 (ten) major clients (it is not necessary 

to identify the names) 

Cliente | Client 1:  R$ 32.571.886 

Cliente | Client 2:  R$ 4.436.911 

Cliente | Client 3:  R$ 4.418.564 

Cliente | Client 4:  R$ 4.369.657 

Cliente | Client 5:  R$ 4.146.694 

Cliente | Client 6:  R$ 3.816.717 

Cliente | Client 7:  R$ 3.281.066 

Cliente | Client 8:  R$ 3.154.228 

Cliente | Client 9:  R$ 2.385.741 

Cliente | Client 10:  R$ 2.001.124 

  

f. recursos financeiros sob administração, dividido 

entre investidores: 

f. financial resources under management, divided 

among investors: 

i. pessoas naturais i. individuals 

R$ 6.780.978,81 R$ 6.780.978,81 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou 

institucionais) 

ii. legal entities (institutional or non-

financial) 

R$ 108.609.610,47 R$ 108.609.610,47 

iii. instituições financeiras iii. financial institutions 

R$ 52.535.219,25 R$ 52.535.219,25 

iv. entidades abertas de previdência 

complementar 

iv. open entities of private pension 
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0 0 

v. entidades fechadas de previdência 

complementar 

v. closed entities of private pension 

R$ 33.327.868,68  R$ 33.327.868,68 

vi. regimes próprios de previdência social vi. special pension funds for Federal, State 

or Municipal government employees  

0 0 

vii. seguradoras vii. insurance companies 

0 0 

viii. sociedades de capitalização e de 

arrendamento mercantil 

viii. leasing and capitalization companies 

0 0 

ix. clubes de investimento ix. investment clubs 

0 0 

x. fundos de investimento x. investment funds 

R$ 40.047.522,27 R$ 40.047.522,27 

xi. investidores não residentes xi. non resident investors 

0 0 

xii. outros (especificar) xii. others (specify) 

R$ 295.932.752,63, via conta e ordem. R$ 295.932.752,63, via account and order. 

  

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob 

administração, dividido entre: 

6.4. Provide the amount of the financial resources under 

management, divided by: 

a. ações a. equities 

 R$ 59.575.589,58 R$ 59.575.589,58 

b. debêntures e outros títulos de renda fixa 

emitidos por pessoas jurídicas não financeiras 

b. debentures and other fixed-income securities 

issued by non-financial corporations 

0 0 

c. títulos de renda fixa emitidos por pessoas 

jurídicas financeiras 

c. fixed income securities issued by financial 

corporations 

0 0 

d. cotas de fundos de investimento em ações d. shares of equity funds 

0 0 

e. cotas de fundos de investimento em 

participações 

e. shares of private equity funds 

0 0 

f. cotas de fundos de investimento imobiliário f. shares of real estate funds 

0 0 

g. cotas de fundos de investimento em direitos 

creditórios 

g. shares of credit receivables investment funds 

0 0 

h. cotas de fundos de investimento em renda fixa h. shares of fixed income investment funds 

R$ 8.541.642,29 R$ 8.541.642,29 

i. cotas de outros fundos de investimento i. shares of other investment funds 

0 0 

j. derivativos (valor de mercado) j. derivatives (market value) 

-R$ 163.507.026,90 -R$ 163.507.026,90 

k. outros valores mobiliários k. other securities 
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0 0 

l. títulos públicos l. government bonds 

R$ 244.189.399,20 R$ 244.189.399,20 

m. outros ativos m. other assets 

R$ 224.927.321,04 R$ 224.927.321,04 

  

6.5. Descrever o perfil dos gestores de recursos das 

carteiras de valores mobiliários nas quais o administrador 

exerce atividades de administração fiduciária 

6.5. Describe the profile of the managers of the securities 

portfolio in which the manager performs the activities of 

fiduciary administration 

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos. Not applied to asset managers. 

  

6.6. Fornecer outras informações que a empresa julgue 

relevantes 

6.6. Provide other information that the company considers 

relevant 

A Sociedade não possui outras informações relevantes a 

serem divulgadas. 

The company does not have other relevant information to be 

disclosed. 

  

7. Grupo econômico 7. Economic Group 

7.1. Descrever o grupo econômico em que se insere a 

empresa, indicando: 

7.1. Describe the economic group in which the company is 

included, indicating: 

a. controladores diretos e indiretos a. direct and indirect controllers 

b. controladas e coligadas b. controlled and affiliates 

c. participações da empresa em sociedades do 

grupo 

c. company's interest in other companies of the 

group 

d. participações de sociedades do grupo na 

empresa 

d. companies of the group with interest in the 

company 

e. sociedades sob controle comum e. companies under common control 

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) tem como 

controladores diretos e indiretos a Mirae Asset Global 

Investments Co. Ltd., detentora de 79,76% (setenta e nove 

inteiros e setenta e seis centésimos por cento) do capital social 

da gestora, e a Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) 

Limited, detentora de 20,24% (vinte inteiros e vinte e quatro 

centésimos por cento) do capital social da gestora. 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) has as direct and 

indirect controllers Mirae Asset Global Investments Co. Ltd., 

holding 79.76% (seventy-nine and seventy-six hundredth per 

cent) of the corporate capital, and Mirae Asset Global 

Investments (Hong Kong) Limited, holding 20.24% (twenty 

and twenty-four hundredth per cent) of the corporate capital. 

  

7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo 

econômico em que se insere a empresa, desde que compatível 

com as informações apresentadas no item 7.1. 

7.2. If desired by the company, insert the chart of the 

economic group in which the company is included, provided 

that it is compatible with the information presented in item 

7.1 
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8. Estrutura operacional e administrativa9 8. Administrative and Operational Structure10 

8.1. Descrever a estrutura administrativa da empresa, 

conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto social e 

regimento interno, identificando: 

8.1. Describe the administrative structure of the company, in 

accordance with the articles of association or bylaws and the 

internal regulations, identifying: 

a. atribuições de cada órgão, comitê e 

departamento técnico 

a. responsibilities of each department, committee 

and technical department 

b. em relação aos comitês, sua composição, 

frequência com que são realizadas suas reuniões 

e a forma como são registradas suas decisões 

b. in relation to committees, its composition, how 

often the meetings are held and how the 

decisions are registered 

c. em relação aos membros da diretoria, suas 

atribuições e poderes individuais 

c. in relation to the members of the board of 

directors, their responsibility and individual 

powers 

Departamento Técnico: Technical Department: 

 Área de Gestão: responsável por gerir os fundos de 

investimentos, por elaborar as estratégias de 

investimento, por executar as ordens, definindo a 

taxa e preços, sempre respeitando as normas legais, 

as diretrizes estabelecidas, entre outras funções. 

 Asset management Department: responsible for 

managing the investment funds, for carrying out the 

investment strategies, execute orders, defining fees 

and prices, always complying with the legal rules, 

established guidelines and other functions. 

  

 Área de Riscos: responsável pelos controles de risco 

dos fundos de investimento, supervisionando a 

gestão dos fundos de investimento de acordo com as 

diretrizes de risco. 

 Risk Department: responsible for risk control of the 

investment funds, overseeing investment fund 

management in accordance with the risk guidelines. 

 

  

 Área Jurídica e Compliance: responsável pelas 

questões legais dos fundos de investimento e da 

própria Mirae Asset Global Investimentos (Brasil), 

bem como por zelar pelo cumprimento das regras, 

controles internos e da legislação em geral. 

 Legal and Compliance Department: responsible for 

the legal issues of the investment funds and Mirae 

Asset Global Investimentos (Brasil), as well as for 

ensuring the compliance of rules, internal controls 

and legislation in general. 

  

                                                           
9 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.  
10 The company must inform only data related to the area involved in the asset management, in case it performs other activities.  

Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 

MiraeAsset Global Investimentos (Brasil) Gestão de Recursos 
Ltda. 

Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited 
100% 

79,76% 
20,24% 
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 Área de Suporte: responsável pelo financeiro, T.I, 

administrativo e recursos humanos. 

Support Department: responsible for financing, IT, 
administrative and human resources. 

  

Foram estabelecidos os seguintes comitês para 

funcionamento a partir de 2017: 

The following committees were established for operation 

from 2017: 

  

 Comitê de Controles Internos e Compliance: 

realizado trimestralmente com a atribuição de 

revisar e discutir controles internos, compliance 

corporativo, estrutura de governança; revisar e 

fiscalizar o programa de compliance da Sociedade, 

avaliando sua eficácia, considerando as leis, 

regulamentações e procedimento internos; e analisar 

e aprovar o relatório anual de controles internos. 

Participantes: Diretor Responsável pela 

implementação e cumprimento de regras, 

procedimentos e controles internos e membro do 

Jurídico. 

 Internal Controls and Compliance Committee: held 

quarterly, with the purpose of reviewing and 

discussing internal controls, corporate compliance 

and governance structure; review and oversee the 

Company's compliance program, evaluating its 

effectiveness, considering the relevant laws, 

regulations, and internal procedures; and evaluate 

and approve the annual internal control report. 

Participants: Director Responsible for 

implementation and compliance of the rules, 

procedures and internal controls and member from 

Legal. 

  

 Comitê de Gerenciamento de Risco: realizado 

semestralmente com a atribuição de revisar e discutir 

a estrutura de gerenciamento de risco da Sociedade 

e estratégias relacionadas aos riscos chaves, 

incluindo risco de crédito, risco de liquidez, risco de 

mercado, risco de produto e risco reputacional, bem 

como as diretrizes, políticas, tecnologias e processos 

para monitoramento e mitigação de tais riscos. 

Participantes: Diretor de Gerenciamento de Risco e 

membro do Risk & Middle. 

 Risk Management Committee: held bi-annually, with 

the purpose of reviewing and discussing Company's 

risk management structure and strategies relating to 

key risks, including credit risk, liquidity risk, market 

risk, product risk and reputational risk, as well as the 

guidelines, policies, technology, and processes for 

monitoring and mitigating such risks. Participants: 

Risk Management Director and member of Risk & 

Middle. 

 

  

 Comitê de Investimento Proprietário (IP): realizado 

trimestralmente com a atribuição de revisar e 

discutir os IPs, a fim de definir a alocação do ativo 

proprietário com o objetivo de monetização e 

proteção, considerando as expectativas e projeções 

para o uso dos recursos; eventual conflito de 

interesse com a gestão de fundos e recursos de 

terceiros, bem como a regulamentação em vigor. 

Participantes: Diretor Presidente, membro do 

Jurídico e Compliance, membro do Financeiro e 

Contabilidade, membro do Risk & Middle, membro 

do Marketing. 

 Proprietary Investment (PI) Committee: held 

quarterly, with the purpose of reviewing and 

discussing the PIs, in order to define the allocation 

of proprietary assets with the objective of 

monetization and protection, considering 

expectation and projection for use of resources, 

eventual conflict of interests with the management 

of funds and resources of third parties, as well as the 

regulation in force. Participants: President Director, 

member from Legal and Compliance, member from 

Accounting and Finance, member of Risk & Middle 

and member of Marketing. 

  

 Comitê de Investimentos (Gestão de Fundos): 

realizado mensalmente (estratégia) e 

trimestralmente (global) com a atribuição de analisar 

a performance dos fundos sob gestão, os resultados 

obtidos desde o último comitê; direcionar a 

 Investment Committee (Fund Management): held 

monthly (strategy) and quarterly (global), with the 

purpose of analyzing the performance of the funds 

under management, its results obtained from the last 

investment committee. Direct strategy of resources 
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estratégia de alocação de recursos, considerando o 

cenário econômico, material de research, 

comportamento de mercado e cotistas, bem como 

aspectos de risco e outras variáveis. Participantes: 

Diretor de Investimentos Responsável pela 

Administração de Carteiras de Valores Mobiliários 

e gestores. 

allocation, considering economic scenario, research 

material, market and quotaholders behavior, as well 

as risks aspects and other variables. Participants: 

Director Responsible for the Management of the 

Securities Portfolio and asset managers. 

 

  

 Management Meeting: semanalmente, a Mirae Asset 

Global Investimentos (Brasil) realiza uma reunião 

para abordar todos os pontos considerados 

importantes pela gestora, tais como: (i) produtos, 

(ii) risco, (iii) investimentos, (iv) compliance, 

(v) aprovação de corretoras, (vi) etc. 

Participantes: Diretor Presidente, Diretor de 

Investimentos, membro do Jurídico e Compliance, 

membro do Financeiro e Contabilidade, membro do 

Risk & Middle, membro do Marketing. 

 Management Meeting: on a weekly basis, Mirae 

Asset Global Investimentos (Brasil) carries out a 

meeting to discuss all matters considered as 

important by the company, such as: (i) products, 

(ii) risk, (iii) investments, (iv) compliance, 

(v) brokers approval, (vi) etc. Participants: President 

Director, Investment Director, member from Legal 

and Compliance, member from Accounting and 

Finance, member of Risk & Middle and member of 

Marketing. 

  

Atribuições e Poderes Individuais dos Diretores: Responsibility and individual power of the Directors: 

André Moura Pimentel 

Atribuições: Diretor de Investimentos Responsável pela 

Administração de Carteiras de Valores Mobiliários e pela 

Consultoria em Valores Imobiliários. 

Poderes Individuais: Responsável pelos assuntos 

relacionados à administração das carteiras de valores 

mobiliários da Sociedade e consultoria em valores 

mobiliários. 

André Moura Pimentel 

Responsibilities: Director Responsible for the Management 

of the Securities Portfolio and for Securities Consultancy. 

Individual Powers: Responsible for matters related to the 

management of the securities portfolio of the Company and 

securities consultancy. 

 

  

Ji Sang Yoo 

Atribuições: Diretor Presidente, Diretor Responsável pela 

implementação e cumprimento de regras, procedimentos e 

controles internos e Diretor de Gerenciamento de Risco 

Poderes Individuais: Representação ativa e passiva da gestora 

nos atos e operações de gestão ordinária dos negócios sociais. 

Responsável pelos assuntos relacionados a gestão de riscos e 

de compliance da Sociedade. 

Ji Sang Yoo 

Responsibilities: President Director, Director Responsible for 

implementation and compliance of the rules, procedures and 

internal controls and Director of Risk Management 

Individual Powers: Active and passive representation of the 

company in the acts and operations of ordinary management 

and corporate businesses. Responsible for the matters related 

to the risk management and compliance of the Company. 

  

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura 

administrativa da empresa, desde que compatível com as 

informações apresentadas no item 8.1. 

8.2. In case the company desires, insert the chart with the 

administrative structure of the company, provided that it is 

compatible with the information presented in item 8.1. 

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) acredita que não 

há necessidade de inserir organograma. 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) belevies that 

inserting the chart is not necessary. 

  

8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os 

itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de comitês da empresa 

relevantes para a atividade de administração de carteiras de 

valores mobiliários, indicar, em forma de tabela: 

8.3. In relation to each of the directors mentioned in items 

8.4, 8.5, 8.6 and 8.7 and the members of the company 

committees relevant for the activity of management of 

securities portfolio, indicate, in table form: 
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a. Nome | Name Ji Sang Yoo André Moura Pimentel 

b. Idade | Age 43 35 

c. Profissão | Occupation Economista | Economist Administrador | Business 

Administrator 

d. CPF 239.579.988-24 091.807.677-37 

e. Cargo ocupado | Position Diretor Presidente | President Director Diretor Responsável pela 

Administração de Carteiras de Valores 

Mobiliários | Director Responsible for 

the Management of Securities Portfolio 

f. Data da Posse | Office date 01/08/2017 29/04/2016 

g. Prazo do Mandato | Mandate term Indeterminado | Indefinite Indeterminado | Indefinite 

h. Outros Cargos na empresa | Other 

positions in the Company 

Diretor Responsável pela Gestão de 

Riscos e por Compliance | Director 

Responsible for Risk Management and 

Compliance 

N/A 

  

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela 

administração de carteiras de valores mobiliários, fornecer: 

8.4. In relation to the directors responsible for the 

management of securities portfolio, provide: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: a. résumé, containing the following information: 

i. cursos concluídos; i. completed courses; 

ii. aprovação em exame de certificação 

profissional 

ii. approval in professional certification 

exam 

iii. principais experiências profissionais 

durante os últimos 5 anos, indicando: 

iii. main professional experiences during 

the last 5 years, indicating: 

 nome da empresa  company's name 

 cargo e funções inerentes ao cargo  position and inherent duties 

 atividade principal da empresa na qual 

tais experiências ocorreram 

 main activity of the company in 

which such experiences occurred; 

 datas de entrada e saída do cargo  dates of entry and exit from the 

position 

  

Nome André Moura Pimentel Name André Moura Pimentel 

Formação Profissional Administração de Empresas 

na Universidade Estácio de 

Sá em 2005. Curso de 

Finanças na IBMEC em 2009 

Professional Qualification Business Administration at 

the Universidade Estácio de 

Sá in 2005. Finances at 

IBMEC 2009. 

Aprovação em exame de 

certificação profissional 

CGA  Approval in professional 

certification exam 

CGA 

Principais experiências 

profissionais nos últimos 5 

anos 

Gestor na Mirae Asset 

Global Investimentos 

(Brasil). 

Main professional 

experiences in the last 5 

years 

Asset manager Mirae Asset 

Global Investimentos 

(Brasil). 

  

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação 

e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles 

internos e desta Instrução, fornecer: 

8.5. In relation to the director responsible for the 

implementation and compliance of rules, policies, procedures 

and internal controls and this Instruction, provide: 
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a. currículo, contendo as seguintes informações: a. résumé, containing the following information: 

i. cursos concluídos; i. completed courses; 

ii. aprovação em exame de certificação 

profissional (opcional) 

ii. approval in professional certification 

exam (optional) 

iii. principais experiências profissionais 

durante os últimos 5 anos, indicando: 

iii. main professional experiences during 

the last 5 years, indicating: 

 nome da empresa  company's name 

 cargo e funções inerentes ao cargo  position and inherent duties 

 atividade principal da empresa na qual 

tais experiências ocorreram 

 main activity of the company in 

which such experiences occurred; 

 datas de entrada e saída do cargo  dates of entry and exit from the 

position 

  

Nome Ji Sang Yoo Name Ji Sang Yoo 

Formação Profissional Bacharelado em Economia 

na Yonsei University em 

2000. MBA na Simon 

Graduate School of Business 

- University of Rochester em 

2007. 

Professional Qualification Bachelor in Economics at 

Yonsei University in 2000. 

MBA at Simon Graduate 

School of Business - 

University of Rochester in 

2007. 

Aprovação em exame de 

certificação profissional 
- 

Approval in professional 

certification exam 
- 

Principais experiências 

profissionais nos últimos 5 

anos 

Diretor Executivo/Chefe da 

Área de Desenvolvimento de 

Negócios na Mirae Asset 

Global Investments (USA) 

LLC. CEO da Mirae Asset 

Global Investments (India) 

Pvt. Ltd. 

Main professional 

experiences in the past 5 

years 

Executive Director/Head of 

Business Development at 

Mirae Asset Global 

Investments (USA) LLC. 

CEO of Mirae Asset Global 

Investments (India) Pvt. Ltd.  

  

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, 

caso não seja a mesma pessoa indicada no item anterior, 

fornecer: 

8.6. In relation to the director responsible for risk 

management, in case it is not the same person indicated in the 

previous item, provide: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: a. résumé, containing the following information: 

i. cursos concluídos; i. completed courses; 

ii. aprovação em exame de certificação 

profissional 

ii. approval in professional certification 

exam 

iii. principais experiências profissionais 

durante os últimos 5 anos, indicando: 

iii. main professional experiences during 

the last 5 years, indicating: 

 nome da empresa  company's name 

 cargo e funções inerentes ao cargo  position and inherent duties 

 atividade principal da empresa na qual 

tais experiências ocorreram 

 main activity of the company in 

which such experiences occurred; 

 datas de entrada e saída do cargo  dates of entry and exit from the 

position 

Vide 8.5. Vide 8.5. 
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8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de 

distribuição de cotas de fundos de investimento, caso não seja 

a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer: 

8.7. In relation to the director responsible for the activity of 

distribution of shares of investment funds, in case it is not the 

same person indicated in the previous item, provide: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: a. résumé, containing the following information: 

i. cursos concluídos; i. completed courses; 

ii. aprovação em exame de certificação 

profissional 

ii. approval in professional certification 

exam 

iii. principais experiências profissionais 

durante os últimos 5 anos, indicando: 

iii. main professional experiences during 

the last 5 years, indicating: 

 nome da empresa  company's name 

 cargo e funções inerentes ao cargo  position and inherent duties 

 atividade principal da empresa na qual 

tais experiências ocorreram 

 main activity of the company in 

which such experiences occurred; 

 datas de entrada e saída do cargo  dates of entry and exit from the 

position 

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) não realiza a 

distribuição de seus fundos de investimento. 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) does not distribute 

its own investment funds. 

  

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a 

gestão de recursos, incluindo: 

8.8. Provide information about the structure maintained for 

asset management, including: 

a. quantidade de profissionais a. number of professionals 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 

integrantes 

b. nature of the activities developed by its members 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 

c. information systems, routines and involved 

procedures 

A área de gestão de recursos da Mirae Asset Global 

Investimentos (Brasil) conta com 03 (três) profissionais, e 

tem como responsável o Diretor Responsável pela 

Administração de Carteiras de Valores Mobiliários, André 

Moura Pimentel, que possui uma equipe experiente e 

completamente eficiente para o cumprimento de suas 

atividades. 

The asset management department of Mirae Asset Global 

Investimentos (Brasil) has 03 (three) professionals, and has as 

responsible the Director Responsible for the Management of 

the Securities Portfolio, André Moura Pimentel, and has a 

experienced team and completely efficient for the compliance 

of their activities. 

 

  

Além da área de gestão de recursos, as demais áreas da 

gestora apóiam a área de gestão de recursos a tomar as 

melhores decisões de investimento possíveis para os fundos 

de investimento, e consequentemente aos seus cotistas. 

In addition to the asset management department, the other 

departments of the company provides support to the asset 

management department to take the best investment decisions 

for the investment funds and, consequently, for its 

shareholders. 

  

A área de gestão de recursos conta com diversos serviços e 

sistemas de apoio a análise, tais como:  

 Consultoria Econômica da MCM Consultores; 

 Broadcast; 

 Bloomberg;  

 RiskOffice; 

 Entre outros. 

The asset management department uses several services and 

systems to support the analysis, such as:  

 Economy consultancy from MCM Consultores; 

 Broadcast; 

 Bloomberg;  

 RiskOffice; 

 Among others. 
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8.9. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a 

verificação do permanente atendimento às normas legais e 

regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização 

dos serviços prestados pelos terceiros contratados, incluindo: 

8.9. Provide information about the structure maintained for 

the permanent verification of the compliance of legal and 

regulatory rules applicable to the activity and for the 

inspection of the services rendered by third parties, including: 

a. quantidade de profissionais a. number of professionals 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 

integrantes 

b. nature of the activities developed by its members 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 

c. information systems, routines and involved 

procedures 

d. a forma como a empresa garante a 

independência do trabalho executado pelo setor 

d. how the company guarantee the independency 

of the work performed by the department 

O acompanhamento do cumprimento das regras e 

procedimentos de Compliance da Mirae Asset Global 

Investimentos (Brasil) é realizado de forma extensiva pelo 

Diretor de Compliance, e com o auxílio do membro do 

Jurídico se utilizam de ferramentas e sistemas aprovados pela 

Diretoria e disponibilizados pela Sociedade que permitem 

implementar rotinas para a verificação desse cumprimento. O 

Diretor de Compliance é também o encarregado pela 

disseminação e monitoramento das condutas descritas no 

Código de Ética e nas demais políticas da Sociedade. 

The monitoring of the compliance of rules and procedures of 

Compliance of Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) is 

carried out in an extensive manner by the Director of 

Compliance and with the assistance of the member from 

Legal use tools and systems approved by the Board of 

Directors and made available by the Company which allow 

the implement of routines for verification of such compliance. 

The Compliance Director is also in charge for disseminating 

and monitoring of the conducts described in the Ethics Code 

and other Company's policies. 

  

Adicionalmente, estas regras e procedimentos visam garantir 

o permanente atendimento às normas, políticas e 

regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades 

de investimento, à própria atividade de administração de 

carteiras de valores mobiliários e aos padrões ético e 

profissional. 

Additionally, this rules and procedures aim to guarantee the 

permanent compliance of rules, policies and regulations in 

force, regarding the several investment models, its own 

activity of management of securities portfolio and the ethics 

and professional standards. 

 

  

Desta forma, estes procedimentos visam mitigar os riscos de 

acordo com a natureza, complexidade e risco das operações 

realizadas pela gestora, bem como, disseminar a cultura de 

controles para garantir o cumprimento da Instrução CVM 

n.º 558, de 26 de março de 2015, bem como das demais 

normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e 

autorreguladores. 

In view of that, these procedures aim to mitigate the risks 

according to their nature, complexity and risk of the 

operations carried out by the company, as well as, to 

disseminate the culture of controls to ensure the compliance 

of CVM Instruction n. 558, of March 26, 2015, and other rules 

established by the regulation authorities and self-regulating 

entities. 

  

Ainda, o Diretor de Compliance atuará com completa 

independência para tomar qualquer decisão quanto às 

questões de compliance, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade a gestão sobre essa área, exercendo a 

responsabilidade por um departamento próprio. 

Also, the Director of Compliance will act with complete 

independency to take any decision in relation to compliance 

matters, being its exclusive responsibility the management of 

such department, carrying out the responsibility for its own 

department. 

  

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a 

gestão de riscos, incluindo: 

8.10.  Provide information about the structure maintained 

for risk management, including: 

a. quantidade de profissionais a. number of professionals 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 

integrantes 

b. nature of the activities developed by its members 



 
                        Página | Page 19/26 
 Março / March 2018 Mirae Asset Global Investments 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 

c. information systems, routines and involved 

procedures 

d. a forma como a empresa garante a 

independência do trabalho executado pelo setor 

d. how the company guarantee the independency 

of the work performed by the department 

O Diretor de Gestão de Riscos atua com completa 

independência para tomar qualquer decisão quanto às 

questões de risco e sua metodologia, sendo de sua exclusiva 

responsabilidade a gestão sobre essa área. 

The Director of Risk Management acts with complete 

independency to take any decision in relation to risk matter 

and its methodology, being its exclusive responsibility the 

management of this department.  

  

O gerenciamento e o controle de riscos da Mirae Asset Global 

Investimentos (Brasil) permitem o monitoramento das 

estratégias realizadas, identificando, mensurando e 

controlando todas as operações, suportando assim o 

desenvolvimento sustentado das atividades dos fundos de 

investimento visando o melhor interesse dos clientes. 

The risk management and control of Mirae Asset Global 

Investimentos (Brasil) allow the monitoring of performed 

strategies, identifying, measuring and controlling all 

operations, supporting the development of sustained activities 

of the investment funds aiming the best interest of the clients. 

 

  

Não obstante a possibilidade de a Sociedade utilizar outros 

procedimentos, métodos e ferramentas não especificados na 

Política de Gestão de Riscos, a Mirae Asset Global 

Investimentos (Brasil) utiliza as ferramentas abaixo: 

 Relatórios de Risco; 

 Bloomberg; e 

 RiskOffice. 

Although the company may use other procedures, methods 

and tools not specified in the Policy of Risk Management, 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) uses the tools 

below: 

 Risk reports; 

 Bloomberg; and 

 RiskOffice. 

  

8.11. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para 

as atividades de tesouraria, de controle e processamento de 

ativos e da escrituração de cotas, incluindo: 

8.11. Provide information about the structure maintained for 

the activities of treasury, control and asset processing and 

shares registration, including: 

a. quantidade de profissionais a. number of professionals 

b. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 

b. information systems, routines and involved 

procedures 

c. a indicação de um responsável pela área e 

descrição de sua experiência na atividade 

c. appointment of a person responsible for the area 

and description of its experience in the activity 

Não aplicado à categoria de Gestor de Recursos. Not applied to asset manager. 

  

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela 

distribuição de cotas de fundos de investimento, incluindo: 

8.12. Provide information about the department responsible 

for distribution of shares of investment funds, including: 

a. quantidade de profissionais a. number of professionals 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 

integrantes 

b. nature of the activities developed by its members 

c. programa de treinamento dos profissionais 

envolvidos na distribuição de cotas 

c. training program of the professional involved in 

the distribution of shares 

d. infraestrutura disponível, contendo relação 

discriminada dos equipamentos e serviços 

utilizados na distribuição 

d. available infrastructure, containing detailed list 

of equipment and services used for distribution 

e. os sistemas de informação, as rotinas e os 

procedimentos envolvidos 

e. information systems, routines and involved 

procedures 

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) não realiza a 

distribuição dos próprios fundos de investimento. 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) does not distribute 

its own investment funds. 
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8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue 

relevantes 

8.13. Provide other information that the company considers 

relevant 

A Sociedade entende que não há outras informações 

relevantes a ser divulgadas. 

The company understand that there are no other relevant 

information to be disclosed. 

 

 

 

9. Remuneração da empresa 9. Company remuneration 

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, 

conforme descrito no item 6.1, indicar as principais formas de 

remuneração que pratica 

9.1. In relation to each service or product managed, as 

described in item 6.1., indicate, the main forms of 

remuneration 

As principais formas de remuneração da Sociedade são 

através das Taxas de Administração de cada fundo e das 

Taxas de Performance, conforme definido nos regulamentos 

de cada fundo de investimento gerido pela Mirae Asset 

Global Investimentos (Brasil). 

The main forms of remuneration of the Company are through 

the Management Fees of each fund and the Performance Fees, 

as defined in the bylaws of each investment fund managed by 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil). 

  

9.2. Indicar, exclusivamente em termos percentuais sobre a 

receita total auferida nos 36 (trinta e seis) meses anteriores à 

data base deste formulário, a receita proveniente, durante o 

mesmo período, dos clientes em decorrência de: 

9.2. Indicate, exclusively in percentage terms over the total 

revenue earned in the 36 (thirty-six) months prior to the base 

date of this form, the revenue earned, during the same period, 

from clients as a result of:  

a. taxas com bases fixas a. fees with fixed basis 

88,22% (oitenta e oito inteiros e vinte e dois 

centésimos por cento) de taxa de administração. 

88,22% (eighty-eight and twenty-two 

hundredths percent) of management fee. 

b. taxas de performance b. performance fee 

11,78% (onze inteiros e setenta e oito 

centésimos por cento) de taxa de performance. 

11,78% (eleven and seventy-eight hundredths 

per cent) of performance fee. 

c. taxas de ingresso c. entrance fee 

0 0 

d. taxas de saída d. exit fee 

0 0 

e. outras taxas e. other fees 

0 0 

  

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue 

relevantes 

9.3. Provide other information that the company considers 

relevant 

A gestora entende que não há outras informações relevantes 

a ser divulgadas. 

The company understand that there are no other relevant 

information to be disclosed. 

  

10. Regras, procedimentos e controles internos 10. Rules, procedures and internal controls 

10.1. Descrever a política de seleção, contratação e 

supervisão de prestadores de serviços 

10.1. Describe the policy for selection, hiring and monitoring 

of service providers 

O “PAF (Processo de Aprovação de Fornecedor)” representa 

o processo de aprovação de fornecedores, sejam estes, 

prestadores de serviços, fornecedores de sistemas ou 

produtos, etc.  

The "SAP (Supplier Approval Process)"  describes the 

process of approval of suppliers, whether they are service 

providers, system suppliers, etc. 
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O objetivo desse processo é demonstrar transparência no 

processo de aprovação /contratação de fornecedores e 

prestadores de serviços, de modo evidenciar os aspectos 

considerados na análise dos mesmos. Além disso, a política 

proporciona o registro das avaliações de riscos (operacionais, 

reputacionais ou legais) no processo de aceitação de tais 

prestadores de serviços ou fornecedores, possibilitando 

consulta e auditoria de tais dados, caso se faça necessário. 

This policy aims at ensuring transparency in the process of 

approval/hiring of suppliers and service providers, so as to 

evidence the aspects taken into consideration in the process. 

In addition, the policy allows the registration of the risk 

(whether operational, reputation or legal) assessment which is 

part of the process of approval of such service providers or 

suppliers, allowing for future consultation and auditing of 

such information if necessary. 

  

Adicionalmente, temos uma política específica de Aprovação 

de Terceiros aplicada aos distribuidores e agentes autônomos 

de investimento. 

In addition, we have a specific policy for approval of Third 

Parties applied to distributors and investment autonomous 

agents (AAI).  

  

  

  

10.2. Descrever como os custos de transação com valores 

mobiliários são monitorados e minimizados 

10.2. Describe how the transaction costs with securities are 

monitored and minimized 

Para minimizar os custos de transação na negociação dos 

ativos a Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) procura: 

 

 Priorizar a negociação de ativos com alta liquidez; 

 Acessar mercados com spreads de compra e venda 

mais apertados; 

 Cotar com diversas contrapartes antes de fechar uma 

operação para ativos não listados; 

 Na seleção das corretoras, priorizar, além da 

idoneidade, aquelas especialistas no mercado 

operado e que oferecem qualidade de execução); 

 Monitoramento das negociações; e 

 Outros procedimentos não especificados. 

In order to minimize the costs of transaction in the negotiation 

of assets, Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) aims to: 

 Prioritize the trading of assets with high liquidity; 

 Access markets with tighter buying and selling 

spreads; 

 Quoting with various counterparts before closing a 

transaction for unlisted assets; 

 In the selection of brokers, prioritize, in addition to 

the qualifications, those experts in the operated 

market and that offer quality in the execution); 

 Monitoring the negotiations; e 

 Other procedures not specified. 

  

10.3. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, 

tais como recebimento de presentes, cursos, viagens etc. 

10.3. Describe the rules for treatment of soft dollar, such as 

the receiving of gifts, courses, travels, etc. 

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) além de adotar 

um Código de Ética, possui também uma Política de 

Presentes e Entretenimento, que é baseada no princípio de que 

a Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) e seus 

empregados não deverão oferecer ou fornecer, solicitar ou 

aceitar qualquer presente, dinheiro ou outro tipo de agrado 

para/de qualquer pessoa fora da empresa que possa 

comprometer sua independência ou gerar conflitos no que se 

refere aos seus deveres com o cliente e com a empresa. 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) in addition to 

adopting a Ethics Code, it also has a Gifts and Entertaining 

Policy, which is based on the principle that Mirae Asset 

Global Investimentos (Brasil) and its employees shall not 

offer or provide, request or accept any gift, money or other 

kind of treat to/from any person outside from the company 

that may compromise its independency or create conflicts in 

relation to its duties to clients and to the company. 

  

Convém ressaltar que a Mirae Asset Global Investimentos 

(Brasil) dispõe mais detalhadamente sobre o tratamento de 

soft dollar em seu Código de Ética, disponível no site: 

http://www.miraeasset.com.br/. 

We shall also emphasize that Mirae Asset Global 

Investimentos (Brasil) provides in more details about the 

treatment of soft dollars in its Ethics Code, available in its 

website at http://www.miraeasset.com.br/. 

Dept. Requerente 
Requesting Dept. 

Aprov. Compliance 
Compliance Approval 

Revisão Jurídico 
Legal Review 

Aprov. CEO 
CEO Approval 
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10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de 

negócios e recuperação de desastres adotados 

10.4. Describe the plans adopted for contingency, business 

continuity and disasters recovery 

O plano de contingências da Mirae Asset Global 

Investimentos (Brasil) contempla riscos de indisponibilidade 

de energia, telecomunicações, infraestrutura e pessoas. 

Temos contrato vigente com um terceiro, localizada na região 

da Barra Funda, para os casos mais extremos. Este terceiro 

nos fornece uma completa infraestrutura (computadores, 

sistema, telefones, etc.) preparada para dar continuidade aos 

negócios da Mirae Asset Global Investimentos (Brasil). 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) contingency plan 

encompasses the risks of unavailability of power, 

telecommunications, infrastructure and people. We have an 

agreement in force with a third party located in the Barra 

Funda Region for the most extreme cases. This third party 

provides a complete infrastructure (computers, system, 

telephones, etc.) prepared to continue the business of Mirae 

Asset Global Investimentos (Brasil). 

  

10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos 

para a gestão do risco de liquidez das carteiras de valores 

mobiliários 

10.5. Describe the policies, practices and internal controls for 

management of liquidity risk of the securities portfolio. 

Os controles de liquidez de ativos fazem a análise do tamanho 

das posições e operações dos fundos de investimentos, 

confrontando-as com as posições operadas e abertas no 

mercado como um todo. Na regulamentação em vigor e poder 

ser dividido em: 

The asset liquidity controls analyze the size of the positions 

and operations of the investment funds, comparing them with 

the operated and open positions in the market as a whole. It 

may be divided in: 

  

Risco de Liquidez de Fluxo de Caixa: esta definição se refere 

ao perfil de descasamento do passivo e ativo de um fundo; e  
Liquidity Risk of Cash Flow: this definition refers to the 

profile of mismatch of liabilities and assets of a fund; and 
  

Risco de Liquidez de Mercado: é o risco de incorrer em 

perdas ao liquidar uma ou mais posições devido a variações 

dos preços dos ativos. Quanto maior o prazo necessário para 

liquidar uma posição, maior seu risco. 

Liquidity Risk of the Market: it is the risk to incur in losses 

when liquidating one or more positions due to the asset price 

variation. The larger the time required to liquidate a position, 

the higher its risk. 

  

Para o cálculo do “índice de liquidez” dividimos a posição do 

ativo na carteira por 25% do volume médio negociado no 

mercado secundário pelos últimos três meses. 

 

For calculating the "liquidity index", we shall divide the 

position of the asset in the portfolio by 25% of the average 

volume negotiated in the secondary market in the last three 

(3) months. 

  

O controle de liquidez por fundo será executado utilizando os 

critérios a seguir: 

The liquidity control per fund shall be executed using the 

following criteria: 
  

 Limite mínimo de 40% do PL de acordo o com 

a Cotização de cada Fundo, descrito em 

regulamento e/ou prospecto. 

 minimum limit of 40% of the total assets 

according to the redemption procedures of each 

fund, described in the bylaws and/or prospect. 
  

 O perfil do passivo dos fundos será medido de 

acordo com a média mensal dos últimos 

12(doze) meses. 

 The profile of the liabilities of the funds shall 

be measured according to the monthly average 

of the last 12 (twelve) months. 
  

 O índice de liquidez de todos os ativos 

compostos pela carteira, ponderado pelos seus 

respectivos pesos. 

 The liquidity index of all assets included in the 

portfolio, weighted by their respective weights. 
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 Os ativos depositados como garantia ou 

margem terão seu prazo de venda a contar da 

data de liquidação das demais posições do 

Fundo. 

 The assets deposited as guarantee or margin 

shall have their sale term counted from the 

liquidation of the other positions of the fund. 

 

  

10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles 

internos para o cumprimento das normas específicas de que 

trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de 

cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou 

gestor 

10.6. Describe the policies, the practices and internal controls 

for compliance of the specific rules mentioned in section I of 

Art. 30, in case it decides to distribute the shares of the 

investment funds managed by it. 

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) não realiza a 

distribuição dos próprios fundos de investimento. 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) does not distribute 

its own funds. 

  

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial 

de computadores na qual podem ser encontrados os 

documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução 

10.7. Address of the website of the manager in the internet in 

which the documents required by Art. 14 of this Instruction 

can be found 

http://www.miraeasset.com.br http://www.miraeasset.com.br 

  

11. Contingências11 11. Contingencies12 

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou 

arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a empresa figure 

no pólo passivo, que sejam relevantes para os negócios da 

empresa, indicando: 

11.1. Describe the judicial or administrative law suits or 

arbitration processes, that are not confidential, in which the 

company is the defendant, which are relevant for the 

businesses of the company, indicating: 

a. principais fatos a. main facts 

b. valores, bens ou direitos envolvidos b. involved amounts, asset or rights 

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) não possui 

processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não 

estejam sob sigilo e que sejam relevantes para os negócios da 

empresa. 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) does not have 

judicial or administrative law suits or arbitration processes, 

that are not confidential, and which are relevant for the 

businesses of the company. 

  

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou 

arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o diretor 

responsável pela administração de carteiras de valores 

mobiliários figure no pólo passivo e que afetem sua reputação 

profissional, indicando: 

11.2. Describe the judicial or administrative law suits or 

arbitration processes, that are not confidential, in which the 

director responsible for the management of the securities 

portfolio is the defendant and that affects its professional 

reputation, indicating: 

a. principais fatos a. main facts 

b. valores, bens ou direitos envolvidos b. involved amounts, asset or rights 

O Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de 

Valores Mobiliários não possui processos judiciais, 

administrativos ou arbitrais que afetem sua reputação 

profissional. 

The Director Responsible for the Management of the 

Securities Portfolio does not have judicial or administrative 

law suits or arbitration processes that affects its professional 

reputation. 

  

11.3. Descrever outras contingências relevantes não 

abrangidas pelos itens anteriores 

11.3. Describe other relevant contingencies not encompassed 

by the previous items 

                                                           
11 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras atividades.  
12 The company must inform only data related to the area involved in the management of securities portfolio, in case it performs other activities. 
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A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) e o Diretor 

Responsável pela Administração de Carteiras de Valores 

Mobiliários não possuem outras contingências relevantes não 

abrangidas pelos itens anteriores. 

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) and the Director 

Responsible for the Management of the Securities Portfolio 

does not have any kind of relevant contingency. 

  

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou 

arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 

(cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que 

a empresa tenha figurado no pólo passivo, indicando: 

11.4. Describe judicial, administrative or arbitration 

decisions, that are considered non appealable, issued in the 

last 5 (five) years in law suits that are not confidential, in 

which the company was the defendant, indicating: 

a. principais fatos a. main facts 

b. valores, bens ou direitos envolvidos b. involved amounts, asset or rights 

A Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) foi demandada 

em Reclamação Trabalhista proposta, em 2009, por 

reclamante que alegou nulidade do termo de transação 

extrajudicial, pagamento de indenização por período de 

estabilidade e reflexos. Em primeira instância a sentença foi 

improcedente. Em segunda instância, o acórdão deu parcial 

provimento ao reclamante, condenando as reclamadas ao 

pagamento das diferenças da multa pela rescisão antecipada 

do contrato. Condenação  no valor de R$ 150.000,00.  

Mirae Asset Global Investimentos (Brasil) was demanded in 

a Labor Claim proposed, in 2009, by a Plaintiff who alleged 

nullity of the extrajudicial settlement term, payment of 

indemnity for the stability period and reflexes. In the first 

judicial level, the award was unfounded. In the secondo 

judicial level, the decision granted part of the request, 

awarding the defendants to pay the differences of the fine for 

early termination of the agreement. Condemnation in the 

amount of R$ 150.000,00  

  

11.5. Descrever condenações judiciais, administrativas ou 

arbitrais, transitadas em julgado, prolatadas nos últimos 5 

(cinco) anos em processos que não estejam sob sigilo, em que 

o diretor responsável pela administração de carteiras de 

valores mobiliários tenha figurado no pólo passivo e tenha 

afetado seus negócios ou sua reputação profissional, 

indicando: 

11.5. Describe judicial, administrative or arbitration 

decisions, that are considered non appealable, issued in the 

last 5 (five) years in law suits that are not confidential, in 

which the director responsible for the management of the 

securities portfolio was the defendant and has affected its 

businesses or its reputation, indicating: 

a. principais fatos a. main facts 

b. valores, bens ou direitos envolvidos b. involved amounts, asset or rights 

O Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de 

Valores Mobiliários não possui condenações judiciais, 

administrativas ou arbitrais, transitadas em julgado, 

prolatadas nos últimos 5 (cinco) anos em processos que não 

estejam sob sigilo, e tenha afetado seus negócios ou sua 

reputação profissional. 

The Director Responsible for the Management of the 

Securities Portfolio does not have judicial or administrative 

law suits or arbitration non appealable decisions, issued in the 

last 5 (five) years in processes that are not confidential. 

  

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela 

administração, informando sobre: 

12. Additional declarations of the director responsible for 

the management, informing about: 

a. 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 

a. accusations arising from administrative 

proceedings, as well as penalties suffered in the 

last five (5) years, due to activity subject to 

control and inspection by the CVM, Central 

Bank of Brazil, Superintendence of Private 

Insurance – SUSEP or the National 

Superintendence of Complementary Pension – 

PREVIC, including that it is not disqualified or 

suspended for the performance of the position in 
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cargo em instituições financeiras e demais 

entidades autorizadas a funcionar pelos citados 

órgãos 

financial institutions and other entities 

authorized to operate by the mentioned agencies. 

  

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 

b. convictions for bankruptcy crimes, 

prevarication, bribery, concussion, 

embezzlement, money laundering or 

concealment of goods, rights and values, against 

popular economy, economic order, the 

consumption relations, public faith or the public 

property, the national financial system, or the 

criminal penalty that prevents, even temporarily, 

the access to public office, by a final 

unappealable decision, except for the possibility 

of rehabilitation 

  

c.  impedimentos de administrar seus bens ou deles 

dispor em razão de decisão judicial e 

administrativa 

c. preventions to manage his/her assets or make 

them available due to judicial and administrative 

decision  

  

d.  inclusão em cadastro de serviços de proteção ao 

crédito 

d. inclusion in the list for credit protection services  

  

e.  inclusão em relação de comitentes 

inadimplentes de entidade administradora de 

mercado organizado 

e. inclusion in the list of defaulting clients of the 

organized market management entity 

  

f.  títulos contra si levados a protesto f. titles protested against himself 

  

O Diretor Responsável pela Administração de Carteiras de 

Valores Mobiliários, Sr. André Moura Pimentel, declara que: 

The Director Responsible for the Management of Securities 

Portfolio, Mr. André Moura Pimentel, represents that: 

  

A. não está inabilitado ou suspenso para o exercício de 

cargo em instituições financeiras e demais entidades 

autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do 

Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 

ou pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC; 

A. is not disqualified or suspended to take positions in 

financial institutions and other entities authorized to operate 

by CVM, Central Bank of Brazil, Superintendence of Private 

Insurance  - SUSEP or by the National Superintendence of 

Complementary Pension - PREVIC; 

  

B. não foi condenado 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; 

B. was not convicted for bankruptcy crime, 

prevarication, bribery, embezzlement, "money laundering" or 

concealment of assets, rights and values, against the popular 

economy, economic, consumer relations, public faith or 

property public, the national financial system, or criminal 

penalty that prohibits, even temporarily, access to public 

office, by final judgment, except for the rehabilitation 

hypothesis; 

  




