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ANEXO 14-II 

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 

 

(informações prestadas com base nas posições de 31 de dezembro) 

 

CONSULTOR DE VALORES MOBILIÁRIOS – PESSOA JURÍDICA 

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário:  

1.1. Declaração do diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e do 

diretor responsável e pela implementação e cumprimento de regras e procedimentos internos e das 

normas estabelecidas por esta Instrução, atestando que:  

a. reviram o formulário de atividades 

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 

Declaro, para fins legais, que esse formulário reflete, de forma correta, as informações da NEWCO 

CAPITAL CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, revisado pelo diretor de normas e 

compliance, Natan Epstein, no dia 20 de dezembro de 2018. 

2. Histórico da empresa 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa: 

A empresa foi constituída em setembro de 2018, com objetivo de realizar consultoria de valores 

mobiliários. Os sócios responsáveis pela empresa são Natan Epstein, Gabriela Miranda Hannun e Paula 

Nogueira Andrade Cunha. Desses, Natan Epstein e Gabriela Miranda Hannun são consultores de valores 

mobiliários devidamente registrados na CVM. 

2.2. Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha passado a empresa nos últimos 5 (cinco) 

anos, incluindo: 

a. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e 

aquisições de controle societário 

NA 

b. escopo das atividades 
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NA 

c. recursos humanos e computacionais 

Em setembro de 2018 adquirimos um sistema para consolidação das carteiras locais, da 

SmartBrain. Este sistema será utilizado para consolidar as posições dos clientes no Brasil, gerando 

relatórios que mostram o desempenho das carteiras bem como relatórios de suporte ao 

gerenciamento de risco. Também utilizaremos este sistema para cálculo de taxa de administração e 

performance, e outros relatórios gerenciais. Desde o início da empresa contamos com o sistema AE 

Broadcast e Morningstar. 

d. regras, procedimentos e controles internos  

A Área de Riscos e Compliance realiza a estruturação dos processos e as formalizações das regras, 

políticas, procedimentos e controles internos, através de Manuais, Políticas e Normas Internas. 

3. Recursos humanos1  

3.1. Descrever os recursos humanos da empresa, fornecendo as seguintes informações:  

a. número de sócios: 3 

b. número de empregados: 1 

c. número de terceirizados: 1  

d. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como consultor de valores mobiliários 

e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa 

Natan Epstein, Gabriela Miranda Hannun 

4. Auditores 

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: 

a. nome empresarial: NA 

b. data de contratação dos serviços: NA 

                                                 
1 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na consultoria de valores mobiliários, caso exerça outras 

atividades. 
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c. descrição dos serviços contratados: NA 

5. Resiliência financeira 

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste se a receita em decorrência da atividade de 

consultoria de valores mobiliários é suficiente para cobrir os custos e os investimentos da empresa com 

tal atividade: 

NA. A empresa ainda é pré-operacional, porém a prestação de serviços deverá ser a principal fonte de 

receita. 

6. Escopo das atividades 

6.1. Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, indicando, no mínimo: 

a. tipos e características dos serviços prestados: 

A empresa prestará serviço de consultoria e advisory para clientes com patrimônio acima de R$ 

3.000.000, atuando junto ao cliente na seleção de ativos e monitoramento de performance. 

b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria 

O foco da consultoria será em ativos chamados “líquidos”, como fundos, ações e títulos de dívida. Não 

temos, nem planejamos ter, uma concentração relevante em fundos ilíquidos.   

c. características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados 

O processo de KYC é feito no momento do contato com o cliente, no qual avaliamos a capacidade e 

habilidade dele de assumir riscos, bem como possíveis conflitos possas existir da atividade dele. 

Como a empresa ainda é pré-operacional, não há exemplos a serem dados. Vale reforçar, entretanto, que 

os sócios da empresa possuem uma experiencia combinada de mais de uma década no mercado, 

passando inclusive pela montagem de documentos dessa natureza. 

6.2. Descrever resumidamente as atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de consultoria 

de valores mobiliários, destacando: 

a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; e 

NA 
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b. informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas 

e sob controle comum ao consultor e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais 

atividades. 

NA 

6.3.  Descrever o perfil dos clientes da empresa, fornecendo as seguintes informações: 

a. número de clientes (total e dividido entre investidores profissionais, qualificados e não 

qualificados, conforme regulamentação específica). 

A empresa não possui, no momento, com contrato assinado. Temos, entretanto, conversas com 

quatro famílias que demonstraram interesse em avançar uma vez que a empresa seja devidamente 

registrada. 

b. número de clientes, dividido por: 

i. pessoas naturais 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) 

iii. instituições financeiras 

iv. entidades abertas de previdência complementar 

v. entidades fechadas de previdência complementar 

vi.  regimes próprios de previdência social 

vii.  seguradoras 

viii.  sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil 

ix.  clubes de investimento 

x. fundos de investimento 

xi. investidores não residentes 

xii. outros (especificar) 
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6.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

7. Grupo econômico 

7.1.      Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando: 

a. controladores diretos e indiretos 

A empresa é detida por três sócios: 

Natan Epstein, 25% 

Gabriela Miranda Hannun, 25%  e; 

 Paula Nogueira Andrade Cunha, 50%. 

Não temos controlador indireto. 

 

b. controladas e coligadas 

NA 

c. participações da empresa em sociedades do grupo  

NA 

d. participações de sociedades do grupo na empresa  

NA 

e. sociedades sob controle comum 

NA 

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. 

8. Estrutura operacional e administrativa 

8.1.  Descrever a estrutura administrativa da empresa, conforme estabelecido no seu contrato ou estatuto 

social e regimento interno, identificando: 
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a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico 

Departamento de Gestão de Portfolio: Conta com um consultor responsável (Gabriela Hannun), um 

terceirizado. A atribuição dele é definir o plano de investimentos para cada cliente, implementação 

deste plano com definições dos portfolios estratégicos e mudanças táticas ao longo do tempo. Junto 

com Gabriela atuará Enrico Angerami, que será responsável por dar suporte à tomada de decisão.  

 Departamento de Gestão de Risco & Compliance: Composto por Natan Epstein, cuja atribuição é 

a elaboração e seguimento de políticas e controles, além da identificação e controle de riscos. Além 

de Natan Epstein, Carlos Almeida foi contratado, recentemente, para auxiliar no trabalho, 

monitorando os portfolios existentes e reportando qualquer atividade que possa estar em 

desconformidade com o plano de investimento de cada cliente. 
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b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a 

forma como são registradas suas decisões 

Semanalmente (segunda-feira, às 9hs) existe um comitê composto pelos sócios ou seus 

representantes (de cada área) na qual são discutidas a alocação dos clientes bem como o cenário 

político e econômico para o futuro. Durante a reunião estabelece-se as diretrizes de investimento 

para os próximos dias ou semanas. As decisões são registradas em documentos de Word, 

convertidos em PDF; Durante esse comitê é analisada a carteira de cada cliente, bem como 

modificações a serem propostas. É usado o sistema fornecido pela Smart Brain para esse controle. 

No sistema é possível acompanhar a carteira de cada cliente (seja por classe de ativo, seja por ativo 

individual), conforme visto abaixo. 

 

Comitê de compliance: a reunião ocorre quinzenalmente, e é o fórum usado para analisar as 

informações fornecidas por novos clientes (KYC e suitability) bem como a aderência dos portfolios 

já existentes. Nessa reunião Gabriela Hannun reporta a Natan Epstein sobre cada modificação 

existente no portfólio de cada cliente. As decisões são registradas em documentos de Word, 

convertidos em PDF; 

Para esse comitê também é usado um relatório fornecido pelo Smart Brain, no qual é possível 

acompanhar a adequação ao formulário de suitability. O Sistema (que é contratado pela 

consultoria) possui uma função de visualização exclusiva para essa área, sendo possível verificar a 

adequação de cada portfolio ao risco desejado por cada cliente.  
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c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais 

Conforme estabelecido no Contrato Social é responsabilidade dos Diretores a direção dos negócios 

sociais e prática dos atos necessários ao funcionamento regular da empresa, entretanto, as decisões 

mais relevantes, que tragam impacto para os negócios e para a saúde financeira da empresa são 

tomadas por dois ou mais diretores conjuntamente 

8.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma da estrutura administrativa da empresa, desde que 

compatível com as informações apresentadas no item 8.1. 

8.3. Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos III e IV do art. 4º, indicar, 

em forma de tabela: 

a. nome: Natan Epstein 

b. idade: 33 anos 

c. profissão: administrador 

d. CPF ou número do passaporte: 013.007.640-66 

e. cargo ocupado: Diretor de controles internos, Risco e procedimentos. 

f. data da posse: 04 de setembro de 2018 

g. prazo do mandato: indeterminado 

h. outros cargos ou funções exercidas na empresa: NA 

 

i. nome Gabriela Hannun 

j. idade: 37 anos 

k. profissão: administradora 

l. CPF ou número do passaporte: 220822738-73 

m. cargo ocupado: diretora de investimentos 
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n. data da posse: 04 de setembro 

o. prazo do mandato: indeterminado 

p. outros cargos ou funções exercidas na empresa: NA 

 

8.4. Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; 

Gabriela Miranda Hannun é Bacharel em Ciências Econômicas pela PUC-SP e Bacharel em Pedagogia 

na Unip (julho/2017).  

 Realizou Curso em Mercado de Capitais no IBMEC-SP (2005), MBA em Gestão Empresarial na FGV-

SP (2008)  

ii. aprovação em exame de certificação profissional 

Profissional certificada pela CVM como consultora de investimentos. Certificação Anbima 

CPA-20 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

Pátria Investimentos 

 Período: março/2011 a novembro/2013 

Ø Associate  

 Comercialização de fundos de Private Equity e planejamento comercial; 

 Acompanhamento das empresas investidas, posicionadas nos setores de Educação, 

Infraestrutura e Real Estate; 

 

• nome da empresa 

• cargo e funções inerentes ao cargo 

• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

• datas de entrada e saída do cargo 

Informação em anexo. 
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8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e 

controles internos e das normas estabelecidas por esta Instrução fornecer: 

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; 

Natan Epstein, formado em administração de empresas pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul em 2009. 

ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional) 

Aprovado no exame CGA e CPA -20. Consultor de investimentos certificado pela 

CVM. 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

• nome da empresa: Aqua Gestão de Valores Mobiliários. 

• cargo e funções inerentes ao cargo: Socio, responsável pela área de Análise. 

• atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram: Gestão de 

Recursos de Terceiros. 

• datas de entrada e saída do cargo: 15 de agosto de 2014 até 30 de março de 2018. 

8.6. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores 

mobiliários, incluindo: 

a. quantidade de profissionais: 

A NewCo possui, hoje, três profissionais que atuam no dia a dia da empresa, além de um estagiário 

que fornece suporte às operações.  

b. percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM 

Os dois sócios diretores da empresa possuem registro na CVM: Natan Epstein e Gabriela Hannun. 
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c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: 

Gabriela Hannun é diretora da área de recomendação de investimentos e Natan Epstein é 

responsável pela área de risco e compliance. 

d.  os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 

8.7. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a verificação do permanente atendimento às 

normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade e para a fiscalização dos serviços prestados pelos 

terceiros contratados, incluindo: 

a. quantidade de profissionais: 

a empresa possui três profissionais no dia-a-dia. 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

A socia Gabriela Hannun controla a recomendação de investimentos enquanto que o socio Natan 

Epstein controla as áreas de compliance e risco. 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos 

Os sistemas utilizados são: Bloomberg, Broadcast e SmartAdvisor. Toda decisão de investimentos 

é tomada por um comitê específico. As decisões sobre os percentuais que serão alocados em cada 

classe de ativos são feitas pelo Comitê de Investimentos. Utilizamos relatórios gerados pelo 

sistema SmartAdvisor para adequar os portfólios reais dos clientes aos portfólios modelo definidos 

em comitês. 

d. a forma como a empresa garante a independência do trabalho executado pelo setor 

Essa área, conforme dito acima, é de controle exclusivo de Natan Epstein. Existe planos de 

aumentarmos a área conforme a empresa cresça.  

8.8.  Outras informações que a empresa julgue relevantes 

9. Remuneração da empresa 
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9.1. Em relação a cada tipo de serviço prestado, conforme descrito no item 6.1.a, indicar as principais 

formas de remuneração que prática. 

A empresa pretende trabalhar com um modelo de cobrança de taxa de consultoria, que variará de acordo 

com o perfil e portfolio de cada clientes.  

Além da taxa de consultoria, em casos nos quais o cliente seja um investidor profissional, poderá (não é 

obrigatório) ser cobrada uma taxa de performance.  

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: 

a. taxas com bases fixas 

NA 

b. taxas de performance 

NA 

c. no caso de clientes profissionais, nos termos da regulamentação específica, remunerações, tais 

como rebates e outras formas de remuneração que não sejam diretamente recebidas de seus 

clientes de consultoria e que estejam relacionadas com previsão existente no parágrafo único 

do art. 17  

A NewCo não receberá nenhum tipo de remuneração que não aquela paga pelo cliente. Qualquer 

rebate ou outra forma de remuneração será devolvida ao cliente. 

d. honorários por hora 

NA 

e. outras formas de remuneração 

NA 
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9.3. No caso do recebimento de taxas de performance, explicar a metodologia de cálculo e apuração, 

vinculação a um índice de referência, periodicidade de apuração e pagamento: 

A taxa de performance será medida como um percentual acima do um indicador previamente 

estabelecido (percentual do CDI). O sistema Smart Brain será responsável pelo cálculo da performance e 

retornos. 

9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

Todo rebate obtido será revertido em prol do cliente.  

10. Regras, procedimentos e controles internos 

10.1. Descrever as regras para o tratamento de soft dollar, tais como recebimento de presentes, cursos, 

viagens etc. 

O plano inicial da NewCo prevê que nenhum funcionário deve aceitar presentes cujo valor supere os R$ 

100,00. Caso seja algum tipo de produto/serviço necessário para a continuidade da analise ou trabalho 

que será feito pelo funcionário, esse deve obter aprovação do nosso setor de compliance.  

Soft dólar não é uma política aceita pela empresa. 

10.2. Endereço da página do consultor na rede mundial de computadores na qual podem ser 

encontrados os documentos exigidos pelo art. 13 desta Instrução  

O site da empresa está em construção, sendo fornecido em breve. 

11. Contingências 

11.1. Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam 

sob sigilo, em que a empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, 

indicando: 

a. principais fatos 

NA 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

NA 
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11.2. Descrever os processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais, que não estejam 

sob sigilo, em que o diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários figure no polo passivo e 

que afetem sua reputação profissional, indicando: 

a. principais fatos 

NA 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

NA 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores 

NA 

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 

polo passivo, indicando: 

a. principais fatos 

NA 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

NA 

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 

consultoria de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus negócios ou sua 

reputação profissional, indicando: 

a. principais fatos 

NA 

b. valores, bens ou direitos envolvidos 

NA 
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12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, 

informando sobre: 

a. acusações decorrentes de processos administrativos, bem como punições sofridas, nos últimos  

5 (cinco) anos, em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização da CVM, Banco 

Central do Brasil, Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou da Superintendência 

Nacional de Previdência Complementar – PREVIC, incluindo que não está inabilitado ou 

suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas 

a funcionar pelos citados órgãos 

NA 

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 

NA 

c. impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e 

administrativa 

NA 

d. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado 

organizado 

NA 
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