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ANEXO I 

Formulário de Referência 

(Informações prestadas com base nas informações do período findo em 31 de dezembro de 2015) 

Observação: Os itens facultativos ao gestor de recursos não respondidos no presente formulário de 
referência forma excluídos.  
 

ADMINISTRADORES DE  

CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 

1. Identificação das pessoas responsáveis pelo conteúdo do formulário 

1.1. Declarações, na forma do Anexo 1.1, dos diretores responsáveis pela administração de carteiras de 

valores mobiliários e pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos 

e desta Instrução, atestando que: a) reviram o formulário de referência; e b) o conjunto de informações 

nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das 

práticas adotadas pela empresa. 

Declarações nos Anexos 1.1(i) e 1.1(ii). 

2. Histórico da empresa1 

2.1. Breve histórico sobre a constituição da empresa. 

A K&C Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. foi constituída em 2009, pelos sócios Alexandre 

Pimentel Cravo (“Alexandre”) e André Ryo Mizumoto Kato (“André”), e tinha como objeto a prestação de 

serviços de consultoria e assessoria empresarial. Ainda em 2009 houve a entrada do novo sócio, Andrés 

Victor Vamos Kokron (“Andrés”), bem como aumento do Capital Social da sociedade. Naquele mesmo ano 

houve alteração da denominação da sociedade, que passou a se chamar K&C Investimentos Ltda. (“K&C 

Investimentos”), bem como alteração do objeto social, para que passasse a abranger também a 

prestação de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários e a gestão de recursos para 

pessoas físicas ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras. Em 2010 o sócio André retirou-se da sociedade, 

que passou a contar com apenas dois sócios, nomeadamente, Alexandre e Andrés. Em 2011 foi feito um 

novo aumento de capital e foram admitidos na sociedade os Srs. Otávio Maffra Ottoni (“Otávio”) e Luís 

Fernando Laranja da Fonseca (“Luís”). Em 2013 ambos se retiraram da sociedade. Em 2015 passou a 

integrar o quadro societário da sociedade a Chroma Gestão de Negócios Ltda. (“Chroma”). Hoje a K&C 

                                                           
1 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras 
atividades.  
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Investimentos conta com três sócios – Alexandre, Andrés e Chroma – e capital social de R$ 167.531,71. 

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; b) escopo das atividades; c) recursos humanos e computacionais; e d) 

regras, políticas, procedimentos e controles internos. 

a) Em 2011 foram admitidos na sociedade os Srs. Otávio Maffra Ottoni e Luís Fernando Laranja da 

Fonseca, tendo ambos se retirado da sociedade em 2013. Em 2015 passou a integrar o quadro societário 

da sociedade a Chroma Gestão de Negócios Ltda. Hoje a K&C Investimentos conta com três sócios – 

Alexandre, Andrés e Chroma. 

b) Nos últimos 5 anos, a K&C Investimentos não sofreu alterações no escopo de suas atividades. 

c) Nos últimos 5 anos, a K&C Investimentos não sofreu alterações relevantes relacionadas aos recursos 

humanos e computacionais. 

d) A K&C Investimentos mantém e fomenta, desde sua constituição, a cultura de controles internos em 

sua estrutura e atividades desempenhadas. O Diretor de Compliance e Riscos é responsável pela 

elaboração e formalização das regras e políticas aplicáveis. Ver Manual de Regras, Procedimentos e 

Controles Internos como Anexo 2.2. 

3. Recursos humanos2  

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

a. número de sócios: A K&C Investimentos conta com três sócios – Alexandre, Andrés e Chroma 

b. número de empregados: 1  

c. número de terceirizados: 1  

c. lista das pessoas naturais que são registradas na CVM como administradores de carteiras de valores 

mobiliários e atuam exclusivamente como prepostos ou empregados da empresa: ANDRÉS VICTOR 

VAMOS KOKRON, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG 

nº 13.147.326-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 129.214.218-95, residente e domiciliado na Alameda 

Lorena, 1853, apto. 31, Cerqueira César, cidade e Estado de São Paulo, CEP 01424-007, Diretor de Gestão 

de Recursos da K&C Investimentos, devidamente autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) para o exercício profissional de administração de carteiras de títulos e valores mobiliários, por 

                                                           
2 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras 
atividades.  
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meio do processo CVM nº 10.701, de 19 de novembro de 2009. 

4. Auditores 

4.1. Em relação aos auditores independentes, indicar, se houver: a) nome empresarial; b) data de 

contratação dos serviços; e c) descrição dos serviços contratados. 

Não aplicável. A empresa não é submetida a auditoria externa.  

5. Resiliência Financeira 

5.1. Com base nas demonstrações financeiras, ateste: 

a) se a receita em decorrência de taxas com bases fixas a que se refere o item 9.2.a é suficiente para 

cobrir os custos e os investimentos da empresa com a atividade de administração de carteira de valores 

mobiliários. 

atualmente a K&C Investimentos está em processo de captação de seu primeiro fundo de investimento 

b) se o patrimônio líquido da empresa representa mais do que 0,02% dos recursos financeiros sob 

administração de que trata o item 6.3.c e mais do que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais): N/A 

6. Escopo das atividades 

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

a) tipos e características dos serviços prestados (gestão discricionária, planejamento patrimonial, 

controladoria, tesouraria etc.): A K&C Investimentos presta serviços de administração de carteiras de 

valores mobiliários (gestão de recursos) para fundos de investimentos em participações. 

b) tipos e características dos produtos administrados ou geridos (fundos de investimento, fundos de 

investimento em participação, fundos de investimento imobiliário, fundos de investimento em direitos 

creditórios, fundos de índice, clubes de investimento, carteiras administradas etc.): A K&C Investimentos 

realiza a atividade de gestão de fundos de investimento em participação para investidores qualificados e 

investidores profissionais.  

c) tipos de valores mobiliários objeto de administração e gestão: A K&C Investimentos concentra sua 

gestão em ações de sociedades por ações de capital fechado. Até 31 de dezembro de 2015 a K&C 

Investimentos não possuía valor mobiliário sob sua gestão. 
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d) se atua na distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor: A 

K&C Investimentos não atua na distribuição de cotas de fundos de investimentos dos quais é gestora.  

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

administração de carteiras de valores mobiliários, destacando: os potenciais conflitos de interesses 

existentes entre tais atividades; e informações sobre as atividades exercidas por sociedades 

controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum ao administrador e os potenciais conflitos 

de interesses existentes entre tais atividades. 

A K&C Investimentos não exerce outras atividades que não sejam de administração de carteiras de 

valores mobiliários (gestão de recursos). 

6.3. Descrever o perfil dos investidores de fundos3 e carteiras administradas geridos pela empresa, 

fornecendo as seguintes informações: 

a) número de investidores (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a investidores qualificados 

e não qualificados): Até 31 de dezembro de 2015 a K&C Investimentos não possuía fundos ou carteiras 

sob sua gestão. 

b) número de investidores, dividido por: 

i. pessoas naturais: N/A 

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 

                                                           
3 Se for o caso, fornecer informações apenas dos investidores dos fundos feeders, e não do fundo master. 



 
 

K&C Investimentos Ltda. 
Rua Bandeira Paulista, 702, conjunto 22, Itaim Bibi,  

CEP 04532-002 – São Paulo, SP – Brasil 
http://www.kcinvest.com.br/ 

 

x. fundos de investimento: N/A 

xi. investidores não residentes: N/A 

xii. outros (especificar): N/A 

c) recursos financeiros sob administração (total e dividido entre fundos e carteiras destinados a 

investidores qualificados e não qualificados): Não aplicável. Até 31 de dezembro de 2015 a K&C 

Investimentos não possuía recursos financeiros sob sua gestão. 

d) recursos financeiros sob administração aplicados em ativos financeiros no exterior: Não aplicável. Até 

31 de dezembro de 2015 a K&C Investimentos não possuía recursos financeiros sob sua gestão. 

e) recursos financeiros sob administração de cada um dos 10 (dez) maiores clientes (não é necessário 

identificar os nomes): 

Não aplicável. Até 31 de dezembro de 2015 a K&C Investimentos não possuía recursos financeiros sob sua 

gestão. 

f) recursos financeiros sob administração, dividido entre investidores: 

i. pessoas naturais: N/A 

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 
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xii. outros (especificar): N/A 

6.4. Fornecer o valor dos recursos financeiros sob administração, dividido entre: 

a) ações: N/A 

b) debêntures e outros títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas não financeiras: N/A 

c) títulos de renda fixa emitidos por pessoas jurídicas financeiras: N/A 

d) cotas de fundos de investimento em ações: N/A 

e) cotas de fundos de investimento em participações: N/A 

f) cotas de fundos de investimento imobiliário: N/A 

g) cotas de fundos de investimento em direitos creditórios: N/A 

h) cotas de fundos de investimento em renda fixa: N/A 

i) cotas de outros fundos de investimento: N/A 

j) derivativos (valor de mercado): N/A 

k) outros valores mobiliários: N/A 

l) títulos públicos: N/A 

m) outros ativos: N/A 

6.6. 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: 

a) controladores diretos e indiretos: A K&C Investimentos não faz parte de grupo econômico. Sua 

composição societária atual está refletida no Anexo 7.1. 

b) controladas e coligadas: N/A 
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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: N/A 

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 administrativa4 

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 

N/A 

b) em relação aos comitês, sua composição, frequência com que são realizadas suas reuniões e a forma 

como são registradas suas decisões 

N/A 

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

Diretor de Gestão de Recursos: responsável pela administração de carteira de valores mobiliários, nos 

termos do art. 4º, inciso III, da Instrução CVM 558. 

Diretor de Compliance e Riscos: responsável pela gestão de risco e compliance, nos termos dos incisos IV e 

V do art. 4º da Instrução CVM 558, bem como pela implementação e acompanhamento do cumprimento 

das medidas de prevenção e combate às atividades relacionadas com os crimes de “lavagem” ou 

ocultação de bens, direitos e valores previstos na Lei 9.613, de 3 de março de 1998, conforme alterada, 

nos termos do art. 10 da Instrução CVM 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada. 

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

compatível com as informações apresentadas no item 8.1. 

Organograma da estrutura administrativa no Anexo 8.2. 

8.3. Em relação a cada um dos diretores de que tratam os itens 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 e dos membros de 

comitês da empresa relevantes para a atividade de administração de carteiras de valores mobiliários, 

                                                           
4 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras 
atividades.  
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indicar, em forma de tabela: a) nome; b) idade; c) profissão; d) CPF ou número do passaporte; e) cargo 

ocupado; f) data da posse; g) prazo do mandato; e h) outros cargos ou funções exercidas na empresa. 

Tabela no Anexo 8.3. 

8.4. Em relação aos diretores responsáveis pela administração de carteiras de valores mobiliários, 

fornecer: a) currículo, contendo as seguintes informações: i) cursos concluídos; ii) aprovação em exame 

de certificação profissional; iii) 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; e datas de entrada e saída do cargo. 

Currículo no Anexo 8.4. 

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

procedimentos e controles internos e desta Instrução, fornecer: a) currículo, contendo as seguintes 

informações: i) cursos concluídos; ii) aprovação em exame de certificação profissional; iii) 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; e datas de 

entrada e saída do cargo. 

Currículo no Anexo 8.5. 

8.6. Em relação ao diretor responsável pela gestão de risco, caso não seja a mesma pessoa indicada no 

item anterior, fornecer: a) currículo, contendo as seguintes informações: i) cursos concluídos; ii) 

aprovação em exame de certificação profissional; iii) 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; e datas de entrada e saída do cargo. 

O Diretor de Compliance e Riscos acumula as funções dos itens 8.5 e 8.6 do presente relatório.  

8.7. Em relação ao diretor responsável pela atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento, 

caso não seja a mesma pessoa indicada no item 8.4, fornecer: a) currículo, contendo as seguintes 

informações: i) cursos concluídos; ii) aprovação em exame de certificação profissional; iii) 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; e datas de 

entrada e saída do cargo. 

A K&C Investimentos não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento. 

8.8. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de recursos, incluindo: a) quantidade 

de profissionais; b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes; e c) os sistemas de 
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informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos. 

 Até 31 de dezembro de 2015 a K&C Investimentos não possuía fundos ou carteiras sob sua gestão. A 

estrutura de gestão de recursos, conforme mencionado na Política Formal de Decisão de Investimento, 

será formalizada quando capitalizado o primeiro fundo de investimento em participação gerido pela K&C 

Investimentos.  

8.9. 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; b) natureza das atividades desenvolvidas 

pelos seus integrantes; c) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos; e d) a 

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

O atendimento às normas legais e regulamentares aplicáveis à atividade de administração de carteiras 

de valores mobiliários é controlado Diretor de Compliance Riscos da K&C Investimentos, por meio da 

criação e implementação de políticas de segregação de atividades e controles internos, conforme descrito 

no Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos do Anexo 2.2. O Manual de Regras, 

Procedimentos e Controles Internos também trata das regras para contratação de terceiros para 

prestação de serviços auxiliares à administração de carteiras de valores mobiliários e das exigências para 

assegurar uma boa performance pelos terceiros contratados. 

As rotinas e os procedimentos utilizados para o desenvolvimento das atividades da K&C Investimentos 

são, entre outros: emissão de relatórios de risco; testes relacionados à segurança das informações; testes 

do Plano de Continuidade de Negócios; procedimentos de due diligence em parceiros e terceiros 

contratados com o objetivo de verificar a estrutura e a capacidade mantidas para prestação dos serviços 

e atendimento às normas regulamentares. 

A K&C presta serviços de administração de carteiras de valores mobiliários (gestão de recursos) para 

fundos de investimento em participação. A K&C Investimentos não realiza outras atividades além da 

gestão de recursos. 

O Diretor de Gestão de Recursos somente realiza atividades inerentes a gestão de recursos de terceiros, 

portanto, não realiza outras atividades que possam influenciar a tomada de decisões de 

investimento/desinvestimento ou limitar a sua independência. 

O Diretor de Compliance e Controles Internos, responsável pela gestão de risco e compliance, não realiza 

atividades relacionadas a gestão de recursos de terceiros, nem realiza atividades que possam limitar a 

sua independência. 

8.10. Fornecer informações sobre a estrutura mantida para a gestão de riscos, incluindo: a) quantidade 

de profissionais; b) natureza das atividades desenvolvidas pelos seus integrantes; c) os sistemas de 
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informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos; e d) a forma como a empresa garante a 

independência do trabalho executado pelo setor. 

Os investimentos realizados pela K&C Investimentos em nome dos fundos de investimento por ela geridos 

estão sujeitos a flutuações típicas do mercado, risco sistêmico, condições adversas de liquidez e 

negociação atípica do mercado, sendo que não há garantia de eliminação da possibilidade de perdas, 

mesmo diante da observância de rotinas e/ou procedimentos de gerenciamento de riscos. A identificação 

de riscos objetiva reconhecer e descrever os riscos aos quais os investimentos realizados pela K&C 

Investimentos, em nome dos fundos de investimentos por ela geridos, estão expostos. Nesta etapa, são 

definidos eventos, fontes e impactos de cada risco. A identificação dos riscos é realizada constantemente 

pela equipe de gestão (conforme organograma disposto no Anexo 8.2), de forma que o Diretor de 

Compliance e Riscos emitirá mensalmente relatório de monitoramento de riscos e encaminhará ao 

Diretor de Gestão de Recursos sugestões de desinvestimento de determinado ativo, sempre que 

identificado que não há mais margem de segurança suficiente para continuar com o investimento ou que 

este já tenha atingido seu objetivo/retorno esperado. 

Denota-se que a administradora dos fundos de investimento geridos pela K&C Investimentos deverá 

validar o controle e monitoramento de riscos, por meio de suas próprias metodologias, exceto quando 

não as possuir ou não as utilizar, e quando o regulamento de cada fundo de investimento não prever ou 

não mencionar ao contrário. 

O Diretor de Compliance e Controles Internos, responsável pela gestão de risco e compliance, não realiza 

atividades relacionadas a gestão de recursos de terceiros, nem realiza atividades que possam limitar a 

sua independência. 

8.12. Fornecer informações sobre a área responsável pela distribuição de cotas de fundos de 

investimento, incluindo: a) quantidade de profissionais; b) natureza das atividades desenvolvidas pelos 

seus integrantes; c) programa de treinamento dos profissionais envolvidos na distribuição de cotas; d) 

infraestrutura disponível, contendo relação discriminada dos equipamentos e serviços utilizados na 

distribuição; e e) os sistemas de informação, as rotinas e os procedimentos envolvidos. 

A K&C Investimentos não exerce atividade de distribuição de cotas de fundos de investimento. 

8.13. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes. 

9. Remuneração da empresa 

9.1. Em relação a cada serviço prestado ou produto gerido, conforme descrito no item 6.1, indicar as 

principais formas de remuneração que pratica. 
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A K&C Investimentos é remunerada apenas de duas formas: 

1- Taxa de Gestão: a ser aplicada de acordo com cada Fundo 

2- Taxa de Performance: a ser aplicada de acordo com cada Fundo 

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 aplicável. Até 31 de dezembro de 2015 a K&C Investimentos não possuía 

recursos financeiros sob sua gestão. 

b) taxas de performance: Não aplicável. Até 31 de dezembro de 2015 a K&C Investimentos não possuía 

recursos financeiros sob sua gestão. 

c) taxas de ingresso: Não aplicável. Até 31 de dezembro de 2015 a K&C Investimentos não possuía 

recursos financeiros sob sua gestão. 

d) taxas de saída: Não aplicável. Até 31 de dezembro de 2015 a K&C Investimentos não possuía recursos 

financeiros sob sua gestão. 

e) outras taxas: Não aplicável. Até 31 de dezembro de 2015 a K&C Investimentos não possuía recursos 

financeiros sob sua gestão. 

9.3. Fornecer outras informações que a empresa julgue relevantes 

10. Regras, procedimentos e controles internos 

10.2. Descrever como os custos de transação com valores mobiliários são monitorados e minimizados. 

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

viagens etc. 

A K&C Investimentos proíbe o recebimento de presentes por parte de seus colaboradores que possam 

resultar em conflitos de interesse aos colaboradores ou que afetem de alguma forma o desempenho de 

suas atividades. 

10.4. Descrever os planos de contingência, continuidade de negócios e recuperação de desastres 

adotados 

Ver o Plano de Continuidade de Negócios no Anexo 10.4. 
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10.5. Descrever as políticas, práticas e controles internos para a gestão do risco de liquidez das carteiras 

de valores mobiliários.  

Risco de Liquidez: Consiste no risco de redução ou inexistência de demanda pelos ativos devido a 

condições específicas atribuídas a esses ativos, às empresas investidas ou aos próprios mercados em que 

são negociados. Em virtude de tais riscos, a K&C Investimentos poderá encontrar dificuldades para 

liquidar posições ou negociar os referidos ativos pelo preço e no tempo desejados, de acordo com a 

estratégia de gestão adotada pela K&C Investimentos, permanecendo exposta, durante o respectivo 

período de falta de liquidez, aos riscos associados aos referidos ativos, que podem, inclusive, obrigar a 

K&C Investimentos a aceitar descontos nos seus respectivos preços, de forma a realizar sua negociação 

em mercado.  

Como os ativos geridos pela K&C Investimentos serão limitados a ações de sociedades por ações de 

capital fechado, o risco de liquidez será adotado e implementado caso a caso.  

10.6. Descrever as políticas, as práticas e os controles internos para o cumprimento das normas 

específicas de que trata o inciso I do art. 30, caso decida atuar na distribuição de cotas de fundos de 

investimento de que seja administrador ou gestor 

A K&C Investimentos não distribui cotas de fundos de investimento. 

10.7. Endereço da página do administrador na rede mundial de computadores na qual podem ser 

encontrados os documentos exigidos pelo art. 14 desta Instrução 

http://www.kcinvest.com.br 

11. Contingências5 

11.1. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que a 

empresa figure no polo passivo, que sejam relevantes para os negócios da empresa, indicando: a) 

principais fatos; e b) valores, bens ou direitos envolvidos. 

Não há. 

11.2. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que o 

diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários figure no polo passivo e que 

afetem sua reputação profissional, indicando: a) principais fatos; e b) valores, bens ou direitos 

envolvidos. 

Não há. 

                                                           
5 A empresa deve informar apenas dados relativos à área envolvida na administração de carteiras de valores mobiliários, caso exerça outras 
atividades.  
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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; e 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 

administração de carteiras de valores mobiliários tenha figurado no polo passivo e tenha afetado seus 

negócios ou sua reputação profissional, indicando: a) principais fatos; e b) valores, bens ou direitos 

envolvidos. 

Não há. 

12. Declarações adicionais do diretor responsável pela administração, atestando: a) que não está 

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

autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros 

Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC; b) que não 

foi condenado 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) que não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor 

em razão de decisão judicial e administrativa; d) que não está incluído no cadastro de serviços de 

proteção ao crédito; e) que não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade 

administradora de mercado organizado; f) que não tem contra si títulos levados a protesto; g) que, nos 

últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e fiscalização 

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

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC; e h) que, nos últimos 5 (cinco) anos, 

não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela 

Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC. 

Declarações no Anexo 12. 
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ANEXO 1.1(i) 

 
 

DECLARAÇÃO DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO  

DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 

  

Pelo presente instrumento, ANDRÉS VICTOR VAMOS KOKRON, brasileiro, solteiro, administrador de 

empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.147.326-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 

129.214.218-95, residente e domiciliado na Alameda Lorena, 1853, apto. 31, Cerqueira César, cidade e 

Estado de São Paulo, CEP 01424-007., Diretor de Gestão de Recursos da K&C INVESTIMENTOS LTDA., 

sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.674.684/0001-60, com sede na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 702, conjunto 22, Itaim Bibi, CEP 04532-002, devidamente 

autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício profissional de administração de 

carteiras de títulos e valores mobiliários, por meio do Processo CVM nº 10.701, de 19 de novembro de 2009 

(“Sociedade”), diretor responsável perante a Sociedade pela administração de carteiras de valores 

mobiliários, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015 (“ICVM 

558”), declara, para todos os fins da ICVM 558, que: (a) reviu o formulário de referência redigido conforme 

determinação do artigo 14, inciso I, da ICVM 558 (“Formulário de Referência”), do qual o presente 

instrumento é anexo, e (b) o conjunto de informações contido no Formulário de Referência é um retrato 

verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, das políticas e das práticas adotadas pela 

Sociedade. 

 
 

São Paulo, 17 de junho de 2016. 
 

 
_______________________________________________ 

ANDRÉS VICTOR VAMOS KOKRON 
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ANEXO 1.1(ii) 
 

 
 DECLARAÇÃO DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE COMPLIANCE E RISCO  

 

Pelo presente instrumento, ALEXANDRE PIMENTEL CRAVO, brasileiro, casado, empresário, portador da 

cédula de identidade RG nº 19.671.012-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 099.698.668-50, residente e 

domiciliado na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua Monte Alegre, 136, apto. 54, 

Santo Antônio, CEP 09531-110, Diretor de Compliance e Riscos da Sociedade da K&C INVESTIMENTOS LTDA., 

sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.674.684/0001-60, com sede na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 702, conjunto 22, Itaim Bibi, CEP 04532-002 (“Sociedade”), 

diretor responsável perante a Sociedade pela gestão de compliance e risco, nos termos do artigo 4º, inciso IV 

e V, da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015 (“ICVM 558”), declara, para todos os fins da ICVM 

558, que: (a) reviu o formulário de referência redigido conforme determinação do artigo 14, inciso I, da ICVM 

558 (“Formulário de Referência”), do qual o presente instrumento é anexo, e (b) o conjunto de informações 

contido no Formulário de Referência é um retrato verdadeiro, preciso e completo da estrutura, dos negócios, 

das políticas e das práticas adotadas pela Sociedade. 

 
 

São Paulo, 17 de junho de 2016. 
 

 
_______________________________________________ 

ALEXANDRE PIMENTEL CRAVO   
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ANEXO 2.2 
 

Manual de Regras, Procedimentos e Controles Internos 
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ANEXO 7.1 
 

Sócio-quotista % (Participação) 

Andrés Victor Vamos Kokron 5% 
Alexandre Pimentel Cravo 65% 
Chroma Gestão de Negócios Ltda.  30% 
Total 100% 
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ANEXO 8.2 

 
 
 



 
 

K&C Investimentos Ltda. 
Rua Bandeira Paulista, 702, conjunto 22, Itaim Bibi,  

CEP 04532-002 – São Paulo, SP – Brasil 
http://www.kcinvest.com.br/ 

 

ANEXO 8.3  
 

Cargo Ocupado Nome Idade Profissão CPF/MF Data da Posse Prazo do 
Mandato 

Diretor de Gestão de 
Recursos, responsável pela 
administração de carteira de 
valores mobiliários 
 

Andrés Victor 
Vamos Kokron 

47 Administrador 
de Empresas 

129.214.218-95 junho de 2016 Indeterminado 

Diretor de Compliance e 
Riscos 

Alexandre 
Pimentel Cravo 

45 Empresário 099.698.668-50 junho de 2016 Indeterminado 
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ANEXO 8.4  
 

Andrés V. V. Kokron 
 

Na GP Investimentos como COO foi responsável pela estruturação do investimento e governança em diversas 

empresas investidas através de estruturas de dívida e/ou equity: 

 Aquisição/alienação em Bolsa: Artex (Kuala), Lojas Americanas, Brahma, Ambev, Multicanal 

(Globocabo), Ipiranga, Karsten, São Carlos, Sé Supermercados, Telemar e Supermar; 

 Aquisição/alienação de empresas fechadas: Submarino, ABC Supermercados, MCom Wireless, Lokau, 

IG, Automatos, Americanas.com, Fratelli Vitta, Mercado  Eletrônico, Shoptime, Webmotors, Elefante, 

Cemar (Equatorial),  Ferrovia Centro Atlântico, Conectmed (IHH/Tempo), Propay, Pegasus e Ibest; 

 Membro do Conselho de Administração: Ferropar e Cabrera Energética; 

 Membro do Conselho Fiscal: Telemar; 

 Neste período de oito anos conduziu mais de R$ 3bilhões de transações de M&A e private equity, 

com taxa interna de retorno líquida de 20% a.a.. 

 

Foi o CEO do FIP Bioetanol do Banif em 2008, onde: 

 Contratou e gerenciou 2 analistas para o FIP; 

 Contratou um CFO para a Cabrera Central de Energia Açúcar e Álcool (“CCEAA”); 

 Coordenou a equipe na captação de R$ 400 milhões no programa de apoio a FIPs do BNDES; 

 Idealizou os Clusters de Usinas com capacidade total de moagem 10 milhões de toneladas e cana de 

açúcar por ano, liderados pela trading da Copersucar ou alternativamente pela Archer Daniel 

Midland. Para tanto selecionou dentre 50 Planos de Negócio cerca de 10 usinas com capacidade de 

moagem de 40 milhões; 

 Como Conselheiro de Administração da CCEAA supervisionou e também sugeriu correções no 

cronograma de obras da unidade industrial, sistema ERP, contratação de pessoal e estabeleceu 

metas para os executivos com remuneração alinhada com os interesses dos acionistas BANIF com 

33% e Antonio Cabrera Mano Filho com 67%; 

 Participou da negociação de contratos de fornecimento de longo prazo para exportação de etanol 

hidratado e anidro com as Tradings ADM, Copersucar e Sucden; 

 Participou e apresentou distribuidoras de energia interessadas em assinar um Power Purchase 

Agreement de 15 anos com a CCEAA. 

 Andrés realizou o desinvestimento na CCEAA com uma taxa interna de retorno líquida de 55% a.a. 

 

Foi CFO da Mauá Investimentos, Controller da ALL Logística S/A, e Gerente de gestão de riscos nos Bancos 

Matrix e Garantia. No setor audiovisual foi sócio-diretor da Revista de Áudio Vídeo entre 2006 e 2009, onde 

estruturou o Hi-Fi Show, feira de negócios e fórum de debates de tendências no setor, com exposição 

paralela de Conteúdo/Equipamentos/Tecnologia nos moldes da Consumer Eletronic Show (EUA) e IFA 

(Alemanha). O Hi-Fi Show atraiu nestas três edições mais de 100 mil visitantes durante os nove dias, no 

Palácio das Convenções do Anhembi. Andrés é graduado em Administração de Empresas Privadas da Escola 

de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, com especialização em finanças, mercado de 

capitais e controladoria. 
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ANEXO 8.5 
 
Alexandre Pimentel Cravo 

 

Possui grande experiência no mercado financeiro. Foi Trader de câmbio no Banco Matrix S.A. de 1994 a 2000. 

Anteriormente trabalhou na área gerencial do banco onde atuou junto às diversas áreas, principalmente, às 

ligadas ao mercado de capitais, em papéis negociados em Bolsas de Valores e papéis da dívida externa. 

 

Na K&C Investimentos tem atuado no desenvolvimento de modelos financeiros de precificação de empresas 

de diferentes setores. Especial dedicação à modelagem de empresas de biotecnologia, setor de energias 

limpas e renováveis. No setor Audiovisual, com clara possibilidade de consolidação e melhoria na gestão, 

elaborou os modelos financeiros e criou um banco de dados com múltiplos setoriais de 

serviços/entretenimento no Brasil bem como de empresas de capital aberto do setor audiovisual negociadas 

no exterior. Este trabalho possibilitou uma análise prévia dos valuations dos planos de negócios enviados de 

algumas empresas do pipeline do FUNCINE DE CAPITALIZAÇÃO DO SETOR AUDIOVISUAL, tanto pelo fluxo de 

caixa descontado quanto pela comparação de alguns múltiplos com empresas de capital aberto (uma 

empresa nacional e várias estrangeiras). 

 

Alexandre tem desenvolvido modelos financeiros e análise de empresas para os seguintes setores: 

1- Eólico; 

2- Solar; 

3- Logística portuária e retroárea; 

4- Mineração; 

5- Indústria de Matéria-prima para setor de energia renovável; 

6- Meios de Pagamento; e 

7- Entre outras. 
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ANEXO 10.4 
 

Plano de Continuidade de Negócios  
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ANEXO 12 
 

DECLARAÇÃO DO DIRETOR RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO  

DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Pelo presente instrumento, ANDRÉS VICTOR VAMOS KOKRON, brasileiro, solteiro, administrador de 

empresas, portador da cédula de identidade RG nº 13.147.326-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 

129.214.218-95, residente e domiciliado na Alameda Lorena, 1853, apto. 31, Cerqueira César, cidade e 

Estado de São Paulo, CEP 01424-007, Diretor de Gestão de Recursos da K&C INVESTIMENTOS LTDA., 

sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.674.684/0001-60, com sede na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 702, conjunto 22, Itaim Bibi, CEP 04532-002, devidamente 

autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para o exercício profissional de administração de 

carteiras de títulos e valores mobiliários, por meio do Processo CVM  nº 10.701, de 19 de novembro de 2009, 

diretor responsável perante a Sociedade pela administração de carteiras de valores mobiliários, nos termos 

do artigo 4º, inciso III, da Instrução CVM nº 558, de 26 de março de 2015 (“ICVM 558”), atesta, para todos os 

fins da ICVM 558, que: 

 

a) não está inabilitado ou suspenso para o exercício de cargo em instituições financeiras e demais entidades 

autorizadas a funcionar pela CVM, pelo Banco Central do Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – 

SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC; 

 

b) não foi condenado 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) não está impedido de administrar seus bens ou deles dispor em razão de decisão judicial e administrativa; 

 

d) não está incluído no cadastro de serviços de proteção ao crédito; 

 

e) não está incluído em relação de comitentes inadimplentes de entidade administradora de mercado 

organizado; 
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f) não tem contra si títulos levados a protesto; 

 

g) nos últimos 5 (cinco) anos, não sofreu punição em decorrência de atividade sujeita ao controle e 

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

Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC; e 

 

h) nos últimos 5 (cinco) anos, não foi acusado em processos administrativos pela CVM, pelo Banco Central do 

Brasil, pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP ou pela Superintendência Nacional de Previdência 

Complementar – PREVIC. 

 
 

São Paulo, 17 de junho de 2016. 
 

 
_______________________________________________ 

ANDRÉS VICTOR VAMOS KOKRON 
 


