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1. HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

O mundo atual de negócios exige uma forma nova de pensar. Fundada em 2014, a B&P 

Investimentos e Participações Ltda. (“B&P”) acredita na parceria como o principal fator de 

sucesso e para tanto completa a sua equipe com os melhores profissionais em sua área de 

atuação. 

Esta forma de trabalho aliada ao estrito respeito aos seus valores é a forma que a B&P 

considera ser a mais adequada para que os empreendimentos nos quais esteja presente sejam 

de sucesso e atendam aos interesses de todos que deles participam.  

Tem como visão ser referência de agregação de valor para os clientes e parceiros. Sua 

missão é atuar em projetos estruturados, superando as expectativas de stakeholders, sempre 

focada(os) em inovação e criatividade contando com uma equipe qualificada e motivada. 

A B&P é uma instituição independente, não sendo ligada a qualquer grupo financeiro, o 

que faz com que inexista conflitos de interesse, permitindo o desenvolvimento de suas atividades 

com total imparcialidade, flexibilidade e isenção. 

Seus sócios possuem vasta experiência na prestação de serviços de gestão de títulos e 

valores mobiliários, com investidores nacionais e internacionais, pautando a sua atuação nos 

valores de ética, transparência, compromisso, sustentabilidade, respeito e responsabilidade 

social. 

 

 

2. NORMAS GERAIS 

 

2.1.  Introdução 

A transparência, a seriedade e a imparcialidade são afirmativas na condução dos 

negócios da B&P. 

Nesse sentido, o presente Manual visa a formalizar a base para a ação da B&P, no que 

tange aos procedimentos de compliance, ética e conduta exigidos no exercício das funções, seja 

nas relações internas ou externas. 

Estabelece, ainda, os conceitos e métodos de controle, visando, além de atender às 

exigências legais, à melhora dos parâmetros de ética de controles, transparência e eficiência. 

A constante postura ética é uma exigência da B&P, no sentido de que todos os agentes 

envolvidos deverão agir coerentemente com o seu discurso e, ainda, combater e evitar que atos 

antiéticos sejam cometidos ao seu redor. 

Este Manual contém informações indispensáveis para o compor diretivo e gerencial da 

B&P, devendo ser afuzilado sempre que houver modificações, sendo certo que o presente 

Manual tem como base as disposições legais, regulamentares e administrativas vigentes e 

aplicáveis à B&P. 
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2.2. Objetivo 

Este Manual tem como objetivo apresentar as informações necessárias à implantação 

das funções de Compliance, estabelecendo suas políticas, procedimentos e organização de 

modo que a B&P exerça as melhores práticas que regem o mercado de capitais.  

Ademais, visa a identificar e controlar a medição correta dos riscos e desempenho da 

B&P, de acordo com os parâmetros, métodos e padrões estabelecidos pela B&P e pelas 

autoridades reguladoras, de forma proativa, zelando para que não haja falhas. 

 

2.3. Aplicabilidade 

As regras estabelecidas nesse Manual são obrigatórias a todos os envolvidos 

diretamente ou indiretamente, inclusive sócios, diretores e colaboradores da B&P, bem como a 

todos os que prestam ou venham prestar serviços à B&P, diretamente ou por intermédio de 

outras pessoas jurídicas, sendo certo que não eximem aos referidos envolvidos de cumprirem 

as demais obrigações impostas por lei e pela regulamentação aplicável às atividades exercidas 

pela B&P. 

Ademais, o presente Manual visa a promover, junto às áreas competentes, meios que 

assegurem aos funcionários, segundo o correspondente nível de atuação, o acesso a 

informações confiáveis, tempestivas, compreensíveis e aquelas consideradas relevantes para a 

realização de suas tarefas, bem como determina a adequada segregação de funções e 

separação de responsabilidades, orientando o controle das atividades para evitar o conflito de 

interesses e para evidenciar pontos de controle. 

Em caso de conflito, a legislação e a regulamentação terão prevalência sobre este 

Manual. 

Qualquer infração será tratada com a aplicação das medidas disciplinares e judiciais 

correspondentes, sem prejuízo de denúncia às autoridades competentes, quando aplicável. 

Todos os colaboradores deverão, no momento de ingresso na B&P, enviar o Termo de 

Ciência e Acordo confirmando que receberam cópia e conhecem o teor deste Manual. 

 

2.4. Responsabilidade 

A responsabilidade pela elaboração, manutenção e regulação das normas descritas 

nesse Manual é do Diretor de Compliance, responsável por desenvolver e administrar o 

treinamento apropriado aos funcionários e demais envolvidos à B&P. 

No desenvolvimento das atividades da B&P, os sócios, diretores, bem como todos os 

que prestam serviços, diretamente ou por intermédio de outras pessoas jurídicas, devem 

orientar-se por diretrizes e padrões éticos que devem ser observados sempre em seus 

desempenhos de profissionais, conforme destacado a seguir: 

 Manter conhecimento e cumprir todas as leis, regras e regulamentações governamentais, de 

agências governamentais, agências reguladoras, agências licenciadoras, ou associações 
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profissionais que regulam as atividades profissionais dos funcionários, bem como não participar 

ou ajudar na violação dessas leis, regras ou regulamentações; 

 Comunicar, imediatamente, ao Diretor de Compliance, eventuais ocorrências de qualquer tipo 

de conflito de interesses entre os sócios, administradores e colaboradores, bem como com todos 

os que prestam serviços diretamente ou por intermédio de outras pessoas jurídicas, clientes ou 

demais instituições com as quais a B&P se relacione; 

 Não praticar qualquer ato, antes do pronunciamento do responsável, nos casos em que foi 

constatado conflito de interesses; 

 Guardar sigilo referente às informações confidenciais da B&P; 

 Considerar confidenciais todas as informações referentes aos negócios desenvolvidos pela 

B&P, assim como seus produtos, carteira de clientes, serviços, sistemas, métodos, estratégias 

e manuais; 

 Considerar como confidenciais, ainda, aquelas informações que por força de lei ou 

regulamento, sejam protegidas por qualquer tipo de sigilo, especialmente o bancário ou o fiscal; 

 Guardar sigilo sobre as informações relativas a ato ou fato importante às quais tenham acesso 

em razão do cargo ou posição que ocupa na B&P, até sua comunicação e divulgação ao 

mercado; 

 Considerar como importante qualquer ato ou fato de caráter político, administrativo, técnico, 

comercial ou econômico financeiro, que possa influir na cotação de ações, índices, taxa de juro, 

taxa de câmbio, debêntures, outros valores mobiliários, ativos financeiros ou instrumentos 

negociados em bolsas de mercadorias ou futuros; 

 Guardar sigilo a respeito das informações sobre ou de clientes às quais tenham acesso, 

exceto aquelas cujo conhecimento não adveio da B&P e que sejam de domínio público; 

 Não se valer de informações obtidas em função de suas posições na B&P para obter ganhos, 

diretos ou indiretos, pecuniários ou não, para si ou para outrem; 

 Zelar para que subordinados e quaisquer terceiros de sua confiança cumpram fielmente as 

regras estabelecidas neste normativo; 

 Os colaboradores devem informar seus supervisores, por escrito, quaisquer compensações 

monetárias ou outros benefícios que recebam por seus serviços além daqueles conferidos pela 

B&P. 

Tendo em vista as obrigações, deveres e limites impostos acima, é importante frisar que 

o Diretor de Compliance terá autoridade suficiente e independência, inclusive para agir em todas 

as áreas da organização, ter acesso a todas as áreas e informações das operações; e realizar 

ações corretivas para descobrir deficiências. 
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3. PADRÕES DE CONDUTA E ÉTICA PROFISSIONAL 

 

3.1. Relacionamento 

 

a) Da Conduta Profissional: 

As condutas e relações da B&P são pautadas em respeito e credibilidade, sendo certo 

que os seus resultados financeiros e operacionais devem ser auferidos pela manutenção da 

reputação e imagem da instituição, obtidos por intermédio de atitudes profissionais sérias, 

honestas, leais, legais e transparentes. 

Os padrões de conduta estabelecem as normas gerais sobre controles internos e suas 

conformidades, com o intuito de proteger a B&P como um todo, principalmente quanto a sua 

integridade e dos seus colaboradores, com relação a eventuais vulnerabilidades detectadas no 

processamento dos serviços oferecidos. 

Nesse sentido o profissional da B&P deve agir com integridade, competência, dignidade 

e ética ao se relacionar com o público, clientes, clientes prospectivos, bem como com todos os 

envolvidos diretamente ou indiretamente, devendo sempre: 

 Pautar na transparência e no respeito às relações, propiciando um ambiente de trabalho 

harmonioso, de confiança mútua com responsabilidades em todos os níveis, possibilitando o 

desenvolvimento e crescimento pessoal e profissional de todos os integrantes da equipe; 

 Prezar pela imagem da B&P em todas as esferas de relacionamento, devendo as condutas 

do profissional refletir os princípios éticos da B&P, a fim de reforçar o comportamento 

responsável dos seus integrantes, com consciência e maturidade para questões que possam 

interferir no desempenho de suas funções e em sua conduta pessoal; 

 Adotar elevada conduta profissional e estimular a prática de atividades que agreguem valor à 

instituição, de forma a que inspire confiança, seriedade e credibilidade a seus clientes e 

colaboradores; 

 Empregar, no exercício de suas funções, a mesma atitude que qualquer pessoa honrada e 

de caráter íntegro empregaria na relação com outras pessoas e na administração de seus 

próprios negócios; 

 Exercer suas funções adequadamente, de forma condizente com o seu cargo e com os 

valores institucionais; 

 Agir com zelo, honradez, dignidade e justiça em sua vida profissional e pessoal, buscando o 

constante aprimoramento técnico e a atualização permanente, encorajando seus pares e 

comandados nesta direção; 

 Acatar estritamente todas as normas legais e regulamentares, emanadas de entidades 

governamentais e demais entidades de mercado, bem como as políticas internas e externas, 

agindo com cautela e exercendo juízo profissional independente; 
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 Assegurar-se de que seus comandados estejam devidamente informados sobre todos os 

aspectos administrativos e legais para o bom desempenho de suas atividades, zelando pelo fluxo 

correto de informações; 

 Atuar sempre em defesa dos melhores interesses da B&P, mantendo sigilo sobre os negócios 

e atividades realizadas na condição de funcionário ou colaborador da B&P, bem como sobre 

seus clientes e fornecedores; 

 Avaliar cuidadosamente e criteriosamente em eventuais situações que resultem em conflitos 

entre os interesses da B&P e os seus próprios interesses e/ou situações não aceitáveis sob o 

ponto de vista ético ou que gerem interpretações dúbias sob o prisma dos princípios éticos da 

B&P; 

 Pautar seu comportamento pelos princípios definidos nestas normas, no que tange à busca 

e veiculação de informações por intermédio da Internet, Intranet e Correio Eletrônico, respeitando 

as normas específicas, evitando, o acesso, a busca, o repasse, ou a inserção de informações 

que possam prejudicar a B&P e seus funcionários, prestadores de serviços, sócios e clientes, no 

ponto de vista financeiro, social, de imagem e da concorrência; 

 Contribuir para a prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro. 

 

b) Condutas a Serem Evitadas: 

As relações da B&P são pautadas em respeito e credibilidade e não se admite, devendo 

ser evitado a todo custo: 

 Preferências, preconceitos ou discriminação em função de: raça, cor, nacionalidade, religião, 

sexo, idade, estado civil, orientação sexual, deficiência física ou posição social, bem como 

qualquer tipo de ato que possa ser caracterizado como bullying; 

 Atitudes abusivas ou ofensivas (gesto, palavra, comportamento), contra a integridade moral 

e física de qualquer pessoa, tais como assédio sexual, assédio moral, intimidações ou ameaças; 

 Usar sua posição ou o nome da B&P para obter quaisquer benefícios ou vantagens 

particulares; 

 Manifestar-se em nome da B&P, quando não autorizados ou habilitados para tal; 

 Usar seu cargo, funções ou informações sobre os negócios e assuntos da B&P, ou mesmo 

de seus clientes, para influenciar decisões que venham a favorecer interesses próprios ou de 

terceiros; 

 Fazer uso, em benefício próprio ou de terceiros, na realização de negócios de qualquer 

natureza, de informação privilegiada obtida no exercício profissional; 

 Usar equipamentos ou outros recursos da B&P, para fins particulares, não autorizados, bem 

como envolver-se em atividades particulares não autorizadas durante seu período de trabalho; 

 Envolver-se em negócios com empresas nas quais o funcionário ou pessoas de seu 

relacionamento tenham interesse ou participação, direta ou indireta com as atividades da B&P; 
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 Praticar atos que possam resultar em compensação ou outro benefício em competição com 

o seu empregador a não ser que obtenham consentimento por escrito da B&P; 

 Utilizar para fins particulares, ou repassar a terceiros, tecnologias, metodologias, estratégias, 

posições e outras informações de propriedade da B&P ou por esta desenvolvidas ou obtidas; 

 Compactuar ou se omitir frente a quaisquer irregularidades, não tomando providências 

pertinentes quando da identificação do fato. 

 

c) Condutas Éticas nas Negociações: 

O relacionamento com o cliente é pautado em profissionalismo, transparência, qualidade 

e cordialidade, existindo regras e procedimentos que estabelecem uma conduta própria para 

negociações, devendo o profissional da B&P sempre orientar os clientes sobre as características 

de cada serviço, retorno e risco, sendo, ainda, diligentes no atendimento ao cliente, traduzido 

pela postura atenciosa, prestativa e cordial. 

Cada colaborador da B&P deverá atuar de acordo com a boa imagem e conduta ética, 

procurando estabelecer relacionamentos isentos de favorecimentos, sendo tal postura exigida 

em reciprocidade de parceiros da B&P, observando as normas e procedimentos estabelecidos 

por BACEN, Comissão de Valores Mobiliários, ANDIMA, BM&F, BOVESPA, etc., prezando 

sempre pelo: 

 Cumprimento das exigências legais; 

 Confidencialidade dos dados de suas negociações/operações com a B&P; 

 Cumprimento da obrigação de confidencialidade, sigilo e total discrição a respeito dos dados 

e informações que venha a ter acesso por qualquer meio ou forma, conforme disposto nesse 

Manual; 

 Bom relacionamento com os órgãos governamentais e agências reguladoras, respeitando as 

leis e cumprindo deveres. 

A aplicação das diretrizes definidas neste Manual é responsabilidade de cada integrante 

da B&P, que deve manter-se atualizado quanto às normas legais, regulamentares, estatutárias 

e demais instruções relevantes para o desempenho de suas atividades. 

 

 

4. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CONFLITO DE INTERESSE 

 

4.1. Informações e Confidencialidade: 

A Política de Segurança da Informação tem por finalidade garantir aos colaboradores em 

geral de que as informações geradas e armazenadas no ambiente da B&P estão devidamente 

protegidas de forma clara e completa, assegurando a continuidade, a confidencialidade, a 

integridade e a disponibilidade dos seus negócios, atendendo assim, a todas as necessidades 

básicas do mercado e da regulamentação vigente. 
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O cumprimento da Política de Segurança da Informação é dever de todos os 

colaboradores (funcionários, estagiários e demais prestadores de serviços) da B&P, que 

deverão: 

 Salvaguardar toda informação da B&P, criada ou utilizada na execução de suas atividades, 

incluindo revelação não autorizada, modificação ou destruição; 

 Conhecer as leis e regulamentos aplicáveis ou relacionados às informações criadas, usadas 

ou adquiridas como parte da sua atividade como colaborador (ex.: direito de propriedade, licença 

de software, etc.); 

 Em nenhuma hipótese qualquer informação recebida em decorrência da relação de trabalho 

com a B&P poderá ser divulgada, oralmente ou por escrito, para quaisquer terceiros fora da 

B&P, incluindo familiares, amigos e parentes; 

 Divulgar informações confidenciais de negócio para outro colaborador se, e somente se, estas 

forem imprescindíveis para que esse colaborador possa cumprir suas tarefas; 

 Abster-se de utilizar de forma ilegal, antiética, não autorizada ou desfazer da informação da 

B&P ou alguma outra informação residindo nos recursos de tecnologia da B&P (ex.: arquivos 

pornográficos, correntes, jogos, softwares não autorizados, arquivos pessoais, etc.). 

As normas de segurança da informação asseguram que os procedimentos sejam 

traçados, implementados e mantidos devidamente atualizados, sendo certo que essas 

obrigações aplicam-se não somente durante o vínculo empregatício com a B&P, mas também 

após esse período, sem limitação de tempo. 

São considerados como parte do Sistema de Informação da B&P todos os programas 

de informática, incluindo sem limitação, os e-mails, os sistemas instalados nos computadores de 

propriedade da B&P, bem como os bancos de dados que a B&P utiliza para o armazenamento 

de suas informações e de seus clientes e os sistemas que venham a ser desenvolvidos, direta 

ou indiretamente, pela equipe de membros da B&P. 

Os equipamentos e os computadores de propriedade da B&P, bem como os bancos de 

dados utilizados, que forem disponibilizados aos membros deverão ser utilizados de forma a 

atender exclusivamente às finalidades da B&P. 

A obtenção de cópias de arquivos de qualquer extensão, de forma gratuita ou 

remunerada, em computadores da B&P, originados em máquina remota (download) depende de 

autorização expressa e prévia da área responsável e deverá observar os direitos de propriedade 

intelectual pertinentes, tais como copyright, licenças e patentes. 

Em hipótese alguma será permitida a cópia de softwares piratas ou que não respeitem 

direitos de propriedade intelectual, bem como aqueles que firam os bons costumes ou que 

promovam discriminação de qualquer tipo ou espécie. 

Os e-mails corporativos enviados ou recebidos, bem como seus respectivos anexos e os 

arquivos constantes nos computadores de propriedade da B&P, bem como mensagens 

eletrônicas e gravações de ligações poderão ser monitorados pelo Diretor de Compliance. 
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A navegação pela rede mundial de computadores (“Internet”) deverá ser feita 

observando os fins sociais da B&P, sendo permitido o seu uso para fins pessoais de forma 

moderada, como por exemplo, mas não se limitando a, compras de objetos de uso pessoal, 

passagens e reservas de hotéis. O acesso a sites da Internet inapropriados ou que firam a moral 

e os bons costumes serão bloqueados. Toda a navegação na Internet poderá ser monitorada 

pela B&P. 

Os membros da B&P deverão zelar pela conservação do computador utilizado, devendo 

para tanto realizar periodicamente a verificação da existência de vírus, bem como a manutenção 

do antivírus atualizado. 

As senhas de caráter sigiloso, pessoal e intransferível serão fornecidas aos membros da 

B&P para acesso aos computadores, à rede corporativa e ao correio eletrônico corporativo. Em 

nenhuma hipótese as senhas deverão ser transmitidas a terceiros.  

Este Código admite e entende a imprescindibilidade de certas ligações telefônicas 

particulares, não significando que a ausência de bom senso por parte de seus membros possa 

ser tolerada. Ligações pessoais interurbanas e para celulares devem durar o tempo estritamente 

necessário e as ligações internacionais pessoais deverão ser prontamente reembolsadas.  

 

4.2. Informações Confidenciais e Privilegiadas: 

Para os fins desse item, podem ser consideradas “Informação Confidencial” o seguinte: 

 Todas as informações não públicas sobre clientes da B&P, bem como as informações não 

públicas recebidas por terceiros, durante o curso de seu vínculo empregatício com a B&P; 

 Informações não públicas, comunicadas pelos clientes, sobre qualquer assunto relacionado 

ao cliente e/ou ao negócio; 

 Informações cadastrais; 

 Todas as informações não públicas sobre os negócios da B&P, inclusive relativas a 

operações internas. 

As informações confidenciais recebidas por um colaborador da B&P, 

independentemente da fonte ou natureza, devem ser utilizadas unicamente para as finalidades 

de negócios a que se destinam. Em nenhuma circunstância essas informações confidenciais 

podem ser utilizadas para outros fins. 

Membros de posse de informação/material não-pública (insider information) referentes 

aos negócios ou situação de clientes, não devem operar (insider trading) nem induzir outros a 

operarem as ações deste cliente se tal negociação for violar uma obrigação, ou se a informação 

tiver sido indevidamente apropriada, ou se esta informação se relacionar a uma oferta de 

aquisição ou fusão da companhia. 

Considera-se informação privilegiada qualquer informação relevante a respeito de 

qualquer sociedade ou negócio que envolva a B&P, que não tenha sido divulgada publicamente 

e que seja obtida de forma privilegiada, em decorrência da relação profissional ou pessoal 
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mantida com um cliente, com colaboradores de empresas analisadas ou investidas ou com 

terceiros. 

São exemplos de informações privilegiadas: informações verbais ou documentadas a 

respeito de resultados operacionais de empresas, alterações societárias (fusões, cisões e 

incorporações), informações sobre compra e venda de empresas, títulos ou valores mobiliários, 

e qualquer outra informação que seja objeto de um acordo de confidencialidade firmado pela 

B&P com terceiros. 

As informações privilegiadas devem ser mantidas em sigilo por todos que a elas tiverem 

acesso, seja em decorrência do exercício da atividade profissional ou de relacionamento pessoal. 

Quem tiver acesso a uma informação privilegiada deverá divulgá-la imediatamente a pelo menos 

um sócio da B&P e ao Diretor de Compliance responsável pela aplicação deste Manual, não 

devendo divulgá-la a qualquer outra pessoa, nem mesmo a outros membros da B&P, 

profissionais de mercado, amigos e parentes, nem utilizá-la, em benefício próprio ou de terceiros. 

A informação privilegiada não deve ser utilizada para qualquer um dos seguintes 

propósitos: 

 Comprar ou vender títulos, ações ou quaisquer instrumentos financeiros para si próprio, para 

a B&P ou para terceiros; 

 Encorajar, dar assistência ou recomendar a um terceiro a compra, venda ou retenção de 

títulos ou outros instrumentos financeiros, ou deixar de fazê-los com base em informação 

privilegiada; 

 Divulgar a informação privilegiada para terceiros (incluindo familiares) ou torná-la acessível a 

terceiros de forma não autorizada. 

Caso haja dúvida sobre o caráter privilegiado da informação, aquele que a ela teve 

acesso deve imediatamente relatar tal fato ao Diretor de Compliance. Todo aquele que tiver 

acesso a uma informação privilegiada deverá restringir ao máximo a circulação de documentos 

e arquivos que contenham essa informação. 

Todos os membros da B&P deverão conhecer os procedimentos estabelecidos neste 

Manual para o tratamento de informações privilegiadas. 

 

4.3. Exceções da Divulgação de Informações Confidenciais para Terceiros: 

As informações confidenciais de clientes somente podem ser divulgadas a terceiros com 

o consentimento e/ou autorização expressa do cliente, de acordo com a legislação aplicável, ou 

mediante ordem judicial ou em outras circunstâncias limitadas, para uma autoridade regulatória 

autorizada. 

Desta forma, a B&P somente fornecerá informações ou exibirá documentos a terceiros 

nas hipóteses a seguir expostas. Em qualquer caso, porém, estará amparado em 

aconselhamento do Diretor de Compliance, que deverá acompanhar todos os passos do 

processo de fornecimento de informações sigilosas, para: 
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a) Poder Judiciário 

Quando houver solicitação de quebra de sigilo por parte do Poder Judiciário, o acesso 

às informações requeridas será concedido exclusivamente às partes determinadas pela decisão 

do juiz responsável. 

 

b) Comissão Parlamentar de Inquérito 

Eventuais solicitações nesse sentido serão encaminhadas por intermédio do Banco 

Central do Brasil, que estabelecerá formalmente a abrangência da quebra de sigilo requerida. 

 

c) Agentes Fiscais e Tributários 

Pedidos de exames, livros e registros de contas de depósitos feitos por agentes fiscais 

e tributários do Ministério da Fazenda e dos Estados deverão obrigatoriamente ser aprovado por 

juiz competente. 

 

d) Banco Central do Brasil 

As solicitações desse órgão serão atendidas na forma da legislação que atribui 

competência ao Banco Central do Brasil para requisitar informações sigilosas de empresas sobre 

operações com pessoas físicas ou jurídicas. 

A divulgação de informações a autoridades governamentais em virtude de decisões 

judiciais, arbitrais ou administrativas deverá ser prévia e tempestivamente comunicada aos 

sócios da B&P e ao Diretor de Compliance, para que estes decidam sobre a forma mais 

adequada para tal divulgação. 

Tendo em vista a alta especialização da atividade desenvolvida pela B&P, assim como 

os princípios que regem o mercado de valores mobiliários, é absolutamente vedada a revelação 

de carteiras e estratégias de investimento de todo e qualquer produto analisado e/ou gerido pela 

B&P a qualquer não membro da B&P, seja da imprensa, de círculo pessoal de convívio, de 

ligação imediata de parentesco ou de estado civil.  

São consideradas violações à política e normas de segurança da informação as 

seguintes situações, dentre outras previstas nesse Manual: 

 Quaisquer ações ou situações que possam expor a B&P, direta ou indiretamente à perda 

financeira ou de imagem; 

 Uso indevido de dados corporativos, equipamentos, software, divulgação não autorizada de 

informações, sem a permissão expressa do “proprietário da informação”; 

 A não comunicação imediata de quaisquer violações ou atitudes anormais que porventura 

venha a tomar conhecimento ou chegue a presenciar. 
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A não aderência e observância à Política e Normas de Segurança da Informação e suas 

definições são consideradas faltas graves ou violações, podendo ser aplicadas penalidades ou 

sanções. 

 

4.4. Conflito de Interesse: 

Os sócios, diretores e colaboradores devem priorizar os interesses dos clientes e os da 

B&P aos seus próprios, mesmo quando conflitantes, devendo atuar em perfeita conformidade 

com as leis, regulamentos e boas práticas de mercado, preservando os preceitos que regem as 

atividades da B&P. 

Todos os conflitos de interesse existentes ou suspeitados deverão ser comunicados ao 

responsável pelo Compliance, de imediato, sendo vedado aos sócios, diretores e colaboradores: 

 Valer-se de seu cargo, do acesso a informações relevantes ou do nome da B&P dentro e fora 

do ambiente de trabalho, para obter benefícios pessoais ou vantagens de qualquer natureza para 

si ou para terceiros; 

 Receber ou pagar comissões, rebates, pagamentos em gerais de ou para clientes e 

fornecedores; 

 Oferecer ou receber qualquer benefício financeiro que possa distorcer o discernimento 

comercial, causar a aparência de conflito de interesses ou prejudicar a reputação da B&P; 

 Violar qualquer norma ou regulamento a que esteja sujeito na execução de suas funções. 

Nesse sentido, os sócios, diretores e colaboradores devem garantir o sigilo e 

confidencialidade das informações, bem como estarem atentos a situações que configurem um 

conflito de interesse, real ou potencial e com isso venha a interferir na capacidade de se manter 

isento e tomar decisões imparciais em relação à B&P. 

Todo desrespeito leva a aplicação de medidas punitivas e até rescisórias de acordo com 

esse Manual e com a legislação vigente. 

 

4.5. Propriedade Intelectual: 

Todos os documentos, arquivos, modelos, metodologias, fórmulas, cenários, projeções, 

análises e relatórios produzidos, desenvolvidos por força das atividades na B&P ou a tais 

atividades diretamente relacionadas, têm sua propriedade intelectual atribuída à B&P. 

Ressalvado em caso de autorização expressa e por escrito dos sócios da B&P, o envio 

a terceiros, a cópia, a descrição, a utilização ou a adaptação fora do ambiente de trabalho, em 

qualquer circunstância, de qualquer item sujeito à propriedade intelectual da B&P são vedadas, 

sujeitas à apuração de responsabilidade nas esferas cível e criminal. 

Todos os documentos, arquivos, modelos, metodologias, projeções, fórmulas, análises 

e relatórios produzidos no âmbito do desenvolvimento de funções ou obtidos em decorrência de 

função da B&P, serão de propriedade da B&P e não poderão ser reproduzidos, copiados ou 

apresentados a terceiros sem a prévia e expressa anuência. 
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Mesmo após a saída e/ou rompimento de vínculo empregatício, por qualquer motivo, os 

membros da B&P permanecerão obrigados a observar as regras estipuladas neste Manual, 

estando sujeitos à apuração de responsabilidade na esfera judicial.  

Entende-se por propriedade intelectual todo e qualquer arquivo gravado na rede 

corporativa, nos servidores ou nos computadores da B&P. 

 

4.6. Políticas de Segurança: 

 

a) Utilização do correio eletrônico 

Poderá ser monitorado, na forma estipulada neste Manual, o correio eletrônico (e-mail), 

ou qualquer outro meio de comunicação via internet, que deverão ser de uso 

preponderantemente profissional, salvo moderadamente para alguns assuntos pessoais 

relevantes. 

 

b) Controle de acesso 

O supervisor da rede será o único autorizado a atribuir senhas de acesso para a rede. 

As chaves de acesso (login) à rede identificarão claramente seu detentor, na forma como ele é 

reconhecido na B&P, através da representação de seu nome. O controle de acesso à rede será 

atribuído conforme o perfil do usuário.  

 

c) Proteção contra vírus 

Para proteção contra vírus deverão ser instalados softwares de prevenção nos 

servidores de rede da B&P. Além disso, periodicamente, serão verificados todos os hard-disks 

de todos os computadores. 

 

d) Segurança dos arquivos 

Diariamente serão realizados backups de todos os arquivos de dados salvos na rede 

(base de dados, planilhas, textos, etc.).  

 

e) Segurança do hardware 

Os equipamentos devem ser instalados em locais adequados, protegidos de raios 

solares, altas temperaturas e de incidência de poeira. 

Além das providências acima, devem ser instalados no-breaks, devidamente 

dimensionados, para garantir:  

 A uniformidade da tensão da rede, em casos de picos de energia; 

 No mínimo, o salvamento de dados e o desligamento apropriado dos equipamentos, nas faltas 

de energia elétrica. 
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Os arquivos de backup e a documentação dos sistemas devem ser armazenados em 

lugar diferente ao do escritório, em lugar seguro e de acesso facilitado somente aos funcionários 

autorizados. 

A fim de resguardar a segurança das informações, a sala do servidor será destinada 

exclusivamente para o fim de armazenamento dos arquivos de backup e da documentação dos 

sistemas, sendo o acesso realizado por meio de sistema de segurança com senha numérica, o 

qual permitirá o ingresso à sala somente às pessoas autorizadas com o acesso à senha.  

 

f) Telefonia 

Todas as ligações telefônicas originadas ou recebidas na mesa de operações deverão 

ser gravadas e armazenadas em CDs ou qualquer mídia permanente para eventual consulta 

posterior. 

 

g) Segregação de informações 

As informações a que os membros da B&P venham a ter acesso em razão do exercício 

de suas funções na B&P, não poderão ser transferidas a pessoas não habilitadas ou que possam 

utilizá-las de forma indevida, sejam eles funcionários da B&P ou não. 

 

4.7. Sanções: 

A não observância das políticas e normas de segurança da informação e suas definições 

são consideradas faltas graves ou violações, podendo ser aplicadas penalidades ou sanções 

legais e institucionais, tais como: 

 Aplicação de sanções trabalhistas previstas em legislação vigente, incluindo dispensa por 

justa causa ou afastamento; 

 Término ou cessão do contrato de prestação de serviços ou relação comercial; 

 Ressarcimento dos prejuízos causados à B&P, conforme previsto em contrato com empresas 

de prestação de serviços ou aplicação de outras ações disciplinares constantes na legislação 

vigente. 
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5. POLÍTICAS DE COMBATE E PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

Lavagem de dinheiro é a prática criminosa que consiste em converter ou transformar 

bens ou dinheiro, obtidos com prática de atividades ilícitas, em capitais aparentemente lícitos ou, 

ainda, prover recursos legais a serem utilizados com propósitos ilícitos, mediante colocação de 

tais bens ou dinheiro no sistema financeiro. 

A B&P atua em perfeita conformidade com as leis, regulamentos e boas práticas de 

mercado, preservando os preceitos que regem as atividades comerciais e civis, adotando 

controles de prevenção e tratamento de fraudes e lavagem de dinheiro em estrito cumprimento 

às leis aplicáveis ao tema. 

Desta forma, os integrantes da B&P, principalmente os envolvidos com o cadastramento 

dos clientes, com a proposição de operações e na realização das mesmas, devem atentar se há 

indícios de crime ou ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. 

Nesse sentido, deverão dispensar especial atenção às operações que tenham as 

características abaixo listadas: 

 Operações cujos valores sejam objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os 

rendimentos e/ou a situação patrimonial/financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-

se por base as informações cadastrais respectivas; 

 Operações cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício 

para burla da identificação dos efetivos envolvidos e/ou beneficiários respectivos; 

 Operações cujas características e/ou desdobramentos evidenciem atuação, de forma 

contumaz, em nome de terceiros; 

 Operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas partes, nas quais 

haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos clientes; 

 Operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou frequência de 

negócios do cliente; 

 Operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada relativamente às 

modalidades operacionais utilizadas pelo cliente; 

 Operações cujo grau de complexidade e risco se afigure incompatíveis com a qualificação 

técnica do cliente ou de seu representante. 

Caso sejam identificadas ocorrências desta natureza, as mesmas devem ser 

direcionadas para o Diretor de Compliance para as devidas providências, devendo o sócio, 

colaborador ou diretor observar, ainda, o seguinte: 

 Manter-se alerta e atento a transações não usuais envolvendo clientes e outros 

colaboradores; 

 Sempre que observada transação suspeita, relatá-la ao Diretor de Compliance; 

 Não avisar o cliente que sua transação é suspeita ou que está sendo investigada. 
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O Diretor de Compliance deverá estabelecer políticas e procedimentos que impeçam que 

produtos e serviços sejam utilizados para tais atividades e, ao mesmo tempo, visem à 

identificação, análise e comunicação às autoridades competentes de quaisquer propostas e 

operações que possam representar indícios de lavagem de dinheiro. 

Todavia, o monitoramento de todas as movimentações é efetivo e todos os integrantes 

da B&P, especialmente aqueles que atuam diretamente com os clientes, conhecem a política de 

seu cliente e têm consciência e responsabilidade pelo seu cumprimento. 

Todas as propostas e operações na B&P estão sujeitas às políticas e procedimentos de 

prevenção à lavagem de dinheiro, mediante monitoramento e análise, de forma que possam ser 

identificadas àquelas que se caracterizem por possuir propósitos legais ou que sejam 

consideradas não usuais para os clientes. 

 

 

6. MONITORAMENTO DA PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTROLE 

INTERNO 

 

6.1. Monitoramento da Prevenção à Lavagem de Dinheiro 

O Diretor de Compliance deverá implantar e monitorar a verificação das rotinas de 

controle das operações para identificação de indícios de lavagem de dinheiro. O principal objetivo 

é identificar e analisar operações que possam ser classificadas como atípicas ou que possam 

representar fortes indícios de lavagem de dinheiro, em atendimento às disposições previstas pelo 

Banco Central e Comissão de Valores Mobiliários. 

 Dentre os parâmetros analisados, estão:  

 Cliente com investimento incompatível com a capacidade financeira; 

 Cliente com investimentos incompatíveis ao patrimônio; 

 Cliente sem fonte de renda e patrimônio declarado; 

 Cliente, titular ou procurador com endereço em cidade de fronteira; 

 Cliente, titular ou procurador residente em pais identificado na lista restritiva; 

 Mudança atípica de titulares; 

 Operação com produto financeiro atípico para perfil do cliente; 

 Operação com produto não existente no histórico de operação do cliente; 

 Operação realizada incompatível com a idade do cliente; 

 Oscilação significativa no valor de operações realizadas; 

 Pessoa ou empresa identificada em lista restritiva; 

 Pessoa ou empresa identificada na lista de pessoa politicamente exposta; 

 Quantidade atípica de múltiplas entradas, seguidas de saída no mesmo dia; 

 Quantidade atípica de ordens entre as mesmas partes; 

 Volume de transações incompatível com perfil de cliente; 
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 Volume financeiro movimentado incompatível com perfil do cliente; 

 Volume financeiro movimento no mês incompatível com perfil de cliente. 

Adicionalmente, o Diretor de Compliance irá criar programas de treinamento para 

prevenção à lavagem de dinheiro, encarregando-se de comunicar aos colaboradores eventos e 

tendências referentes à prevenção e combate à lavagem de dinheiro, contemplando, inclusive, 

mudanças nas políticas e procedimentos. 

Além disso, cabe ao Diretor de Compliance:  

 Realizar testes de conformidade, identificando os pontos de inconsistências e recomendando 

respectivos planos de ação; 

 Processar e acompanhar os relatórios de acompanhamento de transações suspeitas; 

 Preparar e manter registro dos relatórios de transações tidas como suspeitas e/ou atípicas; 

 Efetuar a formalização das comunicações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras 

(COAF); 

 Auxiliar na atualização dos documentos relacionados ao conhecimento das características 

dos clientes da B&P; 

 Analisar novos produtos e serviços, a fim de identificar vulnerabilidades sob a ótica de 

prevenção à lavagem de dinheiro; 

 Manter registro e controle das comunicações feitas aos órgãos reguladores e entidades 

autorreguladoras. 

Todo o procedimento de identificação e monitoramento de atividades ligadas à 

prevenção de lavagem de dinheiro tem início no cadastro de clientes. Portanto, para garantir o 

cumprimento das práticas sólidas de administração de risco, as atividades do cliente devem ser 

revisadas periodicamente com a atualização das informações cadastrais em conformidade com 

as normas emanadas dos órgãos reguladores e autorreguladores.  

A B&P, por intermédio do seu Diretor de Compliance, terá pleno controle de suas 

atividades, permitindo que quaisquer operações suspeitas possam ser prontamente analisadas 

para a devida comunicação aos órgãos competentes e atendimento da legislação em vigor, de 

acordo com as seguintes ferramentas: 

 Qualificação de clientes segundo a suscetibilidade ao envolvimento intencional, ou não, de 

atividades relacionadas à prática de lavagem de dinheiro; 

 Análise de clientes, buscando identificar e conhecer a origem e a constituição do patrimônio 

e dos recursos financeiros dos clientes e perfil de investimento; 

 Controle e monitoramento de operações; 

 Comunicação das operações suspeitas; 

 Cadastro de funcionários; 

 Treinamento.  

O cadastro de clientes deverá ser adequadamente formalizado, em conjunto com a 

documentação cadastral, sendo certo que o Diretor de Compliance efetuará verificações 
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periódicas, por amostragem, com vistas a identificar a adequação do cadastramento do cliente 

aos procedimentos internos da B&P. Os responsáveis pelo preenchimento do formulário devem 

realizar visitas periódicas aos clientes, que devem ser refeitas sempre que verificado qualquer 

situação de atipicidade no comportamento operacional do cliente. 

Os colaboradores devem efetuar análise especial em relação aos clientes identificados 

como de alta sensibilidade, devendo comunicar ao Diretor de Compliance as operações e/ou 

negociações realizadas por tais clientes, sendo estes classificados: 

  Pessoas politicamente expostas; 

 Pessoas provenientes paraísos fiscais e países sensíveis, devido à fragilidade do ambiente 

regulatório, do nível de corrupção e dos controles na prevenção e combate ao crime de lavagem 

de dinheiro. 

Caso observado qualquer atividade que identifique situações atípicas, os colaboradores 

deverão comunicar ao Diretor de Compliance que, por sua vez, gerará ocorrências relacionadas 

às operações dos clientes, devendo analisar o cadastro, as operações e transações do cliente. 

Verificada necessidade, o Diretor de Compliance poderá solicitar diversas providências tais 

como, a atualização cadastral e o pedido de esclarecimento ao assessor do cliente. 

Somente após decorrido todos os prazos para regularização de eventual situação em 

não conformidade ou após todas as análises a suspeita se confirmar, o Diretor de Compliance 

deverá reportar relatório sobre o caso, com recomendação de comunicação ou não aos órgãos 

competentes.  

Para a efetivação do monitoramento da prevenção à lavagem de dinheiro, o Diretor de 

Compliance deverá efetuar testes de cadastros por amostragem, em periodicidade não superior 

a três meses. 

Ademais, certificará de que todos os colaboradores receberam treinamentos adequados 

quanto à prevenção de lavagem de dinheiro, com a finalidade de estabelecer canal informativo 

aos colaboradores sobre o tema conforme estipulado neste Manual. 

Os documentos relativos às operações, incluindo as gravações e documentos cadastrais 

devem ser arquivados pelo período mínimo de 5 (cinco) anos a partir do encerramento da conta 

ou da conclusão da última transação realizada pelo cliente, podendo o prazo ser estendido na 

hipótese de investigação comunicada pela Comissão de Valores Mobiliários. As informações 

relacionadas a registro de transferência de recursos deverão ser arquivadas pelo prazo mínimo 

de 5 (cinco) anos.  

Os colaboradores declaram-se cientes de que a B&P pode monitorar quaisquer 

atividades por eles desenvolvidas com o intuito de identificar casos suspeitos ou em 

desconformidade com a política da B&P e demais documentos e normas aplicáveis, mediante 

assinatura do Termo de Ciência de Acordo do presente Manual de Compliance. 
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6.2. Sanções: 

A infração da presente política de prevenção de lavagem de dinheiro e demais normas 

aplicáveis dará ensejo à ação disciplinar, devendo a penalidade a ser aplicada observar a 

gravidade da infração, a hipótese de reincidência, podendo culminar rescisão por justa causa do 

contrato de trabalho ou motivada em caso de contrato de outra natureza. 

 

6.3. Controles Internos 

Com o objetivo de monitorar as atividades que envolvem riscos, a fim de verificar (i) falha 

no atendimento de um requisito, ou imperfeição, ou carência, inclusive quanto à segurança do 

sistema, dos serviços e dos resultados esperados; e (ii) não atendimento de um requisito 

especificado no sistema normativo e no Manual de Compliance, abrangendo o afastamento ou 

ausência de uma ou mais características de controle; o Diretor de Compliance deverá monitorar 

as operações, a fim de exercer uma ação pró-ativa para identificar problemas de forma ágil e 

tempestiva, da seguinte forma: 

 Revisões periódicas de documentos comprobatórios de solicitações diversas dos clientes;  

 Revisões periódicas do sistema de comunicação que provê atualizações apropriadas e 

revisões das leis e regulamentos aplicáveis ao setor e políticas internas;  

 Manutenção do diálogo aberto, não punitivo com as áreas;  

 Teste de conhecimento dos funcionários; 

 Atualização dos documentos corporativos; 

 Fortalecimento da cultura de Controles Internos. 

Os monitoramentos devem ser feitos trimestralmente. A auditoria pode ocorrer uma vez 

por ano ou pode ser contínua, onde todos os regulamentos são revisados pelo menos uma vez 

por ano.  

A função de auditoria poderá ser executada com recursos da própria instituição ou ser 

executada por uma firma externa ou auditor autônomo, devendo ser elaborado um relatório 

contendo: 

 Âmbito da auditoria; 

 Transações auditadas; 

 Deficiências identificadas; 

 Ações corretivas a serem empreendidas. 

O monitoramento de todas as movimentações é efetivo e todos os colaboradores da 

B&P, especialmente aqueles que atuam diretamente com os clientes, conhecem a política B&P 

e tem consciência e responsabilidade pelo seu cumprimento. 

Todas as propostas e operações na B&P estão sujeitas às políticas e procedimentos de 

prevenção à lavagem de dinheiro por intermédio de monitoramento e análise, de forma que 

possam ser identificadas àquelas que se caracterizem possuir propósitos legais ou que sejam 

consideradas não usuais para os clientes.  
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O monitoramento poderá ser realizado diariamente de forma a viabilizar o atendimento 

às disposições do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários e considera 

parâmetros relacionados às informações cadastrais, histórico do cliente, perfil de movimentações 

e negociações, conhecimento do mercado, dentre outros. 

O Diretor de Compliance deverá adotar um processo sistemático de avaliação, 

devidamente formalizado, do desempenho e adequação dos Controles Internos da organização, 

tendo em vista sua estratégia global, políticas e objetivos, leis e regulamentos da B&P. 

Deverão ser realizadas reuniões de avaliação com frequência, no mínimo, trimestral, 

podendo participar o auditor (terceiro) e outros profissionais convidados, que avaliará o 

desempenho, por meio dos seguintes elementos: 

 Relatório do auditor, quando aplicável; 

 Desempenho dos controles praticados;  

 Prevenção à lavagem de dinheiro; 

 Cultura de controle e processos de comunicação; 

 Exame do grau de comprometimento e cultura de controle existente; 

 Eficácia das informações e comunicações; 

  Identificação de possibilidades de melhoria; 

 Necessidades de treinamento; 

 Prevenção e correção de problemas; 

 Análise de medidas de caráter preventivo, inclusive no que diz respeito à lavagem de dinheiro.   

Deverá ser elaborada uma ata a cada reunião, sumariando os assuntos tratados, 

deliberações, atribuições de responsabilidades específicas e acompanhamento de evolução de 

medidas adotadas em reuniões anteriores, que deverão permanecer em arquivo e à disposição 

do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, sendo os documentos 

comprobatórios do efetivo funcionamento dos Controles Internos.  

O monitoramento compreenderá a realização de atividades destinadas ao 

acompanhamento de operação e/ou do processo, comparando o ocorrido com o previsto, para 

que se assegure a conformidade com as regras estabelecidas.  

O Diretor de Compliance monitorará, dará soluções imediatas e registrará ocorrências 

que envolvam deficiências ou não conformidades nos processos. Deverão ser consideradas 

ocorrências, para fins de registro, as falhas no atendimento de um requisito, ou imperfeição, ou 

carência, inclusive quanto à segurança do sistema, dos serviços e dos resultados esperados.  

Deverão ser adotadas providências nas seguintes hipóteses:  

 Quando forem detectadas deficiências na execução dos processos operacionais; 

 Em atividades de verificação e conferência, posteriores à execução do processo, forem 

constatadas relevâncias; 

 Forem recebidas reclamações de clientes, consideradas procedentes; 

 Detectadas não conformidades por parte do auditor; 
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  A análise do desempenho revelar fragilidade ou situação de potencial prejuízo em 

decorrência de práticas adotadas pela B&P.  

 É de responsabilidade do Diretor de Compliance acompanhar e organizar o plano de 

treinamento anual e/ou quando justificar sobre o tema Controles Internos. Os colaboradores da 

B&P deverão participar de todos os treinamentos disponibilizados com o intuito de reciclar seus 

conhecimentos ou mesmo conhecer novos procedimentos, normativos ou atividades. 

A fim de monitorar, auditar e fiscalizar, será permitido verificar mensagens eletrônicas, 

e-mails e as ligações telefônicas originadas ou recebidas na mesa de operações, gravadas e 

armazenadas em CDs ou qualquer mídia permanente. 

 

 

7. SEGREGAÇAO DAS FUNÇÕES (CHINESE WALL) 

 

A B&P exerce outras atividades que não estão relacionadas com a gestão de títulos e 

valores mobiliários, sendo certo que os departamentos técnicos relativos às demais atividades 

se encontram em áreas totalmente segregadas fisicamente, qual seja, no endereço da sede da 

B&P. 

As atividades de gestão de títulos e valores mobiliários da B&P são exercidas na sua 

Filial I, localizada em endereço diverso da sede e constituída única e exclusivamente para este 

fim. O departamento técnico da B&P relativo à gestão de títulos e valores mobiliários, portanto, 

ocupa uma área exclusiva, com acesso identificado e controlado por cadastramento prévio. 

O espaço físico e eletrônico da Filial I é restrito aos profissionais que integram o 

departamento, com separação absoluta dos arquivos e informações que sejam relacionados às 

suas atividades (gestão de títulos e valores mobiliários) das demais atividades exercidas na sede 

da B&P.  

As demais atividades da B&P que não abrangem a gestão de títulos e valores mobiliários 

são exercidas por colaboradores não integrantes do departamento técnico, que, por sua vez, 

estão impedidos de realizar as atividades exercidas pela Filial I.  

O espaço físico onde a B&P exerce as atividades relacionadas à gestão de títulos e 

valores mobiliários (Filial I) possui acesso monitorado por meio de sistema de segurança com 

senha numérica no qual somente os membros do departamento técnico de gestão de títulos e 

valores mobiliários da B&P possuem acesso, sendo tal acesso permitido exclusivamente aos 

membros do departamento técnico da B&P e, terminantemente, proibido a pessoas não 

pertencentes aos seus quadros. 

Somente as pessoas pertencentes ao departamento técnico de gestão de títulos e 

valores mobiliários da B&P, devidamente identificadas, poderão manipular as informações 

geradas no departamento.  
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É terminantemente proibida a transferência de tais informações a pessoas que não 

integrem o referido departamento ou que possam utilizá-las de forma indevida, sobretudo em 

processos de investimento, próprio ou de terceiros. 

O departamento técnico da B&P possui servidor próprio e exclusivo, destinado para a 

realização das atividades de gestão de títulos e valores mobiliários, instalado na Filial I, 

completamente segregado das demais atividades realizadas pela sede da B&P, sendo certo que 

o seu acesso é restrito aos seus membros e bloqueado a pessoas não autorizadas. 

A B&P não possui e não poderá possuir recursos de uso comum das atividades da Filial 

I (gestão de títulos e valores mobiliários) com as atividades da sede. 

Para se fazer cumprir as segregações de funções (“Chinese Wall”) e assegurar a 

confidencialidade de informações relevantes, os procedimentos descritos a seguir devem ser 

observados por todos os colaboradores: 

 Vedar a entrada e circulação de pessoas não autorizadas e clientes nos ambientes de 

operações; 

 Não permitir a entrada e permanência de colaboradores cuja atividade não esteja relacionada 

às atividades das operações de cada área de atuação da B&P; 

 Procurar utilizar codinomes ou omitir nomes e outros detalhes de identificação de minutas e 

versões finais de documentos. Somente os documentos para assinatura devem conter os nomes 

completos e demais detalhes da identificação das partes envolvidas; 

 Não discutir assuntos confidenciais em elevadores, corredores ou outras áreas comuns do 

prédio ou em outros lugares de uso comum fora das instalações da B&P; 

 Evitar a revisão de documentos com informações confidenciais em locais públicos, tais como 

taxis, restaurantes, escolas, locais de eventos, etc.; 

 Falar sobre assuntos de negócios em locais públicos somente quando necessário e 

mencionar (cuidadosamente) quaisquer nomes de clientes ou outros detalhes que possam 

revelar a identificação do cliente, ou mesmo informações sobre uma transação específica fora 

da B&P; 

 Assegurar que um “descanso de tela” esteja ativado (após um tempo máximo de 5 minutos) 

para fechar as telas do micro computador, ou utilizar o recurso para bloquear o computador 

sempre que o colaborador for se ausentar de sua estação de trabalho;  

 Não desativar a senha de acesso ao computador; 

 Evitar a permanência de documentos confidenciais sobre a mesa de trabalho ou salas de 

reunião, especialmente durante o horário de almoço ou após o final de expediente; 

 Evitar a retenção de minutas preliminares de documentos relevantes, picotando-as antes de 

colocá-las no lixo;  

 Limitar o número de colaboradores com acesso a informações confidenciais ao mínimo 

possível. 
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Para se fazer cumprir as segregações de funções (“Chinese Wall”) e assegurar a 

confidencialidade de informações relevantes, os procedimentos descritos neste item deverão ser 

observados por todos os sócios, diretores e colaboradores da B&P. 

 

 

8. NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS PRÓPRIOS E POR INTEGRANTES DA 

B&P 

 

A B&P não administra ou gere recursos próprios. Todavia, os integrantes da B&P podem 

investir sem restrições em títulos públicos e privados de renda-fixa. Para outros investimentos, 

alguns procedimentos devem ser observados: 

 Qualquer operação particular a ser efetuada deverá ser comunicada previamente ao Diretor 

de Compliance e, não tendo os valores mobiliários qualquer relação comercial com a B&P, a 

operação será autorizada; 

 A B&P deverá manter uma lista de empresas que estão sendo analisadas, impondo restrições 

a operações pessoais com tais ativos (restricted lists); 

 Durante o período de 24 (vinte e quatro) horas no qual as ordens de fundos e demais clientes 

estiverem sendo executadas, as operações pessoais com os ativos em questão estarão 

proibidas (blackout period); 

 Deverá ser respeitada a prioridade de transações, ou seja, transações para os clientes e os 

fundos devem ter prioridade sobre as operações pessoais. 

Para fins de controle e acompanhamento das operações em questão, todos os 

administradores, funcionários e demais colaboradores da B&P deverão apresentar ao Diretor de 

Compliance, mensalmente, declaração devidamente assinada informando a posição de seus 

investimentos que não sejam realizados em títulos públicos e privados de renda fixa. 

A fim de garantir a independência nas análises e decisões, a B&P pode impor a seus 

integrantes restrições quanto à negociação de certos valores mobiliários.  

Em caso de dúvida quanto à abrangência da área de cobertura os analistas deverão 

entrar em contato com o Diretor de Compliance para certificar sobre a sua exata extensão. 

Os sócios, diretores, funcionários e demais colaboradores e cônjuges ou companheiros 

e filhos menores de profissionais da B&P só podem operar carteira própria (abrangendo: ações, 

cotas de fundos de investimento, derivativos e instrumentos financeiros negociados no exterior) 

prestando estrita atenção para: 

 Evitar a criação de situações de conflito de interesses, operando em conta própria com ações, 

debêntures e outros valores mobiliários, somente através da B&P; 

 Priorizar sempre as operações dos clientes frente às outras operações, ou seja, os 

colaboradores que estiverem ligados às mesas de operação, que fazem análise ou 

aconselhamento de investimento ou ainda que atendam investidores não podem colocar ordens 
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de operação concorrendo com ordens de clientes ou das carteiras que administram ou fazem 

gestão; 

  O tempo dedicado às atividades em conta própria durante o período de trabalho seja mínimo, 

ou seja, somente o estritamente necessário para tal; 

 As ordens de uma pessoa somente podem ser colocadas se houver capacidade financeira, 

ou seja, os volumes operados devem estar em perfeito acordo com a situação patrimonial da 

pessoa; 

 Não negociar com base em Informação Privilegiada. Os colaboradores devem seguir o 

princípio do acordo que as informações privilegiadas não devem ser mal utilizadas; 

 Não negociar em seu nome operações por conta de terceiros; 

 Não priorizar negociações particulares em detrimento de clientes; 

 Não solicitar ou aceitar qualquer remuneração, ou benefício próprio ou terceiros relativos a 

suas atividades, se isso puder afetar os interesses da B&P ou de seus clientes; 

 Divulgar as transações pessoais - para fins de supervisão e controle da B&P - sempre que 

solicitado;  

 Os colaboradores que negociam diretamente com bancos, corretoras e clientes não devem 

realizar quaisquer negociações pessoais com títulos e valores mobiliários diretamente com os 

mesmos por conta própria ou de terceiros; 

 Os colaboradores devem reportar imediatamente ao Diretor de Compliance eventuais ofertas 

ou solicitações verificadas como conduta proibida por estas regras, bem como qualquer 

informação sugerindo que uma violação das regras, por qualquer pessoa tenha ocorrido. 

Qualquer exceção no atendimento das limitações acima relacionadas deverá ser objeto 

de autorização do Diretor de Compliance. A aprovação das operações realizadas pelos 

colaboradores dependerá da observância de todos os critérios relacionados neste item e o sigilo 

no tratamento das informações será mantido pelos envolvidos. 

 

 

9. PROGRAMA DE TREINAMENTO 

 

Os administradores, funcionários e demais colaboradores da B&P que possuam acesso 

às informações confidenciais da sociedade e/ou participem do processo de decisão de 

investimento, estarão sujeitos a programa de treinamento periódico. 

O treinamento deverá ser obrigatório e conferido aos colaboradores,  anualmente, , 

podendo ser interno (realizado com recursos próprios da B&P) ou externo (através de terceiros) 

tendo como objetivo o aprimoramento do desempenho da atividade realizada pelo administrador, 

funcionário ou colaborador, os instruindo constantemente acerca da preservação da 

confidencialidade das informações relacionadas às atividades da B&P, em especial aquelas 
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relacionadas às decisões de investimento. Deverá ser mantido registro de todos que receberam 

o aludido treinamento, como forma de mitigar a prática de lavagem de dinheiro. 

É de responsabilidade do Diretor de Compliance prever, controlar e organizar o plano de 

treinamento anual, definindo os cursos que serão destinados para cada colaborador. 

Os administradores, funcionários e demais colaboradores da B&P deverão participar de 

todos os treinamentos disponibilizados com o intuito de reciclar seus conhecimentos ou mesmo 

conhecer novos procedimentos, normativos ou atividades. 

 

 

10. PENALIDADES 

 

Todos os integrantes da B&P devem observar e praticar as normas de comportamento 

ético e da conduta profissional estabelecidas neste documento, sendo certo que no caso de 

descumprimento de quaisquer normas, medidas disciplinares serão tomadas pela B&P de 

acordo com gravidade da infração, podendo ocorrer na seguinte sequência: 

 Advertência verbal; 

 Advertência por escrito; 

 Suspensão; e 

 Dispensa, por justa causa. 

O Diretor de Compliance monitorará a ocorrência de descumprimentos e enviará a 

advertência por escrito com cópia para o responsável. 

No caso de algum colaborador atingir o recebimento de 3 (três) cartas de advertência no 

ano calendário, terá suas atividades suspensas por 3 (três) dias úteis. 

Após a referida suspensão, caso o colaborador venha a infringir alguma 

política/procedimento no transcorrer do mesmo ano, a B&P poderá proceder sua dispensa por 

justa causa. 

Para os descumprimentos considerados graves à imagem da B&P, a dispensa será 

processada independente ao número de advertências que o colaborador tenha quando da 

ocorrência. 

As penalidades aqui previstas não descartam o direito de a B&P requerer o 

ressarcimento dos prejuízos causados, quando aplicáveis, conforme constantes na legislação 

vigente. 

 

 

11. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A B&P tem como objetivo, além de cumprir todas as normas legais e regulamentares 

que lhe são diretamente aplicáveis, buscar se relacionar comercialmente com agentes que 
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tenham a mesma diligência na observância das normas aplicáveis às respectivas atividades, 

auxiliando tais agentes, sempre que possível, no cumprimento das referidas normas. 

Com o intuito de evitar que a B&P exerça atividades ligadas, direta ou indiretamente, a 

qualquer situação irregular, seus membros deverão tomar as precauções que possam ser 

razoavelmente exercidas a fim de assegurar que os demais agentes de mercado, com os quais 

a B&P mantenha relações, adotem todos os procedimentos e controles que lhes são exigidos 

por lei. 

Os membros da B&P que tiverem ciência, por qualquer motivo, ainda que não 

diretamente ligado às atividades que exercem na B&P, de fatos que indiquem que os 

procedimentos mínimos de Compliance sugeridos não estão sendo observados por quaisquer 

outros membros da B&P deverão comunicar tais fatos ao Diretor de Compliance. 

Todo e qualquer membro da B&P que souber de informações ou situações em 

andamento que possam afetar os interesses da B&P, gerar conflitos ou, ainda, caracterizarem-

se contrárias aos termos previstos neste Manual, deverá informar ao Diretor de Compliance para 

que sejam tomadas as providências cabíveis. 

Todos os funcionários serão submetidos a treinamento periódico sobre os procedimentos 

previstos neste Manual. 

O Diretor de Compliance terá competência para a aplicação de penalidades por 

descumprimento dos termos deste Manual. Poderão ser aplicadas, entre outras, penas de 

advertência, suspensão ou demissão por justa causa, sem prejuízo do direito do Diretor de 

Compliance interpor as medidas judiciais e/ou extrajudiciais cabíveis para cobrança de perdas e 

danos eventualmente sofridos. 

 

 

12. ANEXOS 

 

Faz parte deste Manual os seguintes anexos: 

Anexo I: Termo de Ciência e Acordo 

Anexo II: Indicação e Aprovação do Diretor de Compliance 
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ANEXO I - TERMO DE CIÊNCIA E ACORDO 

 

 

 

Declaro ter recebido treinamento adequado e lido integralmente o Manual de Compliance 

da B&P investimentos e Participações Ltda. e afirmo ter compreendido minhas obrigações como 

membro, no sentido de cumprir os princípios, normas e leis contidas no Manual de Compliance, 

bem como quaisquer anexos ou correções que porventura ocorrerem futuramente. Estou ciente 

de que, em caso de qualquer dúvida sobre a conduta ou atitude correta a tomar, entrarei 

imediatamente em contato com Diretor de Compliance da B&P para solucioná-la. 

 

Data: ___/___/____ 

 

Assinatura: _________________________________ 

Nome Legível: ______________________________ 

CPF: ______________________________________ 
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ANEXO II – INDICAÇÃO E APROVAÇÃO DO DIRETOR DE COMPLIANCE 

 

 

 

A Versão 04 do Manual de Compliance da B&P Investimentos e Participações Ltda. foi aprovado 

pelo Diretor de Compliance da B&P, o Sr. Guilherme Nascimento Brumer, brasileiro, solteiro, 

administrador, nascido no Rio de Janeiro, residente e domiciliado em Nova Lima/MG, portador 

da carteira de identidade nº MG14.337.424, expedida pelo SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº  

014.568.696-55 

 

 

Belo Horizonte, MG, 01 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

Guilherme Nascimento Brumer  

Diretor de Compliance e Risco 


