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1 IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS RESPONSÁVEIS PELO CONTEÚDO DO 

FORMULÁRIO. 

 

1.1 Declaração do diretor responsável 

 

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) Revizaram o formulário de atividades diretor responsável pelo conteúdo do 
formulário:  Edson Jacintho da Silva. 

Declaração quanto ao conteúdo do Formulário de referência e à veracidade das 
informações anexa a este Formulário. 

 
2 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

2.1 Breve histórico sobre a constituição da empresa 

Agenda Assessoria é uma empresa moderna que desde 1994 faz parte do 

desenvolvimento desse cenário previdenciário que abrange toda a gestão pública, 

inclusive considerada hoje uma referência nacional em  produtos e serviços para 

RPPS. 

Uma empresa genuinamente mato-grossense e nacionalmente reconhecida por 

sua expertise em estruturação de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). 

A frente do seu tempo, a Agenda Assessoria é referência em desenvolvimento de 

soluções tecnológicas modernas e seguras em gestão previdenciária, dando toda 

capacidade administrativa e financeira para os gestores públicos gerirem 

previdência de forma prática, ágil, transparente e principalmente sustentável. 

 

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: Aumento do capital social; 

b. Escopo das atividades: Prestação de serviços: Assessoria administrativa, 

jurídica e econômica, locação de sistema de gestão previdenciária; 

c. Recursos humanos e computacionais: Aumento do número de colaboradores 

e recursos computacionais proporcionais a este      aumento; 

d. Regras, procedimentos e controles internos: Sistema de Gestão da Qualidade 

certificada na ISO 9001:2015. 

 
3 RECURSOS HUMANOS 
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a. Número de sócios: Seis sócios; 

b. Número de empregados: 334 (trezentos e trinta e quatro); 

c. Número de terceirizados: Zero; 

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: Edson Jacintho da Silva – Diretor responsável pela 
atividade de consultoria de valores mobiliários. 
 
 

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

Não há. 

a. Nome empresarial: N/A; 

b. Data de contratação dos serviços: N/A; 
c. Descrição dos serviços contratados: N/A. 

 
 
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: 

A assessoria econômica é parte integrante do serviço de gestão do fundo 

previdenciário oferecido pela empresa aos Regimes Próprios de Previdência,  

desta forma os valores são indivisíveis. Contudo, a empresa se mantém com 

plena saúde financeira, conforme resta demonstrado por seu balanço anual 

em anexo. 

 

6. ESCOPO DAS ATIVIDADES 

 

6.1 Descrever detalhadamente as atividades desenvolvidas pela empresa, 

indicando, no  mínimo: 

a) Tipos e características dos serviços prestados: 

Quanto aos serviços que dizem respeito às atividades ligadas à Consultoria de 

Valores Mobiliários: 

 Análise da carteira de investimentos dos Regimes Próprios de Previdência 
Social; 

  Sugestão de investimentos; 

  Análise de fundos de investimentos a fim de identificar a compatibilidade 
com os objetivos do RPPS’s; 

 Relatório de cenário macroeconômico e perspectivas;  
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 Elaboração da Política Anual de Investimentos para os Regimes Próprios 
de Previdência Social. 

 

b) Tipos de valores mobiliários objeto de consultoria: 

 

Fundos de investimentos e demais produtos de investimentos previstos na 

Resolução 3.922 do Conselho Monetário Nacional e suas alterações. 

 

c) Características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados:  

 

Considerando que os clientes são os RPPS’s, o perfil e objetivos são avaliados 

de acordo com o que é estabelecido na Resolução 3.922 do Conselho 

Monetário Nacional e suas alterações, podendo os Regimes Próprios definirem 

seus limites de aplicações na Política Anual de Investimentos dentro da 

margem permitida pela resolução. 

6.2. Descrever resumidamente as atividades 
 
Descrever resumidamente a atividades desenvolvidas pela empresa que não 

sejam de consultoria de valores mobiliários, destacando: 

 

a) Os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades: Não há; 

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: N/A. 

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); 

b) Número de clientes, dividido por: 

 Pessoas naturais 0 (nenhum); 

 Pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais); 

 Instituições financeiras 0 (nenhum); 

 Entidades abertas de previdência complementar 0 (nenhum); 

 Entidades fechadas de previdência complementar 0 (nenhum); 

 Regimes próprios de previdência social: total de clientes 64 (sessenta e 

quatro); 

 seguradoras 0 (nenhum); 

 sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil 0 (nenhum); 

 Clubes de investimento 0 (nenhum); 
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 Fundos de investimento 0 (nenhum); 

 Investidores não residentes 0 (nenhum); 

 Outros (especificar) 0 (nenhum). 

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 Controlador direto: Edson Jacintho da Silva; 

b) Controladas e coligadas; 

c) Participações da empresa em sociedades do grupo; 

d) Participações de sociedades do grupo na empresa; 

e) Sociedades sob controle comum. 

7.2. Caso a empresa deseje, inserir organograma do grupo econômico em que se 

insere aempresa, 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 ouestatuto social e regimento interno, identificando:  

a) Atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico N/A; 

b) Em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são 

realizadas suasreuniões e a forma como são registradas suas decisões N/A; 

c) Em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais; 

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

empresa, desde quecompatível com as informações apresentadas no item 8.1: N/A. 

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 Edson Jacintho da Silva; 

b) Idade 59; 

c) Profissão Economista; 

d) CPF ou número do passaporte 270.339.291-53; 

e) Cargo ocupado Diretor; 

f) Data da posse Não se aplica; 

g) Prazo do mandato Não se aplica; 
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h) Outros cargos ou funções exercidos na empresa; 

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

fornecer: 

a) Currículo, contendo as seguintes informações: Em anexo a este documento.  

• Cursos concluídos; 

• Aprovação em exame de certificação profissional. 

b) principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:  

• 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. 

8.5. Em relação ao diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, 

procedimentos econtroles internos e das normas estabelecidas por esta Instrução 

fornecer:  

a) Currículo, contendo as seguintes informações:  

• Cursos concluídos;  

• Aprovação em exame de certificação profissional (opcional)  

• Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, 

indicando:  

• 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 

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

de valoresmobiliários, incluindo:  

a) Quantidade de profissionais 1 (um);  

b) Percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na 

cvm: 100%; 

c) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: assessoria 

econômica com emissão de pareceres acerca de investimentos para os 

clientes: análise da carteira, sugestão de investimentos, carta econômica com 

descrição dos cenários e perspectivas. Elaboração da Política Anual de 

Investimentos para os Regimes Próprios de Previdência Social;  
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d) Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos:  Os 

sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: é utilizado 

o sistema SISPREVWEB, desenvolvido pela empresa Agenda Assessoria. As 

rotinas compreendem a consulta a fontes de jornais e mídias especializada; 

verificação em sistemas de tecnologia de informação de enquadramento de 

carteiras; troca de informações e dados com clientes; análise de 

regulamentos e carteiras de fundos de investimento, mediante solicitação de 

clientes; elaboração e conferência de relatórios periódicos ou quando 

solicitados. 

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: 2; 

b) Natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes: edição e 

revisão de normas e políticas internas; consulta de informações, 

cadastramento e atualização cadastral de clientes e prestadores de serviços; 

análise de rotinas contratuais; consultas para verificação de eventuais edições 

de normas ou decisões que impactem na atuação da empresa; coordenação 

de serviços contratados junto a prestadores externos; 

c) Os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos: 

Ferramentas de busca na rede mundial de computadores; planilhas e 

formulários cadastrais elaborados internamente; cadastramento de clientes e 

prestadores de serviços; exames relativos à verificação de perfil de 

investidores; acesso a páginas de órgãos e entidades reguladores e 

autorreguladores; exames para verificação do cumprimento de regras internas 

e externas, inclusive incidentes sobre a atividade de clientes da empresa; 

verificação de rotinas e procedimentos de natureza contratual; 

d) A forma como a empresa garante a independência do trabalho executado 

pelo setor: As atividades do setor são coordenadas por Sócio-Diretor, 

gerentes e sub-gerentes sendo-lhe atribuída total independência aos demais 

colaboradores para o exercício de suas funções, assegurando-se, ainda, que 

suas manifestações sejam formalmente consignadas em atas de reunião ou 

comunicações internas próprias. 

8.8. Outras informações que a empresa julgue relevantes 

 
9. REMUNERAÇÃO DA EMPRESA 
 
9.1. Em relação a cada tipo de serviço prestado, 

conforme descrito no item 6.1.a, indicar as principaisformas de remuneração que 

pratica. R. Valores fixos pelo assessoramente mensal 
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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. 100%; 

b) Taxas de performance. Não se aplica; 

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. Não se 

aplica; 

d) Honorários por hora. Não se aplica; 

e) Outras formas de remuneração. Não se aplica. 

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: N/A 

 

9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes. 
 
 
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. Não há.  

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

podem serencontrados os documentos exigidos pelo art. 13 desta Instrução  

 

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 processos judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais em que a 

empresa figure no polo passivo 

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 processos 
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judiciais, procedimentos administrativos ou arbitrais em que a o Diretor responsável 

pela consultoria de valores mobiliários figure no polo passivo. 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens 

anteriores: Não há outras contingências. 

11.4. Descrever condenações judiciais, administrativas ou arbitrais, transitadas em 

julgado, prolatadas nos últimos 05 (cinco) anos em processos que não estejam sob 

sigilo, em que a empresa tenha figurado no pólo passivo, indicando: 

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: 

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: 

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 -  Não houve. 

 

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 Não 

há. 

c) Impedimentos de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão 

judicial eadministrativa Não há. 
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d) Inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora 

de mercadoorganizado Não há. 

 

 

 

 


