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ANEXO 14-II da Instrução CVM nº 592/2017 | ANEXO E da Instrução CVM nº 19/2021. 

Conteúdo do Formulário de Referência – Pessoa Jurídica 

CIANO CONSULTORIA DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS LTDA. ("CIANO”)  

 CNPJ 32.352.944/0001-14 

(informações prestadas com base nas posições de 22 de junho de 2021) 

 

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:  

 

Nickollas Hipolito da Silva, brasileiro, solteiro, Engenheiro Agrônomo, inscrito no CPF sob n. 

043.067.551-85, residente e domiciliado na Rua Santana, s/n, Quadra A, Lote 8, Vila São Luiz, Goiânia-

GO, o diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários e  

Lucas Carrijo Elias de Souza, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG n. 

5072762 – SPTC/GO, inscrito no CPF sob n. 035.820.96-73, residente e domiciliado na Rua 208, s/n, 

Quadra A2, Lotes 1/4, Bloco B, Apartamento 1504, Setor Leste Vila Nova, Goiânia, Goiás, CEP 74.635-

005, o diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles 

internos e das normas estabelecidas pela Instrução CVM n° 592/2017,   

ambos diretores da empresa CIANO CONSULTORIA DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS LTDA., 

inscrita no C.N.P.J.: 32.352.944/0001-14, declaram, para os devidos fins, que:   

➢ reviram o conteúdo do formulário de atividades; 

➢ o conjunto de informações aqui contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos 

negócios, das políticas e das práticas adotadas pela empresa.  

Goiânia, 22 de junho de 2021. 

  

____________________________                   ______________________________ 

Nickollas Hipolito da Silva                                Lucas Carrijo Elias de Souza 
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2. Histórico da empresa 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa  

A empresa surgiu a partir de uma demanda alta de pessoas próximas aos seus sócios de uma 

capacitação mais completa para realizar seus investimentos. Em meados de 2016, os sócios 

constituintes, Lucas Carrijo Elias de Souza e Isabela Carpaneda Valle, per se, começaram a 

realizar mentorias personalizadas. Em 2019, os sócios retromencionados constituíram a empresa 

CIANO em Goiânia. 

A CIANO é atualmente uma escola de finanças e investimentos, com mentorias, cursos e eventos 

para capacitação em investimentos. Tem atuação em todo Brasil e alguns clientes no exterior. 

Atualmente conta com 4 colaboradores, possui cerca de 70 mentorandos e já capacitou mais de 

700 pessoas ao longo dos últimos 2 anos. 

Em 2020, a demanda por consultoria, em vez da mentoria, cresceu muito e a CIANO decidiu então 

ampliar suas frentes de trabalho. Ocorreu então, em junho de 2021, a primeira alteração do contrato 

social da CIANO, para fins de possibilitar a oferta do serviço de consultoria. 

O propósito da CIANO é agregar valor intelectual e financeiro aos clientes. 

 

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  

I - Na data de 04 de janeiro de 2019, foi constituída a empresa, sob a denominação CIANO 

ESCOLA DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS LTDA., CNPJ 32.352.944/0001-14,  com 

sede em Goiânia, Goiás, com capital totalmente integralizado em moeda nacional no ato de sua 

constituição e dividido em 50.000 quotas, pelos sócios:  

(i) Lucas Carrijo Elias de Souza, com 90% das quotas; e  

(ii) Isabela Carpaneda Valle, com 10% das quotas.  
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II - Em 02/06/2021 foi registrada perante a Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG), a 

primeira alteração contratual, que provocou as seguintes mudanças: 

1 - Foram admitidos na sociedade como sócios entrantes: Gabriel Silva Pinheiro e Nickollas 

Hipolito da Silva; 

2 - Alterou-se a denominação da sociedade, passando a ser CIANO CONSULTORIA DE 

FINANÇAS E INVESTIMENTOS LTDA.; 

3 - Alterou-se o objeto social, incluindo-se a atividade de exercício de consultoria de valores 

mobiliários. 

4 - O controle societário restou assim distribuído: 

a) Lucas Carrijo Elias de Souza, com 45% (quarenta e cinco por cento) das quotas sociais; 

b) Isabela Carpaneda Valle, com 14% (quatorze por cento) das quotas sociais; 

c) Gabriel Silva Pinheiro, com 31% (trinta e um por cento) das quotas sociais; 

d) Nickollas Hipólito da Silva, com 10% (dez por cento) das quotas sociais. 

 

b. escopo das atividades 

A Ciano é atualmente uma escola de finanças e investimentos, com mentorias, cursos e eventos, 

todos voltados para a capacitação em investimentos.  

Definiu, ainda, em sua última alteração contratual, a atividade de consultoria de valores 

mobiliários.   

c. recursos humanos e computacionais  

Recursos Humanos: 

Lucas Carrijo Elias de Souza. Engenheiro Eletricista pela Universidade de São Paulo (USP), 

MBA em Finanças pela Universidade de Michigan, empreende desde os 22 anos de idade, tendo 

passado por vários negócios e se estabelecido na Escola de Finanças e Investimentos CIANO. 

Também atuou no corpo diretivo de entidades de classe empresarial, sendo Presidente da 

Federação de Jovens Empresários de Goiás e Vice-Presidente na Confederação Nacional de 

Jovens Empresários. Estuda bolsa de valores há 14 anos, investe há 10 e atua profissionalmente  

no segmento há 5 anos. 
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Isabela Carpaneda Valle. Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade 

Católica de Goiás - PUC-GO - e pós graduanda lato sensu em Engenharia Econômica e 

Financeira para Projetos de Investimento pela Universidade Federal de Goiás - UFG. Atua há 3 

anos na área de educação financeira com a Ciano 

Nickollas Hipolito da Silva, CNPI-Apimec, atua há 5 anos no mercado financeiro. Engenheiro 

Agrônomo pela Universidade Federal de Goiás (UFG), especialista em ações e stock picking 

pelo Instituto Brasileiro de Mercados e Capital (IBMEC). Possui registro de Consultor de 

Valores Mobiliários pela CVM. Atualmente na área de educação financeira e consultoria e 

análise de investimentos 

Gabriel Silva Pinheiro. Bacharel em educação física pela universidade estadual de Goiás. Atuo 

no mercado como personal trainer há 12 anos . Atualmente há 1 ano e 6 mês na área de educação 

financeira e eventos com a CIANO. 

 

Sistema Computacional: 

Escritório 

Além de Câmeras instaladas em todas as salas, a empresa possui sistema de back-up no 

computador de nº 1 e internet de 200MB contratada pela VIVO. 

Computadores:  

1. (Servidor principal) Notebook Dell Inspiron 14 processador Intel Core i7 256gb SSD 16gb 

de RAM; 

2. (Comercial) Notebook MacBook Air (13-inch,2017) Processador 1,8 GHz Intel Core i5-

Memória 8GB,1600MHz DDR3; 

3. (Consultoria/Desenvolvimento) Notebook Samsung Intel Core i5 - 3230M 8GB RAM, 1TB 

HD; 

4. (Administrativo) Notebook Acer Aspire F15, Intel Core i7-7500U 2,70GHz - 3,50Ghz, 

16GB RAM, HD2TB; 

5. (Consultoria) Notebook Dell G3 Intel Core i5, Placa de vídeo GTX 1650, 2.5GHz 8gb RAm 

512GB SSD; 

d. regras, procedimentos e controles internos  
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A consultoria tem por compromisso proporcionar aos seus clientes o maior nível de 

transparência de seus negócios e serviços. 

Vide documentos ANEXO A: 

- Código de Conduta; 

- Manual de Compliance, constando as principais regras, procedimentos e descrição dos 

controles internos da empresa; 

- Política de negociação de valores mobiliários por administradores, empregados, 

colaboradores e pela própria empresa; 

- Política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro; 

- Política de suitability. 

3. Recursos humanos1  

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

a. número de sócios 

São 04 (quatro) os sócios: 

1 - Lucas Carrijo Elias de Souza;  

2 - Isabela Carpaneda Valle; 

3 - Gabriel Silva Pinheiro; 

4 - Nickollas Hipólito da Silva. 

b. número de empregados 

Atualmente, não há empregados. 

c.       número de terceirizados  

 

São 03 (três) os terceirizados:  

 

1.       Contador; 

2.       Assessoria jurídica; 

3.       Assessoria técnica (TI). 

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

atividades. 
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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 

1. Nickollas Hipólito da Silva, inscrito no CPF sob n. 043.067.551-85 

4. Auditores  

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

a. nome empresarial 

Não há. 

b. data de contratação dos serviços  

Não há. 

c. descrição dos serviços contratados 

Não há. 

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. 

Sim, a CIANO atesta que a receita advinda das atividades de consultoria de valores mobiliários 

basta para cobrir os custos e os investimentos da empresa na atividade.  

6. Escopo das atividades  

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

a. tipos e características dos serviços prestados  

A consultoria prestada pela empresa visa ser direcionada para ativos mobiliários de maneira 

geral, adequando as necessidades, objetivos e restrições do cliente, podendo deste ser pessoa 

física ou jurídica.  

http://www.cvm.gov.br/
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b. tipos de valores mobiliários objeto de consultoria 

De maneira geral, inclui-se, mas sem limitação: ações, fundos de investimentos imobiliários,  

títulos de renda fixa, debêntures, dentre outros.  

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

A CIANO, através de seu Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários, aplica questionário e 

exige, do cliente, o preenchimento de formulários específicos, de modo a identificar o perfil do 

investidor, analisando seus objetivos, sua capacidade financeira, sua experiência e seu prazo 

para alcance de tais objetivos. As políticas "conheça seu cliente" e suitability disciplinam os 

critérios utilizados na identificação e monitoramento do perfil de risco dos clientes. Vide 

ANEXO A. 

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 

Atualmente, a CIANO desenvolve mentorias, cursos e eventos. Todas essas atividades são 

voltadas para a educação do cliente visando a aquisição e o aprimoramento de conhecimentos 

quanto aos diversos tipos de investimentos.  

Não há conflito de interesse imediato. Na aplicação da mentoria, a CIANO tem como regra não 

fomentar que o aluno seja cliente da consultoria. A ideia primordial é independiza-lo para que 

possa escolher, por si só, os melhores ativos no mercado. Não há divulgação ativa da consultoria 

dentro da mentoria. São objetivos e públicos-alvo diferentes.  

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.  

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) 

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 

 

11 

 

Atualmente, a CIANO não tem clientes no serviço de consultoria de Valores Mobiliários.  

Os clientes atuais são apenas de mentoria e, considerando que o trabalho com eles é apenas 

educacional, não há retorno de diagnóstico da situação financeira/qualidade de investidor 

propriamente dita, ou seja, a regulamentação, nesse caso, não se aplica.  

b. número de clientes, dividido por: 

i. pessoas naturais 

25 (vigentes em mentoria) 

ii. pessoas jurídicas (não financeiras ou institucionais) 

 Não há atualmente 

iii. instituições financeiras 

Não há 

iv. entidades abertas de previdência complementar 

Não há 

v. entidades fechadas de previdência complementar 

Não há 

vi.  regimes próprios de previdência social 

Não há 

vii.  seguradoras 

Não há 

viii.  sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil 

Não há 

ix.  clubes de investimento 

Não há 
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x. fundos de investimento 

Não há 

xi. investidores não residentes 

Não há 

xii. outros (especificar) 

Não há 

6.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

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. 

b. controladas e coligadas 

Não há. 

c. participações da empresa em sociedades do grupo  

Não há. 

d. participações de sociedades do grupo na empresa  

Não há. 

e. sociedades sob controle comum 

O sócio Lucas Carrijo Elias de Souza, também tem participação societária em outras empresas, 

que não estão relacionadas à Ciano. 

São elas: 
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LUCAS CARRIJO ELIAS DE SOUZA 31.246.768/0001-73 COMERCIO E VAREJO – 

Participação de 100% do controle acionário 

ACOR CONSULTORES INDEPENDENTES EIRELI 22.778.895/0001-22 CONSULTORIA E 

IMOBILIARIA – Participação de 100% do controle acionário 

LELUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 30.389.179/0001-81 IMOBILIARIA – 

Participação de 50% do controle acionário 

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. 

Não há.  

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 

Ao departamento de Investimentos / Consultoria Mobiliária, compete avaliar o perfil do cliente 

através da aplicação de formulários e perguntas pertinentes, desenvolver relatórios e análises de 

recomendações de valores mobiliários distintos; comunicar-se com o cliente de maneira 

profissional, assegurando a confidencialidade onde exigível; seguir as políticas e procedimentos 

da empresa. 

Ao departamento de compliance, compete: implementar políticas e processos internos de modo 

a garantir o cumprimento das exigências regulamentares e legais, atentando-se às necessidades 

de melhorias contínuas em seu sistema de controles internos, mitigação de riscos e transparência; 

cientificar colaboradores, terceiros e clientes a respeito das políticas internas e de compliance da 

CIANO; investigar eventuais denúncias, aplicando sanções cabíveis; promover o treinamento 

contínuo das pessoas e empresas envolvidas em toda a sua cadeia de atuação. 

b. em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões 

e a forma como são registradas suas decisões. 

O departamento de Investimentos / Consultoria Mobiliária não dispõe de comitê, visto que é 

composto apenas por Nickollas Hipólito da Silva. 

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 

 

11 

 

O departamento de Compliance, formado recentemente, é composto por dois membros, sendo 

eles o diretor Lucas Carrijo Elias de Souza e Isabela Carpaneda Valle e tem como regra 

reunir-se uma vez ao mês a fim de revisar e deliberar sobre: (i) os riscos e/ou conflitos de 

interesse prévia e eventualmente identificados; (ii) ações a serem implementadas para a 

mitigação dos riscos; (iii) revisão das eventuais denúncias recebidas; (iv) formas de comunicação 

aos colaboradores da CIANO, fornecedores e clientes a respeito das regras de compliance; (v) 

treinamentos sobre as políticas de conformidade; 

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

O sócio Nickollas Hipolito da Silva, como Diretor Estatutário de Consultoria de Valores 

Mobiliários é o único responsável por toda e qualquer consultoria relacionada a valores 

mobiliários que a sociedade venha a prestar a terceiros, haja vista ser ele devidamente registrado 

perante a CVM como consultor de valores mobiliários pessoa natural, nos termos da Instrução 

Normativa da CVM n. 592/2017 e demais pertinentes. 

O sócio Lucas Carrijo Elias de Souza, como Diretor Estatutário Presidente, é o único 

responsável pela implementação e o cumprimento de regras, procedimentos e controles internos 

e, mormente, das normas estabelecidas pela Instrução da CVM de n. 592/2017. 

Ademais dos poderes acima descritos, cada qual é administrador da sociedade CIANO, 

representando-a legalmente. Podem exercer a administração em conjunto, entre si e entre Isabela 

Carpaneda Valle, ou separadamente, independentemente da ordem de nomeação. 

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

compatível com as informações apresentadas no item 8.1. 

                  A CIANO tem estrutura administrativa enxuta e já a descreveu nos itens acima. 

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 Lucas Carrijo Elias de Souza Nickollas Hipólito da Silva 

Idade 32 28 

Profissão Empresário Engenheiro Agrônomo 
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CPF 035.820.961-73 043.067.551-85 

Cargo Ocupado Diretor Presidente Diretor de Consultoria de 

Valores Mobiliários 

Data da Posse 02/06/2021 02/06/2021 

Prazo do Mandato Indeterminado Até 30/04/2022, se de outra 

forma os sócios não 

dispuserem 

Outros Cargos ou 

Funções Exercidas 

na Empresa 

Administrador e representante 

legal 

Administrador e representante 

legal 

 

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

a. currículo, contendo as seguintes informações: 

CURRÍCULO – NICKOLLAS HIPÓLITO DA SILVA 

 

CIANO ESCOLA DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS 

Atividade principal da empresa: promoção de mentorias e aulas sobre educação financeira 

Período: maio de 2020 até o momento 

Cargo: Mentor 

Atividades: Participação como mentor, em mentorias a pessoas que querem aprender sobre investimentos nos 

mercados de bolsa, cujo objeto é desenvolver conteúdos relacionados a finanças e indicadores de investimentos; 

Elaboração de conteúdos educacionais a serem utilizados nas mentorias. 

 

IBBRA CONSULTORIA FINANCEIRA 

Atividade principal da empresa: consultoria em valores mobiliários 

Período: julho de 2017 a fevereiro de 2021 

Cargos:  

● Analista de investimentos (fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021);  

● Analista de middle office (dezembro de 2017 a janeiro de 2020); e 

● Estagiário (julho de 2017 a novembro de 2017).  

Atividades:  

● Analista de Investimentos: realização de análises de valores mobiliários e produção de relatórios para a área 

de consultoria de valores mobiliários; participação na elaboração de estratégias de investimentos e gestão 

de equipe; 

● Analista de middle office: Execução de projetos de planejamento patrimonial, suporte à área de atendimento 

ao cliente, coordenação e avaliação de portfólios nas plataformas SmartBrain e Comdinheiro; 

● Estagiário: Auxílio em coleta e organização de dados patrimoniais de clientes, na elaboração da atualização 
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anual de dados e projetos de consultoria financeira. Acompanhamento na análise de mercado, de produtos 

financeiros e de análises econômicas, bem como na visualização diária dos índices relevantes e notícias 

macroeconômicas. 

 

MIX REPRESENTAÇÕES 

Atividade principal da empresa: representação comercial no segmento agropecuário 

Período: março de 2017 a julho de 2017 

Cargo: estagiário 

Atividades:  Análise de mercado de soja e farelo de soja; cálculo de preços de paridade. participação na elaboração 

de estratégias para comercialização. 

 

EDUCAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Certificação Profissional: Certificado Nacional do Profissional de Investimentos da APIMEC – CNPI (fevereiro 

de 2020) 

Graduação: Bacharel em Agronomia, pela Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Goiás – UFG 

(conclusão em julho de 2018) 

Pós Graduação:  Especialização em Ações em Stock Picking, pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – 

IBMEC (conclusão prevista para julho de 2021). 

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: 

CURRÍCULO – LUCAS CARRIJO ELIAS DE SOUZA 

i. cursos concluídos; 

Graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (conclusão julho de 

2014) 

MBA em Finanças pelo IBMEC (conclusão dezembro de 2016)Curso de Estudos de 

Política e Estratégia - Escola Superior de Guerra (ADESG) (conclusão janeiro de 2018) 

Seminário de Empreendedorismo Jovem - Ministério do Comercio da China (setembro 

de 2017) 

Extensão em Finanças pela Universidade de Michigan (conclusão dezembro de 2016) 

ii. aprovação em exame de certificação profissional (opcional) 

CGA Módulo 1 
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iii. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando: 

● nome da empresa 

Ciano Escola de Finanças e Investimentos Ltda. 

● cargo e funções inerentes ao cargo 

Fundador/Diretor 

Administrar e liderar os colaboradores 

● atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram 

Educação Financeira em forma de mentoria, cursos e eventos 

● datas de entrada e saída do cargo 

Desde a fundação da CIANO exerce o cargo de administrador. Desde  junho de 

2021 passou a ser DIRETOR responsável pela implementação e cumprimento de 

regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas por esta 

Instrução Normativa vigente da CVM. 

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

mobiliários, incluindo: 

a. quantidade de profissionais 

01 (Um), sendo o Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários 

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

100% 

c. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

ANÁLISE ECONÔMICA 

CONSULTORIA 

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

Ferramentas de pesquisa, informações e análise incluem o sistema QuantumAxis, Infomoney 

Histórico e Trading Economics; research de bancos e instituições financeiras do mercado de 

capitais; Valor Econômico, Jornais Estação e Folha, ADVFN e Bloomberg News TV. 

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 

02, sendo Lucas Carrijo Elias de Souza e Isabela Carpaneda Valle. 

b. natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes 

Implementar políticas e processos internos de modo a garantir o cumprimento das exigências 

regulamentares e legais, atentando-se às necessidades de melhorias contínuas em seu sistema 

de controles internos, mitigação de riscos e transparência. 

Cientificar colaboradores, terceiros e clientes a respeito das políticas internas e de compliance 

da CIANO. 

Investigar eventuais denúncias, aplicando sanções cabíveis. 

Promover o treinamento contínuo das pessoas e empresas envolvidas em toda a sua cadeia 

de atuação. 

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

Para o recebimento de eventuais denúncias, a CIANO disponibiliza canal específico em seu 

website, com sistema criptografado de e-mail. Apenas o departamento de compliance tem 

acesso às mensagens ali inseridas. Além disso, os colaboradores, clientes e terceiros são 

incentivados a promover denúncias também por outras vias, presencial ou virtual. 

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

Os dois membros do departamento de compliance não estão subordinados a nenhum outro 

integrante da CIANO. Além disso, há separação completa das atividades entre o 
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departamento de compliance e o restante da empresa, mas em especial, do setor de consultoria 

de valores mobiliários.  

8.8.  Outras informações que a empresa julgue relevantes 

Não há informações relevantes a serem apresentadas. 

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.  

A depender do tipo de cliente, a CIANO cobrará, ad valorem, por hora efetiva de trabalho, por 

mês ou ainda pelo próprio serviço contratado. 

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 

Não há. 

b. taxas de performance 

Não há. 

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 § 1º 

do art. 17 da Instrução CVM nº 592, de 17 de novembro de 2017 e § 1º do art. 18 da 

Instrução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021. 

Não há. 

d. honorários por hora 

Não há. 

e. outras formas de remuneração 
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Não há. 

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. 

Não há. 

9.4. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes  

Não há 

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. 

Como diretriz da CIANO, e em atenção ao Manual de Compliance, Política e Controles Internos e o 

Código de Ética e Conduta Profissional, é terminantemente vedado que qualquer sócio ou colaborador 

receba, ofereça, prometa ou autorize a entrega de dinheiro, presentes, serviços ou favores a agentes 

públicos, funcionários de órgãos ou de agências, ou qualquer outro caracterizado como (“Agentes 

Públicos”), visando obter vantagem, ou qualquer outra forma de influência, ou a qualquer outra pessoa 

ou entidade com a qual não possua relacionamento comercial. A única exceção será quando a pessoa 

ou entidade privada tenha relacionamento comercial com a CIANO, sendo que o limite para a oferta ou 

recebimento do presente será de até R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

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

encontrados os documentos exigidos pelo art. 13 da Instrução CVM nº 592, de 17 de novembro de 

2017 e do art. 14 da Instrução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021. 

https://www.cianoinvestimentos.com/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: 

Não há. 
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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. 

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 

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 
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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 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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DECLARAÇÕES ADICIONAIS  

 

Goiânia - GO, 22 de junho de 2021.  

 

Prezados Senhores,  

 

 

Eu, Nickollas Hipolito da Silva, brasileiro, solteiro, Engenheiro Agrônomo, inscrito no CPF sob n. 

043.067.551-85, residente e domiciliado na Rua Santana, s/n, Quadra A, Lote 8, Vila São Luiz, Goiânia-

GO, CEP 74563-370, Diretor Estatutário de Consultoria de Valores Mobiliários da empresa CIANO 

CONSULTORIA DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o  nº 

32.352.944/0001-14, declaro:  

 

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

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

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

Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e não estar inabilitado ou suspenso para o 

exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelos 

citados órgãos cima.  

 

b. Não há 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 julgamento, ressalvada a hipótese de reabilitação;  

 

c. Não há impedimentos de administrar meus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e 

administrativa e  

 

d. Não há a inclusão em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora do mercado 

organizado.  

 

 

Sem mais.  

 

Atenciosamente, 

 

____________________________ 

Nickollas Hipolito da Silva 

Sócio - Diretor de Consultoria de Valores Mobiliários 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

•  ANEXO A1 - Código de Conduta;  

• ANEXO A2 - Manual de Compliance, constando as principais regras, procedimentos e descrição dos 

controles internos da empresa;  

• ANEXO A3 - Política de negociação de valores mobiliários;  

• ANEXO A4 - Política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro;  

• ANEXO A5 - Política de Suitability.  
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