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1. PRINCÍPIOS GERAIS DE CONDUTA PROFISSIONAL 
 
O Grupo Modal acredita que, para se construir uma reputação confiável é necessário que a 
Instituição possua transparência e princípios éticos bem definidos e que sejam amplamente 
disseminados. 
 
É importante termos em mente de que resultados são importantes, mas os meios de obtê-los 
são peças chave e diferenciais, igualmente de suma importância. 
 
Este Código reúne as principais diretrizes de comportamento que um colaborador e terceiro 
deve possuir para conduzir as atividades no seu dia-a-dia. Mais que uma norma, esse Código 
apresenta as condutas que representam as crenças do Modal e as melhores práticas adotadas 
pela nossa Instituição. Não há a pretensão de que abordará todo o rol de questões legais e éticas, 
mas ser uma ferramenta para orientar a conduta pessoal e profissional de todos os 
colaboradores e terceiros. 
 
 

a. Nossos Valores 
 
PERMISSION TO PLAY - ALICERCES 
Representam fundamentos básicos, são valores, regras e/ou conceitos primários que, sem que 
estejam presentes na essência de qualquer um que deseje estar entre nós, não podemos nem 
começar as conversas. 
Vivemos do nosso nome e reputação, baseados em Ética, integridade, respeito e 
comprometimento. Trabalhamos em equipe e pensamos no todo acima do individual. Estes 
princípios são fundamentais para tudo que fazemos e em todas ações de nossa Instituição.  
 
GENTE 
Queremos pessoas que façam a diferença, nos contagiamos do entusiasmo, da energia que nos 
leva a conquistar nossos objetivos. Queremos pessoas que busquem o desenvolvimento 
acelerado, damos responsabilidades, em função de suas competências, desempenho e 
contribuição ao sucesso do negócio. 
 
OBSESSÃO POR RESULTADOS 
Temos obsessão por resultados, somos comprometidos com a entrega de qualidade, com o foco 
no essencial, para a pessoa mais importante para nós: o Cliente, externo e interno.   
 
MERITOCRACIA 
Reconhecemos a performance das pessoas, cobramos e premiamos os resultados de forma 
transparente e objetiva. Não somos complacentes, exigimos dedicação e o engajamento com 
nossos valores. Desempenho consistente leva à Sociedade. 
 
CRIATIVIDADE / WE DELIVER 
Somos incansáveis na busca de soluções diferenciadas, customizadas e inovadoras.  Somos 
ágeis, objetivos e acreditamos na entrega, no trabalho em equipe, no somatório de 
responsabilidades, honrando nossos compromissos.  
 
CULTURA / POSTURA DE DONO 
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Somos todos donos do negócio, pensamos e agimos desta forma em tudo que fazemos. Temos 
confiança um no outro, somos francos e damos feedbacks constantes e construtivos. Sempre 
buscamos entregar o nosso melhor para o Modal e para nossos clientes internos e externos.  
 

b. Conduta Pessoal e Profissional 
 

Para atingirmos o grau de excelência desejado, os colaboradores e terceiros do Modal devem 
observar as seguintes condutas: 
 

 Atuar com honra e caráter, observando os mais altos padrões de integridade e de 
negociação justa, repudiando qualquer forma de corrupção; 

 Atuar prezando a organização interna e definição de responsabilidades; 
 Atuação profissional com competência e diligência; 
 Atuar de acordo com as melhores práticas de mercado; 
 Cumprir as obrigações fiduciárias;  
 Observar as normas e legislações aplicáveis ao negócio; 
 Cooperar com bom relacionamento com os órgãos reguladores;   
 Estar atento aos objetivos dos clientes; 
 Manter sigilo profissional; 
 Abster-se de comentários sobre os atos dos concorrentes do negócio; 
 Realizar, através do canal específico na intranet, denúncias referentes a 

irregularidades, desvios de conduta ou atos em desconformidade com os preceitos 
desse código; 

 Participar dos treinamentos contínuos promovidos pela área de Compliance quanto 
às políticas e normas de condutas do Grupo;  

 Realizar avaliação de desempenho conforme os parâmetros definidos, assim como 
o preenchimento de questionário de “Conheça seu Funcionário”, quando gestor de 
equipe.  

 
São consideradas condutas inaceitáveis, entre outras: 
 

 Representar legalmente a Instituição (quando for o caso) de forma contrária a este 
código; 

  Ocultar erros, rasurar ou adulterar documentos, cadastros ou criar documentos ou 
registros falsos para induzir outras pessoas a entendimentos incorretos; 

 Usar seu cargo, função ou informações para influenciar decisões que venham a 
favorecer interesses próprios ou de terceiros; 

 Praticar atos ilícitos ou corruptivos de qualquer natureza e com qualquer 
contraparte; 

 Usar para fins particulares ou repassar a terceiros, tecnologias, metodologias, know 
how e outras informações de propriedade da Instituição, ou por ela desenvolvidas 
ou obtidas; 

 Manifestar-se publicamente em nome da empresa, sem prévia autorização; 
 Fazer declaração depreciativa que afete a reputação da Instituição; 
 Portar ou fazer uso de drogas ilícitas, ou bebidas alcoólicas nas dependências da 

Instituição, bem como estar sob efeito destas durante a jornada de trabalho. O uso 
dessas substâncias fora das dependências pode ser alvo de advertência disciplinar 
se, de alguma maneira, afetar a imagem da Instituição; 

 Portar quaisquer tipos de armas nas dependências da Instituição; 
 Realizar práticas de jogos de azar e prejudicar o desempenho de seu trabalho. 



Políticas de Administração de Recursos de Terceiros  6 

 

c. Relacionamentos 
 

CLIENTES 
Satisfazer nossos clientes é nosso maior objetivo. Para isso, nos comprometemos a atendê-los 
com qualidade, respeito e transparência, identificando suas necessidades e prestando as 
informações por ele solicitadas. 
 
SOCIEDADE 
O Modal acredita em uma economia ética e sustentável, encorajando seus colaboradores a 
adotarem o uso de práticas que prezam a sustentabilidade socioambiental, buscando o consumo 
e o investimento ético.  
 
ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E REGULADORES 
O Modal zela pelo alto padrão de governança, pelo cumprimento das normas internas, das leis 
e normas regulatórias e autorregulatórias, em consonância com as melhores práticas do 
mercado. São adotados procedimentos para eficiente gerenciamento de risco e procedimentos 
suficientemente rígidos para a devida prevenção e monitoramento a atos ilícitos de qualquer 
natureza, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e corrupção. 
 
Para tanto, são vedadas práticas que visem o favorecimento pessoal ou de terceiros, através da 
aceitação ou solicitação de tais favorecimentos em troca da execução de ato que resulte em 
facilitações de qualquer natureza, principalmente que possam ser entendidos como influência 
real ou presumida, não sendo admitido qualquer desvio de conduta de qualquer colaborador ou 
terceiro e sendo considerado infração gravíssima. 
 
Complementarmente, é vedado: 

Sugerir, oferecer, prometer ou conceder, direta ou indiretamente, mediante exigência 
ou não, vantagens indevidas de qualquer natureza (financeira ou não) a pessoas e 
empresas dos setores público e privado (incluindo organizações do terceiro setor) em 
troca de realização ou omissão de atos inerente às suas atribuições ou de facilitação de 
negócios, operações ou atividades para o Grupo Modal ou visando a benefícios para si 
ou para terceiros.  

 
O Grupo Modal promove a prevenção e combate a toda e qualquer forma de corrupção 
(suborno ou propina, tráfico de influência, favorecimentos, etc.), de forma a expressar sua 
convicção nas relações éticas e responsáveis com todo e qualquer setor com os quais atua. 
 
As definições, premissas e critérios que concernem ao relacionamento com o setor público estão 
descritos na Política de Anticorrupção.  
 
 
IMPRENSA, VEÍCULOS DE MÍDIA, COMUNICAÇÃO EXTERNA 
As informações relativas a quaisquer atividades que foram, sejam ou serão praticadas no Modal 
não deverão ser transmitidas a nenhum veículo de mídia (ex. jornais, revistas, rádio, televisão, 
correspondência eletrônica, etc.), salvo quando autorizado pela área de Comunicação. 
 
Qualquer solicitação feita a um colaborador quanto a palestras externas, artigos para periódicos, 
entrevistas, comentários à imprensa e à mídia em geral deve ser encaminhada preliminarmente 
ao executivo responsável pela sua área e à área de Comunicação. Será preferencialmente 
designada a um diretor ou sócio, o qual ficará incumbido do relacionamento da Instituição junto 
ao meio de comunicação, que será devidamente orientado de acordo com o perfil da Instituição. 
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FORNECEDORES 
A escolha e a contratação de fornecedores devem sempre ser baseadas em critérios técnicos, 
profissionais, éticos, devendo ser conduzidas por meio de processos pré-determinados, tais 
como cotação de preços, que garantam a melhor relação custo x benefício. 
 

d. Conflitos de Interesses  
 
É proibido haver no Modal conflito entre o interesse particular do colaborador e terceiro e sua 
responsabilidade funcional perante a instituição, clientes, investidores ou demais instituições 
com as quais o Modal se relaciona. 
 
Não é permitida a contratação de parentes para exercício de atividades com subordinação 
direta. 
 
Adicionalmente, é proibido ao colaborador utilizar-se de sua posição na instituição para obter 
ganhos diretos ou indiretos ou a conta de terceiros em seu proveito e benefício ou de sua família. 
Entende-se, nos termos deste Código, como também não permitida a aceitação de qualquer 
objeto de valor acima dos limites previstos com o objetivo de influenciar negócios prospectivos 
ou em andamento no Modal, bem como na contratação de serviços ou produtos. 
 
Para prevenir possíveis conflitos de interesse, os colaboradores não podem manter negócios 
próprios ou atividades profissionais que tirem o foco e esforço do trabalho realizado no Modal, 
exceto quando autorizado pelo Comitê de Compliance. Para que o colaborador possa ocupar 
posições em entidades externas, que não tenham sido demanda do Modal, da mesma forma 
deverão comunicar ao Comitê de Compliance, que avaliará possíveis conflitos de interesse.  
 
A Instituição tem uma postura isenta em relação a assuntos políticos e religiosos. Os 
colaboradores em suas participações em compromissos políticos, religiosos e demais atividades 
afins, deverão ser diligentes para não envolver a instituição e, deverão ainda, informar seu 
superior executivo sobre contribuições financeiras feitas a campanhas eleitorais, inclusive o 
montante doado. 
 
PRESENTES E/OU BENEFÍCIOS 
 
Para evitar riscos relativos a corrupção na esfera pública ou privada ficam estabelecidas as 
seguintes regras quanto ao oferecimento e recebimento de brindes, presentes e benefícios em 
geral para os colaboradores e terceiros: 
 
É vedado o oferecimento ou recebimento de presentes ou benefícios de agentes públicos ou 
privados, bem como de ou para parentes ou cônjuges destes. 
 
O oferecimento de brindes será realizado, exclusivamente, por meio de campanha anual de fim 
de ano, cujos valores e conteúdo são devidamente aprovados pela Diretoria. Tais brindes 
poderão ser ofertados tanto para terceiros quanto para agentes públicos, vedado o envio para 
cônjuges e parentes destes. 
 
O recebimento de brindes tem o limite de US$ 100,00 (cem dólares americanos) e podem ser 
recebidos exclusivamente de terceiros, sendo vedado o recebimento por agentes públicos.  
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As refeições poderão ser realizadas com terceiros, tais quais fornecedores e clientes e só 
poderão ser realizadas com agentes públicos quando houver a presença de pelo menos dois 
colaboradores do Modal.   
 
É expressamente proibido o oferecimento ou recebimento de valores em espécie, em qualquer 
valor. 
 
São considerados benefícios: passagens áreas ou terrestres, hospedagem, entretenimentos e 
serviços de qualquer natureza. 
 
São considerados presentes qualquer produto com valor superior a US$ 100,00. 
 
O oferecimento de presentes a agentes públicos é terminantemente proibido, sendo possível 
apenas o envio de brindes dentro do programa anual de brindes nos padrões estabelecidos pela 
Administração, sendo vedado brindes diferenciados para estes agentes. 
 
 
 

2. ADMINISTRAÇÃO DAS FINANÇAS PESSOAIS  
 
O Modal incentiva que seus colaboradores possuam situação econômica saudável, de modo a 
não colocar em risco sua segurança financeira e patrimonial ou a da Instituição, por isso o 
colaborador deve prevenir-se contra desequilíbrios financeiros, evitando a inadimplência.  
 
Ressalta-se, ainda, a obrigatoriedade da observância às regras de investimentos pessoais, que 
constam da Política de Investimentos Pessoais, cujo teor deve ser deve ser de conhecimento de 
todos os colaboradores e consta publicada na Intranet. 
 
 
PROCEDIMENTOS E RESPONSABILIDADES 
 
Compete ao colaborador acompanhar a Lista Restrita (que inclui a Lista de Empresas em Período 
de Silêncio) e informar ao Compliance caso seja identificado enquadramento em algumas das 
restrições discriminadas.  
 
Um novo colaborador que detenha investimentos que contrariem a política do MODAL deverá 
declará-la no momento de sua contratação no Termo de Compromisso e caberá ao MODAL 
através do Compliance definir prazos para sua liquidação ou enquadramento às suas políticas.  
 
O MODAL poderá solicitar aos colaboradores, aleatoriamente e a qualquer tempo, o disclosure 
de sua posição através de autorização para circularização às corretoras do mercado e às demais 
instituições custodiantes visando à verificação periódica do cumprimento destas normas. 
 
Os investimentos do colaborador ficarão sob sua inteira responsabilidade, excluindo-se 
inteiramente o MODAL de qualquer responsabilidade decorrente de tais posições, sem prejuízo 
das advertências cabíveis com registro para o departamento de Recursos Humanos na forma 
deste Código.  
 
 
TERMO DE COMPROMISSO 



Políticas de Administração de Recursos de Terceiros  9 

 

 
O Termo de Compromisso é o documento através do qual o colaborador  e terceiros aderem a 
esta Política e aos demais Manuais e Políticas internas do Modal, devendo esclarecer no mesmo 
ato ocasionais participações societárias em empresas e demais investimentos que possua junto 
a participantes do mercado. Esse documento é assinado no ato da contratação ou a qualquer 
tempo caso seja atualizado. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Deve-se evitar nos investimentos a assunção de riscos excessivos ou de difícil mensuração que 
possam comprometer o equilíbrio financeiro do colaborador e, assim, contribuir negativamente 
para o desempenho de suas atividades.  
 
Os profissionais que detém informações privilegiadas devem abster-se de realizar operações no 
mercado de capitais e na eventualidade de desejar realizar qualquer operação, devem, 
obrigatoriamente, informar ao Compliance para identificação de qualquer conflito de interesse 
em tal operação. 
 
O não cumprimento de tais disposições poderá resultar em ação disciplinar de natureza e 
gradações diversas, incluindo-se a rescisão do contrato de trabalho. 
 

3. USO DE ATIVOS E SERVIÇOS OFERECIDOS PELO MODAL  
 
Os colaboradores e terceiros devem utilizar de forma adequada os recursos fornecidos pelo 
Modal (e isso todos os ativos físicos, sistemas e serviços bem como a inclui a utilização correta 
da Internet e demais aplicativos), zelando pela sua conservação. 
 
Os ativos disponibilizados são para uso corporativo, não sendo autorizado o uso para fins 
particulares. Os mesmos poderão ser auditados e monitorados sem prévia notificação.   
 
As diretrizes específicas que dizem respeito à utilização à Internet e demais assuntos devem ser 
observados na Política de Segurança da Informação.  
 
 

4. CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 
As informações relacionadas aos negócios e ativos do Modal, são por si só um bem 
extremamente valioso. A segurança da informação constitui uma proteção deste bem contra o 
seu uso não autorizado, a sua divulgação inadequada, alteração ou destruição, quer seja 
acidental ou intencional. 
 
Todas as formas de comunicação usadas pelos colaboradores e terceiros estão submetidas às 
normas de confidencialidade estabelecidas neste Código, incluindo-se e-mails, cartas, fax, 
ligações telefônicas, qualquer forma de comunicação eletrônica, etc. 
 
As informações em forma de fax, imagem ou correspondência eletrônica devem ser 
cuidadosamente classificadas, devendo ser transmitidas somente a terceiros que tenham real 
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necessidade de conhecê-las, inclusive sendo protegidas contra o uso não autorizado, divulgação, 
modificação ou destruição. 
 
A atenção na discagem da unidade telefônica ou no endereço eletrônico (e-mail) é de 
fundamental importância para que não sejam enviadas informações de modo inadvertido a 
localidades erradas e que venham a resultar em significativos constrangimentos e perdas ao 
Modal. Igual atenção deve ser dada ao conteúdo a ser enviado, de modo que informações de 
clientes/negócios diversos não sejam remetidas a um destinatário estranho àquelas 
informações/negócios. 
 
É recomendável o uso do recurso de confirmação de recebimento de transmissões, via fax ou e-
mail, para as mensagens trocadas com clientes, fornecedores, órgãos reguladores ou quaisquer 
outras cuja importância justifique esse procedimento.  
 
Quanto a confidencialidade e tratamento da informação, os colaboradores e terceiros devem 
cumprir o estabelecido nos itens a seguir: 
 
Informação Privilegiada: Pode-se considerar informação privilegiada qualquer informação 
importante a respeito de alguma empresa que não tenha sido publicada e que seja obtida de 
maneira privilegiada, em consequência da ligação profissional ou pessoal mantida com um 
cliente, com colaboradores de empresas estudadas ou investidas, bem como quaisquer terceiros 
não interessados no assunto. 
 
São exemplos de Informações privilegiadas as informações verbais ou documentadas referentes 
a resultados operacionais de empresas, alterações societárias (fusões, cisões e incorporações), 
informações sobre compra e venda de empresas, títulos e valores mobiliários, e qualquer outro 
acontecimento caracterizável como confidencial. 
 
As informações privilegiadas precisam ser mantidas em sigilo por todos que a acessarem, seja 
em função da prática da atividade profissional ou do relacionamento pessoal. 
 
O colaborador e terceiro que tiver acesso a uma informação privilegiada deverá comunicar seu 
acesso à área de Compliance, não podendo comunicá-lo a qualquer outra pessoa, inclusive seus 
superiores, profissionais de mercado, amigos, parentes, tampouco usá-la, seja em seu próprio 
benefício ou de terceiros. Ainda que não exista certeza quanto ao caráter privilegiado da 
informação, por conservadorismo, deve o colaborador e terceiro rapidamente tomar as ações 
cabíveis para o tratamento da informação reportando a área de Compliance que é o canal 
responsável pela manutenção da LISTA RESTRITA disponível na Intranet. 
  
É proibida a prática ou disseminação dos casos mencionados em reuniões abertas ou fechadas 
em que o colaborador ou terceiro esteja participando direta ou indiretamente, ou ainda, de 
que tenha só tomado conhecimento, seja agindo em benefício próprio ou de terceiros. Estas 
condutas deverão ser adotadas pelos colaboradores ou terceiro não só no período de vigência 
do seu contrato de trabalho ou estágio, mas também após o seu desligamento. As informações 
que transitam pelo Modal são, para fins deste Código, classificadas em quatro padrões 
distintos, a saber:  
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Informações Públicas: Aquelas destinadas a disseminação fora do MODAL. Possuem caráter 
informativo geral e são direcionadas a clientes ou investidores. Exemplos: material de 
marketing, clipping information, registros regulamentares e da Comissão de Valores Mobiliários. 
 
 
Informações Internas: São aquelas destinadas ao uso dentro do MODAL. A divulgação de 
informações desta natureza, ainda que não autorizada, não afetaria significativamente o MODAL 
ou seus clientes e colaboradores. Essas informações não exigem proteções especiais, salvo 
aquelas entendidas como mínimas para impedir a divulgação externa não intencional. 
 
 
Informações Confidenciais: Também se destinam a uso interno do MODAL. Entretanto, diferem 
das informações de natureza interna na medida em que sua eventual divulgação poderia afetar 
significativamente os negócios do MODAL, seus clientes, investidores e colaboradores. 
Exemplos: registros de empregados, planos salariais, informações sobre clientes, sejam elas 
genéricas ou específicas, classificação de crédito, saldos de contas-correntes. Sua divulgação é 
proibida, salvo se solicitada por órgão fiscalizador competente (BACEN, CVM e Receita Federal, 
por exemplo), situação na qual deverá ser prestada por uma das seguintes pessoas: Contador, 
Controller, Compliance, Auditor Interno, Advogado ou um dos sócios. 
 
 
Informações Altamente Restritas:  correspondem à mais alta classificação de segurança para as 
informações que transitam no MODAL. Destina-se às informações cuja divulgação não 
autorizada provavelmente provocaria danos substanciais, constrangimentos e/ou penalidades 
ao MODAL, seus clientes, investidores ou colaboradores. As pessoas designadas para o trato e 
uso de tais informações têm a responsabilidade de garantir que elas sejam devidamente 
protegidas e seguramente armazenadas quando não estiverem em uso. Exemplos: informação 
antecipada e não autorizada de novos produtos ou serviços, informações de fusões, aquisições 
ou outras atividades do mercado de capitais não disponíveis ao público em geral. 
 
Cabe ressaltar que o colaborador ou terceiro que descumprir estes preceitos, além de estar em 
não conformidade às políticas internas, estando sujeito a penalidades, estará incurso nos crimes 
de violação de correspondência comercial e de violação de segredo profissional, capitulados nos 
Art. 152 e 154 do Código Penal. 
 
 
Atentamos ainda para que os colaboradores e terceiro executem procedimentos (“boas 
práticas”) que visem a proteção das informações no dia-a-dia de trabalho, tais como: 
 

 Proteger a senha de acesso aos sistemas corporativos, lembrando sempre que a 
senha é pessoal e intransferível; 
 

 Arquivar documentos importantes e quaisquer informações que sejam relevantes 
em locais seguros e suficientemente protegidos; 

 
 Bloquear os microcomputadores sempre que se ausentar da estação de trabalho, 

ainda que seja por curto intervalo de tempo; 
 

 Não realizar conversas sobre negócios e clientes fora das dependências da 
Instituição. 

 



Políticas de Administração de Recursos de Terceiros  12 

 

5. SEGURANÇA CIBERNÉTICA 
 
Comprometido com a segurança das informações de seus clientes, o Modal atua no sentido de 
minimizar os riscos relativos a segurança cibernética, dessa forma, estabeleceu diversos 
mecanismos de controle objetivando assegurar a confidencialidade dos dados transacionados 
em seus ambientes. 

 

 

a. Responsabilidades 
 
Fica estabelecido que o Gestor da área de TI-INFRA é o profissional responsável pela Segurança 
da Informação, que deverá reportar todas as ocorrências para o Comitê de Compliance. 
 
A área de TI-Redes realizará o monitoramento de segurança de borda, com a implementação de 
ferramentas de proteção dos diversos ambientes lógicos com o objetivo de garantir a 
manutenção desses ambientes. 
 
A área de Compliance é responsável pelo desenvolvimento e revisão das Matrizes de Acesso à 
sistemas e redes, bem como a aprovação dos acessos a esses ambientes de forma a garantir a 
identificação de riscos de segregação e segurança da informação. 
 

b. Plano de Resposta 
 
Sempre que for identificada qualquer vulnerabilidade ou materialização de incidentes 
cibernéticos os profissionais envolvidos deverão seguir as determinações abaixo: 
 

a) Comunicação imediata à área de TI-INFRA e Risco Operacional; 
b) Tomar medidas de cessação da falha observada de forma imediata; 
c) Levantamento das causas para determinação das ações de remediação; 
d) Formalização do incidente para estabelecimento e aprovação dos controles para 

mitigação de novos incidentes  
 

6. PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 
 
 
O Plano de Contingência e de Continuidade de Negócios pode ser entendido como o conjunto 
de medidas preventivas e procedimentos de recuperação, no caso de qualquer interrupção de 
negócios. Estas medidas, vão muito além da simples adoção de um plano de seguro e, devem 
garantir a capacidade do grupo MODAL em operar em bases contínuas. Para tanto, esse plano 
deve assegurar que todos os processos críticos têm seus riscos identificados, avaliados, 
monitorados e controlados. 
 
O presente plano envolve basicamente quatro grupos, a saber: 
 
CONTINGÊNCIAS DE INFRAESTRUTURAS FÍSICAS: assim compreendidas as situações de 
catástrofes naturais ou não, tais como inundações, incêndios, desabamentos e etc. que 
impeçam o acesso e/ou utilização das instalações do grupo MODAL, como também danos físicos 
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relevantes a instalações e/ou equipamentos, intencionais ou não e ainda falhas no fornecimento 
de energia elétrica. 
 
CONTINGÊNCIAS DE PESSOAL: aquelas onde os associados-chave não estão presentes por 
motivos de greves, doença, licenças e etc. 
 
CONTINGÊNCIAS DE INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS: compreendidas as situações de 
inacessibilidade, falha ou perda de quaisquer recursos de TI, tais como hardware, software, 
telecom, rede e segurança. 
 
CONTINGÊNCIA DE SERVIÇOS EXTERNOS: compreendidas as situações de não prestação de 
serviço contratado considerado crítico / essencial aos processos do MODAL. 
O presente Plano de Contingência e de Continuidade de Negócios é de uso do MODAL, sendo 
sua manutenção e atualização de responsabilidade do COMITÊ de CONTINGÊNCIA, a fim de 
mantê-lo consistente com as operações e estratégias correntes. Além disso, este plano deve ser 
testado periodicamente para assegurar que o MODAL possa executá-lo num evento de 
descontinuidade dos negócios.  
 
 

a. Governança 
 
O Plano de Contingência e de Continuidade de Negócios deve ser de pleno conhecimento do 
COMITÊ de CONTINGÊNCIA, cuja responsabilidade é gerenciar todo o staff MODAL em quaisquer 
das situações de contingência previstas nesse manual. Esse grupo é soberano em qualquer 
decisão em situações de contingência e é formado pelo responsável da área de TI Infra, pelo 
responsável da área de TI Desenvolvimento, pelo diretor responsável por Risco Operacional e 
pelo diretor da Administração e tem a responsabilidade de eleger seus substitutos em caso de 
suas ausências. 
 
 
Cabe ao COMITÊ de CONTINGÊNCIA: 

 Identificar e analisar impactos nos negócios e perdas potenciais; 
 Garantir a continuidade dos negócios, operações e serviços; 
 Priorizar os processos críticos definidos corporativamente, incluindo todas as atividades 

da linha de frente às áreas de suporte; 
 Estabelecer detalhadamente todas as atividades, procedimentos, responsabilidades e 

necessidades de recursos no momento de uma eventual interrupção no Plano de 
Contingência e Continuidade de Negócios; 

 Garantir que as informações sobre o plano de contingência e de continuidade de 
negócios estejam sempre atualizadas e acessíveis (física e eletronicamente); 

 Informar novos funcionários sobre a política existente na instituição e, incentivar a 
participação no treinamento do plano de contingência e de continuidade de negócios; 

 Definir responsabilidade de atuação para cada funcionário, na execução do plano de 
contingência e de continuidade de negócios; 

 Manter equipes treinadas nas suas respectivas responsabilidades para agilizarem o 
processo de recuperação e continuidade de qualquer negócio; 

 Analisar periodicamente a documentação existente para suportar a restauração do 
ambiente em situação de contingência; 

 Manter uma lista de contatos atualizada, inclusive de principais fornecedores e clientes; 
 Testar as ações para restauração do ambiente; 
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 Simular situações emergenciais; 
 Preparar ações necessárias à recuperação do funcionamento regular do MODAL. 

 
 
 

b. Sites de Contingência 
 
 
O Modal S.A. dispõe da filial de São Paulo como site de contingência, cuja estrutura dispõe de 
gerador de energia, sistemas de refrigeração e controles ambientais contra incêndio. Nesses 
casos será possível também que colaboradores acessem o ambiente de forma remota através 
de acesso seguro (VPN), podendo trabalhar de suas residências ou de qualquer computador 
disponível. 
 
Sede Rio de Janeiro, que poderá ser utilizada como contingência de ocorrências no escritório de 
São Paulo. Nesse ambiente, poderão ser deslocados colaboradores, podendo, todos os demais 
acessarem o ambiente através de acesso remoto de suas residências (VPN). 
 
O MODAL conta ainda com opções de sites remotos (residências e/ou, escritórios alugados) 
utilizando ferramentas como webmail, celulares com serviço de e-mail e acesso remoto à rede 
que permitem que os associados possam realizar tarefas fora do ambiente do escritório, 
utilizando criptografia forte.  
 

c. Estrutura Disponibilizada 
 
 
 
Software de gerenciamento e controle de ativos de todo o Grupo Modal. Suas características 
são: 
 
Gerenciamento de Servidores - Falhas, desempenho, serviços e auditoria da operação da 
gerência. 

 Gerenciamento da operação baseado em serviços; 
 Visualização gráfica do impacto que os eventos causam nos negócios; 
 Detecção da causa raiz através da modelagem de serviços; 
 Gerenciamento de performance e disponibilidade integradas; 
 Gerenciamento do ambiente heterogêneo; 
 Solução distribuída que monitora, controla e reporta a saúde do ambiente de TI; 
 Visão única do ambiente gerenciado; 
 Interface única. 

 
Gerenciamento de Falhas de Redes: 

 Gerenciamento de ambientes; 
 Interface web com uma visão dinâmica; 
 Possibilidade de gerenciamento de eventos facilitando o conhecimento da causa raiz; 
 Coleta de informações sobre a rede ajudando na identificação de problemas; 
 Gerenciamento proativo; 
 Acesso remoto via Web; 
 Monitoração dos tempos de resposta dos caminhos da rede; 
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 Análise dos caminhos da rede baseado nas aplicações e protocolos; 
 Diagnóstico e latência dos caminhos estáticos e dinâmicos da rede; 
 Relatórios atuais e históricos com as informações dos caminhos da rede; 
 Visualização gráfica dos caminhos da rede. 

 
Gerenciamento de Performance de Redes: 

 Relatórios com informações para garantir a disponibilidade e máxima utilização dos 
recursos de rede; 

 Relatórios técnicos / gerenciais com informações atuais; 
 Identificações de como os elementos da rede afetam o desempenho; 
 Geração de relatórios do status do desempenho da rede. 

 
 
Storage 
O Grupo MODAL conta com dois equipamentos de storage. Suas características são: 

 Alta disponibilidade; 
 Desempenho; 
 Alta escalabilidade; 
 Tecnologia de armazenamento via rede utilizando fibra ótica; 
 Centralização das informações; 
 Servidor de gerenciamento próprio e independente. 

 
Backup Lógico 
 
O Grupo Modal utiliza software e possui agentes de backup para o servidor de e-mail e sistemas 
operacionais. A política de backup define periodicidade, horário e método. 
 
 

d. Testes Periódicos 
 
O PCN deve ser testado periodicamente para verificar sua disponibilidade tempestiva e eficácia. 
Este exercício deve incluir testes periódicos nos sistemas de controle para garantir que eles 
funcionam como planejado em um evento de desastre. Os testes são realizados com objetivo 
de simular situações de descontinuidade, considerando desastres de baixa frequência e alto 
impacto comprovando que o nível previsto de continuidade de negócios é, na prática, viável.  
 
A documentação dos testes periódicos deve incluir, no mínimo:  

 Departamentos e processos envolvidos nos testes 
 Desenvolvimento do teste 
 Identificação de situações que impediram a continuidade 
 Eventuais medidas de remediação tomadas de imediato (no decorrer do teste) 

 
O resultado dos testes é apresentado ao Comitê de Contingência objetivando a aplicação de 
planos de ação para melhoria da performance ou ajustes em processos que não apresentaram 
resultado satisfatório. 
 
 
PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS 
 



Políticas de Administração de Recursos de Terceiros  16 

 

O Modal mantém sistema de controles internos com o objetivo de acompanhar o cumprimento 
dos requisitos obrigatórios pela regulação, dessa forma, todas as informações obrigatórias são 
monitoradas. 
 
Os departamentos responsáveis diretamente pelas atividades de Gestão, Administração 
Fiduciária, Custódia e Controladoria de Fundos mantem manuais de rotinas operacionais para 
os quais são previstos os seguintes processos: 
 
 
 

7. PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIAS PARA VOTO DE FUNDOS 
 
Em atendimento ao Código de Melhores Práticas de Fundos de Investimentos da ANBIMA, em 
seu Capítulo VIII, e à Diretriz Anbima sobre Política de voto, lembramos que as assembleias 
realizadas pelos administradores de fundos investidos por fundos geridos pelo Modal Asset 
Management e Modal Administradora de Recursos ou aquelas realizadas pelos emissores dos 
papéis adquiridos por estes fundos, deverão ter presença de um representante do Modal nas 
situações previstas abaixo: 
 

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 assembléia); 

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 do gestor, 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; 
 

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 de Investimento; 

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 pela regulação em vigor 
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Fica a critério do gestor a decisão de participar ou não da Assembleia, quando: 
 

I. A assembleia ocorrer em qualquer cidade que não seja capital de Estado e não seja 
possível voto à distância; 
 

II. O custo relacionado com o exercício do voto não for compatível com a participação 
do ativo financeiro no Fundo de Investimento; ou 

III. A participação total dos Fundos de Investimento sob gestão, sujeitos à Política de 
Voto, na fração votante na matéria, for inferior a 5% (cinco por cento) e nenhum 
Fundo de Investimento possuir mais que 10% (dez por cento) de seu patrimônio no 
ativo em questão; 

IV. Mesmo que nas matérias obrigatórias relacionadas acima, haja conflito de interesse 
ou quando não houver informações suficientes disponibilizadas pela empresa sobre 
a assembléia em questão. 

 
Para que haja controle adequado da participação dos Gestores nas Assembleias fica 
determinado o que segue: 
 

 O Gestor deverá acompanhar a divulgação das assembleias e incluir na planilha de 
controle as informações solicitadas.  

 
 O Gestor deve registrar na planilha se houve o comparecimento, se há conflito de 

interesse na matéria, se votou. Caso tenha se ausentado ou não votado, deve-se 
justificar a ausência ou abstenção (situações previstas acima). 

 
 

8. GESTÃO DE RISCOS  
 
O Controle de Riscos dos fundos M.A.R. é realizado pela gerência de Risco e Gerencial do Modal. 
A área é responsável pela análise e controle do risco de mercado de todas as operações 
realizadas pelos fundos geridos pela MAR, verificando seus efeitos patrimoniais e a exposição 
aos fatores primários de risco de mercado.  
 
A gerência deverá verificar e informar aos responsáveis o fiel cumprimento dos limites 
operacionais estabelecidos em regulamento dos fundos, quando houver além de atender às 
exigências de controle de riscos dos órgãos reguladores. Caso não haja limites pré-estabelecidos 
em regulamento, cabe à área a responsabilidade de apenas informar os riscos assumidos nas 
operações, sendo responsabilidade dos gestores decidir sobre as ações a serem tomadas. 
 
As principais métricas de controle de Risco de Mercado utilizadas nos fundos MAR são o Value 
at Risk (VaR) e o Stress Test. Abaixo serão descritos os conceitos destas métricas e os processos 
de controle.  
 

a. Value-at-Risk 
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Para cálculo do VaR é empregado o método de Simulação de Monte Carlo. A técnica tem por 
base a geração de um grande número de cenários aleatórios de preços para os diversos ativos 
que existem em carteira, inclusive as opções que têm seus preços redefinidos em função dos 
cenários de preços dos seus ativos objetos. Para apurar o VaR pelo método de Simulação de 
Monte Carlo serão efetuadas até 10.000 simulações de cenários de preços. A partir desses 
cenários de preços reavalia-se a carteira obtendo-se então a distribuição de suas perdas. Tal 
método, apesar de mais intensivo em recursos computacionais é o mais adequado para carteiras 
com volume significativo de ativos não lineares (opções). 
 
O cálculo do VaR e, dos Testes de Stress são funções da área de Risco que utiliza o sistema MITRA 
da empresa Luz Soluções Financeiras.  
 
O Intervalo de Confiança utilizado para os cálculos do VaR é de 95%.  Desta forma vale dizer que 
é de se esperar que a cada 20 dias haja uma perda superior ao VaR (praticamente uma vez por 
mês).  
 
 

b. Testes de Stress 
 
Como medida complementar ao VaR, que captura o risco de carteiras em condições normais de 
mercado, a Área de Riscos realiza testes de stress, aplicando cenários de variações extremas nos 
fatores de risco de mercado para verificar o impacto no patrimônio das carteiras em situações 
bastante adversas, não observadas nas séries históricas. Estes cenários deverão refletir 
situações negativas para as posições tomadas pelos fundos, ou seja, não deverão existir cenários 
nos quais o resultado global seja positivo. 
 
Serão utilizados como base para os cenários de Stress, os cenários de stress disponibilizados pela 
BM&F. As posições dos fundos serão reavaliadas sob o método de “Full Valuation”, com base 
nestes cenários criados. 
 
Para manter a razoabilidade macroeconômica dos cenários, caso haja posições invertidas entre 
os mercados, (de forma a minimizar os riscos globais) caberá a Área de Riscos a avaliação de 
qual é o fator de risco com maior elasticidade dentro da carteira para definir em que “direção” 
deverá ser feito o Cenário de Stress.  
 

c. Processos de Controle 
 
A Área de Riscos prepara diariamente um Relatório de Riscos com informações sobre os níveis 
de risco de cada fundo. 
 
O Relatório de Riscos deverá conter, para cada fundo analisado, pelo menos: 
 

 o valor do VaR  da carteira em valor absoluto e valor percentual do patrimônio líquido; 
 a sensibilidade a cada fator de risco identificado na carteira, identificando as respectivas 

exposições, alavancagens e situação de enquadramento; 
 os cenários de Stress com os respectivos resultados, limites e os efeitos na liquidez dos 

fundos, em valor absoluto e valor percentual do patrimônio líquido. 
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Além disso, mensalmente, a Área de Riscos enviará à CVM as informações de Perfil Mensal de 
todos os fundos administrados exigidos pela Instrução CVM nº 555. 
 
Sendo assim, mensalmente, a Área de Riscos acompanhará para os fundos administrados 
especificados acima: 

 

 O VaR de 1 dia como percentual do PL calculado para 21 dias úteis com 95% de confiança 
pelo método de Simulação de Monte Carlo; 

  Os cenários utilizados para o cálculo de Stress para cada fator primitivo de risco; 
 A variação diária percentual esperada para o valor da cota considerando cada fator de 

primitivo de risco definido pela BMF; 
 A variação diária percentual esperada para o patrimônio líquido do fundo caso ocorra 

uma variação negativa de 1% na taxa pré, na taxa de câmbio e no IBOVESPA 
(separadamente); 

  A variação diária percentual esperada para o patrimônio líquido do fundo caso ocorra 
uma variação negativa de 1% em seu principal fator de risco, caso não seja nenhum dos 
especificados acima (informar o principal fator de risco se não for nenhum dos 
anteriores e a variação diária percentual que o cenário descrito provocaria). 

 
Com o objetivo de testar a adequação e a aderência do modelo utilizado em relação a esta 
premissa estatística, periodicamente será elaborado um Back-testing. Caso o resultado do teste 
aponte divergências significativas em relação ao resultado histórico, o modelo deverá ser 
revisado, cabendo à área de Riscos determinar o ajuste adequado para o modelo. 
 
O Relatório de Riscos de cada fundo deve ser encaminhado para o respectivo gestor ou seu 
representante, além de circulado internamente na própria gerência de risco. 
 
Alguns fundos possuem limites de VaR e/ou Stress definidos em seus regulamentos. Nestes 
casos, os resultados dos testes devem ser comparados com estes limites. Se observado o 
desenquadramento dos fundos em relação a algum dos limites preestabelecidos no 
regulamento, a área de risco notifica o respectivo gestor do fundo, informando o excesso de 
risco, para que sejam tomadas as providências para reenquadramento do fundo. Em caso da 
persistência do desenquadramento dos fundos, a área de riscos informará a área operacional 
para que sejam tomadas as providências previstas no regulamento. 
 
Para os fundos que não possuem limites regulamentares pré-definidos, os testes de risco serão 
meramente informativos, cabendo à área de risco avaliar a necessidade de informar ao gestor 
da atual situação do risco do fundo. 
 
 

9. CONTROLE DE FUNDOS 
 
O Modal S/A atua como Administrador, Custodiante e Controladoria dos fundos e esta é 

realizada pela área de Controle de Fundos que trata das operações relacionadas aos Ativos e 

Passivos dos Fundos. 

 

O controle dos Ativos dos Fundos está dividido em:  
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 Controle de caixa  
 Boletagem, Conciliação e Registro das operações - Renda Fixa, Variável, Futuros, 

Aluguel, Cotas de fundos e Swaps 
 Envio de informações aos órgãos reguladores e Associações 
 Controle de Margens 

 
Controle de Caixa  

Diariamente, o caixa de cada Fundo é controlado pela área de Controle de Fundos verificando 

inicialmente todas as liquidações previstas para os Fundos na data D0. 

 

O caixa também é validado via extrato de Fluxo de Caixa emitido pelo sistema Drive – Módulo 

de Ativos. Após essa validação a informação é enviada à Mesa de operações para início das 

operações do dia e zeragem do caixa. 

 
Boletagem, Conciliação e Registro das Operações 

 
Renda Fixa 
 
As boletas são enviadas à área de Controle de Fundos, que verificar limites e prazos 

estabelecidos no Regulamento dos Fundos, zelando pelo enquadramento dos mesmos. Estando 

em conformidade as boletas são lançadas no sistema Drive – Módulo de Ativos. 

Quando Modal figura como contraparte das operações de renda fixa dos fundos essas são 

lançadas também no SIN impactando as conta correntes dos Fundos e promovendo as devidas 

liquidações.  

 

As operações cetipadas são lançadas manualmente na CETIP, pela área de Custódia. 

Em D+1 a área de Controle de Fundos concilia as posições físicas dos ativos de Renda Fixa dos 

Fundos com os relatórios do Selic e da Cetip e realiza a conciliação do caixa de cada Fundo.  

Os extratos de conta-corrente dos Fundos extraídos do SIN são confrontados com as liquidações 

lançadas na Drive – Módulo de Ativos. 

 
Renda Variável e Futuros 
As operações de futuros e de renda variável são boletadas pelos trader´s e enviadas à área de 

Controle de Fundos, que faz a conciliação das operações com as confirmações enviadas pelas 

Corretoras. Estando tudo em conformidade as operações são lançadas na Drive – Módulo de 

Ativos e os financeiros  são batidos, no intuito de garantir a exata liquidação das operações. 

A posição física das ações/opções de ações são conciliadas diariamente através dos relatórios 

da Drive, CBLC e Corretoras, conforme o caso. 

 
Aluguel 
A área de Controle de Fundos acompanha as operações de renda variável das carteiras, 

verificando diariamente a necessidade dos fundos em tomar aluguel. 
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A conciliação das Operações de Aluguel é realizada diariamente através dos relatórios da Drive 

– Módulo de Ativos que demonstram a posição de aluguel e relatório de BTC enviado pelas 

corretoras. 

 
Cotas de Fundos 
A aquisição de cotas de fundos é feita mediante solicitação do Gestor que informa  a área de 

Controle de Fundos o fundo a ser aplicado assim como seus dados bancários. 

A área de “Controle de Fundos”  contabiliza esta aplicação/resgate no caixa do fundo e recebe 

diariamente a cota do fundo aplicado atualizando a carteira com o valor diário da cota. 

A conciliação da carteira é realizada mediante o recebimento do extrato de cotista.  

 
Swaps 
As operações de Swap são boletadas pelos trader´s e enviadas à área de Controle de Fundos, 

que faz a conciliação das operações com as Notas de Corretagem enviadas pelas Corretoras.  

Estando tudo em conformidade as operações são lançadas na Drive – Módulo de Ativos e os 

financeiros  são batidos, no intuito de garantir a exata liquidação das operações. 

 
 Informações Oficiais 

 
Faz parte da rotina da área de Controle de Fundos reportar à CVM e Anbima as informações 

necessárias relativas às carteiras dos Fundos. 

As informações Contábeis são enviadas à CVM pela área de Controladoria do Modal que é 

responsável pela contabilidade dos Fundos. 

 
 Controle de Margens: 

 
A alocação das margens de garantia são realizadas através do relatório de chamada de margem 

enviado pelas Corretoras. Os ativos necessários à cobertura da margem são imediatamente 

bloqueados no sistema Drive – Módulo de Ativos. 

A conciliação é realizada através do relatório da Drive com os mapas das corretoras. 

 
Registros Contábeis 
A área responsável pela contabilidade dos Fundos é a área de Controladoria do Modal  

As contabilizações das operações que envolvem os serviços de custódia são controladas pelos 

sistemas SIN, Drive – Módulo de Contabilidade e ZAP.  

 
 

10. PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE AO 
TERRORISMO  

 
O Modal desenvolveu esta política que visa assegurar e monitorar o cumprimento das 
disposições da Lei n° 9.613/98 e demais regulamentações aplicáveis. A implementação dessa 
política objetiva evitar que o Modal seja utilizado para a ocultação da origem de recursos 
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provenientes de atividades criminosas, bem como a responsabilização administrativa e criminal 
de sua diretoria e/ou de seus associados.  
 

a. On Boarding 
 

 

As principais etapas deste processo são: 
 

VI.1 - Quanto aos Associados: 
 
Atuamos de acordo com procedimentos específicos de avaliação e monitoramento descritos na 
Política Conheça seu Funcionário (“KYE”). 
 
VI.2 - Quanto aos Clientes: 
 
Política Conheça seu Cliente (“KYC”) – Prospecção e início de relacionamento; 
Atuação do Compliance – Análise do Compliance, Nivelamento de Risco, Monitoramento e, 
quando necessário, comunicação ao COAF. 
 
Nota:  O Modal considera todos os seus clientes como “Permanentes”, exigindo de todos os seus 
clientes cadastro completo, ainda que optem por não abertura de conta corrente.  
 
Para fins desta Política trataremos a seguir as etapas referentes à análise e aprovação de Clientes 
da Instituição. 
 
VI.2.1 -  Política Conheça seu Cliente (Know Your Customer “KYC”)   
 
Conhecer o cliente é uma das principais exigências para que a Instituição possua práticas 
financeiras sólidas e seguras.  
 
O conhecimento adequado do cliente minimiza a entrada de capital originário de atividades 
ilícitas / criminosas na Instituição.  
 
Desde a fase da prospecção, o Officer (responsável pelo relacionamento com o cliente) deve 
estar atento não só às suas metas quantitativas, mas também, às qualitativas, buscando clientes 
que se enquadrem na estratégia operacional do Modal. O Officer que oferta os produtos do 
Modal, deve expor a presente política como um diferencial do mais alto grau de governança, 
demonstrando sempre positivamente a importância dos procedimentos adotados. 
 
O Officer é responsável pelo completo preenchimento do formulário Conheça seu Cliente 
(“KYC”) descrevendo todas as informações sobre o cliente que estão em seu domínio, devendo 
o mesmo esforçar-se em buscar as informações que por acaso desconheça e atentar-se para as 
questões relevantes, fazendo a diligência necessária para prevenção aos crimes financeiros 
abrangidos por esta política. 
 
A identificação dos clientes deverá abranger procuradores (no caso em que o cliente indica por 
meio de procuração com poderes específicos) e, no caso de pessoa jurídica, seus sócios / 
controladores e empresas integrantes do mesmo grupo/conglomerado, além dos beneficiários 
finais, que são todas as pessoas naturais participantes da organização societária. 
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A qualidade do preenchimento do (“KYC”) deve ser observado por todos os envolvidos, sendo 
de responsabilidade do Officer do cliente a clareza, objetividade e integridade das informações 
descritas neste relatório. 
 
É fundamental que as informações sobre o cliente sejam descritas no (“KYC”) antes da 
concretização da operação. O preenchimento do formulário Conheça seu Cliente deverá ser 
feito inicialmente através do envio ao Compliance de e-mail padrão com as informações 
mínimas necessárias para a adequada análise dos clientes. Tais informações serão transcritas na 
Tela de Compliance mantida no sistema SMART (sistema interno utilizado pelo Modal). 
 
Complementarmente, além das informações encaminhadas ao Compliance antes do início do 
relacionamento com os clientes, deve-se observar os requerimentos de identificação cadastral 
exigidos para cada tipo de cliente, abrangendo todos os envolvidos até a completa identificação 
dos beneficiários finais. 
 
As revisões das análises deverão ocorrer em conformidade com nível de risco observado em 
relação ao processo de on boarding e ainda em função de operações ou situações que 
demonstrem alteração do nível de risco apresentado pelo cliente. 
 
Cabe ressaltar, ainda, a obrigatoriedade legal de identificar e monitorar de forma mais diligente 
os clientes que se enquadrarem como PEP’s (Pessoas Expostas Politicamente).  
 
Desta forma, quando do cadastramento de cliente PEP, é essencial que seja assinalada no 
SMART essa condição (checkbox específico assinalado no Smart pelo Cadastro e histórico do 
cliente no ”KYC”). O Compliance fará as checagens habituais feitas a clientes (vide item Atuação 
do Compliance abaixo) sendo necessário monitoramento especial para esses clientes. 
 
Vale lembrar que os clientes que sejam representantes, familiares ou pessoas do 
relacionamento próximo de PEP’s também devem ser assim consideradas e em função disso, 
serão monitoradas de forma especial.  
 
Os clientes da Modal DTVM passam pelo mesmo processo realizado para os clientes do Banco 
Modal, no entanto, por serem clientes varejo, não é aplicado o formulário de Conheça seu 
Cliente (“KYC”) exigido dos clientes do Banco Modal. Para esses casos, o processo de on 
boarding é realizada de forma automática considerando a matriz de risco de varejo, são 
realizadas pesquisas através de bases de dados que confirmem a validade dos dados 
apresentados, além da aplicação de pesquisas de background check que identifiquem situações 
que demonstrem níveis diferentes de risco associado. 
 
 
Instituições Vedadas 

A movimentação financeira nas contas de clientes deve-se única e exclusivamente a operações 
destes mantidas com o Modal e nunca a operações em que o Modal não configure como 
contraparte ou liquidante/ custodiante. Dessa forma, o Modal não opera com: 
 

 ”bancos de fachada” (shell banks) - assim entendidos aqueles bancos constituídos em 
uma jurisdição onde não há qualquer presença física e/ou que não sejam integrados a 
um grupo financeiro regulamentado. Com isso, torna-se difícil obter a documentação 
societária e informações cadastrais, bem como as demais documentações que dizem 
respeito às movimentações realizadas e as partes envolvidas.  
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 “bancos hospedeiros” (nested financial institutions) - não mantemos contas ou 
subcontas de outras instituições sem que as mesmas sejam contrapartes de operações 
com o Modal. 
 

Com relação àqueles clientes cuja classificação atribuída seja “OK com Monitoramento” e 
restrição leve, o Compliance tem alçada para deliberar sobre a continuidade do relacionamento 
com os mesmos. 
 
 

b. Processo de Monitoramento 
 

O objetivo desse procedimento é monitorar as operações dos clientes que deverão estar de 
acordo com o seu perfil e devem ser compatíveis com sua capacidade financeira e com sua 
atividade econômica.   

 
 Banco Modal e Demais Empresas 

O Modal utiliza o sistema e-Guardian que tem por objetivo monitorar, através de regras 
diversas, a capacidade financeira do cliente, bem como situações consideradas atípicas e que 
possam configurar lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, em linha com a 
legislação vigente sobre o tema.  
 
Na eventualidade do sistema indicar qualquer situação atípica, a operação será analisada pelo 
Compliance, que poderá a seu critério arquivá-la ou encaminhá-la para justificativa do Gerente 
Responsável pelo cliente. 
 
Caso a justificativa não seja suficiente, o Compliance poderá voltar ao Gerente para maiores 
esclarecimentos ou ainda encaminhar dossiê ao Comitê de Compliance para deliberação sobre 
o cliente. 
 

 Modal DTVM 

O tratamento de situações atípicas dos clientes que realizam operações através da Modal DTVM 
é realizado da mesma forma que o Banco e as demais empresas do grupo, entretanto, tais 
operações são monitoradas pelo sistema Nettrader. 
 

a) Comunicação de operações suspeitas 
 
Para as operações realizadas através das agências do Modal no Brasil, todos os casos suspeitos 
que apresentarem indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo serão 
submetidos ao Comitê de Compliance, para análise e decisão de comunicação. Já as operações 
realizadas através da agência de Cayman serão submetidas para análise do Diretor responsável 
por PLD. Em caso de deliberação pela comunicação por parte do Comitê (para operações no 
Brasil) ou pelo Diretor responsável (para as operações de Cayman), esta será realizada pela área 
de Compliance, que reunirá a documentação referente à análise para posterior registro no site 
do COAF (Brasil) e ou através dos contatos definidos pela Financial Reporting  Authority das Ilhas 
Cayman, este último através de preenchimento do Relatório de Atividades Suspeitas (SAR). Em 
caso da operação atípica estar relacionada a operações regulamentadas pela CVM é necessário, 
ainda, que tal situação seja informada no campo “Informações Adicionais”. 
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c. Funções e Responsabilidades 
 
1. Diretoria Executiva 
 
Órgão máximo da instituição responsável por apoiar a política de prevenção aos crimes de 
lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo: 
 

 Prover recursos para que toda equipe atuante no processo possa alcançar seus 
objetivos; e 

 Zelar pela prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo 
descritos nesta Política.  

 

2. Comitê de Compliance 
O Comitê de Compliance é responsável por analisar e decidir quaisquer demandas submetidas 
pelas áreas que compõem o GRC. 
 
As reuniões do Comitê de Compliance ocorrem sem periodicidade definida, podendo suas 
deliberações, serem realizadas de forma não presencial e formalizadas por e-mail. 
 
O Comitê de Compliance possui como principais responsabilidades: 

 Aprovar a política de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do 
terrorismo; 

 Aprovar início de relacionamento e manutenção de relacionamento com Pessoas 
Politicamente Expostas; 

 Analisar os relatórios de Compliance e decidir pela comunicação do(s) cliente(s) 
enquadrado(s) como sensíveis; 

 Analisar as demandas levadas para deliberação nas reuniões do Comitê de Compliance, 
emitindo pareceres e decisões de acordo com esta Política e com a legislação aplicável; 
e 

 Zelar pela política de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e combate ao 
financiamento do terrorismo, descrita nesta Política.  

 

3. Compliance 

 Divulgar as normas e procedimentos relativos à prevenção aos crimes de lavagem de 
dinheiro e combate ao terrorismo; 

 Manter Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo 
atualizada de acordo com a regulamentação vigente; 

 Dar manutenção aos controles internos e manuais relativos ao tema; 

 Orientar todos os associados de acordo com as regras estabelecidas nesta Política; 

 Prover adequado treinamento aos associados com programação permanente e de 
amplo alcance; 

 Analisar as situações suspeitas ou não conformes identificadas através de alertas 
sistemáticos, nos monitoramentos regulares da área ou em quaisquer outros trabalhos 
específicos que objetive controle de prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro e 
financiamento ao terrorismo, submetendo relatórios a análise do Comitê de 
Compliance; 

 Executar a comunicação ao COAF dos casos considerados suspeitos após deliberação do 
Comitê de Compliance ou da diretoria; 
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 Encaminhar declaração de não verificação de situações atípicas, quando não realizado 
qualquer informação ao COAF no ano. Esta declaração deverá ser encaminhada em até 
10 dias úteis após o encerramento do ano base. 
 

4. Áreas Comerciais (Officers) 

 Responsáveis pelo atendimento a Política Conheça seu Cliente (“KYC”) efetuando 
adequada identificação do cliente através de estreito relacionamento, contato e visitas 
periódicas; 

 Responsáveis por responder prontamente as demandas de monitoramento da área de 
Compliance devendo justificá-la; 

 Comunicar ao Compliance sobre atitudes suspeitas dos clientes, movimentação de 
recursos ou proposta de operação incompatível ou qualquer outro procedimento que 
saia do curso normal das operações do cliente que venha lhe causar estranheza. 

 
5.  Cadastro 

 Responsáveis por cumprir as exigências definidas na Resolução nº 2.025 de 24/11/1993 
e modificações posteriores; 

 Manter atualizado o SMART-SAP - Sistema de Análise de Poderes (sistema interno 
utilizado pelo Banco Modal) onde são controlados os vencimentos dos documentos 
cadastrais (para recadastramento), as pendências de documentos não entregues e os 
poderes de representação de cada Cliente; 

 Verificar a qualidade das informações apostas nas fichas cadastrais, identificando e 
solicitando correção de eventuais ausências ou inconsistências de informações, 
principalmente aquelas relacionadas a beneficiários finais e financeiras; 

 Realizar confirmação das informações passadas pelo cliente em sua ficha cadastral; 

 Cobrar eventuais pendências cadastrais bem como a regularização em prazo adequado 
destas bem como da atualização cadastral. 
 

6.  Auditoria Interna 

 Revisar e avaliar os procedimentos contidos nesta Política.  
 
 
 
 
 

11. RATEIO E DIVISÃO DE ORDENS 
 
A especificação das ordens dos fundos geridos pelas empresas do Modal deverá ocorrer 
diretamente para os respectivos fundos, não sendo aplicável a realização de ordens para a 
realização de negócios para rateio posterior. 


