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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; 

mailto:contato@ctminvest.com.br
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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. 
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PARTE II – ÉTICA E CONDUTA 
 

Introdução 
 

A CTM, em razão das atividades desenvolvidas, está sujeita a rigoroso controle de suas 
operações pela Comissão de Valores Mobiliários, da ANBIMA e demais órgãos 
reguladores e autorreguladores do mercado financeiro e de capitais. 

 
A Parte II do Manual é formada pelo presente Código de Ética de Conduta (“Código”), o 
qual tem por finalidade servir como guia prático de conduta pessoal e profissional e 
aplica-se a todos Colaboradores. 

 
O responsável pelo cumprimento das normas aqui dispostas é o Diretor de Compliance 
da CTM. 

 
2.1. Princípios Éticos Fundamentais 

 

Os Colaboradores devem observar o seguinte conjunto mínimo de princípios e 
condutas ao desempenhar suas atividades: 

 
(i) Estrito cumprimento das leis, costumes e normas que regem suas 

atividades; 
(ii) Cumprimento dos princípios da probidade e da boa-fé; 
(iii) Transparência acerca dos procedimentos envolvidos em suas atividades; 
(iv) Observância ao dever fiduciário com relação aos clientes; 
(v) Preservação do sistema de liberdade de iniciativa e de livre concorrência; 
(vi) Observância ao estrito sigilo sobre as informações confidenciais que lhe 

sejam confiadas em razão da condição de Colaborador. 

2.2. Regras na Relação da Gestora com Clientes 
 
Na relação com os seus clientes, os Colaboradores da Gestora devem adotar atitudes e 
ações concretas que busquem a permanente satisfação de suas expectativas em relação 
aos produtos e serviços da CTM. 

 

Todos os Colaboradores precisam ter consciência de que a máxima satisfação dos 
clientes é o objetivo precípuo da Gestora. 

 

Nesse sentido, os Colaboradores deverão observar o quanto segue: 
 

(i) As relações com os clientes serão pautadas pela cortesia e eficiência no 
atendimento, sem qualquer tipo de tratamento diferenciado para um cliente 
em relação a outro; 

(ii) As informações prestadas aos clientes devem ter embasamento legal, 
normativo e ético e não podem ser desrespeitosas para com os demais 
atuantes no mercado financeiro e de capitais; 

(iii) Alinhamento de interesses entre os Colaboradores e clientes; 
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(iv) Confidencialidade dos dados pessoais dos clientes, em consonância com a 
legislação, regulação e autorregulação em vigor. 

 

2.3. Regras na Relação da Gestora com Clientes 
 

O princípio de lealdade também se aplica ao relacionamento com todos os 
concorrentes, diretos e indiretos, da CTM, com os quais a CTM estabelece e mantém 
relações de urbanidade, cordialidade e respeito mútuos, condizentes com as normas e 
padrões de boa conduta vigentes no mercado. 

 

Os Colaboradores ou mesmo a CTM, institucionalmente, se absterão de divulgar 
qualquer tipo de comentário ou boato que possa prejudicar os negócios ou a imagem 
de empresas concorrentes, das quais a CTM exige e espera tratamento recíproco e 
cordial. 

 
É absolutamente proibido divulgar qualquer informação relevante ou de interesse da 
CTM a seus concorrentes, exceto em casos excepcionais, mediante prévia e expressa 
autorização do Diretor de Compliance. 

 

2.4. Regras na Relação com Fornecedores 
 

A CTM, pautada pelos mais elevados padrões de conduta, honra seus compromissos 
com seus fornecedores, buscando sempre estabelecer contratos objetivos, eficientes e 
adequados à boa condução dos seus negócios, os quais, na medida do possível, não 
devem deixar margem para múltiplas interpretações, conter omissões materiais ou 
ambiguidades. 

 
Os critérios técnicos, profissionais, mercadológicos, logísticos e éticos, no melhor 
interesse da CTM, devem sempre prevalecer na escolha dos fornecedores da empresa. 

 
A CTM informará, sempre em igualdade de condições, seus fornecedores acerca das 
condições, critérios e quesitos que nortearão a realização de concorrências e/ou escolha 
dos fornecedores. 

 

Os Colaboradores responsáveis pelo processo de seleção dos fornecedores manterão 
cadastro permanentemente atualizado de fornecedores, eliminando-se aqueles sobre 
os quais pairem quaisquer dúvidas acerca de má-conduta, comportamento antiético, 
cometimento de ilícitos ou venham a gozar de má reputação no mercado. 

 

O Colaborador que tiver qualquer papel na análise prévia à contratação de um 
fornecedor para a CTM e estiver em uma situação de conflito de interesses, deverá 
avisar prontamente o Diretoria e abster-se de tomar qualquer decisão no que diz 
respeito à contratação. 
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2.5. Regras para as Relações no Ambiente de Trabalho 
 

Um aspecto basilar na cultura empresarial da CTM é a manutenção de um convívio 
harmonioso e respeitoso no ambiente de trabalho entre seus Colaboradores. É 
fundamental a preservação deste ambiente, estimulando entre os Colaboradores o 
espírito de equipe, de inovação e de maximização dos resultados. Além disso, a 
qualidade das relações no trabalho é um significativo diferencial competitivo, que 
permite à CTM selecionar e manter em seus quadros os mais destacados profissionais 
em cada área de atuação. 

 

Os administradores da CTM devem servir como exemplo de conduta para os demais 
colaboradores. Não será tolerado o uso do cargo para usufruir de benefícios ilícitos ou 
imorais ou para obter em detrimento da CTM ou de subordinados qualquer tipo 
favorecimento pessoal, dentro ou fora da CTM. 

 
Da mesma forma, não serão admitidas decisões que afetem a carreira profissional de 
subordinados com base apenas no relacionamento pessoal que tenham com seus 
superiores, devendo todas as decisões que possam ter tais efeitos ser expressamente 
motivadas por critérios essencialmente meritocráticos. 

 

Todos os Colaboradores terão oportunidades iguais de desenvolvimento profissional, 
reconhecendo-se os méritos, competências, características e contribuições de cada um 
para com a superação das metas da CTM. 

 
A comunicação interna, entre as unidades e áreas da CTM deve facilitar e promover a 
cooperação dos Colaboradores, além de estimular sua participação e envolvimento nos 
negócios da CTM. 

 
2.6. Relação com Meios de Comunicação 

 

A CTM vislumbra nos meios de comunicação um canal relevante de informação entre 
ela e seus diversos públicos-alvo, bem como com os mais diversos segmentos da 
sociedade, e está aberta a atender suas solicitações, sempre que isso for possível e não 
existirem obstáculos legais, estratégicos ou éticos, que serão explicitados aos jornalistas 
quando ocorrerem. 

 

Os porta-vozes da CTM são, conjuntamente, o Diretor de Compliance e o Diretor de 
Risco da Gestora, que poderão delegar essa função sempre que considerarem adequado 
e mais eficaz para a condução dos negócios da CTM. Eventuais alterações dos porta- 
vozes ora indicados serão comunicadas a todos os Colaboradores pelo Diretor de 
Compliance. 

 
Os demais Colaboradores somente poderão dar informações a terceiros em geral, 
repórteres, entrevistadores ou jornalistas mediante prévia e expressa autorização do 
Diretor de Compliance. 
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2.7. Redes Sociais 
 

Os Colaboradores não poderão utilizar as redes sociais para discutir assuntos internos 
da CTM e/ou tecer quaisquer críticas institucionais ou aos Colaboradores da CTM, 
mesmo após 3 (três) anos do encerramento do vínculo contratual entre o Colaborador 
e a Gestora. 

 

Os Colaboradores conservam a liberdade de expressão para emitir opiniões sobre 
assuntos diversos nas redes sociais, mas não poderão falar em nome da CTM, salvo se 
autorizados pelo Diretor de Compliance. 

 
2.8. Conflitos de Interesse 

 

Para fins do presente Código e Manual, um “conflito de interesse” ocorre quando os 
interesses do Colaborador são contrários ao melhor interesse da CTM, clientes, fundos 
geridos ou carteiras. Dentre outros problemas, esta situação pode gerar em riscos 
reputacionais para o Colaborador e para a Gestora. 

 

Os Colaboradores da CTM não devem praticar qualquer ação ou omissão que possam 
provocar conflitos entre seus interesses pessoais e os da CTM ao tratar com 
fornecedores, clientes, prestadores de serviços e qualquer pessoa física ou jurídica que 
realize ou venha a realizar negócios com a CTM. 

 

A título meramente exemplificativo, são considerados como situações de possível(eis) 
conflito(s) de interesse as seguintes: 

 
(i) Análise de ações ou outros ativos de emissão de companhia por 

Colaboradores analistas que possuam (i) relacionamento pessoal com 
indivíduos com poder decisório na companhia analisada e/ou com aqueles 
que poderiam se beneficiar de uma análise positiva ou negativa, ou ainda 
possam ter acesso a informações confidenciais da companhia ou (ii) 
investimentos pessoais em tal companhia; 

 
(ii) Realização pelos Colaboradores gestores de carteiras de operações de 

compra ou venda de títulos e valores mobiliários de emissão de companhias 
em que possuam (i) relacionamento pessoal com indivíduos ligados à 
companhia investida que poderiam se beneficiar da operação realizada ou 
ainda possam ter acesso a informações confidenciais da companhia ou (ii) 
investimentos pessoais em tal companhia (vide Política de Investimento 
Pessoal); 

 
(iii) Negociação de contratos ou de interesses de qualquer natureza em nome da 

CTM com indivíduos ligados à contraparte dos referidos contratos ou 
interesses em negociação, com quem o Colaborador possua relacionamento 
pessoal; 
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(iv) Ocupação significativa do Colaborador em atividade estranha ao objeto da 
CTM; 

 

(v) Prioridade na execução de trades para veículos que reúnem investimentos 
de pessoas com as quais o Colaborador tenha vínculo pessoal. 

 

Os Colaboradores têm o dever de agir preventivamente para evitar o surgimento de 
Conflitos de Interesses. Os Colaboradores devem evitar até mesmo situações em que 
existe a possibilidade, ainda que remota, de surgir ou de se materializar um conflito. 

 
Sempre que ocorrerem situações como as exemplificadas acima – ou mesmo outras 
situações que possam se enquadrar como um Conflito de Interesse – o Colaborador 
deverá consultar diretamente o Diretor de Compliance para, em conjunto com o 
superior hierárquico do Colaborador, tomar as medidas necessárias e cabíveis para 
evitar ou mitigar o conflito. 

 
(a) Soft Dollar 

 

A CTM, de regra, veda o recebimento de vantagens, benefícios, produtos, serviços ou 
outros que possam ser classificados como soft dollars. 

 

Essa vedação abrange pagamentos e recebimentos destinados e/ou oriundos de 
instituições financeiras, empresas de gestão, administração de fundos, agentes 
autônomos de investimento, distribuidoras, bem como qualquer outro fornecedor ou 
prestador de serviços. 

 
Em caráter de exceção, o recebimento de soft dollar poderá ser permitido se: 

 
(i) Não impactar na discricionariedade e imparcialidade da CTM; 
(ii) Não for exigida da CTM, dos Fundos e/ou das Carteiras, qualquer 

contrapartida; 
(iii) Forem revertidos direta ou indiretamente para os Fundos ou carteiras; e 
(iv) Em caso de broker, se tiverem valores razoáveis em face do valor das 

comissões pagas à corretora. 
 

Adicionalmente, a Gestora poderá receber relatórios, pesquisas, dados econômico- 
financeiros e sistemas de negociação. 

 

Em todos os casos, o Diretor de Compliance deverá aprovar o recebimento de soft 
dollars antes de sua efetiva aceitação. 

 
(b) Recebimento de presentes 

 

A CTM entende que alguns clientes e fornecedores gostam de surpreender seus 
contatos na instituição com presentes. É importante, porém, que o Colaborador não se 
deixe influenciar por esses agrados e não crie a impressão de que seu julgamento 
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profissional foi afetado. Por isso, a CTM estabeleceu uma regra para recebimento de 
presentes. De forma geral, podem ser aceitos presentes que: 

 

(i) Não criem a impressão de que o presenteador tem o direito a tratamento 
especial principalmente no que diz respeito a condições contratuais, 
operacionais e documentais; 

(ii) Não cause embaraço ou desconforto ao presenteador e ao presenteado, 
caso venha a público; 

(iii) Seu valor não seja superior a R$ 200,00 (duzentos reais). 
 

Os Colaboradores não podem, em nenhuma hipótese, receber valores em dinheiro ou 
equivalente, assim como receber doações que possam ser entendidas como suborno, 
recompensa ou comissão por quaisquer atos que se relacionem com a atividade do 
Colaborador na CTM. 

 
Presentes com valores superiores a R$ 200,00 (duzentos reais) serão, a exclusivo critério 
do Diretor de Compliance: (i) incorporados ao acervo da CTM; (ii) sorteados entre os 
Colaboradores; (iii) doados a uma instituição de caridade. 

 

Todos os presentes recebidos serão relacionados em um histórico, portanto, sempre 
que ocorrer o recebimento de brindes e presentes, o Colaborador deverá comunicar seu 
superior imediato e o Diretor de Compliance. 

 

2.9. Obrigação de reporte 
 
O Colaborador deve comunicar ao Diretor de Compliance: 

 

(i) Descumprimento das regras de conduta disciplinadas; 
(ii) Desrespeito a confidencialidade das informações corporativas ou de clientes; 
(iii) Ocorrência de conflitos de interesses; 
(iv) Indício ou realização de atividades ilícitas ou suspeitas; e 
(v) Falhas operacionais e de sistemas que torne oportuna a prática de atividades 

ilícitas ou suspeitas. 
 

Estes reportes devem ser formulados através de envio de e-mail para 
pedro.ferroni@ctminvest.com.br. Todos os envolvidos no recebimento, averiguação e 
decisão destas comunicações devem garantir o sigilo das informações e da identidade 
de quem as reportou. 

 

Espera-se ainda dos Colabodores que apresentem críticas e/ou sugestões visando a 
aprimorar a qualidade do trabalho do Compliance. 

 

2.10. Sanções 
 
O descumprimento dos princípios estabelecidos neste Código, no Manual e nas demais 
políticas internas da CTM poderá acarretar na aplicação de sanções a exclusivo critério 
do Diretor de Compliance, observado o direito de defesa do Colaborador acusado. 

mailto:pedro.ferroni@ctminvest.com.br
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Poderão ser aplicadas, entre outras, penas de advertência verbal e/ou escrita, 
suspensão, desligamento ou exclusão por justa causa, no caso de Colaboradores que 
sejam sócios da CTM, ou demissão por justa causa, no caso de Colaboradores que sejam 
empregados da CTM, nesse último caso, nos termos do artigo 482 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT, sem prejuízo do direito da CTM de pleitear indenização pelos 
eventuais prejuízos suportados, perdas e danos emergentes e/ou lucros cessantes, por 
meio das medidas legais cabíveis. 

 

As penalidades devem ser proporcionais às ações cometidas, sendo considerados 
fatores importantes para a dosimetria da penalidade a conduta habitual do Colaborador, 
a procedência do reporte, os fatos averiguados e a hipótese de reincidência. Apenas a 
título de exemplo, o Colaborador que se acusar do cometimento de uma falha, poderá 
ter a sua penalidade diminuída. 
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PARTE III – PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO (PLD) 
 

Introdução 
 

Este documento (“Política” ou “Política de PLD”) tem como objetivo informar aos 
Colaboradores da CTM quanto à existência de legislação e normas regulatórias 
aplicáveis que versam sobre a prevenção contra crimes de lavagem e ou ocultação de 
bens direitos e valores. 

 
Os Colaboradores devem adotar boas práticas de prevenção a tais crimes, assegurando 
que a CTM não seja utilizada como canal para recursos ilegais. 

 

Conforme previsto na Lei nº 9.613/98 e na Instrução CVM nº 301/99, um ponto 
determinante do sucesso de uma boa política de prevenção à lavagem de dinheiro é a 
política de know your client (KYC) da instituição. Assim, os Colaboradores deverão aplicar 
todos os esforços possíveis para determinar a verdadeira identidade de todos os clientes 
que solicitam os produtos e/ou serviços da CTM, bem como averiguar a compatibilidade 
entre a renda declarada e o patrimônio investido do cliente. 

 

É bem verdade que a prevenção à lavagem de dinheiro no universo da administração de 
recursos de terceiros fica concentrada normalmente no administrador ou no 
distribuidor por conta e ordem, ou seja, quem efetivamente realiza o cadastro do cliente 
na maior parte dos casos. 

 
Sem embargo, existem uma série de procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro 
que devem ser adotadas por gestores de recursos, como está previsto, por exemplo, no 
Anexo do Guia ANBIMA de PLD. A prevenção à lavagem de dinheiro para os gestores de 
recursos se resume à (i) prevenção no passivo e (ii) prevenção no ativo. 

 

A prevenção no passivo se resume ao KYC, ao monitoramento das operações e à 
comunicação ao COAF. A CTM como gestora de carteiras administradas deve ter uma 
política de conheça seu cliente, monitorar suas operações e comunicar ao COAF 
operações suspeitas de crimes previstos na Lei 9.613/98. 

 

O PLD no ativo se refere aos cuidados que devem ser tomados no tocante aos 
investimentos realizados pelos veículos geridos. A Gestora deve, nesse sentido, 
controlar e monitorar a faixa de preços dos ativos e valores mobiliários para os veículos 
de investimento sob sua gestão. 

 
Nas operações ativas, o cliente é entendido como a contraparte da operação, devendo 
a Gestora, além de ter atenção em relação a quem analisar com cuidado especial as 
operações realizadas fora de mercados organizados ou fora dos preços de mercado. 

 
Estão terminantemente proibidas as transações comerciais com clientes que deixem de 
apresentar comprovação de sua identidade, bem como o cadastro dos mesmos. 
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3.1. Procedimentos de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro dos 
Investidores 

 

A diligência sobre os investidores dos veículos de investimento geridos pela CTM e o 
monitoramento de operações dos clientes da área de wealth management são os 
elementos substanciais da política da PLD da CTM. 

 

Os procedimentos que a CTM adota são focados na verificação (i) da coerência entre o 
patrimônio declarado e o valor efetivamente investido pelo cliente; (ii) das fontes de 
renda e/ou patrimônio suspeito ou não declarado; (iii) da residência em países 
pertencentes à lista de paraísos fiscais e países com regime fiscal privilegiado divulgada 
pela Receita Federal; (iv) de múltiplas movimentações de recursos incompatíveis com a 
atividade desenvolvida pelo cliente ou com seu perfil de risco; (v) de investidores 
politicamente expostos; e (vi) de alterações atípicas de endereço ou de titularidade de 
conta bancária. 

 
Os procedimentos de combate e prevenção à lavagem de dinheiro serão 
supervisionados pelo Diretor de Compliance, o qual terá livre acesso aos dados 
cadastrais dos clientes e Colaboradores e às operações por estes realizadas. 

 

3.2. Cadastro, know your client e Pessoas Politicamente Expostas (“PEP”) 
 
Ainda que não seja responsável primária pelo cadastro na sua atuação como asset, a 
Gestora deverá reter uma cópia digital da ficha cadastral completa dos clientes, bem 
como cópia digital da documentação enviada aos administradores. Dessa forma, facilita- 
se o conhecimento dos clientes e tem-se um back-up de informações dos mesmos, caso 
os administradores deem por falta de algum documento. A ficha cadastral completa dos 
clientes contém informações tais como: identificação, filiação, ocupação, estado civil, 
nacionalidade, residência fiscal, endereço residencial, endereço comercial, situação 
financeira e patrimonial estimada, se é pessoa politicamente exposta, dentre vários 
itens. 

 
Na sua função como gestora de carteiras administradas, a CTM, quando do 
cadastramento de novos clientes, deverá – além de coletar os dados exigidos pelo Anexo 
I da Instrução CVM nº 301 – colher informações que permitam identificar: (i) a origem 
do patrimônio do cliente; (ii) o patrimônio total do investidor (ativos financeiros e não 
financeiros); (iii) suas fontes de renda; (iv) o país em que a renda é auferida; (v) a 
profissão e atividade exercida para a comprovação da renda ou faturamento. O Diretor 
de Compliance poderá, a seu exclusivo critério, vetar novos relacionamentos com 
potenciais clientes em razão dos riscos envolvidos. 

 
No que se refere à identificação das pessoas politicamente expostas (“PEP”), a Gestora 
classifica assim aquelas pessoas que desempenham ou tenham desempenhado nos 
último 5 (cinco) anos, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, no Brasil ou em 
outros países, territórios e dependências estrangeiros, assim como seus representantes, 
familiares e o outras pessoas de seu relacionamento próximo. 
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A CTM considera que os investidores classificados como PEP apresentam maior risco no 
relacionamento e, por isso, adota práticas mais rigorosas no monitoramento destes 
clientes. 

 

A CTM deverá verificar periodicamente quais clientes se tornaram PEP após o início do 
relacionamento com a Gestora e aqueles que deixaram de sê-lo. 

 

3.3. Indícios de ocorrências de atividades suspeitas e comunicação com os órgãos 
reguladores 

 
No processo cadastral de clientes, quando aplicável, assim como durante todo o 
relacionamento do cliente com a CTM, caso ocorra indício de lavagem de dinheiro, o 
Diretor de Compliance indicar as informações e documentos necessários para serem 
solicitados os esclarecimentos adicionais ao investidor. 

 
Caso não haja esclarecimentos ou eles sejam insatisfatórios e caso em qualquer 
momento ocorra suspeita de realização de operações financeiras e não-financeiras que 
possam envolver atividades relacionadas aos crimes de lavagem de dinheiro, ocultação 
de bens e valores, bem como incorporar ganhos de maneira ilícita para a CTM, clientes 
ou para os colaboradores, tal fato deverá ser comunicado imediatamente ao Diretor de 
Compliance da Gestora. A análise será feita caso a caso, ficando sujeitos os responsáveis 
às sanções previstas neste Manual e ainda às consequências legais cabíveis, 
notadamente o reporte do caso ao COAF e demais órgãos reguladores. 

 

Todas as transações ou propostas de transações com títulos ou valores mobiliários que 
possam ser considerados sérios indícios de crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação 
de bens deverão ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(“COAF”), em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua ocorrência, 
abstendo-se a CTM de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive àquela a qual 
se refira a informação. Não obstante, caso a CTM não tenha prestado nenhuma 
comunicação ao longo do ano civil, deverá comunicar à CVM, anualmente, até o último 
dia útil do mês de janeiro, por meio de sistema eletrônico disponível na página do 
Sistema de Controle de Atividades Financeiras (SISCOAF) na rede mundial de 
computadores, a não ocorrência no ano civil anterior das transações ou propostas de 
transações passíveis de serem comunicadas, nos termos do art. 7º-A da Instrução CVM 
301/99 (“Declaração Negativa”). O envio da Declaração Negativa será de 
responsabilidade da equipe de compliance da CTM, sob supervisão do Diretor de 
Compliance da mesma. 

 
3.4. Procedimentos de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro das 

Contrapartes 
 

Em razão das atividades de gestão de fundos de investimento desenvolvidas pela 
Gestora, também deve ser entendido como “cliente”, para fins de aplicação da política 
de lavagem de dinheiro, as contrapartes das operações de investimento dos veículos 
geridos, as quais estarão sujeitas também aos procedimentos de cadastro e 
monitoramento realizados pela Gestora. Tal processo visa prevenir que a contraparte 
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utilize as instituições gestoras e/ou os fundos de investimento ou carteiras por ela 
geridos para atividades ilegais ou impróprias. 

 

Sem prejuízo do disposto acima, em razão de suas características, tanto com relação à 
contraparte quanto com relação aos mercados em que são negociadas, as operações 
envolvendo os ativos listados abaixo não contarão com diligência adicional da Gestora 
com relação ao monitoramento da contraparte: 

 

(i) Ofertas públicas iniciais e secundárias de valores mobiliários, registradas de 
acordo com as normas da CVM; 

(ii) Ofertas públicas distribuídas com esforços restritos, dispensadas de registro 
de acordo com as normas emitidas pela CVM; 

(iii) Ativos e valores mobiliários admitidos à negociação em bolsas de valores, de 
mercadorias e futuros, ou registrados em sistemas de registro, custódia ou 
de liquidação financeira, devidamente autorizados em seus países de origem 
e supervisionados por autoridade local reconhecida; 

(iv) Ativos e valores mobiliários cuja contraparte seja instituição financeira ou 
equiparada. 

 

No que diz respeito ao monitoramento e controle do preço dos ativos e valores 
mobiliários negociados pelos veículos de investimento geridos pela Gestora, a mesma 
adota procedimentos, definidos e executados pelo Diretor de Compliance, com vistas a 
controlar e monitorar a faixa de preços dos ativos e valores mobiliários negociados para 
os fundos de investimento ou carteiras administradas sob sua gestão, de modo que 
eventuais operações efetuadas fora dos padrões praticados no mercado, de acordo com 
as características do negócio, sejam identificadas e, se for o caso, comunicadas aos 
órgãos competentes, em especial o COAF. 
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PARTE IV – SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES, SEGURANÇA CIBERNÉTICA 
E PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS (PCN) 

 

Introdução 
 

Esta Política de Segurança das Informações, Segurança Cibernética e Plano de 
Continuidade de Negócios (“Política”) tem por objetivo instruir os Colaboradores sobre 
as regras e procedimentos adotados pela CTM para preservar as informações 
corporativas, de parceiros comerciais e stakeholders, orientando-os sobre o uso 
adequado das instalações físicas e eletrônicas da CTM, assim como oferecendo 
diretrizes para cenários de concretização de riscos. 

 

Os Colaboradores são orientados a usar todos os sistemas eletrônicos, as instalações 
físicas e equipamentos de forma responsável. 

 
O Diretor de Compliance é o responsável pela presente Política de Segurança e 
monitoramento do seu efetivo cumprimento pelos Colaboradores. 

 
 

4.1. Segurança e Sigilo das Informações 
 

Os Colaboradores, mesmo após terem deixado a empresa, devem proteger a 
confidencialidade de quaisquer informações que não devam ser de domínio público, 
informações estas que foram obtidas durante o exercício de suas funções como 
Colaborador da CTM, tais como: 

 

• Operações, estratégias, resultados, ativos, dados e projeções que possam levar 
a uma vantagem competitiva da CTM frente a seus concorrentes; 
• Informações sobre o plano de negócios da CTM; 
• Informações confidenciais sobre os funcionários, sócios e diretores da CTM; 
• Informações sobre clientes, distribuidores e fornecedores; 

 
 

(a) Controle de acesso a arquivos eletrônicos 
 
O acesso aos sistemas de informação da CTM é realizado por meio de um usuário e de 
uma senha, o que permite o acompanhamento pelo departamento responsável de todas 
as atividades desenvolvidas por cada um dos Colaboradores. 

 

Para acesso a sistemas sensíveis, a CTM exige ainda autenticação de dois fatores para 
que o acesso se complete. 

 
Todo Colaborador é responsável por tomar as devidas precauções necessárias a fim de 
impedir o acesso não autorizado à rede, sistemas e arquivos da CTM. 
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É importante destacar que os acessos acima referidos são imediatamente cancelados 
em caso de desligamento do Colaborador. Além disso, não será permitida a 
permanência de antigos Colaboradores nas dependências da CTM, com exceção dos 
casos expressamente autorizados pelo Diretor de Compliance. 

 

(b) Controle de acesso pessoal 
 
O Diretor de Compliance é responsável por controlar e acompanhar a devida segregação 
dos acessos às respectivas informações conforme a atividade de cada Colaborador, 
inclusive nos casos de mudança de atividade dentro da mesma instituição ou 
desligamento do profissional. As informações confidenciais, reservadas ou privilegiadas 
(“Informações Confidenciais”) serão acessadas somente por Colaboradores que 
necessitem ter acesso a estas informações para a consecução de suas atividades. 

 
Os Colaboradores devem manter em suas mesas os papeis e documentos confidenciais 
e manter o devido sigilo sobre senhas do computador, rede e sistemas, assim como 
bloquear o acesso ao computador sempre que se encontrarem ausentes. 

 

(c) Controle de acesso remoto 
 
O acesso remoto aos sistemas, redes ou servidores da CTM deve ser previamente 
autorizado pelo Diretor de Compliance. A CTM somente autoriza o acesso remoto 
quando estritamente necessário e todas as precauções para a correta autenticação do 
usuário são tomadas. Caso necessário, o Diretor de Compliance poderá bloquear o 
acesso à rede de computadores da CTM e às pastas que contenham informações 
consideradas relevantes aos negócios da Gestora. 

 
(d) Termo de confidencialidade assinado com Colaboradores e terceiros 

 

Em relação aos seus Colaboradores ou na contratação de terceiros que terão acesso a 
sistemas, dados e informações Confidenciais, a CTM deverá se assegurar da existência 
de cláusula ou termo de confidencialidade (“NDA”) em que a Parte se comprometa a 
não divulgar a informação, inclusive a destruindo caso solicitado pela CTM. 

 

A CTM somente compartilhará informações referentes a seus clientes com prestadores 
de serviços que se comprometam a manter o nível de cuidado e zelo pela 
confidencialidade, obrigando-se mediante assinatura de um NDA conforme mencionado 
no parágrafo anterior. 

 

(e) Controle de acesso físico a Informações Confidenciais 
 
Os Colaboradores devem garantir que os acessos à área de trabalho sejam feitos 
somente por pessoal autorizado. Questões delicadas envolvendo assuntos da CTM não 
devem ser discutidas em locais públicos. 
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(f) Tratamento em casos de vazamento 
 

O Colaborador que detectar possível vazamento de Informações Confidenciais deve 
comunicar imediatamente ao Diretor de Compliance, para que este, no menor prazo 
possível, diligencie para: 

 

(i) Verificar se o vazamento realmente ocorreu e se teve origem interna ou 
externa; 

(ii) Verificar se medidas protetivas de emergência devem ser tomadas; 
(iii) Averiguar se é necessário algum reporte a autoridades policiais ou entidades 

administrativas competentes; 
(iv) Analisar eventuais medidas de saneamento e recuperação, inclusive a 

contratação de empresa especializada, que deverão ser discutidas em 
conjunto com o departamento de TI (interno ou externo). 

(v) Se necessário, recomendar à Diretoria a contratação de advogados 
especializados na matéria. 

 

(g) Testes periódicos 
 
O Diretor de Compliance deverá se assegurar da realização de testes periódicos de 
segurança para os sistemas de informações. 

 
4.2. Segurança Cibernética 

 

A segurança cibernética para assets pode ser definida como a proteção das informações 
da Gestora do investidor, e dos stakeholders através do uso de tecnologias da 
informação. 

 
A fim de garantir a proteção das informações em seu poder, a Gestora adota os 
procedimentos descritos na presente política de segurança cibernética, com base em 
cinco principais pilares, quais sejam: (i) risk assessment; (ii) ações de prevenção e 
proteção; (iii) monitoramento e testes; (iv) planos de resposta; e (v) reciclagem, 
treinamentos e revisão periódica. 

 
O Diretor de Compliance é responsável por tratar e resolver questões relacionadas à 
segurança cibernética dentro da Gestora. 

 

4.2.1. Risk Assessment 
 

De acordo com o disposto no Guia ANBIMA de Segurança Cibernética, os principais 
ataques aos quais as instituições estão expostas são os seguintes: 

 

(i) Malware; 
(ii) Engenharia social; 
(iii) Pharming; 
(iv) Phishing; 
(v) Cishing; 
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(vi) Smishing; 
(vii) Acesso pessoal; 
(viii) Ataques de DDoS e botnets; e 
(ix) Invasões. 

 

Para resguardar as informações armazenadas digitalmente contra esses e outros riscos, 
a Gestora definiu todos os ativos relevantes à instituição (e.g. estratégias de trading, 
documentos confidenciais, dados pessoais dos clientes). 

 

Essa definição de ativos sujeitos à risco cibernético, bem como a localização do 
armazenamento da informação digital e grau do risco (“Inventário”) será atualizada 
periodicamente, a exclusivo critério do Diretor de Compliance. 

 
A Gestora mapeia, em documento apartado e sigiloso, os principais riscos a que cada 
item do Inventário está exposto, classificando-os de acordo com seu valor e nível de 
sensibilidade. 

 

(a) Ações de prevenção e proteção 
 

A Gestora adota por princípio o fato de que um ataque cibernético pode acontecer a 
qualquer momento. Sendo assim, a Gestora adota, dentre outros, os seguintes 
princípios organizacionais para prevenir ataques do gênero. 

 

(b) Segregação de acessos 
 
Por princípio, a Gestora segrega acessos aos sistemas de acordo com a necessidade de 
cada área e/ou colaborador, bem como adota regras mínimas na definição de senhas de 
acesso a dispositivos corporativos. 

 

Os acessos são concedidos com autorização do Diretor de Compliance. É feita uma 
revisão nos acessos concedidos sempre que alguém muda de função dentro da Gestora. 

 
Dados sensíveis e/ou estratégicos também são armazenados em diretórios com acesso 
restrito na rede, permitindo apenas que Colaboradores que farão uso das informações 
para desempenhar o trabalho tenha o acesso. 

 

(c) Eventos de login rastreáveis e auditáveis 
 

Todos os eventos de login e alterações de senhas devem permanecer auditáveis e 
rastreáveis. 

 
(d) Prevenção no acesso remoto 

 

Conforme descrito anteriormente, a Gestora adota todas as medidas necessárias para 
mitigar as vulnerabilidades decorrentes do uso de acesso remoto. Os Colaboradores 
deverão obter autorização do Diretor de Compliance para utilização de acessos remotos 
ao sistema da Gestora, de forma que os Colaboradores não estão autorizados a utilizar 
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ferramentas de acesso remoto sem a anuência prévia do Diretor de Compliance. Ainda, 
poderão ser adotadas outras medidas de segurança a critério do Diretor de Compliance. 
. 

 

(e) Instalação de novos equipamentos 
 

A Gestora deverá garantir que a configuração de novos equipamentos e sistemas seja 
realizada de forma segura. Devem ser realizados testes de homologação e de prova de 
conceito antes do envio à produção. 

 

(f) Contratação de terceiros 
 
Na contratação de terceiros que terão acesso à base de dados ou a informações 
sensíveis da Gestora ou stakeholders, a Gestora deverá solicitar comprovações de que o 
terceiro possui política específica sobre a matéria, devendo a Gestora se certificar de 
que (i) os dados sejam anonimizados antes do envio sempre que viável; e (ii) os dados 
serão prontamente deletados após a prestação do serviço ou quando assim for 
requisitado pela Gestora. 

 

No contrato a ser celebrado com terceiros, a Gestora deverá se guiar pelos princípios 
estabelecidos nesta Política, dentro os quais se incluem as seguintes recomendações: (i) 
cláusulas de proibição de compartilhamento de senha entre os funcionários do terceiro 
contratado; (ii) cláusulas de proibição de compartilhamento de códigos fonte na 
internet; (iii) cláusulas de confidencialidade quando houver acesso a informações 
relevantes da Gestora e/ou dos cotistas. 

 
(g) Firewall, antivírus e internet 

 

O firewall da Gestora conta com controle de acesso de entrada e saída de conexões de 
rede, roteamento avançado de rede com redes por risco e gestão de liberação de acesso 
baseado em tempo e horário. 

 
A Gestora adota ainda antivírus corporativo com gerenciamento centralizado com 
aplicação do cliente nas estações e monitoramento real time das informações acessadas 
através das estações. 

 

O gerenciamento do acesso à internet é efetuado através de equipamento de firewall. 
A Gestora possui uma internet com link dedicado, fornecido pela Copel Telecom. Além 
disso, também há um link de internet de contingência, fornecido pela Vivo fibra. 

 
 

(h) Uso do correio eletrônico (“e-mail”) 
 

O usuário de endereço de e-mail deve adotar precauções e ser diligente em relação aos 
usuários destinatários da mensagem, assim como atentar-se para o nível de sigilo 
atribuído às informações contidas na mensagem, e os links e arquivos recebidos de 
terceiros estranhos à Gestora. 
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(i) Backup das informações 
 

O back-up de informações da Gestora será realizado semanalmente e armazenados em 
um HD externo. 

 

4.2.2. Monitoramento e testes 
 
A Gestora deve assegurar o funcionamento correto e contínuo dos mecanismos de 
controle descritos acima. 

 
A Gestora mantém inventários de hardware e software, verificando-os com frequência 
para identificar elementos estranhos à instituição. O Diretor de Compliance deve 
diligenciar para manter os sistemas operacionais e softwares de aplicação atualizados. 

 

O Diretor de Compliance é responsável ainda por monitorar diariamente as rotinas de 
backup, executando testes regulares de restauração dos dados. 

 
 

4.2.3. Plano de resposta a incidentes 
 

A Gestora conta com plano de resposta aos incidentes considerando os cenários de 
ameaças previstos durante a realização do risk assessment. O plano deve ser de 
conhecimento apenas dos responsáveis pela segurança cibernética, além dos diretores 
e dos sócios, e deverá levar em consideração os cenários de ameaças previstos no risk 
assessment. 

 
Em caso de ataque cibernético, a Gestora, por meio do Diretor de Compliance, deve 
diligenciar para tratar o ataque e permitir a continuidade dos negócios. 

 
Caso qualquer funcionário detecte uma suspeita de ataque cibernético, deverá 
prontamente comunicar o Diretor de Compliance, que tomará as medidas cabíveis. 

 
As documentações relacionadas ao gerenciamento dos incidentes deverão ser 
arquivadas com a Gestora. 

 
 
 

4.2.4. Reciclagem e revisão 
 
As regras e procedimentos previstos nesta política de segurança cibernética deverão ser 
revisados com periodicidade mínima de um ano. 

 
Sem prejuízo, a Gestora deverá garantir que o risk assessment, as implementações de 
proteção, os planos de resposta a incidente e o monitoramento de incidentes estejam 
sempre atualizados. 
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O Diretor de Compliance deve promover e diligenciar para que seja disseminada a 
cultura de segurança dentro da instituição. É fundamental, por exemplo, que os 
Colaboradores tenham especial atenção ao clicar em links recebidos, mesmo que vindos 
de pessoas conhecidas. 

 

Para atingir tal nível de cultura e comprometimento com a segurança cibernética, a 
Gestora poderá promover cursos, arcar com custos de eventos sobre o tema, além de 
investir na formação de seus profissionais-chave, a seu exclusivo critério. 

 

4.3. Plano de Continuidade de Negócios 
 
Este Plano de Contingência e Continuidade de Negócios (“PCN”) tem por objetivo 
estabelecer as medidas a serem tomadas para identificar e prevenir a concretização de 
eventos que possam causar prejuízos significativos às atividades da CTM. 

 

Adotou-se uma visão pragmática dos eventos com maior probabilidade de ocorrência, 
tendo em vista a localização e as características das instalações de edificação em que se 
encontra a sede da CTM. Assim, buscou-se conhecer e reparar os principais pontos de 
vulnerabilidade de suas instalações e equipamentos. 

 

Dessa forma, é possível conhecer e minimizar os danos no período pós-contingência, 
minimizar os prejuízos para a CTM, seus clientes e seus Colaboradores que possam 
decorrer da interrupção não programada de suas atividades, e reduzir o tempo para a 
sua normalização. 

 
De modo a tornar efetivo o presente PCN, todos os Colaboradores da CTM deverão 
conhecer os planos de evacuação das instalações físicas e melhores práticas de saúde e 
segurança no ambiente de trabalho. Caso a CTM entenda ser necessário ou algum 
Colaborador manifeste interesse sobre qualquer um dos temas pertinentes, 
treinamento específico poderá ser fornecido. 

 
(a) Riscos Potenciais 

 

A análise de impacto do negócio foi resumida para garantir que o plano de ação 
responda pela maior parte dos desastres, incidentes e consequentes possíveis perdas 
ao negócio. São eles: 

 

(i) Falta de energia elétrica; 
(ii) Incêndio; 
(iii) Falha de hardware ou software na estação de trabalho; 
(iv) Queda no serviço de internet ou falha no equipamento de rede; 
(v) Indisponibilidade da rede de arquivos; 
(vi) Impossibilidade de acessar o escritório. 

 
 

(b) Plano de Contingência 
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No que se refere aos pontos (i), (ii), (iv) e (vi) acima, a CTM tem como solução a utilização 
de outro computador fora do escritório, com acesso à internet. O site de contingência 
possui mecanismos de segurança que permitem que este acesso emergencial seja feito 
de qualquer estação de trabalho, sem risco de vírus ou invasão. 

 

Para o risco de falha de hardware ou software na estação de trabalho, o mais 
recomendado é a utilização de outra estação de trabalho do próprio escritório para 
acessar o ambiente em nuvem e seguir com o trabalho até que a equipe de TI resolva o 
problema na estação. 

 
Já para o risco de indisponibilidade da rede de arquivos, o recomendado também é 
utilizar a estação em nuvem, que possui acesso direto aos arquivos de rede em sincronia. 
Isso também pode nem ser necessário, uma vez a rede tem mecanismo de direcionar 
automaticamente para a nuvem em caso de indisponibilidade da rede local. 

 
A Gestora conta com sistema de back-up dotado de periodicidade semanal. 

 

A implementação dos planos de ação deverá ser realizada até 2 (duas) horas e será de 
responsabilidade do Diretor de Compliance. 

 

Ademais, para a retomada das atividades após uma ocorrência de um evento de 
contingência, a Gestora utilizará soluções para: 

 
(i) Substituir equipamentos danificados; 
(ii) Efetuar despesas contingenciais, incluindo a compra de equipamentos ou 

contratação de serviços que se fizerem necessários; 
(iii) Manter suas atividades durante a contingência através de acesso remoto pelos 

Colaboradores; 
(iv) Acesso a dados e informações armazenadas em locais e instalações diferentes 

do local de processamento principal; 
(v) Retornar à utilização das instalações de sua sede após a ocorrência do evento de 

contingência; 
(vi) Avaliar os prejuízos decorrentes da interrupção das atividades regulares. 

 
 

(c) Testes periódicos 
 
O presente PCN deverá ser testado com periodicidade mínima anual, em data(s) 
escolhida a exclusivo critério do Diretor de Compliance da CTM. 

 
Os testes deverão verificar, no mínimo, as condições para: 

 
(i) Acesso aos sistemas; 
(ii) Acesso ao e-mail corporativo; 
(iii) Acesso aos dados armazenados em procedimento de backup; 
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O resultado de cada teste será registrado em relatório próprio obedecendo o disposto 
na regulamentação aplicável e as orientações das entidades responsáveis pela 
supervisão das atividades, que servirá como indicador para regularização das possíveis 
falhas identificadas, servindo como apoio ao constante aprimoramento do presente 
PCN. 

 

O PCN foi elaborado tendo em vista a possibilidade de realização de todos os trabalhos 
prestados pela CTM sem dependência do acesso à sua localidade física, sendo que as 
atividades indispensáveis são as operacionais, controle de risco e trading. 

 
(d) Ativação do plano 

 
Em caso de suspeita de materialização de risco, o Diretor de Compliance deverá ser 
imediatamente comunicado, e na sua ausência, qualquer outro membro de Diretoria 
(“Responsável”). O Responsável terá a incumbência de tomar as medidas cabíveis a fim 
de sanar os efeitos do cenário adverso com o qual a Gestora se depare, com base neste 
PCN. 
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PARTE V – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS E DA GESTORA 
 

Introdução 
 

 

O objetivo da política de investimento pessoal é estabelecer procedimentos e regras 
para os investimentos pessoais dos Colaboradores, em ativos que possam gerar conflitos 
entre a atividade desempenhada pelos Colaboradores na CTM, os clientes da CTM e o 
mercado financeiro e de capitais em geral, bem como o tratamento de confidencialidade 
das informações obtidas no exercício das suas atividades diárias na CTM. 

 

A política de investimento pessoal exprime parte das metas e princípios de ética que 
devem nortear os negócios da CTM e são complementares àquelas constantes nos 
demais capítulos deste Manual; nesse sentido, a infração de qualquer das normas 
internas da CTM aqui descritas, Leis e demais normas aplicáveis às suas atividades (cujas 
principais encontram-se transcritas no Anexo A deste Manual) será considerada infração 
contratual, sujeitando seu autor às penalidades cabíveis. 

 
 
5.1. Regras Gerais 

 
Cada Colaborador deve informar à área de Compliance, mediante preenchimento de 
declaração padrão, a sua carteira de ações e eventuais outros investimentos, conforme 
definição abaixo, quando de sua contratação pela CTM e periodicamente quando 
solicitado. 

 

São expressamente proibidos quaisquer investimentos pessoais feitos pelos 
Colaboradores e/ou seus respectivos cônjuges nos ativos abaixo descritos, salvo se 
previamente autorizado por escrito pelo Diretor de Compliance (os “Ativos Restritos”): 

 
(i) Qualquer valor mobiliário emitido por empresas brasileiras não listadas, mas que 

façam parte das carteiras e/ou fundos de investimento administrados ou geridos 
pela CTM, ou que estejam sob análise para investimento por tais carteiras e 
fundos de investimento; 

 

(ii) Ações ou quotas de outras empresas administradoras de carteiras de valores 
mobiliários que não sejam controladas ou pertençam ao grupo econômico da 
CTM, ou seja, empresas concorrentes da CTM; 

 

(iii) Valores mobiliários de empresas listadas em que a CTM possua participação e 
tenha indicado um diretor ou conselheiro de administração; 

 
(iv) Valores mobiliários sobre os quais o Colaborador tenha conhecimento de que 

esteja em consideração ativa pela CTM para compra ou venda para os veículos 
geridos. 
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O Diretor de Compliance terá o prazo de 2 (dois) dias úteis para conceder ou não a 
autorização. 

 
Caso concedida, a autorização para a realização de operações com os ativos listados 
acima terá, de regra, validade por 3 (três) dias úteis, salvo se o Diretor de Compliance 
estipular prazo menor. Findo o prazo, caso o Colaborador ainda tenha a intenção de 
efetuar operações com o ativo em questão, deverá solicitar nova autorização ao Diretor 
de Compliance. 

 
(a) Uso de corretoras aprovadas 

 

É política da Gestora apenas permitir operações através de uma corretora ou 
contraparte aprovada. Quando um Colaborador desejar abrir uma nova conta pessoal, 
deve consultar o Diretor de Compliance para verificar a lista de corretoras aprovadas. 

 

(b) Ativos Acompanhados 
 
São permitidas operações, desde que supervisionadas pela CTM, com os “Ativos 
Acompanhados”, obedecendo às seguintes regras: 

 
(i) Período de carência de 30 (trinta) dias entre a data de compra e a data de venda 

desses ativos, exceto no caso de Ofertas Públicas de Ações (IPO), em que será 
permitida a venda antes do prazo estipulado; 

(ii) Operações devem ser feitas através de corretoras previamente aprovadas pelo 
Diretor de Compliance; 

(iii) O colaborador deve ser apresentado o extrato das operações realizadas nas 
corretoras sempre que solicitado pela CTM. 

 

São considerados “Ativos Acompanhados” os seguintes ativos: 
 

(i) Ações de companhias abertas brasileiras, valores mobiliários conversíveis em 
ações de tais companhias (i.e. debêntures conversíveis em ações), bem como 
papéis de emissão dessas companhias listados em bolsas de valores no exterior, 
como por exemplo Depositary Receipts – DRs; 

(ii) Ações ou outros valores mobiliários listados em bolsas de valores no exterior, de 
emissão de companhias controladoras de companhias abertas brasileiras, nos 
casos em que tais companhias abertas brasileiras contribuam com participação 
relevante nos resultados e/ou lucros da companhia controladora no exterior, 
assim entendidas as contribuições que representem percentual igual ou superior 
a 30% dos resultados e/ou lucros da companhia controladora no exterior. 

 
Estão autorizados investimentos nos demais ativos financeiros, inclusive ativos de renda 
fixa de quaisquer emissores públicos ou privados, bem como cotas de fundos de 
investimentos de qualquer espécie geridos por terceiros ou pela CTM. No caso de 
investimentos em fundos de investimento geridos pela CTM, os Colaboradores deverão 
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sempre ter, acima de quaisquer outros interesses, o dever fiduciário para com os 
cotistas de tais fundos de investimento, de forma a evitar quaisquer conflitos de 
interesse, em relação aos demais cotistas quando da aquisição e resgate de cotas de tais 
fundos de investimento. 

 

(c) Obrigação de reporte 
 
Colaboradores se comprometem a fornecer ao Diretor de Compliance informações 
sobre suas transações pessoais, posições e carteira pessoal de investimentos. Ao 
ingressar na Gestora, o Colaborador deverá reportar os seus Investimentos Pessoais por 
meio de termo de compromisso (Anexo A). Do mesmo modo, anualmente, o mesmo 
reporte deverá ser atualizado. Somente o Diretor de Compliance poderá ter acesso às 
informações prestadas pelo Colaborador em relação aos seus investimentos pessoais, 
tais como extrato de custódia de ativos e extrato de movimentações realizadas junto às 
corretoras aprovadas. 

 
(d) Informações privilegiadas 

 
Informação privilegiada, ou insider information, é definida como aquela que não é de 
domínio público e que tenha impacto material na avaliação dos ativos de um 
determinado emissor, ou conjunto de emissores ou do mercado em geral, e que foi 
obtida de forma privilegiada (em decorrência da relação profissional ou pessoal mantida 
com um cliente, com pessoas vinculadas a empresas analisadas ou investidas, ou com 
terceiros), objetivando o benefício próprio ou de terceiros. 

 
Nesse sentido, é vedado aos Colaboradores qualquer tipo de operação em mercado 
financeiro e de capitais que seja realizada de posse de informação privilegiada, seja esta 
operação para benefício dos fundos geridos, seja para Investimentos Pessoais. Além 
disso, é vedada a comunicação de informação privilegiada a terceiros, bem como a 
divulgação a terceiros de Informação Privilegiada que possa ser utilizada 
vantajosamente na compra ou venda de títulos e valores mobiliários, sob pena de 
apuração das práticas irregularmente tomadas, assim como a aplicação das sanções 
administrativas e judiciais eventualmente cabíveis. 

 

Em situação do Colaborador deparar-se com uma informação que não deveria ter e 
julgá-la informação relevante, deverá imediatamente transmiti-la ao Diretor de 
Compliance, e somente a ele, não podendo comunicá-la nem mesmo a outros membros 
da Gestora, familiares ou amigos, tampouco usar tal informação relevante em seu 
próprio benefício ou de terceiros. Se o Colaborador não tiver certeza quanto ao caráter 
privilegiado da informação, deverá, igualmente, relatar o ocorrido ao Diretor de 
Compliance. 

 
O Diretor de Compliance tem a responsabilidade de verificar e processar, 
periodicamente, as notificações recebidas a respeito do uso pelos Colaboradores de 
informações privilegiadas e insider trading. Os casos envolvendo o uso de informação 
privilegiada e insider trading devem ser analisados não apenas durante a vigência do 
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relacionamento profissional do Colaborador com a Gestora, mas mesmo após o termino 
do vínculo, com a comunicação do ocorrido às autoridades competentes. 
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PARTE VI – POLÍTICA DE RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS 
 

Introdução 
 

A CTM mantém Política de Rateio e Divisão de Ordens para o controle de rateio e divisão 
de ordens de compra e venda de valores mobiliários entre as carteiras de valores 
mobiliários geridas. 

 
O objetivo desta política é promover um controle de alocação justa de ordens entre as 
carteiras geridas, de forma a garantir que as ordens de compras e vendas de ativos 
financeiros, emitidas em nome dos fundos de investimento ou carteiras administradas 
geridas, sejam registradas e alocadas de maneira justa entre estes. 

 
O cumprimento desta Política é de responsabilidade do Diretor de Gestão e do Diretor 
de Compliance. 

 

6.1. Regras Gerais 
 

As ordens de compra e de venda de ativos podem ser realizadas em conjunto ou 
individualmente. Caso ocorra o agrupamento de ordens, o Diretor Gestor deve seguir os 
procedimentos mínimos de alocação justa no rateio das ordens, nos termos abaixo: 

 
As ordens agrupadas devem ser separadas e organizadas por família de carteira de 
investimentos, ou seja, de acordo com uma estratégia específica de sua política de 
investimento e um objetivo predefinido de cada uma delas: 

 

(i) As ordens realizadas para as carteiras de investimentos que seguem uma 
mesma estratégia são enviadas em conjunto e, uma vez executadas, 
devem ser rateadas proporcionalmente, promovendo, portanto, uma 
alocação pro rata entre estas, de acordo com o estoque e o fator de 
alavancagem definido em suas respectivas políticas de investimento, 
sempre utilizando o critério de preço médio; 

(ii) No caso de baixa liquidez dos ativos, de forma a não permitir a alocação 
justa para o volume negociado, o Diretor Gestor deve informar a 
Administradora Fiduciária do fundo de investimento acerca das medidas 
a serem tomadas e os respectivos prazos previstos para fins de 
regularização da alocação; e 

(iii) Na substituição de ordens parcialmente executadas, o Diretor Gestor 
pode determinar um novo rateio para esta carteira de investimentos 
especificamente, desde que o mesmo seja considerado justo e razoável 
em relação às demais carteiras de investimentos geridas de acordo com 
a mesma estratégia. 
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6.2. Critérios para Mitigação de Conflitos de Interesse 
 

Caso a CTM realize operações em mercados nos quais se possa escolher previamente a 
contraparte e a tal contraparte seja: (i) intermediários financeiros do mesmo 
conglomerado; (ii) empresa do grupo econômico da CTM; (iii) veículos de investimento 
geridos pela CTM; (iv) Colaboradores da CTM; deverá a área de Gestão notificar o Diretor 
de Compliance, o qual ficará responsável por revisar essas operações em relatório 
escrito e tomar as providências cabíveis caso fique configurada transferência irregular 
de riquezas entre as partes envolvidas no trade. Neste caso também deverá ser 
observado, pelo gestor, o túnel de preços para o ativo negociado. 

 
A falta da notificação referida acima será interpretada como uma transgressão à 
presente Política. 

 
A realização de operações entre veículos de investimento geridos que envolvam títulos 
públicos no sistema especial de liquidação e custódia (“SELIC”) é permitida, desde que 
praticadas a preços de mercado, e em não havendo qualquer prejuízo aos veículos de 
investimento geridos envolvidos na operação. 

 

6.3. Reespecificação 
 
A solicitação de reespecificação de operação já especificada em nome de um veículo de 
investimento para outro deverá ocorrer apenas em caráter excepcional, por motivos de 
erro operacional, falha humana ou tecnológica, sempre respeitando as alçadas internas 
de aprovação e contando com a aprovação do Diretor de Compliance, além da 
aprovação do Diretor de Gestão. 
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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. 
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PARTE VIII – POLÍTICA DE VOTO EM ASSEMBLEIA 
 

A presente Política de Voto em Assembleia (“Política de Voto”) disciplina os princípios 
gerais, as matérias relevantes obrigatórias, o processo decisório e serve para orientar as 
decisões da Gestora nas assembleias gerais dos emissores de títulos e valores 
mobiliários que confiram direito de voto aos fundos de investimento sob gestão da 
Gestora. 

 
8.1. Princípios Gerais 

 
A Gestora participará de todas as assembleias (“Assembleias”) gerais dos emissores de 
títulos e valores mobiliários que confiram direito de voto aos fundos de investimento 
sob sua gestão, nas hipóteses previstas em seus respectivos regulamentos e quando na 
pauta de suas convocações constarem as matérias relevantes obrigatórias descritas 
nesta Política de Voto. 

 
A presença da Gestora nas assembleias gerais é facultativa, em qualquer dos seguintes 
casos: 

 

(i) Se a ordem do dia não contiver as matérias relevantes obrigatórias; 
(ii) Se a assembleias ocorrer em cidade que não seja capital de Estado e não existir 

possibilidade de voto à distância; 
(iii) Se o custo para exercício do voto não for compatível com a participação no ativo 

financeiro; 
(iv) Se a participação total dos fundos sob gestão for inferior a 5% (cinco por cento) 

do percentual de voto, desde que cada fundo não possua mais de 10% (dez por 
cento) do seu patrimônio no ativo financeiro; 

(v) Se houver situação de conflito de interesse, ainda que potencial; ou 
(vi) Se as informações e os esclarecimentos obtidos na forma do Parágrafo Primeiro 

deste Artigo não forem suficientes para o exercício do voto; 
 
Excluem-se desta Política de Voto: 

 

(i) Fundos de investimento exclusivos e restritos, conforme Tipo ANBIMA do fundo, 
desde que seus respectivos regulamentos contenham previsão expressa nesse 
sentido; 

(ii) Ativos financeiros de emissor com sede social fora do Brasil; e 
(iii) Certificados de depósito de valores mobiliários – BDR. 

 

No exercício do voto, a Gestora deverá atuar em conformidade com a política de 
investimento dos fundos sob sua gestão, dentro dos limites do seu mandato e, se for o 
caso, da sua orientação de voto, responsabilizando-se diretamente perante os cotistas 
na hipótese de extrapolação, abstendo-se de votar no caso de identificada, antes ou por 
ocasião da assembleia, situação de conflito de interesse, ainda que potencial. 

 
A Gestora poderá exercer o direito de voto nas Assembleias dos ativos componentes das 
carteiras de títulos e valores mobiliários administradas caso o detentor dos ativos 
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outorgue, por meio de procuração, poderes específicos de voto à Gestora, hipótese em 
que serão aplicadas as disposições constantes desta Política. 

 

Com relação às carteiras de títulos e valores mobiliários administradas, aplicam-se as 
regras estabelecidas neste capítulo na hipótese de o detentor dos ativos outorgar à 
Gestora o exercício do direito de voto nas Assembleias por meio de procuração com 
poderes específicos. 

 

8.2. Matérias Relevantes Obrigatórias 
 
Para os fins desta Política de Voto, considera-se “Matéria Relevante Obrigatória” para a 
participação da Gestora nas Assembleias (observadas as exceções previstas no acima): 

 

(i) No caso de ações, seus direitos e desdobramentos: 
(a) eleição de representantes de sócios minoritários nos conselho de 
administração, se aplicável; 
(b) aprovação de planos de opções para remuneração de administradores da 
companhia, se incluir opções de compra “dentro do preço” (preço de 
exercício da opção é inferior ao da ação subjacente, considerando a data de 
convocação da assembleia); 
(c) aquisição, fusão, incorporação, cisão, alterações de controle, 
reorganizações societárias, alterações ou conversões de ações e demais 
mudanças de estatuto social, que possam, no entendimento da Gestora, 
gerar impacto relevante no valor do ativo detido pelo fundo de 
investimento; e 
(d) demais matérias que impliquem tratamento diferenciado. 

 
(ii) No caso de ativos financeiros de renda fixa ou mista: alterações de prazo ou 

condições de prazo de pagamento, garantias, vencimento antecipado, resgate 
antecipado, recompra e/ou remuneração originalmente acordadas para a 
operação; e 

 

(iii) No caso de cotas de fundos de investimento: 
(a) alterações na política de investimento que alterem a classe CVM ou o tipo 
ANBIMA do fundo; 
(b) mudança de administrador ou gestor, que não entre integrantes do seu 
conglomerado ou grupo financeiro; 
(c) aumento de taxa de administração ou criação de taxas de entrada e/ou 
saída; 
(d) alterações nas condições de resgate que resultem em aumento do prazo 
de saída; 
(e) fusão, incorporação ou cisão, que propicie alteração das condições 
elencadas nas alíneas anteriores; 
(f) liquidação do fundo de Investimento; e 
(g) assembleia de cotistas nos casos previstos na Instrução CVM nº 555/14. 
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8.3. Processo Decisório 
 

A Gestora é a única responsável pelo controle e pela execução da Política de Voto. 
 

Ao tomar conhecimento da realização de uma assembleia geral, a Gestora providenciará 
o instrumento de mandato adequado, indicando o nome e a qualificação do(s) seu(s) 
representante(s), o dia, hora, local, as matérias a serem deliberadas e, se for o caso, o 
teor da sua orientação de voto. 

 

A Gestora exercerá o voto sem necessidade de consulta prévia a cotistas ou de 
orientação de voto específico, ressalvadas as eventuais previsões em sentido diverso 
nos regulamentos dos fundos. 

 
A Gestora tomará as decisões de voto com base em suas próprias convicções, de forma 
fundamentada e coerente com os objetivos e políticas de investimento dos fundos e 
sempre na defesa dos interesses dos cotistas. 

 
A Gestora deverá realizar o credenciamento do(s) seu(s) representante(s) no local da 
assembleia, na forma estabelecida pelos emissores dos títulos e valores mobiliários ou 
por seus agentes. 

 

8.4. Disposições Gerais 
 

A Gestora poderá encaminhar aos administradores dos fundos de investimento 
informações a respeito de votos proferidos no interesse dos fundos de investimento 
após as respectivas Assembleias. Caberá ao administrador disponibilizar aos cotistas e 
aos órgãos fiscalizadores as informações que lhe forem passadas pela Gestora relativas 
ao exercício desta Política de Voto, podendo tal disponibilização ser feita por meio de 
carta, correio eletrônico, extrato acessível através da rede mundial de computadores, 
ou outros meios que o administrador julgar adequados. 
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PARTE IX - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
 
9.1 Introdução 
 
Em virtude da atividade desenvolvida, a CTM está sujeita as disposições da Lei Geral de 
Proteção de Dados – LGPD (Lei n.º 13.709/18). 
Antes mesmo da LGPD, a CTM já possuía em suas diretrizes disposições acerca da 
proteção de dados de clientes conforme se vê do item 2.2 IV deste Manual, em 
atendimento as rigorosas exigências da Comissão de Valor Mobiliário (CVM) e 
ANBIMA. 
Com intuito de demonstrar conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados - 
LGPD (Lei nº 13.709/18), cria-se este capítulo específico, estabelecendo regras de boas 
práticas para o processamento justo, transparente, legítimo, seguro, direcionado a 
proteção de dados pessoais. 
 
9.2 – Responsável 
 
Este capítulo foi desenvolvido em parceria com a Venturi Silva & Hüttner Advogados, 
com base nas diretrizes da LGPD e do framework Generally Acceptd Privacy Principles 
(GAPP)”. 
 
9.3 – Termo De Compromisso 
 
Conforme item 1.3 deste manual, todos os colaboradores ao receberem este capítulo, 
assinaram um termo de compromisso (anexo A). 
Pela assinatura do referido documento, o Colaborador reconhece e confirma seu 
conhecimento e concordância com os termos deste capítulo. 
 
9.4 – Aplicabilidade 
 
As regras descritas neste capítulo, se aplicam a todos os dados pessoais que venham 
ser manuseados pelos Colaboradores da CTM, incluindo e não se limitando a: 
 
Clientes; 
Colaboradores; 
Parceiros de negócio; 
Fornecedores. 
 
9.5 - Regras Para A Utilização De Dados Pessoais 
 
Em todas as operações que envolvam dados pessoais, os Colaboradores devem 
observar a boa-fé e as seguintes diretrizes. 
 
Finalidade, Adequação, Necessidade e não discriminação. 
 
Os dados pessoais coletados pela CTM possuem finalidades legítimas e específicas, 
adequadas as bases legais previstas no art. 7º da LGPD. A CTM não realiza em hipótese 
alguma, qualquer operação que esteja em desacordo com a Legislação. 
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Os colaboradores da CTM devem coletar somente os dados pessoais necessários para 
a operação informada ao titular, sendo proibida a coleta de dados desnecessários, 
inúteis, e/ou incompatíveis com o tratamento à ser realizado.  
A CTM está construindo/adequando/revisando suas políticas internas para cada 
tratamento de dados, a fim de realizar o tratamento justo, baseado nas premissas da 
finalidade, adequação e necessidade, atendendo as disposições da LGPD. 
O tratamento dos dados pessoais coletados limita-se às finalidades informadas aos 
titulares, sendo vedado a todos os colaboradores a utilização dos dados para outras 
finalidades, senão aquelas autorizadas pelo titular. 
Ao atingir a finalidade proposta os dados pessoais serão arquivados ou eliminados de 
forma adequada, a depender da política interna.  
 
Transparência, livre acesso e qualidade dos dados 
 
Em todos os processos internos que envolvam o tratamento de dados, a CTM tem o 
compromisso de informar o titular de dados sobre: a) finalidade do tratamento a ser 
realizado; b) seus direitos e formas de exercê-los; c) justificativa da necessidade dos 
dados coletados para o tratamento. 
Sempre que solicitado, os titulares de dados devem ter acesso a informações claras, 
objetivas e facilmente acessíveis, sobre como seus dados são e serão tratados e, para 
qual finalidade. 
A CTM está criando um canal específico para garantir a essa comunicação facilitada e 
gratuita dos titulares aos seus dados pessoais. 
Além disso, a CTM zela pela exatidão e atualização dos dados pessoais.  
 
Segurança e prevenção 
 
A CTM possui medidas técnicas e administrativas além daquelas descritas na parte IV 
deste Manual, capazes de proteger os dados pessoais de acessos não autorizados, 
diminuindo os riscos de perda, destruição, alteração, divulgação indevida dos dados, 
bem como qualquer dano que os titulares de dados possam vir a sofrer. 
 
Gestão 
 
A CTM define, documenta, comunica e atribui as responsabilidades através de suas 
políticas internas. 
Todas as normas internas da gestora, são formalizadas por meio de políticas 
específicas. 
Todas as ações realizadas na CTM são documentadas e mantidas em arquivo 
específico, caso se torne necessário apresentar à ANPD. 
Todos os colaboradores devem ser capacitados para melhor compreensão das políticas 
internas, antes, durante, e depois de sua implementação. 
Devido a atualização deste Manual, todos os colaboradores da CTM serão capacitados 
com o intuito de enfatizar o conteúdo descrito neste capítulo em específico, conforme 
item 1.9 deste Manual. 
A CTM irá designar uma pessoa interna ou um grupo de pessoas para o cargo de 
encarregado, que ficarão responsáveis em desenvolver, documentar, implementar, 
aplicar, revisar, monitorar e atualizar as normas de privacidade. 
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Monitoramento e fiscalização 
 
A CTM realiza o monitoramento contínuo de seu programa de privacidade e proteção 
de dados, com o propósito de verificar a eficácia de seus controles internos, e indicar 
eventuais falhas, para que as ações de correção sejam providenciadas 
tempestivamente. 
As políticas implementadas possuem regras para que todo o time CTM saiba o que 
deve ser feito para estar em conformidade, assim, é necessário garantir que todas as 
regras estão sendo seguidas.  
Monitoramento de reclamações e requisições dos titulares de dados: Este 
monitoramento é realizado com a finalidade de identificar eventuais problemas 
internos no programa de privacidade. 
Monitoramento de incidentes: realizado em conjunto com a área de T.I., com a 
finalidade de implementar medidas que possam reduzir os riscos de incidentes. 
O monitoramento é contínuo para obter a excelência do programa de privacidade e 
proteção de dados. 
 
9.6 – Atribuições Do Encarregado 
 
O Encarregado é a pessoa responsável pela área de proteção de dados, nomeado em 
ato específico. 
 
A área de proteção de dados possui autonomia e autoridade para questionar os riscos 
assumidos nas operações realizadas e, caso o faça, o Colaborador responsável pela 
atividade deverá prontamente responder ao indagado pela área de proteção de dados. 
 
A função do Encarregado não se confunde com Diretor de Compliance, sendo pessoas 
diferentes, com funções, responsabilidades e atribuições distintas. 
 
O Encarregado atua como canal de comunicação entra o controlador, os titulares dos 
dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), e orienta os 
colaboradores a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de 
dados pessoais. 
 
9.7 – Plano De Resposta A Incidentes De Segurança 
 
A CTM possui medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os 
dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas. 
 
Existe uma política interna de resposta de incidentes, contendo informações sobre os 
colaboradores que atuarão durante um incidente, bem como sobre os procedimentos 
que serão adotados. 
 
Havendo algum incidente de dados, a CTM irá comunicar a Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados o mais breve possível, com informações sobre a natureza dos dados 
pessoais afetados, os titulares envolvidos, indicação das medidas técnicas e de 
segurança, os riscos do incidente e as medidas a serem adotadas para aferir ou mitigar 
os efeitos de eventual prejuízo.  
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Durante o incidente, todos os procedimentos realizados, desde o alerta do incidente, 
análise, registro, avaliação da equipe e confirmação serão catalogados pela CTM. 
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ANEXO A – TERMO DE COMPROMISSO 

 
Através deste instrumento eu,  , inscrito 

no CPF sob o no , declaro para os devidos fins que: 

 

 
1. Recebi por meio eletrônico uma versão atualizada do Manual de Controles 

Internos, Compliance, Ética e Conduta (“Manual”) e demais políticas internas da CTM 

Investimentos Ltda, sociedade limitada que tem por objeto a administração de carteiras 

de títulos e valores mobiliários (“CTM”), cujas regras e políticas me foram previamente 

explicadas e em relação às quais tive oportunidade de tirar todas as dúvidas existentes, 

tendo ainda lido e compreendido todas as diretrizes estabelecidas no Manual e nas 

políticas, me comprometendo a observar integralmente todas as disposições dele 

constantes no desempenho de minhas funções, dando total conhecimento da existência 

do Manual, ora vigente, o qual recebi e mantenho em meu poder. 

 

 
2. Tenho absoluto conhecimento sobre o teor do Manual e das demais políticas 

internas da CTM. Declaro, ainda, que estou ciente de que a política de investimento 

pessoal, como um todo, passa a fazer parte dos meus deveres como Colaborador da 

CTM, incorporando-se às demais regras de conduta adotadas pela CTM, bem como ao 

Termo de Responsabilidade e Confidencialidade. 

 

 
3. Além de conhecer o conteúdo dos documentos citados nos itens anteriores, 

comprometo-me a observar integralmente os termos dos mesmos, especialmente, mas 

não se limitando às obrigações de confidencialidade, segregação de atividades e política 

de investimento pessoal, descritas no Manual. 

 

 
4. Comprometo-me, ainda, a informar imediatamente à CTM, conforme 

procedimentos descritos no Manual, qualquer fato que eu venha a ter conhecimento 

que possa gerar algum risco para a CTM. 

 

 
5. A partir desta data, a não observância do Manual poderá implicar na 

caracterização de falta grave, fato que poderá ser passível da aplicação das penalidades 

cabíveis, inclusive meu desligamento por justa causa. 

 

 
6. As regras estabelecidas no Manual não invalidam nenhuma disposição do 

contrato de trabalho, do Termo de Responsabilidade e Confidencialidade nem de 

qualquer outra regra estabelecida pela CTM, mas apenas servem de complemento e 
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esclarecem como lidar com determinadas situações relacionadas à minha atividade 

profissional. 

 

 
7. Declaro que todos os investimentos por mim detidos estão plenamente de 

acordo com o Manual, não caracterizando quaisquer infrações ou conflitos de interesse, 

nos termos dos referidos documentos, exceção feita aos investimentos relacionados na 

tabela abaixo. Comprometo-me ainda a informar imediatamente, por escrito, ao Diretor 

de Compliance, qualquer modificação e/ou atualização da tabela abaixo. 
 
 
 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

Ativo Emissor Quantidade Valor Data de Aquisição Conflito 
      

      

 

8. Finalmente, declaro que participei do processo de integração e treinamento 

inicial da CTM, onde tive conhecimento das normas internas, especialmente sobre o 

Manual, além das principais leis e normas que regem as atividades da CTM e me 

comprometo a participar assiduamente do programa de treinamento continuado. 
 

 

Curitiba, [•] de [•] de [•] 
 
 
 
 
 
 

 

[COLABORADOR] 
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ANEXO B – TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFIDENCIALIDADE 
 
 
Através deste instrumento eu,  , inscrito 
no CPF sob o no , doravante denominado Colaborador, e CTM 
Investimentos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.492.866/0001-05 (“CTM”). 

 

Resolvem as partes, para fim de preservação de informações pessoais e profissionais 
dos clientes e da CTM, celebrar o presente termo de responsabilidade e 
confidencialidade (“Termo”), que deve ser regido de acordo com as cláusulas que 
seguem: 

 
1. São consideradas informações confidenciais (“Informações Confidenciais”), para os 
fins deste Termo: 

 

a) Todo tipo de informação escrita, verbal ou apresentada de modo tangível ou 
intangível, podendo incluir: know-how, técnicas, cópias, diagramas, modelos, amostras, 
programas de computador, informações técnicas, financeiras ou relacionadas a 
estratégias de investimento ou comerciais, incluindo saldos, extratos e posições de 
clientes e dos fundos geridos pela CTM, operações estruturadas, demais operações e 
seus respectivos valores, analisadas ou realizadas para os fundos de investimento e 
carteiras geridas pela CTM, estruturas, planos de ação, relação de clientes, contrapartes 
comerciais, fornecedores e prestadores de serviços, bem como informações 
estratégicas, mercadológicas ou de qualquer natureza relativas às atividades da CTM e 
a seus sócios ou clientes, independente destas informações estarem contidas em discos, 
disquetes, pen-drives, fitas, outros tipos de mídia ou em documentos físicos. 

 
b) Informações acessadas pelo Colaborador em virtude do desempenho de suas 
atividades na CTM, bem como informações estratégicas ou mercadológicas e outras, de 
qualquer natureza, obtidas junto a sócios, sócios-diretores, funcionários, trainees ou 
estagiários da CTM e/ou de subsidiárias ou empresas coligadas, afiliadas ou controladas 
pela CTM ou, ainda, junto a seus representantes, consultores, assessores, clientes, 
fornecedores e prestadores de serviços em geral. 

 
1.1 Não são consideradas Informações Confidenciais: 

 
Quaisquer informações que: (i) já forem de domínio público à época em que tiverem 
sido obtidas pelo Colaborador; (ii) passarem a ser de domínio público, após o 
conhecimento pelo Colaborador, sem que a divulgação seja efetuada em violação ao 
disposto neste Termo; (iii) já forem legalmente do conhecimento do Colaborador antes 
de lhes terem sido reveladas e este não tenha recebido tais informações em 
confidencialidade; (iv) forem legalmente reveladas ao Colaborador por terceiros que 
não as tiverem recebido sob a vigência de uma obrigação de confidencialidade; (v) forem 
ou sejam divulgadas ou requisitadas por determinação judicial, Poder Público e/ou pela 
autoridade competente, devendo o Colaborador, neste último caso, informar 
imediatamente o Diretor de Compliance da CTM para que as medidas legais cabíveis 
sejam tomadas, observado o disposto no item 5 deste Termo. 
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2. O Colaborador compromete-se a utilizar as Informações Confidenciais a que venha a 
ter acesso estrita e exclusivamente para desempenho de suas atividades na CTM, 
comprometendo-se, portanto, observadas as disposições do Manual de Controles 
Internos, Compliance, Ética e Conduta (“Manual”), a não divulgar tais Informações 
Confidenciais para quaisquer fins ou pessoas estranhas à CTM, inclusive, nesse último 
caso, cônjuge, companheiro(a), ascendente, descendente, qualquer pessoa de 
relacionamento próximo ou dependente financeiro do Colaborador. 

 

2.1 O Colaborador se obriga a, durante a vigência deste Termo e por prazo 
indeterminado após sua rescisão, manter absoluto sigilo pessoal e profissional das 
Informações Confidenciais a que teve acesso durante o seu período na CTM. 

 
2.2 As obrigações ora assumidas ainda persistirão no caso do Colaborador ser 
transferido para qualquer subsidiária ou empresa coligada, afiliada, ou controlada pela 
CTM. 

 

2.3 A não observância da confidencialidade e do sigilo, mesmo após o término da 
vigência deste Termo, estará sujeita a apuração de responsabilidades nas esferas cível e 
criminal. 

 

3 O Colaborador entende que a revelação não autorizada de qualquer Informação 
Confidencial pode acarretar prejuízos irreparáveis e sem remédio jurídico para a CTM e 
terceiros, ficando deste já o Colaborador obrigado a indenizar a CTM, seus sócios e 
terceiros prejudicados, nos termos estabelecidos a seguir. 

 
3.1 O descumprimento acima estabelecido será considerado ilícito civil e criminal, 
ensejando inclusive sua classificação como justa causa para efeitos de rescisão de 
contrato de trabalho, quando aplicável, nos termos do artigo 482 da Consolidação das 
Leis de Trabalho, e desligamento ou exclusão por justa causa do Colaborador se este for 
sócio da CTM, sem prejuízo do direito da CTM de pleitear indenização pelos eventuais 
prejuízos suportados, perdas e danos e/ou lucros cessantes, por meio das medidas legais 
cabíveis. 

 

3.2 O Colaborador expressamente autoriza a CTM a deduzir de seus rendimentos, sejam 
eles remuneração, participação nos lucros ou dividendos observados, caso aplicáveis, 
eventuais limites máximos mensais previstos na legislação em vigor, quaisquer quantias 
necessárias para indenizar danos por ele dolosamente causados, no ato da não 
observância da confidencialidade das Informações Confidenciais, nos termos do 
parágrafo primeiro do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem prejuízo do 
direito da CTM de exigir do Colaborador o restante da indenização, porventura não 
coberta pela dedução ora autorizada. 

 
3.3 A obrigação de indenização pelo Colaborador em caso de revelação de Informações 
Confidenciais subsistirá pelo prazo durante o qual o Colaborador for obrigado a manter 
as Informações Confidenciais, mencionados nos itens 2 e 2.1 acima. 
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3.4 O Colaborador tem ciência de que terá a responsabilidade de provar que a 
informação divulgada indevidamente não se trata de Informação Confidencial. 

 

4. O Colaborador reconhece e toma ciência que: 
 

a) Todos os documentos relacionados direta ou indiretamente com as Informações 
Confidenciais, inclusive contratos, minutas de contrato, cartas, fac-símiles, 
apresentações a clientes, e-mails e todo tipo de correspondências eletrônicas, arquivos 
e sistemas computadorizados, planilhas, planos de ação, modelos de avaliação, análise, 
gestão e memorandos por este elaborados ou obtidos em decorrência do desempenho 
de suas atividades na CTM são e permanecerão sendo propriedade exclusiva da CTM e 
de seus sócios, razão pela qual compromete-se a não utilizar tais documentos, no 
presente ou no futuro, para quaisquer fins que não o desempenho de suas atividades 
na CTM, devendo todos os documentos permanecer em poder e sob a custódia da CTM, 
salvo se em virtude de interesses da CTM for necessário que o Colaborador mantenha 
guarda de tais documentos ou de suas cópias fora das instalações da CTM; 

 
b) Em caso de rescisão do contrato individual de trabalho, desligamento ou exclusão do 
Colaborador, o Colaborador deverá restituir imediatamente à CTM todos os 
documentos e cópias que contenham Informações Confidenciais que estejam em seu 
poder; 

 

c) Nos termos da Lei 9.609/98, a base de dados, sistemas computadorizados 
desenvolvidos internamente, modelos computadorizados de análise, avaliação e gestão 
de qualquer natureza, bem como arquivos eletrônicos, são de propriedade exclusiva da 
CTM, sendo terminantemente proibida sua reprodução total ou parcial, por qualquer 
meio ou processo; sua tradução, adaptação, reordenação ou qualquer outra 
modificação; a distribuição do original ou cópias da base de dados ou a sua comunicação 
ao público; a reprodução, a distribuição ou comunicação ao público de informações 
parciais, dos resultados das operações relacionadas à base de dados ou, ainda, a 
disseminação de boatos, ficando sujeito, em caso de infração, às penalidades dispostas 
na referida lei. 

 
d) É expressamente proibida a instalação pelo Colaborador, de softwares não 
homologados pela CTM no equipamento do mesmo. 

 
e) A senha que foi fornecida para acesso à rede de dados institucionais é pessoal e 
intransferível e não deverá, em nenhuma hipótese, ser revelada a outra pessoa. 

 

f) O software antivírus, instalado no equipamento do Colaborador jamais deverá 
ser desabilitado, exceto com prévia anuência da área de informática e do Diretor de 
Compliance. 

 
5. Ocorrendo a hipótese do Colaborador ser requisitado por autoridades brasileiras ou 
estrangeiras (em perguntas orais, interrogatórios, pedidos de informação ou 
documentos, notificações, citações ou intimações, e investigações de qualquer 
natureza) a divulgar qualquer Informação Confidencial a que teve acesso, o Colaborador 
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deverá notificar imediatamente a CTM, permitindo que a CTM procure a medida judicial 
cabível para atender ou evitar a revelação. 

 

5.1 Caso a CTM não consiga a ordem judicial para impedir a revelação das informações 
em tempo hábil, o Colaborador poderá fornecer a Informação Confidencial solicitada 
pela autoridade. Nesse caso, o fornecimento da Informação Confidencial solicitada 
deverá restringir-se exclusivamente àquela a que o Colaborador esteja obrigado a 
divulgar. 

 

5.2 A obrigação de notificar a CTM subsiste mesmo depois de rescindido o contrato 
individual de trabalho, ao desligamento ou exclusão do Colaborador, por prazo 
indeterminado. 

 
6. Este Termo é parte integrante das regras que regem a relação de trabalho e/ou 
societária do Colaborador com a CTM, que ao assiná-lo está aceitando expressamente 
os termos e condições aqui estabelecidos. 

 

6.1 A transgressão a qualquer das regras descritas neste Termo, sem prejuízo do 
disposto no item 3 e seguintes acima, será considerada infração contratual, sujeitando 
o Colaborador às sanções que lhe forem atribuídas pelo Diretor de Compliance, 
conforme descrito no Manual. 

 

Assim, estando de acordo com as condições acima mencionadas, assinam o presente em 
02 vias de igual teor e forma, para um só efeito produzirem, na presença das 
testemunhas abaixo assinadas. 

 

 

Curitiba, [•] de [•] de [•] 
 
 
 

 

[COLABORADOR] 
 
 

 

CTM INVESTIMENTOS LTDA. 
 
 
 

Testemunhas: 


