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ANEXO 14-II 

Instrução CVM 592 de 17/11/2017 

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 
 

Passer Consultoria de Investimentos Ltda 
CNPJ: 37.258.078/0001-10 

 
Informações prestadas com data-base: 30 de outubro de 2020 

 

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:  

1. reviram o formulário de atividades 

2. 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 

Eu, MÁRCIO WOLTER FILHO, na qualidade de Diretor responsável pela atividade de 
consultoria de valores mobiliários e Suitability declaro que revi o formulário de atividades, e, que 
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. 

 

Eu, MARIA EDUARDA SARAIVA, na qualidade de Diretora responsável pela atividade de 
Compliance e Prevenção a Lavagem de Dinheiro, declaro que revi o formulário de atividades, e, 
que 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. 

Florianópolis, 03 de novembro de 2020 

 

      _________________________                                         _________________________ 

          Márcio Wolter Filho                                                         Maria Eduarda Saraiva 

                    Diretor                                                                                   Diretora 
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2. Histórico da empresa 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa 

Durante o ano de 2019 os dois sócios, Márcio e Lorenzo começaram a pensar na estruturação de 
uma consultoria de investimentos que atuasse de forma 100% alinhada aos clientes de forma mais 
automatizada e escalável. 

Em 2020 após conversas com algumas instituições financeiras que estavam desenvolvendo modelos 
de negócios voltado para consultores de investimentos, obteve-se a certeza que era a hora certa de 
criar um novo negócio e ampliar o escopo dos serviços de Planejamento Financeiro que hoje são 
desenvolvidos pelos sócios. 

Os serviços de consultoria de investimentos serão 100% desenvolvidos de forma integrada as 
melhores práticas de planejamento financeiro desenvolvidas com base no CFP®. Todos os clientes 
terão um plano de investimentos para sua vida, criado com base nas suas reais necessidades, 
objetivos e capacidade financeira de cada pessoa. 

Nunca trabalharemos com base em remuneração por vendas de produtos, não importa onde esteja 
o melhor investimento, sempre iremos buscar gerar o maior valor possível para o cliente de uma 
forma transparente e independente. 

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

1. os principais eventos societários, tais como incorporações, fusões, cisões, alienações e 
aquisições de controle societário 

Não ocorreu nenhuma alteração relevante. A empresa foi constituída em: 28/05/2020. 

2. escopo das atividades 

Não ocorreu nenhuma alteração relevante. A empresa foi constituída em: 28/05/2020. 

3. recursos humanos e computacionais 

Não ocorreu nenhuma alteração relevante. A empresa foi constituída em: 28/05/2020. 

4. regras, procedimentos e controles internos  

Não ocorreu nenhuma alteração relevante. A empresa foi constituída em: 28/05/2020. 

3. Recursos humanos 

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

1. número de sócios:  
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2 (dois) sócios. 

2. número de empregados  

Não se aplica. 

3. número de terceirizados 

2 (dois) terceirizados. 

4. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como consultor de valores mobiliários 
e atuam exclusivamente como prepostos, empregados ou sócios da empresa  

Márcio Wolter Filho e Lorenzo Sanfelice Frazzon 

4. Auditores 

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

1. nome empresarial 

N/A 

2. data de contratação dos serviços 

N/A 

3. 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 

Não se aplica. A consultoria de investimentos ainda não está autorizada a desempenhar os serviços 
de consultoria de valores mobiliários. 

6. Escopo das atividades 

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

1. tipos e características dos serviços prestados  
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- Coleta do perfil pessoal e familiar da vida financeira dos clientes, isso é feito com planilhas 
personalizadas e criadas internamente, futuramente será feito com um sistema online. 

- Análise e elaboração de um plano de investimentos com as melhores práticas para o perfil do 
investidor com uso de uma metodologia própria de consultoria. 

- Orientação e auxílio na execução do plano desenvolvido 

- A execução do plano pode incluir a aquisição de produtos financeiros (fundos de investimento, 
títulos de renda fixa, Fundos Imobiliários e Ações). Os produtos recomendados serão das maiores 
e mais sólidas empresas do mercado e classificados de acordo com o equilíbrio entre sua qualidade, 
segurança e preço. Nunca a recomendação de um produto será baseada somente no rendimento 
passado ou aquele que seja mais barato, deve haver a melhor relação entre esses quesitos e assim 
prezaremos a geração de valor ao investidor. 

2. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria 

Títulos de Renda Fixa, Cotas de Fundos de Investimentos, Fundos Imobiliários e Ações. 

3. características do processo de “conheça seu cliente” e suitability praticados 
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Nosso processo de suitability é amplo e detalhado, pois a nossa consultoria de valores mobiliários é 
realizada com base no modelo de planejamento financeiro pessoal proposto pelo Financial 
Planning Standards Board – FPSB, que é a entidade que desenvolveu e promove a certificação 
CFP® ao redor do mundo. Assim, o diagnóstico do perfil do investidor baseia-se em: 

1. seus objetivos e planos de vida em todos os horizontes de tempo; 

2. na avaliação da sua composição patrimonial de forma ampla; 

3. a fase do seu ciclo de vida; 

4. sua gestão financeira e necessidade de liquidez; 

5. o nível de cobertura de riscos de vida, saúde e patrimoniais; 

6. a existência ou não de planejamento sucessório; 

7. questões fiscais da sua vida financeira; 

8. aspectos profissionais; 

9. estilo de vida e comportamentais; 

10. entre outros. 

Desse modo, a própria análise financeira e patrimonial inerente à prestação dos serviços é utilizada 
na verificação de indícios de lavagem de dinheiro. Para dirimir eventuais dúvidas, será utilizado o 
sistema Data Engine da Cedro Tecnologia que é amplamente usado por instituições financeiras. 

Todos os clientes deverão fornecer cópia de RG/CPF e Comprovante de residência atualizado. 
Além disso vamos acompanhar a validação dos cadastros nas Instituições financeiras utilizadas 
pelo cliente, com isso teremos um Double Check da situação do investidor. 

Internamente vamos realizar treinamentos sempre que necessário para atualização das melhores 
práticas de combate a Lavagem de Dinheiro, cursos esses ministrados pela empresa AML – Risco 
Reputacional. 

6.2. Descrever resumidamente as atividades desenvolvidas pela empresa que não sejam de consultoria 
de valores mobiliários, destacando: 
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a. os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades; 

A Passer Consultoria de Investimentos Ltda, tem como atividade descrita em seu contrato social: 
“Consultoria em investimentos financeiros, consultora de valores mobiliários para pessoa física e 
jurídica, assessoria consultoria e assistência operacional para a gestão de negócios prestados a 
empresas e outras organizações, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial e cursos de 
educação profissional de nível básico de duração variável destinadas a qualificar e requalificar os 
trabalhadores.” 

Apesar desta ampla gama descrita de atividades (todas elas alinhadas e não conflitantes com o 
conceito de Consultoria de Valores Mobiliários) a Passer não exerce tais atividades de forma 
recorrente no momento. 

Caso haja o desenvolvimento de tais atividades de forma recorrente, serão cursadas de forma 
segregada da Consultoria de Valores Mobiliários, com a total guarda de sigilo de dados de 
investidores e com todos os cuidados e prevenções necessárias para integridade e continuidade da 
atividade de Consultoria sem impactos por outros negócios aventados pela empresa. 

Mesmo assim, reformulamos os conteúdos de nossas Políticas Internas no que diz respeito a regras 
de segregação e mitigação de conflito de interesse, caso haja o desenvolvimento de 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. 

Passer Planejamento Financeiro e de Investimentos LTDA, não há conflito de interesse nas 
atividades, de Planejamento Financeiro, integradas as atividades de consultoria, e exercidas 
através de Pessoas Jurídicas distintas por questões meramente tributárias. 

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) 

N/A 

A consultoria de investimentos ainda não está autorizada a desempenhar os serviços de consultoria 
de valores mobiliários. 

b. número de clientes, dividido por: 

i. pessoas naturais: 

N/A 
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ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais): 

N/A 

iii. instituições financeiras: 

N/A 

iv. entidades abertas de previdência complementar: 

N/A 

v. entidades fechadas de previdência complementar: 

N/A 

vi.  regimes próprios de previdência social: 

N/A 

vii.  Seguradoras: 

N/A 

viii.  sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil: 

N/A 

ix.  clubes de investimento: 

N/A 

x. fundos de investimento: 

N/A 

xi. investidores não residentes: 

N/A 

xii. outros (especificar): 

N/A 

       6.4      Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes: 

N/A 

7. Grupo econômico 

7.1.      Descrever o grupo econômico em que se insere a empresa, indicando: 
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a. controladores diretos e indiretos 

- Márcio Wolter Filho 

- Lorenzo Sanfelice Frazzon 

b. controladas e coligadas: 

N/A 

c. participações da empresa em sociedades do grupo: 

N/A 

d. participações de sociedades do grupo na empresa: 

N/A 

e. sociedades sob controle comum: 

Passer Planejamento Financeiro e de Investimentos LTDA 

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: 

a. atribuições de cada órgão, comitê e departamento técnico 
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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 
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A PASSER adota uma estrutura de governança em que os Comitês e organismos internos de gestão 
e governança ocupam um papel central na questão de controles internos. 
 
São organismos formais de decisão e controle: 
 

ü A diretoria, com mandato, alçada e frequência definida no Contrato Social da PASSER; 
ü O Comitê de Compliance; e 
ü O Conselho de Ética. 

 
A existência dos organismos acima não impede que, na dinâmica diária dos negócios da empresa e 
de seus clientes, sejam realizadas reuniões técnicas, decisões dos diretores ou discussão e decisões 
sobre temas de interesse da empresa e de seus clientes, de forma dinâmica, sem ritos formais de 
convocação ou registros de atas formais. Estes fóruns dinâmicos não substituem a alçada dos 
organismos formais, nem dispensam sua realização/prática. 
 
- Conselho de Ética 
 
O Conselho de Ética é composto pela diretoria e se reúne sob demanda membros – seu 
funcionamento está detalhado no Código de Ética e Conduta Profissional da PASSER. 
 
- Comitê de Compliance 

 
A estrutura de gerenciamento de Compliance e Controles Internos é suportada pelas atividades 
diárias da área e pelo Comitê. 
 
O Comitê de Compliance tem como responsabilidade principal monitorar o cumprimento das 
normas, e demais regras e atribuições estabelecidas na Política de Compliance e das políticas 
internas. 
 
Neste Comitê, a título de exemplo, são tratados: 
 

ü Erros e falhas operacionais, seu registro e tratamento/mitigação; 
ü Violações de regras internas, prevenção de novas situações futuras e procedimentos; 
ü Apresentar o resultado de mapeamento e acompanhamento de controles internos; 
ü Aprovar novos relacionamentos com contrapartes na consultoria de valores mobiliários, 

bem como a prestação de novos produtos e serviços pela PASSER; 
ü Identificar, administrar e, se necessário, levar o tema para análise do Conselho de Ética, no 

caso de eventuais conflitos de interesses que possam afetar a imparcialidade dos Integrantes 
da PASSER, especialmente os que desempenham funções ligadas à consultoria de valores 
mobiliários; 

ü Controle do atendimento a obrigações relativas à certificação de Integrantes; 
ü Aprovação de revisões e mudanças de políticas internas; 
ü Aprovação de mudanças internas em função de ajustes regulatórios; 
ü Demais temas tratados nesta Política. 

 
Periodicidade: Trimestral. 
 
Participantes: Diretores, Diretora de Compliance e ao menos um integrante da equipe de 
consultoria com alçada de decisão. 
 
Convidados: demais Integrantes, porém, na qualidade de convidados, sem direito a voto. 
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Quórum mínimo: necessária a presença de ao menos um Integrante da equipe de consultoria com 
alçada de decisão e da Diretora de Compliance. 
 
Formalização das decisões: atas do Comitê. 

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

Márcio Wolter Filho (Diretor de Consultoria e Suitability): inclusão e remoção de produtos 
financeiros da lista de recomendações. Decisão de veto ou alteração de recomendação ao cliente 
final feita pelo sistema, parceiros ou prepostos. 

Maria Eduarda Saraiva (Diretora de Compliance e PLD): solicitação de documentos, decisão 
individual na escolha de prestadores de serviços, prepostos e auditorias. 

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: 

 

Nome: Márcio Wolter Filho Maria Eduarda Saraiva 
Idade: 34 anos 23 anos 
Profissão: Administrador Administradora 
CPF ou 
Passaporte: 

049.751.479-63 092.543.049-80 

Cargo 
Ocupado 

Diretor de Consultoria 
de Valores Mobiliários 
e Suitability 

Diretora de 
Compliance e PLD 

Data da Posse Abertura da empresa A definir 
Prazo do 
Mandato 

Até nova votação A definir 
 

8.4. Em relação ao diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários fornecer: 
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a. currículo, contendo as seguintes informações: 

i. cursos concluídos; 

-MBA em Mercado de Capitais, pela INPG Business School, realizado no período de 11/03/2011 à 
23/03/2013 na cidade de Blumenau/SC; 

-Graduação em Administração com Habilitação em Marketing, pelo Centro Universitário 
Leonardo da Vinci, em 19/12/2009, na cidade de Indaial/SC. 

ii. aprovação em exame de certificação profissional 

- CFP® – Certified Financial Planner 

- PQO 

- AAI (apenas aprovação, sem registro de atividade de agente autônomo) 

- CPA-20 

- CPA-10 

- SUSEP 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 
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Passer Planejamento Financeiro Pessoal e Consultor de Valores Mobiliários 
Empresa com foco em consultoria de pessoa física, através de diagnósticos e posterior 
desenvolvimento de plano financeiro, com soluções para as demandas apresentadas em todas ou 
parte das seis áreas relativas ao processo. Como Consultor CVM, atendimento quanto à produtos 
financeiros, auxílio na elaboração de carteira de investimentos, perfil do investidor, entre outras 
atribuições. 
(Set/2020 – Atual) – Sócio/ Diretor de Consultoria 
(Jan/2018 – Set/2020) – Sócio/Diretor Comercial 
 
Par Mais Planejamento Financeiro 
(Set/14 – Set/2017) 
Empresa inovadora que auxilia seus clientes não só a elaborar, mas também a colocar em prática 
o planejamento financeiro pessoal analisando a situação financeira atual de cada um, suas 
expectativas futuras, perfil de risco, momento de vida, objetivos da família, aspectos legais e fiscais, 
cenário econômico e outros fatores que podem impactar as finanças familiares. 
Cargo: Coordenador de Planejamento Financeiro 
Principais responsabilidades: 
-Execução e coordenação de equipe na área de elaboração de planejamentos financeiros familiares. 
Processo de planejamento envolve tudo que impacta nas finanças de uma família, englobando 
questões orçamentárias, patrimoniais (imóveis e investimentos), tributárias, riscos (seguros e 
previdência), jurídicas, sucessórias e elaboração de planos de aposentadoria. 
 
Bradesco S.A. CTVM 
(Jul/12 – Set/14) 
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários com mais de 40 anos de experiência, destacando-se 
dentre as mais atuantes do mercado brasileiro, com significativa participação nos mercados de 
ações e futuros.  
Cargo: Operador da Sala de Ações da Bradesco S.A. CTVM 
Principais responsabilidades: 
-Atuação na intermediação de negócios com clientes PF e PJ, prospecção de clientes, atendimento, 
auxílio na gestão de carteira de investimentos, comercialização de operações estruturadas, ações, 
derivativos, fundos imobiliários, mercado futuro, debêntures, títulos públicos, entre outros. 
-Elaboração e manutenção de planilhas para acompanhamento de operações e demais informações. 
-Análise de perfil do investidor e adequação de produtos de acordo com tal. 

 
Banco Bradesco S.A. 
(Set/10 – Jun/12) 
Cargo: Escriturário/ Caixa/ Gerente Assistente PJ 
Principais responsabilidades: 
-Atendimento e visita a empresas, auxílio direto ao Gerente de Contas, comercialização dos 
produtos destinados a esses clientes, além de operacionalizar e/ou formalizar as vendas e 
organização/confecção de relatórios diversos. 
-Realização diária de saques, depósitos, transferências e registro de todas as operações para 
conferência do saldo das transações 
-Comercialização de produtos e serviços do banco, contatos com clientes, atendimento ao público, 
prestação de informações aos clientes e usuários, conferência de relatórios e documentos. 

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: 
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i. cursos concluídos; 

- Pós-Graduação em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças Corporativas – IPOG – 
conclusão em 12/2020. 

- Administração Empresarial – UDESC – 2016. 

- Administração com ênfase em Marketing – Intercâmbio Universitário - ESPM- 2014. 

- Curso de Controller - SOCIESC – 2016. 

ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional) 

N/A 

iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 
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Passer planejamento financeiro pessoal e consultor de valores mobiliários 
(Set/20 – atual) 
Cargo: diretora de compliance e PLD 
 
SRP Consultoria 
(Mai/19 – Set/20) 
Cargo: consultora autônoma 
Consultora financeira e empresarial para pequenas empresas, atuando na implementação 
de controles financeiros e administrativos operacionais, elaboração de planejamento 
financeiro, mapeamento de processos administrativos, analise de viabilidade de projetos e 
avaliação de empresas. 
 
Par Mais Planejamento Financeiro 
(Abr/18 a Abr/19) 
Cargo: Coordenadora de consultoria 
Coordenar a área de consultoria financeira para famílias e empresas. Supervisionar e organizar as 
tarefas da equipe, auxiliando no treinamento e no desenvolvimento das pessoas. Auxiliar na 
prospecção de novos clientes junto com a equipe comercial. Atender clientes de consultoria 
financeira na área familiar e de empresas, orientando desde o operacional até o nível estratégico. 

 
Burger Break 
(Ago/17 a Dez/17) 
Cargo: Supervisor financeiro 
Responsável pela Gestão da tesouraria da Rede. Programação de pagamentos, conferência dos 
impostos lançados, apuração e processamento dos pagamentos, elaboração do fluxo de caixa, apoio 
a negociação e facilitação a captação de recursos, apuração de custos, atendimento a fornecedores, 
efetuar rotinas de cobrança, conciliação bancária, elaborar orçamento de custos, gestão de contas 
a receber, conciliação de recebimento de cartão de credito e fechamento contábil. 
 
Par Mais Planejamento Financeiro 
(Jan/15 a Ago/17) 
Cargo: Consultor Financeiro 
Responsável por coordenar consultorias para pequenas e médias empresas com foco em gestão 
financeira. Reestruturar a gestão financeira das empresas, implementando, principalmente, gestão 
do fluxo de caixa, processos de contas a receber e a pagar. Implementar OBZ – Orçamento Base 
Zero e a cultura de acompanhamento de resultados mensais. Elaborar estratégias para redução de 
custos e aumento da margem operacional. Gerenciar fluxo de caixa realizado e projetado. 
Identificar viabilidade de novos e atuais projetos. 
 
Cargo: Analista Financeiro 
(Jan/15 a Mai/16) 
Responsável planejamento financeiro de empresas e pessoas físicas. Acompanhar receitas e 
despesas de famílias com objetivo de aumentar a capacidade de poupança. Avaliar patrimônio de 
famílias, sugerindo realocação de investimentos. Definir estratégias para independência financeira 
pessoal. Consultoria para pequenas empresas com foco em gestão financeira. Implementar 
controle de fluxo de caixa e orçamento anual. Implementar processos de controle financeiro, como 
contas a pagar e receber. Identificar melhorias jurídicas e tributárias. Analisar empréstimos e 
financiamentos. 
Responsável pela Melhoria em processos internos e Desenvolvimento de metodologias de análises 
financeiras. 
 
Consultoria Falconi 
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(Mai/14 a Dez/14) 
 Cargo: Estagiário de Projetos  
Participação no treinamento para estagiários de Excel e método PDCA. Atuar no projeto de 
Gerenciamento pelas Diretrizes.  Preparar as apresentações das reuniões mensais de 
acompanhamento de metas, auxiliar no desdobramento e definição das metas da empresa-cliente 
e colaborar nas análises de problemas para o alcance das metas da empresa-cliente. 
 
Fundação Certi 
(Abr/13 a Dez/13) 
Cargo: Estagiário de Projetos 
Responsável pela elaboração do projeto “Plano de Desenvolvimento para estagiários”, fornecer 
suporte aos processos administrativos do Centro e dos seus projetos, gerenciarem processo de 
solicitação de serviços e compras de materiais e Participar da organização de eventos sobre 
Nanotecnologia. 

8.6. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a atividade de consultoria de valores 
mobiliários, incluindo: 

a. quantidade de profissionais: 2 (dois) 

b. percentual dos profissionais certificados ou registrados como consultores na CVM: 100% 

c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

Consultoria de valores mobiliários para clientes Pessoa Física e Jurídica; Análise de Perfil do 
Investidor com o uso de sistema proprietário para posterior recomendações personalizadas; 
Acompanhamento de Relatórios Econômicos de publicações aberta, researchs independentes e 
relatórios publicados pelos gestores dos fundos de investimentos. 

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

Clicksign 64a8225f-a5af-4777-91ad-da4542aeed05



 17  

Adicionalmente aos sistemas contratados para consultoria, também fazemos uso de diversos 
sistemas de consulta, sites, researchs etc., de uso pagou ou gratuito (ou que tenham 
registro/assinatura de profissionais da consultoria na pessoa física). Listamos a seguir este conjunto 
de ferramentais técnicos utilizados pela Passer na estruturação de seu pensamento econômico, 
análise mercadológica, de produtos de investimento etc., que embasam a consultoria de valores 
mobiliários a nossos clientes: 
 

Serviços Fornecedor 
Consolidação de carteira Comdinheiro e Gorila 

Controle de carteira de ações (tributos) My Capital 
Informações econômicas/analíticas www.comparadordeativos.com.br, Money 

times, Bloomberg.com, investing.com, 
Brazil Journal, Valor Econômico, etc. 

Research Buy side Nord Research, Eleven Research, 
Empiricus e Suno Research 

Sell side Orama, BTG Pactual e Warren 
Dados de 
entidades 

Governamentais/reguladores CVM, BACEN, Tesouro Direto 
Dados de mercado 

(fundos, ações, etc.) 
B3, ANBIMA 

            CRM HubSpot CRM 
            PLD Sistema Data Engine / Cedro Tecnologia 

Curva de renda 
Financeira 

Sistema Passer, além de sistemas de instituições financeiras parcerias 

Balanço 
Patrimonial 

Pessoal 
Perfil de risco e 

acompanhamento 
Relatório de 

Alocação 
 
Serviços de apoio administrativos, tecnológico, contábil, assessoria jurídica e de compliance: 

 
Serviços  Fornecedor 

Assessoria Jurídica Henrique Franceschetto 
(OAB/RS89.468 e 
OAB/SC38.383-A) 

Governança/Compliance Br Invest Consult 
Contábil 3S Contabilidade 

Gerenciamento de 
documentos 

Clicksign 

Tecnologia da informação e 
segurança 

E-mail, armazenamento de 
documentos e criptografia 

Google Inc. 

 
Além da estrutura proprietária acima, a Passer também conta com o suporte de sistemas de 
Plataformas de Investimento que oferecem recursos informacionais, e de análise sobre mercados, 
produtos e serviços, com “setup” adequado a consultores de investimento, tais como o BTG 
Pactual, Orama e Warren. Estas plataformas não apenas trazem funcionalidades “de mercado” 
(cotações, produtos e notícias), mas, vem desenvolvendo ferramentas de simulação e comparação 
de carteira, cálculo de TIR, indicadores de risco, e controles financeiros/contábeis que permitem, 
de maneira adequada, monitorar tópicos financeiros e de gerenciamento de clientes (como, por 
exemplo, os rebates revertidos aos investidores). 
 
Cada uma dessas plataformas vem trabalhando no sentido de fornecer todo um aparato 
tecnológico para permitir que um investidor que contratou um consultor de investimento tenha os 
ferramentais adequados para acompanhamento de suas carteiras de investimento, e, acessando 
funcionalidades complementares, seja para a cotização e cálculo de performance das carteiras, 
acesso a plataforma de informações de ativos de renda fixa, fundos e renda variável, e sistemas que 
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auxiliam no cadastro do cliente, monitoramento e análise de fluxos financeiros, enquadramento de 
suitability, etc. 

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 (dois) 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

É responsabilidade do Diretor de Compliance, conforme eleito em Contrato Social, cientificar todos 
os colaboradores da Passer a respeito das regras internas que objetivam a manutenção da estrita 
relação fiduciária entre a Passer e os seus clientes, órgãos fiscalizadores e com os demais 
participantes do mercado. 

O Diretor de Compliance, assim como os profissionais que possam vir a lhe assessorar, devem 
desempenhar as suas funções com independência, sendo-lhes concedido amplo acesso às 
informações e documentos relacionados às atividades da Passer, de modo que possam verificar a 
conformidade com a legislação e as regras internamente estabelecidas.  

Atividades Desenvolvidas 

a. Monitoramento do exercício das atividades de acordo com as políticas de atuação traçadas e a 
regulamentação aplicável; 

b. Apresentação de regras, procedimentos e controles internos para melhoria de processos; 

c. Apresentação do Código de Ética e demais políticas da empresa quando da admissão de novos 
colaboradores, com o recolhimento dos Termos de Responsabilidade devidamente assinados; 

d. Manutenção e atualização das políticas e manuais; 

e. Pesquisa de legislação pertinente às atividades da consultoria. 

c. os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos. 
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Utilizamos a plataforma HubSpot como CRM para controle e atualização dos clientes. Além disso, 
temos um sistema proprietário de planilhas da Passer Consultoria para coleta de dados e análise 
de perfis e necessidades de planejamento financeiro. 

Tanto o Hubspot, quanto ao sistema de armazenamento na nuvem dos arquivos referentes aos 
controles dos clientes possuem trilha auditoria. Isso também vale para o sistema de e-mails que 
utilizamos,o G-Suite Business. 

Esses sistemas estão configurados com segundo fator de autenticação (2FA), o que reduz 
drasticamente o risco de roubo de informações. Os computadores também possuem Firewall 
configurado para uma maior segurança. 

O Diretor de Compliance possui Acesso Master a todos esses sistemas e possui liberdade total de 
fiscalização e controle. 

Essas ferramentas permitem que o Setor de Compliance tenha acesso a todas informações 
necessárias para atender a legislação aplicável.  

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

O Diretor de Controles Internos e de Compliance, que é sócio da empresa, não se submete a 
qualquer outra Diretoria da Passer Consultoria e tem poderes para coibir quaisquer excessos e 
irregularidades que venha a identificar no desempenho de suas funções de fiscalização das 
atividades do Departamento de Consultoria. Maiores detalhes podem ser vistos em nosso Manual 
de Regras, Procedimentos e Controles Internos, disponível em nosso site: 
https://passerconsultoria.com.br/compliance  

8.8.  Outras informações que a empresa julgue relevantes 

N/A 

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 prática. 
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Até o montante da carteira de investimentos financeiros alcançar R$ 600.000,00 seremos 
remunerados com base em uma mensalidade fixa de R$ 250,00, com a possibilidade de haver 
valores adicionais a um valor por hora técnica. A partir desse valor mínimo, seremos remunerados 
pelo percentual de 0,5% a.a sobre o montante da carteira em base anual e paga mensalmente, 
estuda-se ainda uma redução do percentual cobrado para valores acima de R$ 2.000.000,00. 

Esta metodologia, nas condições atuais de mercado. 

A Passer tem a prerrogativa de alteração destas bases de acordo com seus objetivos comerciais, 
cenário econômico, especificidades do cliente ou do serviço contratado, buscando patamares 
compatíveis com tais situações especiais, sendo da Passer a prerrogativa de reavaliações de cenários 
de mercado no momento que entender oportuno. 

Portanto as taxas indicadas são referência e não implicam no compromisso, garantia ou promessa 
de aceitação de contrato de prestação de serviço de consultoria nestas bases, cabendo única e 
exclusivamente a Passer definir individualmente se pretende aceitar determinado cliente, e que 
tipo de remuneração almeja. 

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: 

N/A 

A consultoria de investimentos ainda não está autorizada a desempenhar os serviços de consultoria de 
valores mobiliários. 

b. taxas de performance: 

N/A 

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: 

N/A 

d. honorários por hora: 

N/A 

e. outras formas de remuneração: 

N/A 
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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: 

N/A 

9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes: 

N/A  

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. 

É vedado que qualquer colaborador ofereça ou receba presentes, entretenimento, cortesias, 
doações ou favores de funcionários públicos ou outros agentes políticos. 

É permitido oferecer ou receber presentes, entretenimento, doações ou favores de clientes, 
prestadores e parceiros, desde que tal brinde ou cortesia tenha valor (real ou estimado) máximo de 
R$200,00 (duzentos reais). Acima desse valor, brindes e cortesias não poderão ser oferecidos e 
deverão ser devolvidos, com a imediata comunicação ao Diretor de Compliance. 

Casos excepcionais poderão ser autorizados pelo Diretor de Compliance, após deliberação em 
reunião extraordinária do Comitê de Compliance, desde que não exista possibilidade de influência 
no julgamento ou nas decisões de quem os recebeu e que possam ser revelados publicamente sem 
causar constrangimento e embaraço à Passer ou para quem o recebeu. 

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:  

https://passerconsultoria.com.br/compliance 

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: 

N/A 

a. principais fatos: 

N/A 

b. valores, bens ou direitos envolvidos: 

N/A 
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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: 

N/A 

a. principais fatos: 

N/A 

b. valores, bens ou direitos envolvidos: 

N/A 

11.3. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores: 

N/A 

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: 

N/A 

a. principais fatos: 

N/A 

b. valores, bens ou direitos envolvidos: 

N/A 

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: 

N/A 

a. principais fatos: 

N/A 

b. valores, bens ou direitos envolvidos: 

N/A 

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela consultoria de valores mobiliários, 
informando sobre: Constante do Anexo II deste Formulário de Referência 
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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 ou por entidades equivalentes em seu país de domicílio. 

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 

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

d. inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado 
organizado 
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Anexo II ao Formulário de Referência – Anexo 14 – II da Instrução CVM nº 592/2017 
 
 
 

MÁRCIO WOLTER FILHO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, consultor, 
portador da cédula de identidade RG nº 4.031.893 SSP/SC, inscrito no CPF sob o nº 049.751.479-63, na 
qualidade de Diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários abaixo subscrito, 
vem, respeitosamente, declarar que: 

 
(i) 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 ou por 
entidades equivalentes em seu país de domicílio. 

(ii) Não possui condenações por crime falimentar, prevaricação, suborno, concussão, peculato, ³lavagem´ 
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; 

(iii) Não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e 
administrativa; 

(iv) Não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado 
organizado. 

 

Florianópolis/SC, 03 de novembro de 2020 

 

__________________________________________ 

Sr. Márcio Wolter Filho 

Sócio-Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários 

Clicksign 64a8225f-a5af-4777-91ad-da4542aeed05



PASSER - FORMULARIO DE REFERENCIA - V2.pdf
Documento número #64a8225f-a5af-4777-91ad-da4542aeed05

Assinaturas

Márcio Wolter Filho
Assinou como representante legal

Maria Eduarda Saraiva
Assinou como representante legal

Log

03 nov 2020, 13:52:50 Operador com email jb@brinvestconsult.com na Conta 6d979998-9027-45ca-b18b-3afd16c4e2fb

criou este documento número 64a8225f-a5af-4777-91ad-da4542aeed05. Data limite para

assinatura do documento: 03 de dezembro de 2020 (09:46). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

03 nov 2020, 13:53:29 Operador com email jb@brinvestconsult.com na Conta 6d979998-9027-45ca-b18b-3afd16c4e2fb

adicionou à Lista de Assinatura:

marcio@passerpfp.com.br, para assinar como representante legal, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Márcio Wolter Filho.

03 nov 2020, 13:54:40 Operador com email jb@brinvestconsult.com na Conta 6d979998-9027-45ca-b18b-3afd16c4e2fb

adicionou à Lista de Assinatura:

mariaeduardasrp@gmail.com, para assinar como representante legal, com os pontos de

autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo

Operador para validação do signatário: nome completo Maria Eduarda Saraiva.

03 nov 2020, 13:55:02 Operador com email jb@brinvestconsult.com na Conta 6d979998-9027-45ca-b18b-3afd16c4e2fb

alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 03 de dezembro

de 2020 (09:46).

03 nov 2020, 13:58:52 Márcio Wolter Filho assinou como representante legal. Pontos de autenticação: email

marcio@passerpfp.com.br (via token). CPF informado: 049.751.479-63. IP: 200.188.245.79.

Componente de assinatura versão 1.83.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

04 nov 2020, 14:39:28 Operador com email jb@brinvestconsult.com na Conta 6d979998-9027-45ca-b18b-3afd16c4e2fb

removeu da Lista de Assinatura: mariaeduardasrp@gmail.com para assinar como representante

legal.

04 nov 2020, 14:42:46 Operador com email jb@brinvestconsult.com na Conta 6d979998-9027-45ca-b18b-3afd16c4e2fb

adicionou à Lista de Assinatura:

mariaeduardasrp@gmail.com, para assinar como representante legal, com os pontos de

autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maria Eduarda Saraiva

e Telefone celular *******5757, com hash prefixo 175c1f(...).

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Última atualização em 03 de novembro de 2020, 13:52

64a8225f-a5af-4777-91ad-da4542aeed05
Página 1 de 2



04 nov 2020, 17:14:00 Maria Eduarda Saraiva  assinou como representante legal. Pontos de autenticação: telefone

celular *******5757 (via token), com hash prefixo 175c1f(...). CPF informado: 092.543.049-80. IP:

186.209.20.40. Componente de assinatura versão 1.83.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

04 nov 2020, 17:14:00 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

64a8225f-a5af-4777-91ad-da4542aeed05.

Hash do documento original (SHA256): 70f7059e7bc1ef30f87802e7402de764a31836869a9ef862f876bfa59ea93295

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 64a8225f-a5af-4777-91ad-da4542aeed05, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Última atualização em 03 de novembro de 2020, 13:52

64a8225f-a5af-4777-91ad-da4542aeed05
Página 2 de 2


		2020-11-04T20:14:02+0000
	São Paulo, SP
	Clicksign
	Signature




