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Objetivo 

1. Descrever as regras, procedimentos e controles internos para os processos realizados pelo Conglomerado 
Financeiro do Banco Modal (“MODAL”) dedicadas à atividade de administração de carteira de valores mobiliários 
para cumprimento das exigências previstas na Resolução CVM nº 21/2021 (“RCVM 21”), de 25 de fevereiro de 2021. 

Abrangência 

2. Abrange todos os colaboradores e áreas do MODAL, existentes ou que venham a existir. 

Regras 

3. A administração de carteiras de valores mobiliários é o exercício profissional de atividades relacionadas, direta ou 
indiretamente, ao funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a 
aplicação de recursos nos mercados financeiro e de capitais por conta do investidor por meio de fundos de 
investimento e carteiras administradas. 

INDICAÇÃO DE DIRETORES ESTATUTÁRIOS 

4. O MODAL, registrado e habilitado para o exercício da atividade de administração de carteiras de valores mobiliários 
deve indicar, quando aplicável em relação aos serviços exercidos, um diretor estatutário com as atribuições e 
responsabilidades previstas na RCVM 21 para a atividade de:  

a. Administração Fiduciária; 

b. Gestão de Recursos;  

c. Gestão de Riscos;  

d. Controles Internos e Compliance. 

ENTREGAS PERIÓDICAS 

5. Formulário de referência (Anexo D da RCVM 21) e enviar à CVM, até o dia 31 (trinta e um) de março de cada ano, 
de modo a demonstrar a sua aptidão para o exercício da atividade.  

6. Relatório de conformidade e controles internos com base em testes periódicos para assegurar que os processos 
estão sendo cumpridos e apresentar no Conselho de Administração e Comissão de Compliance ou outro órgão da 
administração competente:  

a. As conclusões dos exames efetuados;  

b. As recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de 
saneamento, quando for o caso; e  

c. A manifestação do diretor responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas pela Instrução, a respeito 
das deficiências identificadas em verificações e as medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, 
ou efetivamente adotadas para saná-las. 

 

 



Manual de Regras, Procedimentos  
e Controles Internos 

Publicação: 29/10/2021 

Não deve ser disponibilizado a terceiros sem a aprovação da área de Compliance Institucional Pág.: 2 de 5 

Responsabilidades 

7. Colaboradores: 

a. Desempenhar suas atividades dentro dos padrões ético, profissional e de imparcialidade, de acordo com o 
Código de Ética e Conduta e demais normas do MODAL, além das políticas indicadas como obrigatórias pela 
RCVM 21; 

b. Identificar, administrar e envidar os melhores esforços no tratamento de eventuais conflitos de interesses que 
possam afetar sua imparcialidade no desempenho de suas funções; 

c. Realizar suas atividades em conformidade com as políticas, regras, procedimentos e controles internos 
definidos para cumprimento das exigências da RCVM 21;  

d. Desenvolver e implantar planos de ação para saneamento de possíveis exceções identificadas; e 

e. Reportar, através de e-mail para a área de Compliance Institucional, situações que possam se configurar como: 

▪ Indícios de manipulação ou operações não conforme de mercado por parte de gestores de carteiras; 

▪ Uso indevido de informação privilegiadas; 

▪ Ausência de governança, controle e monitoramento pelas áreas de administração de recursos de 
terceiros; e 

▪ Exercício Irregular de Cargo, Profissão, Atividade ou Função. 

8. Área de Segurança da Informação: 

a. Definir políticas de sigilo e conduta adotadas com detalhamento das exigências cabíveis para os seus 
colaboradores, bem como políticas de controle de acesso às informações confidenciais e as medidas 
disciplinares no caso de vazamento de informação confidencial, nos termos do Código de Ética e Conduta, 
disponível no site do site do Administrador e da Política de Segurança da Informação do MODAL.; 

b. Assegurar a adequada proteção de acessos aos recursos computacionais contra adulterações, bem como a 
manutenção de registro das operações realizadas na carteira de valores mobiliários, incluindo aquelas dos 
fundos sob gestão e administração, pelo prazo mínimo previsto na Resolução; e 

c. Manter programas de treinamento e políticas de segurança da informação para preservar informações 
confidenciais e restrição de acessos, dar conhecimento das políticas de segregação, além de assegurar o bom 
uso de instalações, equipamentos e informações comuns a mais de um setor da empresa do MODAL. 

9. Área Jurídico: 

a. Validar com as alçadas competentes a indicação dos diretores estatutários responsáveis, verificando sua 
aderência aos requisitos estabelecidos pela RCVM 21; 

b. Providenciar o registro dos diretores indicados junto à CVM, na forma e prazo previstos pela RCVM 21; e 

c. Providenciar o credenciamento ou descredenciamento, junto à CVM, de administradores de carteiras pessoa 
jurídica ou pessoa física. 

10. Área Compliance Varejo: 

a. Realizar monitoramento de operações realizadas pelos seus diretores e colaboradores, de acordo com as 
regras definidas na Política de Investimentos Pessoais; e 
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b. Realizar monitoramento independente por meio de análise das operações realizadas pelo administrador de 
carteiras de valores mobiliários para identificar indícios de lavagem de dinheiro ou manipulação de mercado. 

11. Área Risco Operacional: 

a. Orientar as áreas responsáveis quanto a segregação física de instalações entre as áreas Administração de 
Fundos e Gestão de Carteiras, nos termos do Código de Ética e Conduta e das demais políticas disponíveis no 
site do Administrador; 

b. Orientar às áreas e manter atualizado as matrizes de segregação de funções (“SoD”) indicando eventuais 
conflitos de interesses que possam afetar a imparcialidade das áreas quanto ao desempenho de funções 
ligadas à administração de carteiras de valores mobiliários; e 

c. Emissão Relatório de Controles Internos anual. 

12. Área Administração de Fundos: 

a. Para os fundos de investimento sob administração fiduciária de empresas do MODAL, supervisionar todos os 
prestadores de serviços dos fundos no que tange ao desempenho de suas atividades e a implementação de 
suas políticas exercendo sua função com independência e diligência; 

b. Para a administração fiduciária no que tange o Distribuidor, conhecer sua Política e seus monitoramentos de 
PLD-FT; 

c. Realizar atividades de monitoramento, análise e comunicação de acordo com o seu processo de ABR e 
conforme informações obtidas no exercício de suas atividades, de modo a possibilitar a identificação de 
situações que exijam maior atenção e adoção de diligências especiais, tais como: identificação de PEP e 
organizações sem fins lucrativos, com observância a Instrução CVM nº 617, de 05/12/2019 (“ICVM 617”); 

d. Identificar os cotistas que terão suas cotas escrituradas, pelo MODAL ou através de terceiros contratados para 
a realização dessa atividade; e 

e. Informar e reportar à CVM e ANBIMA todas as informações regulatórias quanto aos fundos sobre sua 
administração. 

13. Área de Gestão de Recursos: 

a. Implementação dos controles pré trading da política de gerenciamento de risco de contraparte, de 
concentração e de crédito para fundos de investimento e carteiras administradas de gestão; 

b. O Gestor de Recursos é o responsável pela gestão de risco da carteira dos Veículos de Investimento, ressalvado 
o risco de liquidez, que deve ser gerido em conjunto com o Administrador Fiduciário; 

c. Identificar, mensurar e monitorar os riscos de contraparte, de concentração, e de crédito de cada um dos 
fundos de investimento e carteiras administradas sob gestão; 

d. Implementação dos controles da política de gerenciamento dos riscos de mercado e de liquidez para fundos 
de investimento e carteiras administradas de gestão do MODAL; 

e. Identificar, mensurar e monitorar os riscos de mercado e de liquidez de cada um dos fundos de investimento 
e carteiras administradas sob gestão; 

f. Reportar nas Comissões de Gestão de Carteiras esses assuntos, incluindo os indicadores de riscos e eventuais 
desenquadramentos de limites;  

g. Implementar e manter atualizada a Política de Rateio e Divisão de Ordens entre as carteiras de valores 
mobiliários, inclusive para aquelas de fundos de investimentos;  
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h. Elaborar regras, procedimentos e implementar controles para mitigar os riscos de LD-FT oriundos das situações 
de clientes e cotistas dos Veículos de Investimento por ele geridos, conforme o tipo de relacionamento e de 
acordo com sua ABR que envolva a negociação de ativos; 

i. Dispensar especial atenção para a negociação de ativos objetos de distribuição ou negociação privada;  

j. Solicitar informações para a identificação do agente, do beneficiário final, quando aplicável, de ativos emitidos 
ou negociados por instituição financeira ou equiparada; e 

k. Solicitar informação de ativos negociados no exterior, desde que sejam admitidos à negociação em bolsas de 
valores, de mercadorias e futuros, ou registrados em sistema de registro, custódia ou de liquidação financeira, 
devidamente autorizados em seus países de origem. O tipo de emissão ou a forma de negociação do ativo 
influenciará na classificação de risco de LD-FT e no seu monitoramento.  

14. Área de Risco: 

a. Manter nível de governança e organograma com os cargos das pessoas envolvidas na gestão de risco, incluindo 
suas atribuições e responsabilidades, tendo autonomia e autoridade nos profissionais que desempenham 
funções relacionadas ao risco, inclusive para questionar os riscos assumidos nas operações realizadas pela 
instituição e adotar as medidas necessárias; e 

b. Manter atualizado todos os documentos, políticas, procedimentos operacionais de risco em conjunto com a 
área de Gestão de Recursos. 

15. Diretores Estatutários Indicados: 

a. Conhecer as suas funções e atribuições, como diretor indicado, para cumprimento ou supervisão da Instrução, 
sem prejuízo das demais responsabilidades relacionadas à atividade de administração de carteira de valores 
mobiliários; e 

b. Manter recursos humanos e computacionais adequados ao porte do MODAL, além de estrutura administrativa 
que contemple a existência de uma divisão de atividades entre as carteiras, administradas de forma 
independente e exclusiva, em especial no que concerne à tomada de decisões de investimento. 

16. Área Compliance Institucional: 

a. Estabelecer políticas de restrição para negociações com valores mobiliários por parte dos sócios, 
administradores, colaboradores e funcionários, e, em especial, dos que possuem informações privilegiadas, 
nos termos da Política de Investimentos Pessoais, disponível no site do Administrador; 

b. Observar as regras relacionadas à contratação e fiscalização de terceiros, de acordo com as políticas específicas 
para cada tipo de parceiro; 

c. Realizar due diligence e ABR de ofício ou sempre que demandada pelas áreas de Gestão de Recursos e 
Administração de Fundos; 

d. Cumprir as regras de certificação profissional definidas para às atividades atribuídas na administração de 
carteira de valores mobiliários; 

e. Atender às legislações em vigor e normas específicas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) para 
distribuição de cotas de fundos de investimento de que seja administrador ou gestor; 

f. Encaminhar o formulário de referência atualizado para a CVM por meio de upload do sistema CVMWEB; 

g. Implementar e manter atualizada a Política de Conformidade; 

h. Manter fluxo de revisão das políticas e normativos do MODAL; 
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i. Realizar testes para verificação de aderência à RCVM 21, de acordo com o cronograma anual de atividades, 
estabelecer processo para entrega e guarda do relatório anual de conformidade e registrar as não 
conformidades identificadas e, caso necessário, acompanhar planos de ação e cronogramas para saneamento; 

j. Elaborar o relatório no prazo estabelecido na RCVM 21, referente às áreas responsáveis pela administração de 
carteira de valores mobiliários; e 

k. Implantar e manter programa de treinamento, contemplando os cuidados necessários para acesso as 
informações confidenciais do administrador de carteira de valores mobiliários. 

Referências internas e externas 

▪ Lei Federal nº 9.613, de 3 de março de 1998. 

▪ Lei Federal nº 13.260, de 16 de março de 2016. 

▪ CVM, Resolução nº 21, de 25 de fevereiro de 2021. 

▪ Código de Ética e Conduta. 

▪ Política de Voto. 

▪ Política de Rateio e Divisão de Ordens. 

▪ Política de Gestão de Risco. 

▪ Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT). 

▪ Abordagem Baseada em Risco Modalmais – PLDFTPA. 

▪ Política de Conformidade. 


