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PARTE VII – CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS 
 

 

Introdução 
 
A contratação de terceiros para os veículos geridos deve ser baseada em critérios 
técnicos, imparciais e de acordo com as necessidades dos veículos. Todos os 
fornecedores e prestadores devem ser avaliados antes de serem contratados. 
 
7.1. Regras Gerais 
 
Na contratação de terceiros para os veículos de investimento geridos, a área contratante 
deverá solicitar ao Diretor de Compliance a aplicação do questionário ANBIMA, se 
couber, na forma da autorregulação vigente. 
 
Quando não couber a aplicação do questionário ANBIMA, a área contratante da CTM 
deverá averiguar a essencialidade e sensibilidade do serviço, bem como o porte da 
empresa contratada, o volume das transações, para que se decida acerca da 
necessidade de medidas de controle pré-contratação, tais como visita ao cliente, busca 
em mídias negativas, etc. Nesse sentido, o Diretor de Compliance possui total 
autonomia para estabelecer internamente quais os tipos de serviços – ou quais casos 
concretos – necessitam de diligências anteriores à efetiva contratação. 
 
7.2. Contratação de Corretoras 
 
A CTM ao contratar intermediários em nome dos fundos e carteiras administradas, deve 
selecioná-los com base no critério do melhor interesse dos investidores, observando o 
preço, a velocidade, a qualidade do serviço, a confiabilidade, o custo e o volume das 
ordens. 
 
As informações sobre os eventuais recebimentos de serviços adicionais fornecidos pelas 
corretoras em razão de sua contratação e relacionamento estarão sempre à disposição 
do investidor, que deverá receber pronta resposta quando solicitar esclarecimentos a 
respeito do tema. 
 
7.3. Supervisão baseada em risco 
 
A supervisão baseada em risco tem como objetivo destinar maior atenção aos terceiros 
contratados que demonstrem maior probabilidade de apresentar falhas em sua atuação 
ou representem potencialmente um dano maior para os investidores e para a 
integridade do mercado financeiro e de capitais. 
 
O Diretor de Compliance deverá elaborar metodologia para a supervisão baseada em 
risco, classificando os terceiros contratados por grau de risco, indicando os critérios 
utilizados para esta classificação, segmentando-os em baixo, médio ou alto risco. 
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A contratação de terceiros não associados ou aderentes dos Códigos ANBIMA deverão 
ser classificados como de “alto risco”, devendo o Diretor de Compliance, ao seu 
exclusivo critério, estabelecer critérios adicionais para a supervisão destes prestadores. 
 
A supervisão de terceiros em todos os segmentos (baixo, médio e alto risco) será revista 
no prazo máximo de 36 meses, em caso de análise antes desse prazo e o Compliance da 
CTM averiguar que existe inconsistência ou risco de informações, negociações e 
interesses que possam ferir a CTM Investimentos os contratos serão cancelados de 
imediato.  
  


