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ANEXO E À RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 

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 

Nome: Guilhermina Vieira Dantas da 

Silva  

Contato: contato@kansai.net.br  

Cargo: Representante Legal 

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 Resolução, atestando que: 

OK, ANEXO 1 

a. reviram o formulário de atividades OK, ANEXO 1 

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 

OK, ANEXO 1 

2. Histórico da empresa 

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa 

A Kansai Consultores antiga Conexão 

Consultores atuou com Consultoria á 

mais de 12 anos, onde no exercicio de 

2019 há 2022 atuou como Analista de 

Valores Mobiliarios, agora retornando 

as atividades para Consultores de 

Valores Mobiliarios. 
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2.2 Descrever as mudanças relevantes pelas quais tenha 

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

21/06/2017 – Endereço da sede 

alterado; 

05/04/2019 – Alteração do nome 

empresarial, atividade econômica, 

onde passou a ser Analista e alteração 

de endereço; 

20/09/2019 – Mudança de quadro 

societario, retirando a Guitta S.A e 

Mauricio Medeiros e admitindo a Sra. 

Guilhermina Vieira Dantas da Silva e 

alterações de CNAES (inclusão). 

11/12/2020 – Alterações de clausulas 

contratuais/estruturais; 

28/06/2022 – atividade econômica, 

onde passou a ser Consultores e 

inclusão da Diretora Marisa Aparecida 

Noelli. 

a. os principais eventos societários, tais como 

incorporações, fusões, cisões, alienações e  aquisições de 

controle societário 

Não há 

b. escopo das atividades 
Consultoria de Valores Mobiliarios, em 

especial aqueles oriundos dos RPPS 

c. recursos humanos e computacionais A equipe possui mestres, doutores e 

especialistas em diversos segmentos. 

Alguns atuando de forma direta pela 

CLT – Consolidação de Leis do 

Trabalho, e outros contratados e/ ou 

em fase de contratação na forma de 

serviços terceirizados, tanto na forma 
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de pessoas como em sistemas de 

informações e operacionais. 

d. regras, procedimentos e controles internos Conforme códigos divulgados na 
pagina da internet. 

 

3. Recursos humanos 

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

a. número de sócios 1.  Guilhermina Vieira Dantas da Silva 

b. número de empregados TOTAL: 3 

1. Guilhermina Vieira Dantas da Silva 

2. Larissa Simples Caldeira – Back 
Office 

3. Marisa Aparecida Noelli - 
Administrativo 

c. número de terceirizados TOTAL: 3 

1. ComDinheiro - Programação 

2. Nonato Santos Assessoria- 
Contabilidade 

3. Taticon- Tecnologia de Informação 

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 

Guilhermina Vieira Dantas da Silva  

4. Auditores 

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

Não há 

a. nome empresarial Não há 

b. data de contratação dos serviços Não há 

c. descrição dos serviços contratados Não há 

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

a. tipos e características dos serviços prestados Prestação de Consultoria 
marjoritaamentente, mas não 
exclusiva para Regime Proprio de 
Previdencia Social com base na Lei 
Federal 9717/98. 

b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria Fundos de Investimentos  

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

Aqueles inclusos na Resolução CVM nº 
50 e Resolução lavagem de dinheiro 
conforme manuais proprietarios da 
empresa 

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 

A Kansai não desempenha outras 
atividades. 

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. 

Não há 

7. Grupo econômico 

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

a. controladores diretos e indiretos Não há, empresa Unipessoal. 

b. controladas e coligadas Não há, empresa Unipessoal. 

c. participações da empresa em sociedades do 
grupo 

Não há, empresa Unipessoal.  

d. participações de sociedades do grupo na empresa Não há, empresa Unipessoal. 

e. sociedades sob controle comum Não há, empresa Unipessoal. 

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. 
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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: 

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico Diretoria de Complice: Seguir a 
rigorasamente as regras que constam 
na Resolução CVM nº 50/2021,  
Resolução CVM nº 30/2021 e 
legislação especifica do Regime 
Proprio de Previdencia Social - RPPS. 

Diretoria de Departamento Tecnico: 
Atraves de analise de conjuntura 
economica e do Perfil de cada 
investidor, observando a Lei  
prevenção à lavagem de dinheiro, ao 
financiamento do terrorismo e ao 
financiamento da proliferação de 
armas de destruição em massa 
(PLD/FTP) , suitabilyti, face as 
recomendações de 
investimentos/desinvestimentos aos 
clientes.  

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com 

que são realizadas suas reuniões e a forma como são 

registradas suas decisões 

Há 03 membros do Comitê, onde a 

reuniões acontecem mensalmente, 

onde são arquivados em atas. 

c. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e 
poderes individuais 

Diretoria de Complice: Seguir a 
rigorasamente as regras que constam 
na Resolução CVM nº 50/2021,  
Resolução CVM nº 30/2021 e 
legislação especifica do Regime 
Proprio de Previdencia Social - RPPS. 

Diretoria de Departamento Tecnico: 
Atraves de analise de conjuntura 
economica e do Perfil de cada 
investidor, observando a Lei  
prevenção à lavagem de dinheiro, ao 
financiamento do terrorismo e ao 
financiamento da proliferação de 
armas de destruição em massa 
(PLD/FTP) , suitabilyti, face as 
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recomendações de 
investimentos/desinvestimentos aos 
clientes. 

8.2 Caso a empresa deseje, inserir organograma da 

estrutura administrativa da empresa, desde que compatível 

com as informações apresentadas no item 8.1. 

Não há 

8.3 Em relação a cada um dos diretores responsáveis de que tratam os incisos II e III do art. 

4º, indicar, em forma de tabela: 

a. nome Guilhermina Vieira Dantas da Silva 

b. idade 70 anos 

c. profissão Consultor de Valores Mobiliarios  

d. CPF ou número do passaporte 852.298.658-49 

e. cargo ocupado Consultor de Valores Mobiliarios  

f. data da posse 09/06/2022 

g. prazo do mandato Indeterminado 

h. outros cargos ou funções exercidos na empresa Não há 

a. nome Marisa Aparecida Noelli 

b. idade 69 anos 

c. profissão BackOffice de Analise de Carteiras de 
Investimentos 

d. CPF ou número do passaporte 222.522.908-20 

e. cargo ocupado Diretora de Controles Internos e 
Compliance 

f. data da posse 09/06/2022 

g. prazo do mandato Indeterminado 
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 atividade principal da empresa na qual 
tais experiências ocorreram 

OK – ANEXO 2 

 datas de entrada e saída do cargo OK – ANEXO 2 

8.5 Em relação ao diretor responsável pela 

implementação e cumprimento de regras, procedimentos e 

controles internos e das normas estabelecidas por esta 

Resolução fornecer: 

OK - ANEXO 3 

a. currículo, contendo as seguintes informações: OK - ANEXO 3 

i. cursos concluídos; OK - ANEXO 3 

ii. aprovação em exame de certificação 
profissional (opcional) 

OK - ANEXO 3 

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

OK - ANEXO 3 

 nome da empresa OK - ANEXO 3 

 cargo e funções inerentes ao cargo OK - ANEXO 3 

 atividade principal da empresa na qual tais 
experiências ocorreram 

OK - ANEXO 3 

h. outros cargos ou funções exercidos na empresa Não há 

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

a. currículo, contendo as seguintes informações: OK – ANEXO 2 

i. cursos concluídos; OK – ANEXO 2 

ii. aprovação em exame de certificação 
profissional 

OK – ANEXO 2 

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

OK – ANEXO 2 

 nome da empresa OK – ANEXO 2 

 cargo e funções inerentes ao cargo OK – ANEXO 2 
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 datas de entrada e saída do cargo OK - ANEXO 3 

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

valores                       mobiliários, incluindo: 

a. quantidade de profissionais  Um profissional   

b. percentual dos profissionais certificados ou 
autorizados como consultores pela CVM 

100% 

c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 
integrantes 

Atraves de analise de conjuntura 
economica e do Perfil de cada 
investidor, observando a Lei  
prevenção à lavagem de dinheiro, ao 
financiamento do terrorismo e ao 
financiamento da proliferação de 
armas de destruição em massa 
(PLD/FTP) , suitabilyti, face as 
recomendações de 
investimentos/desinvestimentos aos 
clientes. 

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

Captação de preços da anbima 
consulta diarias no site da CVM, 
consulta de previsão de juros na 
Anbima, Consulta relatórios focus 

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  Não temos terceiros contratados para 
atendimento direto aos clientes, 
apenas sistemas de informação e de 
consultoria para Diretoria. 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus 
integrantes 

Não há 

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

Não há 

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

Não há 

8.8 Outras informações que a empresa julgue 
relevantes 

 Não há 

http://www.cvm.gov.br/


COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686 

Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000 
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031 

www.cvm.gov.br 

RESOLUÇÃO CVM Nº 19, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

9. Remuneração da empresa 

9.1 Em relação a cada tipo de serviço prestado, 

conforme descrito no item 6.1.a, indicar as principais 

formas de remuneração que pratica. 

Contração por meio da Lei 8.666/93 

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. 

Todos os recebimentos em formato de 

soft dollar, são direcionados para 

prestação de serviço ao cliente 

contratante. 

10.2 Endereço da página do consultor na rede 

mundial de computadores na qual podem ser encontrados 

os documentos exigidos pelo art. 14 desta Resolução 

Kansai.net.br 

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: 

 Não há 

a. principais fatos  Não há 

b. valores, bens ou direitos envolvidos  Não há 

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: 

 Não há 

a. principais fatos  Não há 

b. valores, bens ou direitos envolvidos  Não há 

11.3 Descrever outras contingências relevantes não 
abrangidas pelos itens anteriores 

 Não há 
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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: 

 Não há 

a. principais fatos  Não há 

b. valores, bens ou direitos envolvidos  Não há 

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: 

Não há 

a. principais fatos Não há 

b. valores, bens ou direitos envolvidos Não há 

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

informando sobre: 

12.1 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 ou 

por entidades equivalentes em seu país de domicílio 

OK - ANEXO 4 
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12.2 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 

OK - ANEXO 4 

12.3 impedimentos de administrar seus bens ou 

deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa 
OK - ANEXO 4 

12.4 inclusão em relação de comitentes inadimplentes 

de entidade administradora de mercado organizado 
OK - ANEXO 4 
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Currículo – Anexo 2 

 

Guilhermina Vieira Dantas da Silva 
Casada, brasileira, 71 anos 
Habilitação categoria A/B 
Tel / Cel: (13) 99625-0808 
E-mail: contato@kansai.net.br 
 
FORMAÇÃO 
 
Ensino Médio Completo 
Bacharel em Pedagogia – FMU São Paulo 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Kansai Analista de Valores Mobiliários LTDA. 
Cargo: Representante Legal 
Período: 2008-2022 
Funções desempenhadas: Administração e gestão da empresa de forma geral. 

 
 
 
 

 

 



 

Currículo – Anexo 3 

 

Marisa Aparecida Noelli 
Divorsiada, brasileira, 69 anos 
Habilitação categoria B 
Tel / Cel: (11) 94193-0227 
E-mail: backoffice@kansai.net.br 
 
FORMAÇÃO 
 
Ensino Médio Completo 
 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Kansai Analista de Valores Mobiliários LTDA. 
Cargo: BackOffice de Analise de Carteiras de Investimentos 
Período: 2013-2022 
Funções desempenhadas: É responsável por manter a eficácia operacional, gerar relatórios 
confiáveis sobre o desempenho e garantir a conformidade. 

 
 
 
 

 

 




