
 
 

 

D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA 

CNPJ/ME nº 14.401.035/0001-47 

 
 

 

 
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTAS 
 

 

 
 

 
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA., sociedade limitada, com sede social na cidade e 

Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 19º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 
23.025.053/0001-62, a qual é autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração de 

carteira de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório Executivo nº 14.796, de 30 de 

dezembro de 2015, e todos os atos a ela correlatos (“Administrador”), na qualidade de 
instituição administradora do D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

MULTIESTRATÉGIA, fundo de investimento em participações em infraestrutura, inscrito no 
CNPJ/ME sob o nº 14.401.035/0001-47 (“Fundo”), vem, nos termos do Regulamento, convocar 

os cotistas do Fundo a se reunirem em Assembleia Geral de Quotistas (“Assembleia Geral”), em  

de 27 julho de 2021, às 10:00 horas, na sede do Administrador, na cidade e Estado de São 
Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 19º andar, para deliberar acerca da seguinte ordem do dia:  

 
 

(i) alteração da composição dos membros do comitê de investimento do Fundo 

(“Comitê de Investimento”), por meio da substituição do Sr. Hermes Ferreira 

Figueiredo e a eleição da Srª. Débora Ferreira Figueiredo para o cargo de membro 

do Comitê de Investimento; e  

(ii) caso o item (i) seja aprovado, deliberar sobre a ratificação da atual composição do 

Comitê de Investimento do Fundo; 

 

 
Informamos que todo o material suporte para as deliberações a serem tomadas na Assembleia 

ora convocada se encontra disponível com a presente convocação. Caso tenha problemas em 

acessar, favor entrar em contato através dos endereços me.freire@brltrust.com.br e 

fip@brltrust.com.br, indicando no título do e-mail o nome do Fundo e a data da Assembleia. 

 

Excepcionalmente para esta Assembleia, em vista das orientações do Ministério da Saúde com 

relação a COVID-19, não haverá a possibilidade de participação presencial, apenas por 

conferência telefônica, sendo o voto do cotista computado somente mediante recebimento de 

manifestação de voto nos termos da minuta anexa, sendo este considerado válido somente 

após o recebimento eletrônico ou físico de 1 (uma) via da referida manifestação pela 

Administradora no primeiro Dia Útil seguinte a data de seu envio pelo Cotista (“Voto Escrito”). 

Ressalvas no voto, comentários e/ou discussões relativas à ordem do dia da Assembleia só 

poderão ser realizados por conferência telefônica, por meio de participação na Assembleia. 

 

 

mailto:me.freire@brltrust.com.br
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Aproveitamos para disponibilizar os dados de conexão remota: 

 

 
 

 

Dados da Reunião: 
 

Entrar na reunião Zoom 
https://brltrust-br.zoom.us/j/95401408197?pwd=Ykp0TXhzSjlZdEN3UWN3cmY1ajdzZz09 

 

ID da reunião: 954 0140 8197 
Senha de acesso: 945926 

Localizar seu número local: https://brltrust-br.zoom.us/u/aGFm6cG4U 
 

 
São Paulo, 14 de julho de 2021. 

 

 
 

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição para prestar os esclarecimentos que V. 

Sas. entenderem necessários e renovamos nossos votos de estima e consideração. 

 

 
 

 
 

 

 

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA. 

na qualidade de administrador do D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 

MULTIESTRATÉGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 01 – Currículo da candidata para compor o quadro de membros do 

Comitê de Investimento do Fundo - Débora Ferreira Figueiredo 

 

 

Contact 

debora@folksnetnografica.co m.br 

www.linkedin.com/in/ deborafigueiredo (LinkedIn) 

  

Débora Ferreira Figueiredo 

Sócia Diretora da Folks Netnográfica, Acionista e Membro do Conselho de 

Administração da Cruzeiro do Sul Educacional São Paulo 

 

Summary 

A Folks transforma dados públicos disponíveis na internet em conhecimento útil 
para as organizações. Foi a primeira empresa a aplicar Netnografia no Brasil, 

em 2010. Ao longo dos anos, incorporou outros métodos para análise 
quantitativa, lastreados em Data Science. A partir de uma abordagem de fusão 
holística de metodologias, a Folks desenvolveu métodos próprios de análise de 

dados. Nossos serviços se aplicam à solução de 

problemas de negócio e marketing, para a investigação de temáticas 
socioculturais, tendências e modelagens. 

 

Abaixo, seguem depoimentos de alguns clientes da Folks Netnográfica. 

 

BANCO DO BRASIL 

 

"O estudo netnográfico desenvolvido pela Folks para o Banco do Brasil trouxe 
informações importantes sobre o comportamento do consumidor financeiro nas 

redes sociais e, também, insights 



 
 

 

valiosos referentes às mudanças que estão ocorrendo na forma de empresas e 
clientes se relacionarem.” 

 

Élcio Gomes Rocha Gerente Executivo 

Diretoria de Estratégia e Organização Banco do Brasil 

 

BRADESCO SEGUROS 

 

“O estudo de Netnografia desenvolvido pela Folks foi além das expectativas. 
Profissionalismo e análise competente refletem bem a realidade do trabalho 

realizado pela empresa .” 

  

Maryse D'Alessandro Cunha Superintendente de Análise de Mercado Diretoria 

de Marketing Bradesco Seguros 

 

JOHNSON & JOHNSON 

 

“Surpreendente” “Eye opening” 

“Deram nome a todos os bois” “Muito esclarecedor” 

“Cairam muitas fichas que estavam pra cair aqui dentro” “Extremamente util” 

 

Contratante Consumer Insight Nathalia Figueiredo 

 

COCA COLA 

 

“A pesquisa netnográfica realizada pela Folks Netnográfica foi super extensa e o 
resultado trouxe insights poderosos sobre o target da marca, revelando o 
potencial das redes sociais para pesquisas de comportamento do consumidor. 
Por ser um método onde o próprio pesquisador vai à campo e nele realiza suas 

análises, os exemplos trazidos nos resultados foram especialmente ricos!” 



 
 

 

 

Raquel Scrivano 

Consumer Connections Intelligence Coca Cola 

 

Experience 

 

FOLKS NETNOGRÁFICA 

PARTNER 

March 2010 - Present (11 years 2 months) 

FOLKS NETNOGRÁFICA: A PRIMEIRA EMPRESA NO BRASIL ESPECIALIZADA EM 

NETNOGRAFIA 

  

Em 2010, Robert Kozinets, PhD, fundador da Netnografica Inc, no Canadá, 
Débora Figueiredo, PhD, Bernardo Lorenzo Fernandez e Luiz Felipe Barros 
fundaram juntos a Folks Netnográfica no Brasil, a primeira empresa do país 

especializada em Netnografia, ou antropologia online. 

 

A Netnografia, Inter(NET)work + ETNOGRAFIA, é uma evolução da etnografia, 
metodologia de pesquisa usada há mais de um século por antropólogos no 
estudo de etnias, construída para incluir o universo das mídias sociais. Como 

método científico válido e reconhecido 

internacionalmente, foi desenvolvido e proposto no final dos anos 90 por Robert 
Kozinets, PhD, professor, e antropólogo canadense, considerado hoje a maior 
autoridade mundial no assunto. 

 

Na expressão de Kozinets, "a Folks Netnográfica vai colocar os conhecimentos 
da antropologia, com todo o potencial desta ciência para ler e decifrar códigos 

culturais, a serviço de marcas, produtos e empresas. 

Um método que permite pesquisar as mídias sociais para gerar inovação às 

companhias. O método preconiza que os estudos sejam feitos a partir da 

imersão do pesquisador no universo dos pesquisados, em busca de análises 
qualitativas mais profundas e com isenção". 



 
 

 

As mídias sociais são ricas fontes de informação sobre os consumidores 
contemporâneos e seus comportamentos, pois os agrupam por afinidade, tema 
ou estilo, de forma natural e espontânea. Estudados corretamente, estes 
agrupamentos permitem identificar tendências e oportunidades na criação e 
aperfeiçoamento de produtos, serviços, e estratégias de marketing e 

comunicação. 

 

Cruzeiro do Sul Educacional S/A Membro do Conselho de Administração January 

2016 - Present (5 years 4 months) 

 

Lew'Lara\TBWA 

ACCOUNT PLANNING MANAGER 

May 2008 - August 2009 (1 year 4 months) 

 

TAIFF 

MARKETING MANAGER 

August 2005 - May 2008 (2 years 10 months) 

 

JOHNSON & JOHNSON 

Trainee 

January 1995 - December 1996 (2 years) 

 

Education 

 

Harvard University 

Extension Program, Digital Marketing Strategy · (2018 - 2018) 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

PHD, ANTROPOLOGY · (2000 - 2003) 



 
 

 

 

Northwestern University - Kellogg School of Management 

DOCTORAL VISITING PROFESSOR, ANTROPOLOGY · (2002 - 2002) 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Master of Business Administration (MBA), MARKETING · (1998 - 2000) 

 

Harvard University 

GRADUATE DEGREE, MANAGEMENT AND ADMINISTRATION, MARKETING · 

(1997 - 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO 02 – Proposta de Composição do Comitê de Investimentos do Fundo 

 

(a) Fábio Ferreira Figueiredo; 
 

(b)  Débora Ferreira Figueiredo. 
 

 

A qualificação dos membros acima elencados se encontram em documentos arquivados na sede do 
Administrador e à disposição para consulta.  
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À 

BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.  

Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi, São Paulo – SP - CEP 01451-011 
 

Ref.: Manifestação de Voto - Assembleia Geral de Cotistas do D2HFP FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, convocada para o dia 27 de 

julho de 2021 

 
Prezados Senhores, 

 
Fazemos referência ao Edital de Convocação datado de 14 de julho de 2021 (“Edital”), enviado 

aos quotistas do D2HFP FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES 
MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 14.401.035/0001-47 (“Fundo”), para 

manifestar de forma irrevogável e irretratável, o voto do presente cotista para todos os fins de 

direito, na forma abaixo: 
 

 

ORDEM DO DIA: 

(i) alteração da composição dos membros do comitê de investimento do Fundo (“Comitê 
de Investimento”), por meio da substituição do Sr. Hermes Ferreira Figueiredo e a eleição da 

Srª. Débora Ferreira Figueiredo para o cargo de membro do Comitê de Investimento; (anexo o 

currículo da Sra. Débora Ferreira Figueiredo  para referência); 
 

 

VOTO: 

Item (i) da Ordem do Dia:  
(  ) SIM, aprovo sem ressalvas ou restrições. 

(  ) NÃO APROVO. 
(  ) ABSTENÇÃO DE VOTO. 

 
 
 

ORDEM DO DIA: 

(ii) caso o item (i) seja aprovado, deliberar sobre a ratificação da atual composição do 

Comitê de Investimento do Fundo; (anexo o quadro dos membros  para referência); 
 

VOTO: 
Item (i) da Ordem do Dia:  

(  ) SIM, aprovo sem ressalvas ou restrições. 

(  ) NÃO APROVO. 
(  ) ABSTENÇÃO DE VOTO. 

 

Nome/Razão Social do Cotista: 
 

 

Telefone: 
 

Endereço: 
 

 

Bairro: 
 

CEP: 
 

Cidade/UF: 
 

Nacionalidade: 

 

 
 

Data de 

Nascimento: 

Estado Civil: Profissão: 

 

Cédula de Identidade: 

 
 

Órgão 

Emissor 

CPF/CNPJ: 

 

E-mail: 
 

Representantes Legais/Procurador (se for o caso, anexar 
instrumento de mandato): 

Telefone: 
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Cédula de Identidade: 

 
 

Órgão 

Emissor: 
 

CPF: 

 

O cotista do Fundo, acima identificado, 
reconhece, declara e afirma, de forma 

irrevogável e irretratável, para todos os 

fins de direito, que manifesta sua vontade 
com relação à Assembleia Geral de Cotistas 

convocada para o dia 27 de julho de 
2021, nos termos desta Manifestação de 

Voto e na proporção de cotas do Fundo 

detidas pelo referido cotista. 

Local e Data: 
 

________________________________________ 

 
 

 
________________________________________ 

Cotista ou seu representante legal 

 

 


