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IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO
FORMULÁRIO

Nos termos do Estatuto Social bem como das exigências da Resolução CVM Nº 21, de 25
de fevereiro de 2021, são responsáveis pelo conteúdo do presente formulário os Srs.
Rafael Padilha de Lima Costa, na qualidade de diretor responsável pela administração
de carteiras de valores mobiliários, e Marlos Francisco de Souza Araújo, na qualidade de
diretor responsável pelos riscos, regras, procedimentos e controles internos, sendo que
ambos atestam que:
(a) reviram o presente Formulário de Referência; e
(b) o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso
e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas
adotadas pela empresa.
O presente formulário foi elaborado pela área de Supervisão de Mercado representada
pelo Sr. Luiz Eduardo Costa e Silva.
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HISTÓRICO DA EMPRESA

A 2bCapital S.A. (“2bCapital” ou “Companhia”) foi consolidada em 03 de março de
2010, quando dela participavam como sócios Bradesco Asset Management S/A,
Espírito Santo Capital de Risco S/A, e BES Investimento do Brasil S/A – Banco de
Investimentos. Decorridos cerca de 4 anos, em 28 de novembro de 2014, a
participação de titularidade dos acionistas Espírito Santo Capital de Risco S/A e BES
Investimento do Brasil S/A – Banco de Investimentos foi vendida ao Fundo de
Investimentos em Participações Multisetorial Plus II (“FIP II”), de forma que, após
alterações na estrutura do capital social, este último tornou-se seu controlador.
Em 20 de junho de 2017, os membros do Comitê de Investimento do FIP II decidiram
aprovar a liquidação com consequente resgate das cotas do FIP, em razão do
desinvestimento no valor de R$18.100.000,00 (dezoito milhões e cem mil reais) da
participação acionária detida pelo FIP II na 2bCapital S.A., mediante entrega da
totalidade da Participação Acionária ao cotista Banco Bradesco BBI S/A. Em
out/2019, a BRAM deixou de ser acionista da 2bCapital S.A, tornando o Banco
Bradesco BBI S/A o único acionista da Companhia.
Não houve mudanças societárias nos últimos 5 (cinco) anos (tais como
incorporações, fusões, cisões e alienações), nem mudança no escopo das
atividades da empresa.
A Companhia tem por objeto social: (i) administração de recursos de terceiros,
representada pela gestão profissional de carteira de ativos e/ou valores
mobiliários de seus clientes, por meio de qualquer modalidade de administração
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autorizada pelas autoridades competentes; (ii) compra e venda de títulos e valores
mobiliários por conta dos investidores; (iii) prestação de serviços de consultoria e
assessoria em operações e atividades correlatas aos mercados financeiro e de
capitais; e (iv) participação em outras Sociedades, como sócia, acionista ou
quotista, no país ou no exterior.
As regras, políticas, procedimentos e controles internos da Companhia estão
alinhadas com as boas práticas de mercado e encontram-se disponíveis no website
corporativo da 2bCapital (www.2bCapital.com.br).
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RECURSOS HUMANOS

A 2bCapital possui 1 (um) sócio, 3 (três) diretores e 6 (seis) funcionários sob o regime
CLT. Adicionalmente, 4 (quatro) funcionários do mesmo grupo econômico da 2bCapital
participam da equipe de gestão dos fundos administrados pela 2bCapital.
Destes, 5 (cinco) colaboradores são registrados na CVM como administradores
de carteiras de valores mobiliários, conforme abaixo:

Nome
Rafael Padilha de Lima
Costa
Manuel Maria Pulido Garcia
Ferrão de Sousa
Guilherme Rochlitz
Quintão
Leandro Kakumu Kayano
Rodrigo Restivo de Castro
Teixeira
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Cargo

CPF

Diretor

055.217.997-37

Superintendente
214.656.938-74
Executivo
Superintendente 252.314.528-66
Superintendente 295.399.328-23
Gerente Private
008.524.771-55
Equity III

Registro na CVM
como Administrador
de Carteiras de
Valores Mobiliários
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

AUDITORES

No ano fiscal de 2021, a Companhia contratou como auditores independentes a
empresa KPMG Auditores Independentes, para a realização de serviços de
auditoria, com a finalidade de emitir relatórios de auditoria de acordo com as
normas brasileiras e internacionais.
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RESILIÊNCIA FINANCEIRA

No ano de 2021, a receita líquida da Companhia de corrente de taxas com bases
fixas, foi de R$ 2.521 mil, enquanto os custos da Companhia com a atividade de
administração de carteiras de valores mobiliários foram de R$ 9.076 mil. Dessa
forma, não é possível atestar que a receita da Companhia em decorrência de taxas
com bases fixas é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa
3
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com a atividade de administração de carteira de valores mobiliários, sendo
necessários aumentos de capital por conta do acionista controlador da
Companhia para o exercício de sua atividade.
Na data de 31 de dezembro de 2021, o volume de recursos financeiros sob gestão
pela Companhia (“Volume de Recursos”), conforme descrito no item 6 deste
Formulário de Referência, era de R$ 1.659.764 mil e o patrimônio líquido da
Companhia, conforme registrado em suas Demonstrações Contábeis, era de
R$217.022 mil, ou o equivalente a 13,07% do Volume de Recursos. Dessa forma,
atestamos que o patrimônio líquido da Companhia representa mais que 0,02% do
Volume de Recursos e mais do que R$ 300 mil.
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Escopo das Atividades

A 2bCapital é uma gestora de recursos de terceiros e proprietários, com foco em
investimentos estruturados, em ativos alternativos e de private equity. Em 31 de
dezembro de 2021 a Companhia tinha sob gestão 5 (cinco) fundos de investimentos,
sendo 4 (quatro) Fundos de Investimento em Participações (FIP) e 1 (um) Fundo de
Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercados (FIC FIM), conforme
abaixo:
(i)

2bCapital – Brasil Capital de Crescimento I – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia

(ii)

2bCapital – Brasil Capital de Crescimento II – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia

(iii)

FIP Multiestratégia Multisetorial Plus Investimento no Exterior

(iv)

Strong Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos
Multimercados

(v)

Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia InovaBRA I –
Investimento no Exterior

A Companhia não atua na distribuição de cotas de fundos de investimento nem
exerce quaisquer outras atividades que não sejam relacionadas à gestão dos
fundos de investimento descritos acima.
As diretrizes para identificação, gerenciamento e solução de potenciais ou efetivos
conflitos de interesse que possam existir no exercício da atividade de gestão de
recursos de terceiros encontram-se disponíveis no website corporativo da 2bCapital
(www.2bCapital.com.br).
Os fundos de investimento geridos pela Companhia são destinados
exclusivamente à participação de Investidores Qualificados, conforme definido
nos termos do Capítulo VIII da Resolução CVM No 30/21 e, em 31 de dezembro de
2021 investiam em ativos financeiros no Brasil e no exterior. O perfil dos
investidores e dos fundos geridos pela Companhia é descrito conforme as
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tabelas abaixo.

Total de Fundos Geridos pela Companhia

Tipo de Investidor
Pessoas Naturais
Pessoas Jurídicas (Não Financeiras ou Institucionais)
Instituições Financeiras
Entidades Abertas de Previdência Complementar
Entidades Fechadas de Previdência Complementar
Regimes Próprios de Previdência Social
Seguradores
Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil
Clubes de Investimento
Fundos de Investimento
Investidores Não Residentes
Outros
Total

Número de
Investidores
3
4
4
1
12

Número de
Recursos
Recursos
Investidores Administrados Administrados
(% do Total)
(R$ mil)
(% do Total)
25,0%
4.702
0,3%
33,3%
1.286.770
77,5%
33,3%
352.620
21,2%
8,3%
15.672
0,9%
100,0%
1.659.764
100,0%

2bCapital – Brasil Capital de Crescimento I – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Tipo de Investidor
Pessoas Naturais
Pessoas Jurídicas (Não Financeiras ou Institucionais)
Instituições Financeiras
Entidades Abertas de Previdência Complementar
Entidades Fechadas de Previdência Complementar
Regimes Próprios de Previdência Social
Seguradores
Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil
Clubes de Investimento
Fundos de Investimento
Investidores Não Residentes
Outros
Total

Número de
Investidores
3
4
4
1
12

Número de
Recursos
Recursos
Investidores Administrados Administrados
(% do Total)
(R$ mil)
(% do Total)
25,0%
4.702
0,7%
33,3%
261.723
41,2%
33,3%
352.620
55,6%
8,3%
15.672
2,5%
100,0%
634.716
100,0%
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2bCapital – Brasil Capital de Crescimento II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Tipo de Investidor
Pessoas Naturais
Pessoas Jurídicas (Não Financeiras ou Institucionais)
Instituições Financeiras
Entidades Abertas de Previdência Complementar
Entidades Fechadas de Previdência Complementar
Regimes Próprios de Previdência Social
Seguradores
Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil
Clubes de Investimento
Fundos de Investimento
Investidores Não Residentes
Outros
Total

Número de
Investidores
1
1

Número de
Recursos
Recursos
Investidores Administrados Administrados
(% do Total)
(R$ mil)
(% do Total)
100,0%
60.859
100,0%
100,0%
60.859
100,0%

Número de
Investidores
1
1

Número de
Recursos
Recursos
Investidores Administrados Administrados
(% do Total)
(R$ mil)
(% do Total)
100,0%
315.822
100,0%
100,0%
315.822
100,0%

Número de
Investidores
1
1

Número de
Recursos
Recursos
Investidores Administrados Administrados
(% do Total)
(R$ mil)
(% do Total)
100,0%
183.484
100,0%
100,0%
183.484
100,0%

Fundo de Investimentos em Participações Multisetorial Plus Investimento no Exterior

Tipo de Investidor
Pessoas Naturais
Pessoas Jurídicas (Não Financeiras ou Institucionais)
Instituições Financeiras
Entidades Abertas de Previdência Complementar
Entidades Fechadas de Previdência Complementar
Regimes Próprios de Previdência Social
Seguradores
Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil
Clubes de Investimento
Fundos de Investimento
Investidores Não Residentes
Outros
Total

Strong Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos Multimercados

Tipo de Investidor
Pessoas Naturais
Pessoas Jurídicas (Não Financeiras ou Institucionais)
Instituições Financeiras
Entidades Abertas de Previdência Complementar
Entidades Fechadas de Previdência Complementar
Regimes Próprios de Previdência Social
Seguradores
Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil
Clubes de Investimento
Fundos de Investimento
Investidores Não Residentes
Outros
Total
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Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia InovaBra I - Investimento no Exterior

Tipo de Investidor
Pessoas Naturais
Pessoas Jurídicas (Não Financeiras ou Institucionais)
Instituições Financeiras
Entidades Abertas de Previdência Complementar
Entidades Fechadas de Previdência Complementar
Regimes Próprios de Previdência Social
Seguradores
Sociedades de Capitalização e de Arrendamento Mercantil
Clubes de Investimento
Fundos de Investimento
Investidores Não Residentes
Outros
Total

Número de
Investidores
1
1

Número de
Recursos
Recursos
Investidores Administrados Administrados
(% do Total)
(R$ mil)
(% do Total)
100,0%
464.882
100,0%
100,0%
464.882
100,0%
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Em 31 de dezembro de 2021, os recursos dos 10 maiores investidores dos fundos
geridos pela Companhia totalizavam R$ 1.656.630 mil, distribuídos entre eles
conforme tabela abaixo:
10 Maiores Investidores dos Fundos Geridos pela Companhia
Recursos
Recursos
Administrados Administrados
(R$ mil)
(% do Total)
Investidor
Investidor 1
979.477
59,0%
Investidor 2
275.949
16,6%
Investidor 3
125.376
7,6%
Investidor 4
94.032
5,7%
Investidor 5
94.032
5,7%
Investidor 6
39.180
2,4%
Investidor 7
15.672
0,9%
Investidor 8
15.672
0,9%
Investidor 9
15.672
0,9%
1.567
0,1%
Investidor 10
Total
1.656.630
99,8%

Em 31 de dezembro de 2021, os recursos financeiros administrados através dos
fundos de investimento geridos pela Companhia totalizavam R$ 1.659.764 mil e
estavam distribuídos, por classe de ativo, conforme tabelas abaixo:

2bCapital – Brasil Capital de Crescimento I – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Recursos
Recursos
Administrados (R$ Administrados
mil)
(% do Total)
Classe de Ativo
Ações
637.611
100,5%
Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras
Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras
Cotas de fundos de investimento em ações
Cotas de fundos de investimento em participações
Cotas de fundos de investimento imobiliário
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
Cotas de fundos de investimento em renda fixa
1.347
0,2%
Cotas de outros fundos de investimento
Derivativos (valor de mercado)
Outros valores mobiliários
Títulos públicos
(4.242)
(0,7)%
Outros
Total
634.716
100,0%

8

Formulário de
Referência 2022

2bCapital – Brasil Capital de Crescimento II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Recursos
Recursos
Administrados (R$ Administrados
mil)
(% do Total)
Classe de Ativo
Ações
60.497
99,4%
Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras
Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras
Cotas de fundos de investimento em ações
Cotas de fundos de investimento em participações
Cotas de fundos de investimento imobiliário
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
Cotas de fundos de investimento em renda fixa
469
0,8%
Cotas de outros fundos de investimento
Derivativos (valor de mercado)
Outros valores mobiliários
Títulos públicos
(107)
(0,2)%
Outros
Total
60.859
100,0%

Fundo de Investimentos em Participações Multisetorial Plus Investimento no Exterior

Classe de Ativo
Ações
Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras
Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras
Cotas de fundos de investimento em ações
Cotas de fundos de investimento em participações
Cotas de fundos de investimento imobiliário
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
Cotas de fundos de investimento em renda fixa
Cotas de outros fundos de investimento
Derivativos (valor de mercado)
Outros valores mobiliários
Títulos públicos
Outros
Total

Recursos
Recursos
Administrados (R$ Administrados
mil)
(% do Total)
307.262
97,3%
8.631
2,7%
(71)
(0,0)%
315.822
100,0%
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Strong Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos Multimercados

Classe de Ativo
Ações
Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras
Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras
Cotas de fundos de investimento em ações
Cotas de fundos de investimento em participações
Cotas de fundos de investimento imobiliário
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
Cotas de fundos de investimento em renda fixa
Cotas de outros fundos de investimento
Derivativos (valor de mercado)
Outros valores mobiliários
Títulos públicos
Outros
Total

Recursos
Recursos
Administrados (R$ Administrados
mil)
(% do Total)
182.172
99,3%
1.336
0,7%
(24)
(0,0)%
183.484
100,0%

Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia InovaBra I - Investimento no Exterior
Recursos
Recursos
Administrados (R$ Administrados
mil)
(% do Total)
Classe de Ativo
Ações
354.040
76,2%
Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras
106.515
22,9%
Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras
Cotas de fundos de investimento em ações
Cotas de fundos de investimento em participações
Cotas de fundos de investimento imobiliário
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
Cotas de fundos de investimento em renda fixa
Cotas de outros fundos de investimento
Derivativos (valor de mercado)
Outros valores mobiliários
Títulos públicos
4.466
1,0%
(139)
(0,0)%
Outros
Total
464.882
100,0%
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Total de Fundos Geridos pela Companhia

Classe de Ativo
Ações
Debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras
Títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras
Cotas de fundos de investimento em ações
Cotas de fundos de investimento em participações
Cotas de fundos de investimento imobiliário
Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios
Cotas de fundos de investimento em renda fixa
Cotas de outros fundos de investimento
Derivativos (valor de mercado)
Outros valores mobiliários
Títulos públicos
Outros
Total

Recursos
Recursos
Administrados (R$ Administrados
mil)
(% do Total)
1.359.412
81,9%
106.515
6,4%
182.172
11,0%
1.816
0,1%
14.433
0,9%
(4.584)
(0,3)%
1.659.764
100,0%

Do total dos recursos administrados pelos Fundos, 13,5% é aplicado em ativos
financeiros no exterior.
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GRUPO ECONÔMICO

A 2bCapital é controlada pelo Banco Bradesco BBI S.A., CNPJ: 06.271.464.0073-93,
detentor de 9.322.059 ações de emissão da Companhia, ou o equivalente a 100% do
capital social. O Banco Bradesco BBI S.A., por sua vez, é controlado pelo Banco
Bradesco S.A., CNPJ: 60.746.948.0001-12, empresa de capital aberto na B3.
As atividades exercidas pelo Banco Bradesco BBI estão disponíveis no site Bradesco RI
(www.bradescori.com.br).

8

ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA

8.1 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA EMPRESA
A 2bCapital é administrada por um Conselho de Administração composto por 3 (três) a
8 (oito) membros que escolherão entre si 1 (um) presidente e 1 (um) Vice-Presidente. E
por uma Diretoria, composta de 2 (dois) a 5 (cinco) membros, sendo 1 (um) Diretor –
Presidente e de 1 (um) a 4 (quatro) Diretores.
(a) O Conselho de Administração além das obrigações previstas em Lei, terá o
dever de:
•

zelar para que a Diretoria esteja, sempre, rigorosamente apta a exercer suas
11
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funções;
•

cuidar para que os negócios sociais sejam conduzidos com probidade, de
modo a preservar o bom nome da Sociedade;

•

•

sempre que possível, preservar a continuidade administrativa,
altamente recomendável à estabilidade, prosperidade e segurança da
Sociedade;
fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade;

•

estabelecer o limite de endividamento da Sociedade;

•

deliberar sobre as condições das operações ativas e passivas;

•

autorizar, nos casos de operações com empresas não integrantes da
Organização Bradesco, a aquisição, alienação e a oneração de bens
integrantes do Ativo e de participações societárias de caráter nãopermanente da Sociedade e de suas controladas diretas e indiretas, quando
de valor superior a 1% (um por cento) de seus respectivos Patrimônios
Líquidos;

•

autorizar a concessão de qualquer modalidade de doação, contribuição ou
auxílio, independentemente do beneficiário;

•

aprovar o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio
propostos pela Diretoria;

•

submeter à Assembleia Geral propostas objetivando aumento ou redução do
capital social, grupamento, bonificação ou desdobramento de suas ações,
operações de fusão, incorporação ou cisão e reformas estatutárias da
Sociedade;

•

deliberar sobre associações, envolvendo a Sociedade ou suas controladas
diretas e indiretas, inclusive participação em acordos de acionistas, e a
constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de
terceiros;

•

examinar e deliberar sobre os orçamentos e demonstrações contábeis
submetidos pela Diretoria;

•

avocar para sua órbita de deliberação assuntos específicos de interesse da
Sociedade e deliberar sobre os casos omissos;

•

limitado ao montante global anual aprovado pela Assembleia Geral, realizar
a distribuição da verba de remuneração aos Administradores;

•

autorizar, quando considerar necessária, a representação da Sociedade
individualmente por um membro da Diretoria ou por um procurador,
devendo a respectiva deliberação indicar os atos que poderão ser praticados.
12
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As funções da Diretoria são de administrar e representar a Sociedade, com poderes para
obrigá-la em quaisquer atos e contratos de seu interesse, conforme disposição no
Estatuto Social.
(b) O
Conselho
reunir-se-á
semestralmente
e,
quando
necessário,
extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou da metade dos demais
membros em exercício, fazendo lavrar Ata de cada reunião.
A Diretoria fará reuniões sempre que necessário, deliberando validamente desde que
presente mais da metade dos seus membros em exercício, com a presença obrigatória
do titular do cargo de Diretor-Presidente ou seu substituto. As reuniões serão realizadas
sempre que convocadas pelo Presidente do Conselho, Presidente da Diretoria ou por no
mínimo 2 (dois) Diretores. A Diretoria deliberará por maioria de votos, cabendo ao
Presidente voto de qualidade, no caso de empate.
(c) Em relação às atribuições dos membros da diretoria, ao Diretor-Presidente,
caberá presidir as reuniões da Diretoria, bem como supervisionar e coordenar as
ações dos seus membros; aos Diretores, coordenar e dirigir as atividades de suas
respectivas áreas, reportando-se ao Diretor-Presidente.
Os Investimentos dos Fundos devem ser aprovados pelo Comitê de Investimento do
Fundo investidor, órgão este soberano para deliberar sobre os investimentos nos ativos
que irão compor a carteira do Fundo, conforme dispõe no Regulamento do Fundo
devidamente registrado na CVM.
O Comitê de Gestão de Riscos e Controles Bradesco Private Equity/2bCapital tem por
objetivo assessorar o Conselho de Administração da 2bCapital no desempenho de suas
atribuições no gerenciamento de riscos e controles. O Comitê é constituído por membros
formalmente nomeados e destituídos pelo Conselho de Administração da 2bCapital, e se
reúne em caráter ordinário trimestralmente ou extraordinário sempre que necessário.
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8.2 INFORMAÇÕES CADASTRAIS
Nome: Rafael Padilha de Lima Costa
•

Idade: 40 anos

•

Profissão: bancário

•

Cargo Ocupado: Diretor

•

Data da posse: 11/09/2020

•

Prazo mandato: 11/09/2023

•

Outros cargos: Membro do Conselho de Administração das empresas: Log
Commercial Properties e Participações S.A, Semantix Tecnologia em
Sistema de Informação S.A., 4I for Intelligence Holding S.A, ASAAS LTD.

Nome: Marlos Francisco de Souza Araújo

•

•

Idade: 44 anos

•

Profissão: bancário

•

Cargo Ocupado: Diretor

•

Data da posse: 30/04/2018

•

Prazo mandato: 30/04/2021
Outros cargos: Membro da Mesa Regedora da Fundação Bradesco, Membro
Suplente do Conselho Fiscal do Top Clube Bradesco, Segurança, Educação e
Assistência Social, Diretor da 2bCapital S.A., BEC e BEM - Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários Ltda, Bram - Bradesco Asset Management S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, Ágora Gestão de Recursos Ltda.
(ex – Kirton Gestão de Recursos Ltda.), Banco Bradescard S.A., Banco Bradesco
BBI S.A., Banco Bradesco Financiamentos S.A., Banco Bradesco BERJ S.A., Banco
Losango S.A. - Banco Múltiplo e Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo e Líder do
Comitê de Gestão de Riscos da FEBRABAN-Federação Brasileira de Bancos.
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8.3 INFORMAÇÕES PROFISSIONAIS ADMINISTRADOR DE CARTEIRA
Rafael Padilha de Lima Costa
Formação Acadêmica:
Bacharel em Administração pela Universidade de Miami (2002), com Honras do
Departamento de Finanças
Master of Business Administration pela Universidade de Chicago (2009)
Experiência profissional
•

Atividades a exercer como Diretor do Banco Bradesco BBI S.A.

Na área de Private Equity, é responsável por gerir uma equipe de 13 profissionais
que atuam em três vertentes de investimentos: 2bCapital, Inovabra Ventures e
Estratégias Proprietárias. Sendo responsável final pela originação, análise e
aprovações perante o comitê de investimento dos fundos e execução dos
investimentos e desinvestimentos.
•

Banco Bradesco BBI

Ingressou em 2011 no Banco Bradesco BBI S.A., ocupando inicialmente o cargo de
Superintendente, atuando na área de Investment Banking, assessorando empresas e
fundos de Private Equity em transações envolvendo fusões e aquisições, ofertas de
ações iniciais (IPO) e subsequentes (Follow on) e ofertas de dívidas nos mercados
local e internacional. Em 2017 foi promovido ao Superintendente Sênior quando
continuou exercendo as mesmas funções como responsável pelos setores de
instituições financeiras, financial sponsors, telecom e tecnologia. Em 2019 foi eleito
diretor do departamento de Private Equity do Banco Bradesco BBI.
•

Banco Safra de Investimentos – Investment Banking

Ingressou em 2010 no Banco Safra de Investimento, inicialmente o cargo
Associate Senior, atuando na originação e execução de transações de fusões e
aquisições e ofertas de ações.
•

GP Investimentos – Private Equity

Ingressou em junho 2008 no GP Investimentos, ocupando cargo de Summer Associate
atuando na área de Private Equity entre junho de 2008 até setembro de 2008.
Analisado e negociando investimentos típicos de private equity. Quando por ocasião
voltou para Universidade de Chicago para concluir seu mestrado acadêmico.
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•

Banco ABN AMRO – Corporate Finance

Ingressou em 2006 no Banco ABN AMRO, ocupando inicialmente o cargo de
Associate II, atuando na área de Coporate Finance assessorando empresas e fundos de
private equity em transações de fusões e aquisições.
•

Bank Boston – Investment Banking

Ingressou em janeiro de 2005 no BankBoston ocupando inicialmente o cargo de Analyst
II, atuando na área de Investment Banking assessorando empresas e fundos de private
equity em transações de fusões e aquisições e dívida.

8.4 DIRETOR DE RISCO E DE REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS
Marlos Francisco de Souza Araújo
Formação Acadêmica: Graduado em Administração pela Faculdade de
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo FEA/USP. Possui Mestrado em Administração pela Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo - FEA/USP, além
de AMP - Advanced Management Program pela Harvard Business School Boston, Massachusetts, EUA e Cursos de Extensão Universitária pela Chicago
University - Chicago, EUA e RMA Wharton Advanced Risk Management Program –
Wharton – University of Pennsylvania - Philadelphia – Pennsylvania, EUA.
Experiência profissional:
•

BANCO BRADESCO S/A Diretor Departamental - Instituição Financeira

Iniciou a carreira no Banco Bradesco S.A. em abril de 1999, sendo, em dezembro de
2009, promovido ao cargo de Superintendente Executivo e, em março de 2013,
eleito Diretor Departamental. Em setembro de 2017, foi eleito Membro do
Comitê de Controles Internos e Compliance e Membro do Comitê de Gestão
Integrado de Riscos e Alocação de Capital.
Atuou como Membro Suplente do Conselho Fiscal da Bradespar S.A. Atualmente
é Membro da Mesa Regedora da Fundação Bradesco (desde março/2013),
Membro Suplente do Conselho Fiscal do Top Clube Bradesco, Segurança,
Educação e Assistência Social (desde abril/2018), Diretor da 2bCapital S.A., BEC
e BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.,(desde
setembro/2017), Diretor da Bram - Bradesco Asset Management S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (desde setembro/2017), Ágora
Gestão de Recursos Ltda. (ex-Kirton Gestão de Recursos Ltda.), (desde
setembro/2017) , Banco Bradescard S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco
Bradesco Financiamentos S.A., Banco Bradesco BERJ S.A., Banco Losango S.A. Banco Múltiplo e Kirton Bank S.A. - Banco Múltiplo e Líder do Comitê de Gestão
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de Riscos da FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos (desde junho/2018).

8.5 ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
A 2bCapital atualmente não realiza a atividade de distribuição de cotas.
8.6

DEPARTAMENTO TÉCNICO

(a) A 2bCapital possui 11 profissionais atuando na gestão de recursos, conforme
tabela abaixo:
Nome
Rafael Padilha de Lima Costa
Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa

Cargo
Diretor

Guilherme Rochlitz Quintão
Leandro Kakumu Kayano
Eduardo Gomes Kupper
Rodrigo Restivo de Castro Teixeira
Daniel Klein Khafif
Stephan Turin Jensen
Allan David Goldberg
Mylla Lohana Issoppo Ascenso
Victor Martin Baptista

Superintendente
Superintendente
Superintendente
Gerente Private Equity III
Gerente Private Equity II
Gerente Private Equity I
Gerente Private Equity I
Gerente Private Equity I
Gerente Assistente Private Equity

Superintendente Executivo

(b) A atividade desenvolvida pelo Sr. Rafael Padilha de Lima Costa, Diretor, é de
administração das carteiras de valores mobiliários.
Os demais integrantes da equipe atuam na estruturação dos fundos desde sua
originação, execução, gestão ao acompanhamento dos investimentos e
relacionamento com os investidores dos fundos sob gestão da 2bCapital.
O ambiente tecnológico da 2bCapital é administrado por uma equipe técnica
especializada onde todas as interferências no ambiente são registradas em
ferramentas internas.

8.7 ESTRUTURA DE FISCALIZAÇÃO
(a) Quantidade de profissionais
Total de 04 Profissionais.
b) Modelo de atuação:
A atuação da Organização Bradesco relacionada ao gerenciamento de riscos e
controles é realizada por meio de três linhas, onde todos contribuem para
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proporcionar segurança razoável de que os objetivos especificados sejam
alcançados:
•

Primeira linha - representada pelas áreas de negócio e áreas de suporte,
responsáveis por identificar, avaliar, reportar e gerenciar os riscos inerentes como
parte das atividades do dia a dia, além disso, são responsáveis pela execução
dos controles, em resposta aos riscos, e/ou pela definição e implementação de planos
de ação para garantir a efetividade do ambiente de controle interno, mantendo os
riscos dentro dos níveis aceitáveis.

•

Segunda linha - representada pelas áreas de supervisão, responsáveis por
estabelecer políticas e procedimentos de gerenciamento de riscos e conformidade
para o desenvolvimento e/ou monitoramento dos controles da primeira linha. Nesta
linha,
destacam-se
os
Departamentos
de
Controle
Integrado
de
Riscos, Compliance, Conduta e Ética, Jurídico, Segurança Corporativa, entre outros.

•

Terceira linha - representada pelo Departamento de Auditoria e Inspetoria
Geral, que é responsável por avaliar de maneira independente a eficácia do
gerenciamento de riscos e dos controles internos, incluindo a forma como a primeira
e a segunda linhas alcançam seus objetivos, reportando os resultados de seus
trabalhos ao Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal e Alta
Administração.

(c) Sistemas de Análise de riscos:

•

Statistical Analysis System (SAS) e sistemas proprietários.

(d) Rotinas e Procedimentos
A metodologia de controles internos está alinhada aos Frameworks emitidos pelo COSO
- Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (Internal Control –
Integrated Framework e Entreprise Risk Management Integrating Framework) e às diretrizes
estabelecidas pelo Information Systems Audit and Control Association (ISACA) por meio do
Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT 5).
Compondo um processo estruturado, o sistema de Controles Internos, abrange
o Conselho de Administração, os Comitês que o assessoram, as Diretorias
Executiva e Departamental, Titulares e Gestores de Dependências e todos os
funcionários e colaboradores da Organização, com o propósito de proporcionar
razoável segurança quanto à condução adequada dos negócios e para o alcance
dos objetivos estabelecidos, em conformidade com leis e regulamentações
externas, políticas, normas e procedimentos internos, códigos de conduta e de
autorregulação aplicáveis.
Os Analistas de Risco devem ter acesso e reportar-se diretamente à Diretoria
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Departamental ou à Diretoria Executiva se o caso assim o requerer, e a sua
função deve ser exercida sem restrição de acesso a sistemas, dados,
informações, documentos e áreas e, sobretudo, sem qualquer ligação com
atividades comercial, operacional ou administrativa existentes na sua área de
atuação.

8.8 ESTRUTURA DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES
(a) Quantidade de Profissionais: 04
(b) Natureza das atividades: Identificar, controlar e reportar os riscos aos quais
os fundos sob gestão da 2bCapital estão sujeitos.
(c) Sistemas: Statistical Analysis System (SAS) e sistemas proprietários.
(d) Independência: As atividades realizadas pela equipe de gestão de riscos são
segregadas da área de gestão de recursos. A atuação é realizada pelo
Departamento de Controle Integrado de Riscos da Organização Bradesco e
observa as três linhas de defesa onde todos contribuem para proporcionar o
adequado controle dos riscos.

8.9 ÁREA RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE COTAS
A 2bCapital atualmente não realiza a atividade de distribuição de cotas.

9

REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

9.1

PRÁTICAS DE REMUNERAÇÃO

Conforme descrito no item 6, a 2bCapital exerce exclusivamente a atividade de
gestão de recursos e, para tal, é remunerada por seus clientes através de: (a) taxa
de gestão; e
(b) taxa de performance. As práticas de remuneração da 2bCapital não incluem
taxas de ingresso, taxas de saída ou quaisquer outras taxas e formas de
remuneração. A 2bCapital pratica diferentes valores e estruturas de taxas para
cada fundo gerido pela mesma, apresentados a seguir:

9.1.1

2bCapital – Brasil Capital de Crescimento I – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia

9.1.1.1. Taxa de gestão: remuneração da diferença da taxa de administração, que será
equivalente a (i) 1,4% (um vírgula quatro por cento) sobre o Capital Comprometido
durante o período compreendido entre o Primeiro Fechamento e até 22 de agosto
de 2016; e 1,2% (um vírgula dois por cento) sobre o Patrimônio de Referência
durante o período compreendido entre 23 de agosto de 2016 e até o término do
Período de Desinvestimento, menos (ii) o montante da referida taxa devida a
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Administradora pela prestação dos serviços de administração e de custódia dos
ativos do FUNDO, calculados conforme tabela abaixo:

Período de Investimento
Capital Comprometido
(Em milhões)
Taxa de Administração
0≤ CC≤100
0,12%
100≤ CC≤200
0,11%
200≤ CC≤400
0,10%
CC>400
0,09%
Período de Desinvestimento
Patrimônio
Líquido
(Em milhões)
Taxa de Administração
0≤ PL≤100
0,12%
100≤ PL≤200
0,11%
200≤ PL≤400
0,10%
PL>400
0,09%

Taxa de Custódia
0,06%
0,05%
0,03%
0,02%

Taxa de Custódia
0,06%
0,05%
0,03%
0,02%

9.1.1.2. Em caso de alienação de ativos ainda durante o Período de Investimento, o
valor de custo do referido ativo será descontado do Capital Comprometido do
Fundo para fins do cálculo da Taxa de Administração previsto no caput acima.
9.1.1.3. Após o período de 2 (dois) anos contados da data do Primeiro Fechamento,
caso o mínimo de 40% (quarenta por cento) do Capital Comprometido (Primeira
Meta) não tenha sido aprovado pelo Comitê de Investimento para investimento
nas Companhias- Alvo; ou após o período de 3 (três) anos contados da data do
Primeiro Fechamento, caso o mínimo de 70% (setenta por cento) do Capital
Comprometido (Segunda Meta) não tenha sido aprovado pelo Comitê de
Investimento para investimento nas Companhias- Alvo, o Gestor orientará o
Administrador para que a Taxa de Administração seja reduzida proporcionalmente.
% de Atingimento da Primeira
ou Segunda Meta

100%
entre 75% e 99,99%
Entre 50% e 74,99%
entre 25% e 49,99%
entre 0 e 24,99%

Coeficiente de redução

Taxa de Administração

0%
10%
25%
37,50%
50%

1,40%
1,26%
1,05%
0,88%
0,70%

9.1.1.4. Caso o percentual previsto para o atingimento da Primeira Meta não seja
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atingido no período previsto para a referida meta, e a Taxa de Administração
incorra em coeficientes de redução, a Taxa de Administração voltará a ser devida
em sua totalidade a partir do mês imediatamente seguinte ao do atingimento de
55% (cinquenta e cinco por cento) do capital comprometido aprovado pelo
Comitê de Investimento para investimento em Companhias Alvo, devendo o
Gestor orientar o Administrador para que ele proceda com tal alteração.

9.1.1.5. Caso o percentual previsto para o atingimento da Segunda Meta seja
atingido durante os 12 (doze) meses subsequentes ao período previsto para a
referida meta, a Taxa de Administração voltará a ser devida em sua totalidade a
partir do mês imediatamente seguinte ao da ocorrência de tal evento, devendo
o Gestor orientar o Administrador para que ele proceda com tal alteração.

9.1.1.6. Para fins de cálculo do atingimento da meta, caso decorra prazo superior
a 6 (seis) meses a contar da data da aprovação do investimento pelo Comitê de
Investimento sem que tenham sido então assinados contratos vinculativos com
o Fundo, como por exemplo, Acordo de Investimento e/ou Acordo de Acionistas,
o valor aprovado pelo Comitê de Investimento deverá ser desconsiderado. O
Gestor informará trimestralmente ao Comitê de Investimento a situação dos
investimentos aprovados no Comitê de Investimento e não desembolsados.

9.1.1.7. Taxa de performance: as distribuições serão feitas de acordo com o
procedimento descrito abaixo:
a) primeiramente, todos os recursos serão pagos apenas aos cotistas, até que
atingido, em uma ou mais distribuições, o montante equivalente ao valor do
capital integralizado, e proporcionalmente à participação de cada cotista no
capital integralizado, ajustado pelo IPCA acrescido de 10,0%, tomando como
referência a variação do IPCA do mês anterior à data da integralização e o IPCA
do mês anterior à data do efetivo pagamento;
b) em seguida, os recursos excedentes de cada distribuição serão distribuídos
simultaneamente entre o gestor, a título de Taxa de Performance, e os cotistas,
na proporção de 20% (vinte por cento) para o Gestor e 80% (oitenta por cento)
para os Cotistas.

9.1.2

2bCapital – Brasil Capital de Crescimento II – Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia

Remuneração ao Administrador de 0,2% ao ano, calculada sobre o Capital Subscrito.
Não há taxas de gestão ou de performance.

9.1.3

FIP Multiestratégia Multisetorial Plus Investimento no Exterior
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Remuneração ao Administrador de 0,05% ao ano, calculada sobre o Patrimônio
Líquido diário do Fundo. Não há taxa de gestão. Remuneração de taxa de
performance ao Gestor de 20% da rentabilidade do fundo que superar 120% da
taxa DI ao ano.

9.1.4

Strong Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos
Multimercados

Remuneração ao Administrador de 0,04% ao ano, calculada sobre o Patrimônio
Líquido diário do Fundo. Não há taxas de gestão ou de performance.

9.1.5

Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia InovaBRA I
– Investimento no Exterior

Remuneração ao Administrador e ao Gestor de 1,00% ao ano, calculada sobre o
Capital Comprometido no Período de Investimento e 1,00% ao ano, calculada sobre
Patrimônio Líquido no Período de Desinvestimento. Não há taxa de performance.

9.2 RECEITAS AUFERIDAS
Nos 36 meses anteriores à data base de 31.12.2021, a receita total auferida pela
2bCapital foi de R$ 36.682 mil, sendo R$ 7.840 mil (21,4% da receita total)
proveniente de serviços prestados aos clientes. Nesse período, a totalidade da
receita de serviços prestados a clientes é decorrente de taxas de gestão. O
restante da receita auferida foi de R$ 28.842 mil (78,6% da receita total) e é
decorrente de receita de equivalência patrimonial, receitas financeiras e de
variação cambial e outras receitas operacionais.

10 REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS
10.1 POLÍTICA DE PRESTADORES DE SERVIÇO
A 2bCapital possui uma política de contratação e gestão de serviços
terceirizados, em linha com os padrões da Organização Bradesco e de acordo
com o seu Código de Conduta e Ética (disponível no site
www.bradescori.com.br).

10.2

CUSTOS DE TRANSAÇÕES

O investimento nas companhias dos Fundos geridos pela 2bCapital obedecem
às regras específicas dos seus respectivos regulamentos, de forma que, os
custos de cada transação, são aprovados no âmbito da governança de cada
fundo.

10.3

SOFT DOLLAR
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A 2bCapital segue o dispositivo sobre o assunto previsto no item 4 do Código
de Conduta e Ética da Organização do Bradesco que proíbe aceitar, obter,
financiar, custear, conceder, pagar, prometer, patrocinar ou autorizar, direta ou
indiretamente, qualquer benefício, pecuniário ou não, seja de que forma for, em
favor próprio ou de quem quer que seja, que possam representar
relacionamento impróprio.

10.4

PLANOS DE CONTINGÊNCIA

A 2bCapital está inserida no Plano de Continuidade de Negócios da
Organização, com seus processos críticos mapeados e plano de ação definido
em sua estratégia, o que inclui posições em site alternativo e atualmente,
devido a pandemia do COVID-19 no ano de 2020, a 2b Capital utilizou da
estratégia de trabalho remoto para manter continuidade de seus processos em
linha com os padrões do Bradesco.
A estrutura organizacional e a governança estabelecida para Continuidade de
Negócios contemplam políticas e normas corporativas (Política de Gestão de
Continuidade de Negócios da Organização Bradesco e norma corporativa de
Gestão de Continuidade de Negócios), as quais definem papéis e
responsabilidades que visam a garantir que os planos e estratégias
empregadas estão atualizados e que são eficientes, mediante a realização de
testes periódicos junto às unidades de negócios.
Esse processo considera também as atividades de processos críticos
realizados por prestadores de serviços considerados terceiros relevantes.
Essas políticas e normas internas estão alinhadas às regulamentações do
BACEN e recomendações do Comitê de Basiléia de Supervisão Bancária,
considerando haver empresas da Organização sujeitas ao órgão regulador do
Banco Central. O processo de Gerenciamento de Continuidade de Negócios
está sob a responsabilidade do DCIR – Departamento de Controle Integrado de
Riscos, área de Gerenciamento de Continuidade de Negócios (GCN).
O processo de gerenciamento de continuidade de negócios é realizado de
maneira corporativa, integrada e que estabelece papéis e responsabilidades
para o acompanhamento do ciclo anual desta atividade na Gestora, sendo
necessário:
• Revisar os processos de negócios críticos através da Análise de Impacto do
Negócio;
• Avaliar as Estratégias de Continuidade;
• Manter os planos revistos e atualizados em ferramenta corporativa;
• Treinar as pessoas envolvidas nas atividades designadas;
• Testar os planos e estratégias seguindo o planejamento anual;
• Avaliar os resultados obtidos e promover os ajustes e melhorias necessárias;
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• Identificar, avaliar e tratar dos procedimentos de continuidade envolvendo
terceiros considerados relevantes para as atividades da unidade. As ações de
continuidade de negócios são desenvolvidas internamente baseadas em
melhores práticas divulgadas pelos principais órgãos internacionais do setor:
DRI International (EUA) e BCI - Business Continuity Institute (Inglaterra), e
também normativos e frameworks nacionais, como por exemplo, as normas
ABNT NBR ISO 22301 e ABNT NBR ISO 22313. Todas as etapas do processo de
Gerenciamento são acompanhadas, controladas e coletadas evidências de
suas realizações, que ficam disponíveis para os Órgãos Reguladores e
Auditorias Internas e Externas.

10.5

GESTÃO DE RISCO LIQUIDEZ DAS CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

As políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das
carteiras de valores mobiliários, estão descritas nos Procedimentos de risco.

10.6

DISTRIBUIÇÃO DE COTAS

A 2bCapital atualmente não realiza a atividade de distribuição de cotas.

10.7

WEBSITE

As documentações requeridas no art.16 da Instrução CVM 21/21 estão disponíveis no
endereço da página da 2bCapital é www.2bcapital.com.br.

11

CONTINGÊNCIAS

Não há registro de contingências envolvendo a Gestora 2bCapital.
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12 DECLARAÇÕES ADICIONAIS
O Sr. Rafael Padilha de Lima Costa, na qualidade de diretor responsável pela
administração de carteiras de valores mobiliários, atesta que:
(a) não possui 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 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;
(c) não está impedido 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;
(f) não tem contra si títulos levados a protesto.
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