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PARTE I – COMPLIANCE E CONTROLES INTERNOS 
 

Introdução 
 
Este manual de controles internos, compliance, ética e conduta (“Manual”) da CTM 
Investimentos Ltda (“CTM” ou “Gestora”) reúne os principais valores, diretrizes, 
princípios e regras cuja observância é obrigatória no exercício da sua atividade 
profissional.  
 
O Manual exprime a identidade corporativa e profissional da CTM, bem como os 
compromissos assumidos em todos os mercados em que a Gestora atua.  
 
A edição deste Manual, assim como a criação de uma área de controles internos e 
compliance (“área de compliance”) encarregada da supervisão e aplicação das normas 
previstas neste Manual e em outras políticas estabelecidas pela Gestora, tem por 
objetivo estabelecer procedimentos que devem ser cumpridos por todos os 
colaboradores da Gestora.  
 
A Parte I do Manual é a política de compliance e controles internos da Gestora (“Política 
de Compliance”). 
 
1.1. Responsável 
 
O responsável por elaborar, revisar e alterar este Manual é o Diretor de Compliance, 
Risco e PLD da Gestora, nomeado em ato separado específico (“Diretor de Compliance”). 
 
O Compliance é independente em sua função, podendo exercer seus poderes em 
relação a qualquer Colaborador, reportando-se somente à Diretoria. 
 
1.2. Aplicabilidade 
 
Este Manual aplica-se a todos aqueles que possuam cargo, função, posição e/ou relação, 
societária, empregatícia, comercial, profissional, contratual ou de confiança, 
(independentemente da natureza destas atividades, sejam elas direta, indireta e/ou 
secundariamente relacionadas com quaisquer atividades fim ou meio) 
(“Colaboradores”) com a CTM e demais empresas controladoras, controladas, ligadas 
ou coligadas que possam vir a ser constituídas e tenham por objeto a administração de 
carteiras de títulos e valores mobiliários, por meio das quais os Colaboradores poderão, 
inclusive, ter ou vir a ter acesso a informações confidenciais ou informações 
privilegiadas de natureza financeira, técnica, comercial, estratégica, negocial ou 
econômica, dentre outras. 
 
Em caso de dúvidas ou necessidade de aconselhamento, é imprescindível que se busque 
auxílio imediato junto à CTM (conforme definido abaixo). 
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Para os fins do presente Manual, toda e qualquer solicitação que dependa de 
autorização, orientação ou esclarecimento expresso da CTM deve ser dirigida ao e-mail 
contato@ctminvest.com.br. 
 
1.3. Termo de Compromisso 
 
O descumprimento de quaisquer das regras estabelecidas neste Manual deverá ser 
levado para apreciação do Diretor de Compliance da CTM, de acordo com os 
procedimentos ora estabelecidos. 
 
Todo Colaborador, ao receber este Manual, assinará um Termo de Compromisso (Anexo 
A). Pela assinatura deste documento, o Colaborador reconhece e confirma seu 
conhecimento e concordância com os termos deste Manual e às demais políticas 
internas da CTM, devendo declarar no mesmo ato eventuais participações em 
companhias e outros Ativos Restritos (conforme definido abaixo), que possua junto a 
ativos de mercado. 
 
Ao firmar o Termo de Compromisso, cada Colaborador compromete-se a zelar pela 
aplicação das normas de compliance e princípios éticos contidos neste Manual. 
 
Este Manual é parte integrante das regras que regem a relação societária, de trabalho 
ou a prestação de serviços dos Colaboradores.  
 
A CTM não assume a responsabilidade de Colaboradores que transgridam a lei ou 
cometam infrações no exercício de suas funções. Caso a CTM venha a ser 
responsabilizada ou sofra prejuízo de qualquer natureza por atos de seus Colaboradores 
ela exercerá seu direito de regresso contra os responsáveis. 
 
1.4. Estrutura da CTM 
 
Atualmente, a CTM desempenha atividades voltadas tanto para a administração de 
carteiras de títulos e valores mobiliários, quanto para a gestão de fundos de 
investimento líquidos ou estruturados. 
 
No que se refere às funções de controles internos e conformidade da CTM, as mesmas 
de responsabilidade do seu Diretor de Compliance, que possui atuação independente e 
reporta-se somente à diretoria, enquanto órgão societário da Gestora.  
 
A área de compliance da CTM atualmente é formada somente por seu Diretor de 
Compliance. 
 
Dentre as atribuições da área de Compliance, destacam-se as seguintes: 
 

(i) Zelar pela observância das normas, políticas e procedimentos aplicáveis; 
(ii) Esclarecer dúvidas dos demais Colaboradores sobre as políticas internas; 
(iii) Produzir os relatórios aplicáveis; 
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(iv) Monitorar as atividades dos demais Colaboradores para averiguar a sua 
aderência à presente Política e normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 
Especialmente em relação ao Diretor de Compliance, o mesmo possui as seguintes 
obrigações e atribuições: 
 

(i) Avaliar possíveis indícios de condutas contrárias a este Manual, inclusive 
conduzindo investigações, se entender necessário; 

(ii) Elaborar a revisão periódica deste Manual e demais políticas internas da 
CTM; 

(iii) Promover a ampla divulgação das regras internas da CTM; 
(iv) Apreciar os casos que cheguem a seu conhecimento sobre descumprimento 

de leis, do presente Manual e demais políticas internas da CTM; 
(v) Tratar todos os assuntos que cheguem a seu conhecimento com sigilo e 

preservando os interesses e a imagem institucional e corporativa da CTM, 
assim como a dos Colaboradores envolvidos; 

(vi) Aplicar sanções, em conjunto com a Diretoria, quando aplicável e necessário. 
 
1.5. Controles Internos 
 
O Diretor de Compliance é responsável pelos controles internos da CTM. Como o Diretor 
de Compliance da CTM concentra as atividades de compliance, controles internos, PLD 
e gestão de riscos, e o mesmo será responsável pela coordenação entre tais atividades, 
nos termos exigidos pela autorregulação aplicável. 
 
1.6. Garantia de Independência 
 
A área de Compliance tem autonomia e autoridade para questionar os riscos assumidos 
nas operações realizadas pela instituição e, caso o faça, o Colaborador responsável pela 
atividade questionada deverá prontamente responder aos questionamentos da área de 
Compliance.  
 
Dentre as formas de assegurar a independência da área de Compliance e ausência de 
conflitos de interesse com a administração de recursos de terceiros e distribuição, pode-
se mencionar a segregação de atividades, a ser detalhada em item específico abaixo. 
 
1.7. Segregação de Atividades 
 
Atualmente, a CTM não exerce outras atividades que não a gestão de recursos de 
terceiros. Sem embargo, a Gestora conta com a presente política de segregação de 
atividades de modo a explicitar os cuidados tomados caso eventualmente a Gestora 
venha a exercer outras atividades. 
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(a) Segregação formal 
 
A CTM mantém a segregação lógica, funcional e de processos entre suas diversas áreas, 
implementando controles que monitoram a execução de suas atividades, a fim de 
garantir a segurança das informações e impedir a ocorrência de fraudes e erros. 
 
A Gestora conta com segregação formal de atribuições e responsabilidades, expressas 
em seus documentos societários (divisão de diretorias, por exemplo) e nos manuais e 
políticas por ela adotados. 
 

(b) Segregação Física 
 
O acesso ao público externo será restrito à recepção e às salas de reunião ou 
atendimento, exceto mediante prévio conhecimento e autorização da administração, e 
desde que acompanhadas dos Colaboradores. Em caso de antigos Colaboradores, não 
será permitida a sua permanência nas dependências da CTM, exceto nos casos 
permitidos pela área de Recursos Humanos para processo de desligamento, de 
aposentadoria ou afins. O atendimento a clientes nas dependências da CTM deve 
ocorrer, necessariamente, nas salas destinadas para reuniões e visitas. 
 

(c) Segregação Eletrônica 
 
Todos os Colaboradores têm acesso à rede e aos sistemas internos da CTM, mas há 
restrição de acesso aos computadores pessoais, e-mails e áreas na rede dedicadas aos 
arquivos pessoais. 
 
O Compliance da CTM deverá se certificar, através do monitoramento e testes 
periódicos, da manutenção da segregação do acesso a pastas, sistemas e arquivos da 
CTM, conforme o perfil de cada Colaborador e sua respectiva área. 
 
Os arquivos digitais da CTM são restritos a cada área através de permissões por usuário, 
de forma que quando um colaborador é admitido ou transferido para uma área na qual 
não possui acesso aos arquivos, o gestor responsável pela área e o responsável de 
Compliance precisam validar a liberação para o colaborador. 
 
Todos os arquivos digitais que possuem algum tipo de cunho confidencial possuem 
acesso restrito, de forma que o colaborador permitido ao acesso precisa de uma senha 
para visualizar o arquivo. Além disso, os arquivos físicos das áreas ficam em locais 
distintos uns dos outros. 
 
1.8. Sanções (enforcement) 
 
A transgressão a quaisquer normas aqui descritas, além das constantes no Anexo B - 
Termo de Responsabilidade e Confidencialidade e demais normas ou melhores práticas, 
verbais ou escritas, da CTM, será considerada como infração contratual, sujeitando seu 
autor às penalidades cabíveis. 
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As penalidades devem ser proporcionais às ações cometidas, sendo considerados como 
fatores decisórios para a aplicação da penalidade a conduta habitual do Colaborador, a 
procedência do reporte, os fatos averiguados e a hipótese de reincidência. Após a 
análise do Diretor de Compliance, a Diretoria decidirá eventuais penalidades a serem 
aplicadas ao Colaborador considerado infrator. 
 
1.9. Treinamentos 
 
A CTM realiza treinamentos periódicos com seus colaboradores no intuito de enfatizar 
e atualizar os princípios éticos e de conduta organizacional. 
Além disso, todo colaborador da CTM, ao ser admitido, recebe orientações da área de 
compliance sobre os principais temas abordados nos manuais e políticas da CTM. 
 
1.10. Disposições Gerais 
 

(a) Monitoramento pela área de Compliance 
 
Para assegurar o fiel cumprimento de suas regras internas, bem como da legislação em 
vigor, a CTM se reserva no direito de rastrear, monitorar, gravar e inspecionar todo e 
qualquer tráfego de voz realizado através de contato telefônico e internet, bem como 
de informações escritas transmitidas via internet, fax, correio físico e eletrônico, bem 
como os arquivos armazenados ou criados pelos recursos tecnológicos pertencentes à 
CTM. 
 
Não devem ser tomadas quaisquer decisões de implementação de novos 
produtos/serviços financeiros sem prévia informação ao compliance. 
 

(b) Revisão e vigência 
 
Esta Política de Compliance deverá ser revisada pelo menos uma vez a cada doze meses, 
ou sempre que as condições, ambiente e pressupostos nos quais ela se baseia se 
alteraram de forma significativa e relevante. 
 

(c) Disponibilidade desta Política 
 
Em cumprimento ao art. 14, III da Instrução CVM nº 558/15 (“ICVM 558”), a presente 
Política de Compliance está disponível no endereço eletrônico da CTM. 
  


