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I. APRESENTAÇÃO DO MANUAL 
 
A INTERCAM Corretora está empenhada em atingir o nível de excelência em Compliance e, 
com isso, desenvolveu esse Manual, baseado em 07 elementos fundamentais, para 
conhecimento e aplicabilidade a todos os colaboradores, assegurando-se do conhecimento 
e entendimento da legislação e normas aplicáveis, bem como de seu completo conteúdo. O 
Compliance é mais que um conjunto de regras e sim uma questão de atitude. 
 
Com o intuito de ajudar nossos colaboradores, parceiros, clientes e demais partes 
interessadas, foi elaborado esse Manual para abordar todas as nossas políticas internas e 
auxiliar as pessoas a entenderem como a não aplicação pode afetar negativamente a 
imagem da Instituição e nossos negócios, as consequências para condutas inadequadas e o 
que deve ser feito para combater. 
 
Mostra, também, de forma objetiva e de fácil compreensão, como nossas políticas podem 
ser inseridas no cotidiano da Instituição e explica o que é preciso saber para ter uma 
conduta adequada do ponto de vista de Compliance. 
 
Para quaisquer dúvidas que possam surgir, é importante termos o auxílio imediato com o 
Officer Compliance da Instituição. 
 
Importante ressaltar, ainda, que atitudes que não estejam de acordo com nosso Código de 
Conduta, não estejam condizentes com este Manual ou até mesmo com normas internas da 
organização, estarão sujeitas às penas previstas em leis e critérios adotados pela Alta 
Direção. 
 
A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS REGRAS NÃO SERÁ ACEITA COMO 
JUSTIFICATIVA NO CASO DE QUAISQUER DESCONFORMIDADES COM O MANUAL, 
sendo necessária a assinatura de todos no Anexo I - TERMO DE COMPROMISSO. 
  
A disseminação da cultura de controles internos, de confidencialidade e segurança é 
realizada de modo institucional na INTERCAM. São disponibilizados materiais e 
treinamentos em modalidade eletrônica e presencial. A mobilização dos gestores quanto aos 
temas e conscientização das equipes é realizada e cobrada constantemente, inclusive em 
reuniões para tratar desses assuntos. Portanto, não poderá haver alegações de 
desconhecimento. 
 
Este Manual de Compliance contém informações indispensáveis para a Administração e 
para todos os Colaboradores e deve ser atualizado sempre que houver modificações. 
 
A área de Compliance é responsável por toda e qualquer alteração/atualização do mesmo, a 
qual poderá ser feita a qualquer tempo, sem necessidade de aviso ou notificação prévia. 
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ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DE COMPLIANCE 

 

 
 
 
 

1) Papéis e responsabilidades: Apoio da Alta Direção (TONE FROM THE TOP) para que 
os outros 06 elementos sejam efetivos na cultura corporativa. 

2) Monitoramento do ambiente regulatório: Monitoramento de legislação relevante para 
as atividades. 

3) Políticas e procedimentos (Código de Ética): Definição e reforço das regras. 
4) Treinamento e conscientização: Comunicação de regras e condução de treinamento 

relevantes. 
5) Monitoramento e testes de controle: Garantia da existência de controles relevantes, 

possibilitando um efetivo monitoramento. 
6) Gestão de problemas: Identificação, gerenciamento e mitigação de problemas 

relacionados ao Compliance – Comitês. 
7) Reporte: Comunicação de problemas ou riscos para a Alta Direção da Instituição. 

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

MONITORAMENTO DO 

AMBIENTE REGULATÓRIO 
 

POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 
(CÓDIGO DE ÉTICA) 

 

TREINAMENTO E 
CONSCIENTIZAÇÃO 

 

MONITORAMENTO E 
TESTES DE CONTROLE 

 

GESTÃO DE PROBLEMAS 
 

REPORTE 
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II. PROPRIEDADE 
 
Este Manual de Compliance é de propriedade da INTERCAM Corretora de Câmbio Ltda. e 
nenhuma distribuição ou reprodução (parcial ou total) poderá ser feita sem a prévia 
autorização escrita da CSQ. 
 
Na qualidade de Conselheiros da INTERCAM Corretora de Câmbio Ltda., confirmamos 
comprometimento da Alta Direção com as Políticas de Compliance e certificamos que este 
Manual, juntamente com os procedimentos escritos e demais documentos do Sistema da 
Qualidade, descrevem fielmente o Sistema de Controles Internos aplicados à Instituição. 
 
Cópia Original pertence a: 
 
 
Responsáveis perante o Banco Central do Brasil: 
 
 
Jaime Dantas dos Santos    
 
 
Eloi Dantas dos Santos    
 
 
Officer Compliance: 
 
 
Carolina de Paiva Willik   
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III. CONCEITO DE COMPLIANCE 
 
O termo Compliance é originário do verbo, em inglês, “To comply”, e significa estar em 
conformidade com regras, normas e procedimentos. 
Trata-se de observação e cumprimento às regras e instruções implementadas e adotadas 
por uma organização. 
O Compliance atua na fiscalização e na prevenção, em conjunto com todas as áreas, de 
qualquer possível desvio com relação a essas normas adotadas dos negócios da 
organização, assegurando o interesse de todos, sejam eles da organização, de seus 
clientes, de seus fornecedores, de seus colaboradores e da Sociedade e de seu órgão 
fiscalizador. 
 

IV. POLÍTICA DE COMPLIANCE 
 
A Política de Compliance, nas atividades da INTERCAM CORRETORA, tem como princípios 
a ética, manutenção do estado de Compliance, prevenção, legalidade e eficiência da 
informação, respaldada por uma gama de manuais, instruções e procedimentos que 
norteiam as diretrizes a serem tomadas e seguidas com o objetivo fim de assegurar o seu 
cumprimento. 
 

V. ABRANGÊNCIA 
 
A Política de Compliance aplica-se a todos os administradores da Corretora, colaboradores, 
estagiários, aprendizes e prestadores de serviços alocados ou não nas dependências da 
CORRETORA, que estejam atuando em seu nome. 
 

VI. INDICADORES DE EFETIVIDADE DA POLÍTICA DE COMPLIANCE 
 

1. Ocorrências registradas em Ata de Conselho; 
2. Advertência, suspensão disciplinar e rescisão por justa causa de colaboradores; 
3. Pagamento de indenização; 
4. Atrasos e devoluções no envio de informações exigíveis ao BACEN; 
5. Multas aplicadas pelo BACEN, se houver; 
6. Notificação de descumprimento de alguma atividade; 
7. Canal de denúncia; 
8. Ouvidoria; 
9. Treinamento; 
10. Resultados de auditoria e órgãos reguladores, se houver; 
11. Grau de adesão da organização à política de compliance; 
12. Divulgação e conhecimento do Código de conduta; 
13. Cultura Compliance, disseminados por meio de cursos; 
14. Acompanhar fatos anormais, em desacordo com as políticas da INTERCAM; 
 
Dentre outros, adequados ao perfil INTERCAM CORRETORA. 
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VII. CÓDIGO DE ÉTICA DA INTERCAM 
 
Nosso código de Ética é simples e de fácil interpretação porque ele espelha o óbvio, o que é 
correto e natural, aquilo que podemos oferecer com a consciência tranquila e que 
gostaríamos de receber. 
 
Dentro desse objetivo fica estabelecido: 
 
a) A direção da INTERCAM tem o compromisso de zelar pelo bem-estar de seus 
colaboradores, considerando-os como membros de sua família. 
 
b) Os empregados receberão tratamento civilizado e cortês, fazendo jus a todos os direitos 
legais, acrescidos de outros benefícios que a INTERCAM haja por bem oferecer-lhes. 
 
c) As promoções serão efetuadas por mérito e capacidade funcional. 
 
d) A INTERCAM oferecerá a seus colaboradores, sempre que julgar necessário, 
treinamento e curso de especialização, visando ao seu desenvolvimento profissional. 
 
e) A INTERCAM compromete-se a manter o ambiente de trabalho limpo, claro e saudável. 
 
f) O colaborador da INTERCAM deve zelar pelo bom nome da organização, junto aos seus 
clientes, fornecedores ou qualquer instituição pública ou privada. 
 
g) O colaborador da INTERCAM deve agir sempre com dignidade e dentro dos princípios da 
ética profissional, respeitando seus colegas de trabalho e os clientes da organização. 
 
h) A direção da INTERCAM e todos seus colaboradores devem considerar-se como uma 
extensão dos clientes, defendendo seus interesses e mantendo o mais rígido sigilo com 
relação a seus negócios. 
 
i) Qualquer colaborador da INTERCAM é expressamente proibido de comentar operações 
de clientes, divulgando taxas, valores e quaisquer outros dados da operação, que só dizem 
respeito ao cliente e ao banco interveniente. 
 
j) Salvo autorização expressa da Direção da INTERCAM, nenhum colaborador poderá 
prestar serviços remunerados a clientes e/ou terceiros, em caráter particular. 
 
k) É terminantemente vedada a utilização do nome da INTERCAM em negócios e/ou 
assuntos alheios às suas atividades. 
 
A Direção e os colaboradores da INTERCAM têm o compromisso de agir, sempre, 
estritamente dentro das normas legais, respeitando leis trabalhistas, fiscais e determinações 
do Banco Central ou qualquer outro órgão governamental. 
 



 

 

MANUAL DE 
COMPLIANCE 

EMISSÃO: 

30.07.2018 

 

Atualização: 

30.07.2018 

 

Página 7 

VIII. REGRAS DE CONDUTA APLICADAS DIRETAMENTE À PREVENÇÃO À 
LAVAGEM DE DINHEIRO E COMBATE DO FINANCIAMENTO AO TERRORISMO 

 
a) Sigilo 
O profissional deve manter o sigilo de todas as informações para ele confiadas, garantindo o 
cumprimento do artigo 11º, inciso II, da Lei 9.613, de 03 de março de 1998, e suas 
atualizações com a Lei 12.683/12, e do artigo 14, da Circular 3.461, de 24 de Julho de 2009. 
 
b) Dar a garantia de seus serviços 
Garantir aos seus clientes os serviços prestados com qualidade, rapidez e transparência. 
Não esquecer, contudo, que esta garantia não implica em descuidar das obrigações contidas 
nas legislações que instituem a prevenção à lavagem de dinheiro e combate do 
financiamento ao terrorismo, no tocante: 

 À observância dos fatos que podem levar a operação à suspeita de ligação, direta ou 
indiretamente, proveniente de infração penal conforme previstos na Lei 9.613, artigo 1º;  

 À identificação cadastral dos mesmos, de acordo com o que reza a Lei 9.613, artigo 10º, 
inciso I; 

 A verificação da compatibilidade da movimentação dos recursos com a atividade e a 
capacidade financeira do cliente, de acordo com o inciso I, II e III do artigo 6º da Circular 
nº 3.461, de 24 de Julho de 2009.  

 
c) Fazer cumprir a hierarquia a qualquer custo 
Não se desviar da hierarquia estabelecida dentro da organização onde trabalha e nem 
desrespeitar o profissional de um nível hierárquico abaixo ou igual ao seu. Ter a perfeita 
consciência de que existe na Corretora uma política de prevenção à lavagem de dinheiro e 
combate do financiamento ao terrorismo e de que a responsabilidade imputada pelo artigo 
18 da Circular 3.461, de 24/07/2009, garante ao ocupante do mandato estabelecido por este 
artigo o acatamento de todas as diretrizes e procedimentos criados, bem como das 
solicitações efetuadas, mesmo que o solicitado tenha cargo hierárquico superior ao 
solicitante.  
 
d) Buscar a qualquer custo o trabalho real produtivo. 
Examinar e relatar a necessidade real de cada cliente, com responsabilidade e consciência 
de que conhece o seu negócio – a condução e o fechamento de operações de câmbio. Caso 
perceba nesta necessidade qualquer indício ou suspeita de operação que esteja ligada à 
lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, não executar a operação e relatar 
imediatamente ao Officer Compliance para que as medidas de proteção possam ser 
tomadas. 
 
e) Desenvolver o trabalho com qualidade 
Desenvolver sistema de trabalho buscando acima de tudo a qualidade e gerando o lucro 
previsto, sem se afastar um momento sequer dos princípios de transparência e de 
cumprimento a todas as premissas de prevenção à lavagem de dinheiro, combate do 
financiamento ao terrorismo e de controles internos. 
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f) Comercializar Produto eficiente 
Em todo e qualquer serviço, o profissional deverá comprovar a sua eficiência e não omitir as 
falhas ou possíveis lacunas do seu trabalho, principalmente se estas falhas puderam ser 
indutoras de operações que permitam a LD e FT. 
 
g) Comprometer-se 
Ser responsável por tudo o que lhe estiver confiado ou determinado pelas rotinas e 
procedimentos, principalmente àquilo que se destina à PLD e CFT; atender a todas as 
regras de PLD e CFT, reconhecendo e comunicando, inclusive, os seus erros. 
 
h) Auxiliar tecnicamente 
Dar suporte ao cliente quando lhe for solicitado ou quando é percebida a sua fragilidade. 
Conhecer perfeitamente todas as características técnicas das operações sob sua 
responsabilidade, para poder informar ao cliente o modo correto de proceder, dentro das 
normas estabelecidas e dos padrões de segurança exigidos pela área de PLD e CFT. 
 
i) Documentar todo e qualquer serviço 
Relatar tudo que for solicitado nas operações e documentar todas as suas partes. A 
informação clara e precisa de todas as fases de uma operação, bem como das pessoas 
envolvidas no processo é a chave do sucesso da política de prevenção à LD e CFT.  
 
j) Cumprir prazos 
Entregar o serviço na data prevista pelo contrato. Porém, antes de comprometer-se com o 
prazo negociado, ter certeza de que, neste tempo acordado, será possível exercer com 
eficiência todas as etapas previstas no Manual de Procedimentos, sem descuidar da 
segurança, da prevenção à lavagem de dinheiro e do combate do financiamento ao 
terrorismo. 
 
k) Trabalhar com segurança 
Saber o que está fazendo, ou perguntar a quem conheça. 
Ter ao seu alcance os procedimentos documentados para certificar-se que de a condução 
da operação está de acordo com os princípios estabelecidos. Em caso de dúvidas, socorrer-
se do Officer Compliance ou da Chefia. 
 
l) Vedações  
Com intuito de estabelecer regras ligadas a procedimento e atitudes eticamente aceitas, 
serão aplicadas as seguintes regras: 

 Os operadores estão proibidos de realizar operações em seu nome devendo assim, 
contatar outro operador e/ou a Superintendência / Alta Direção para fechamento; 

 Os operadores devem estar atentos na realização de operações em nome de parentes e 
amigos para que não caracterize benefício próprio de oportunidade comercial a condições 
vantajosas com as quais tenha negociado em função do cargo; 

 É proibida a negociação por qualquer colaborador de moeda estrangeira em nome de 
terceiro com a intenção de facilitar algum processo. 
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m) Pessoas Politicamente Expostas (“PEP”) 
São consideradas politicamente expostas aquelas pessoas que desempenham ou tenham 
desempenhado, nos últimos 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 outras pessoas de seu relacionamento próximo. 
 
Assim, sempre que no início ou no decurso de uma relação negocial se identifique que um 
cliente exerça cargos públicos, enquadráveis no conceito de PEP, obriga-se à intervenção 
de níveis hierárquicos superiores. O mesmo se verifica para “membros próximos da família” 
de um PEP, bem como para “pessoas reconhecidas como estreitamente associadas” com 
PEP. 
 
n) GAFI (FATF) 
O GRUPO DE AÇÃO FINANCEIRA (GAFI) atua no sentido de identificar jurisdições que 
apresentem deficiências estratégicas em matéria de branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo e, que, ainda, não efetuaram progressos suficientes na 
ultrapassagem dessas deficiências e/ou não acordaram com o GAFI um plano de ação para 
esse efeito. 
 
A INTERCAM, por meio de consultas diárias, acompanha divulgações dos comunicados 
para providências internas. 
 

 
IX. CÓDIGO DE CONDUTA CORPORATIVO 

 
À luz dos objetivos e metas visados pela organização, é importante ressaltar que somente 
através de boa conduta profissional e pessoal é que se consegue manter a imagem da 
Sociedade como empresa de referência no mercado. 
 
Desta forma, listamos abaixo, algumas posturas exigidas e cobradas pela organização, 
sendo algumas delas até já de valores intrínsecos. 
 

 Não é permitido nenhum tipo de assédio, seja ele de cunho sexual, econômico ou moral; 

 Não é permitida prática de pressões ou ameaças entre colaboradores, independente de 
seu nível hierárquico; 

 Não é admitida nenhuma forma de discriminação, entre seus colaboradores de qualquer 
espécie; 

 São de propriedade da INTERCAM quaisquer materiais, modelos, produtos ou serviços 
que sejam criados durante a jornada de trabalho, produzidos por seus colaboradores, por 
meio de recursos ou ativos; 

 Esperamos dos colaboradores responsáveis pela ocorrência de despesas administrativas 
uma postura que reflita exatidão e coerência quanto aos valores envolvidos; 

 Devemos basear nossas decisões e ações, visando o interesse da organização, evitando, 
portanto, possíveis e potenciais conflitos de interesse; 
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 Os relacionamentos pessoais entre colaboradores não podem interferir na sua 
capacidade de buscar sempre o melhor para a organização e seus clientes; 

 Atividades externas não podem interferir nas suas funções, performance e 
responsabilidades dentro da organização, tampouco conflitar, com os interesses da 
mesma. 

 
X. CONFLITO DE INTERESSE   

 
Quando das responsabilidades profissionais e ações pessoais, os colaboradores devem 
zelar para que não haja conflito ou percepção de conflito de interesses. 
 
Os conflitos de interesses podem surgir de diferentes formas e são, em geral, facilmente 
percebidos, devendo ser evitados.  
 
Os conflitos de interesses ocorrem quando o interesse particular de um indivíduo, ou o 
interesse de um parente próximo deste indivíduo, interfere, ou aparenta interferir, na sua 
capacidade de julgamento isento esperada na sua responsabilidade ou nos interesses da 
INTERCAM. Os conflitos de interesses também surgem quando um colaborador ou seu 
parente próximo recebe benefícios pessoais inadequados por conta de sua posição na 
INTERCAM.  
 
Caso um colaborador ou parente próximo esteja exposto a qualquer situação de conflito de 
interesse, deve dialogar com o seu gestor direto para que ambos avaliem a existência ou 
não de conflito real ou potencial, e como lidar com ele.   
 
Não é possível identificar todas as situações ou relacionamentos que poderiam gerar um 
conflito ou a aparência de um conflito de interesses. Portanto, a peculiaridade de cada 
situação deve ser discutida entre o colaborador e seu gestor direto, até que a dúvida seja 
sanada. 

 
Destacamos as atitudes que evitam a ocorrência de conflitos de interesse:  
 

 Não utilizar informações confidenciais para tomar decisões, gerando vantagens 
pessoais.  

 Não utilizar os recursos da INTERCAM para atender a interesses particulares.  

 Manter em sigilo toda e qualquer informação, operação e serviços contratados pelos 
clientes. 

 Impedir o vazamento de qualquer informação ou documento, sem autorização do 

cliente ou da INTERCAM CORRETORA, utilizando-se de recursos para proteção. 
 Quaisquer informações e conhecimentos adquiridos através da atividade 

desempenhada não podem ser usados para fins particulares e. 

 Não obter vantagens pessoais sobre os serviços prestados pela INTERCAM. 
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XI. POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO E ANTISUBORNO 
 
Integridade é um dos valores da INTERCAM. Desta forma, extingue-se qualquer hipótese de 
corrupção, exigindo-se atuação com retidão, legalidade, honestidade e transparência. 
 
O que se entende por corrupção? 
 
A corrupção é uma circunstância social que sofre o fenômeno da internacionalização e, em 
virtude disso, a comunidade internacional tem se preocupado cada vez mais com seu 
combate e controle. 
 
Existem os crimes previstos no Código Penal, divididos entre:  
• Corrupção Passiva: cometida por servidor público por solicitar ou receber direta ou 
indiretamente, vantagens indevidas, ou aceitar qualquer tipo de vantagem ou promessa de 
tal.  
• Corrupção Ativa: cometida por particular e consiste no ato de oferecer vantagem (de várias 
formas), qualquer tipo de benefício ou satisfação de vontade, ao servidor, de modo a afetar a 
moralidade da Administração Pública, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato 
competente de sua função. 
 
Qual a base legal? 
 
A própria Constituição Federal, de 1988, em seu artigo 37, §4º, fala sobre as punições 
sofridas pelos agentes públicos em atos de improbidade administrativa, a Lei de Acesso à 
Informação, o agravamento das penas nos crimes de lavagem de dinheiro, todos são 
exemplos de normas que contribuem no combate à corrupção. 
 
Porém, nenhuma delas é tão significativa como a Lei Anticorrupção, que é mais abrangente, 
clara e com punições mais severas, especialmente voltadas para as empresas envolvidas 
nestes esquemas. De acordo com ela, as empresas brasileiras podem ser punidas, civil e 
administrativamente, por qualquer ato lesivo à administração pública, nacional ou 
estrangeira. 
 
Aplica-se a Legislação Brasileira Anticorrupção (Lei nº 12.846/13 e Decreto 8.420/15) (“Lei 
Anticorrupção”), que tem características basilares semelhantes à legislação estrangeira, o 
FCPA – Foreign Corrupt Practices Act e o Bribery Act (UK), para facilitar o entendimento dos 
colaboradores, administradores e prestadores de serviços que representem a nossa 
empresa, bem como para facilitar que estes cumpram com nossas normas anticorrupção. É 
nosso objetivo também que todos entendam quais são os riscos e sanções jurídicas que a 
corrupção implica.  
 
FCPA - Foreign Corrupt Pratices AcT: Legislação sobre Práticas de Corrupção nos EUA. 
UK Bribery Act: Legislação anticorrupção do Reino Unido se tornando a legislação mais 
restritiva sobre o tema. 
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O conceito de corrupção é muito amplo e inclui práticas que tenham finalidades de obter 
vantagens para si, com destaques para apropriação indébita, fraude, suborno, propina, 
extorsão, nepotismo, coisa de valor, lavagem de dinheiro, pagamento facilitador, etc. 
 
A INTERCAM repudia qualquer tipo de corrupção, seja ela pública ou privada.  
 

XII. POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE E DE SEGURANÇA 
 
Em atenção às regras de sigilo, os aspectos morais e éticos devem ser observados, de 
forma que os Colaboradores não se utilizem de informações confidenciais e/ou privilegiadas, 
bem como aquelas não públicas, para benefício próprio e/ou de terceiros. 
 
A adoção de políticas e procedimentos que visem garantir a segurança da informação deve 
ser prioridade constante da INTERCAM, reduzindo-se os riscos de falhas, os danos e/ou 
prejuízos que possam comprometer a imagem e os objetivos da instituição. A informação 
pode existir e ser manipulada de diversas formas, ou seja, por meio de arquivos eletrônicos, 
mensagens eletrônicas, Internet, bancos de dados, em meio impresso, verbalmente, em 
mídias de áudio e de vídeo, etc. 
 
A INTERCAM, visando assegurar os princípios da confidencialidade e da segurança, dispõe 
de diretrizes apropriadas para o cumprimento destas ações. 
 

XIII. DISSEMINAÇÃO DA CULTURA 
 

A disseminação da cultura de manuais, procedimentos internos, controles internos, 
treinamentos dá-se por meio institucional na INTERCAM. São disponibilizados materiais em 
meio eletrônico e físico. Os gestores são envolvidos no tema e na conscientização, inclusive 
em reuniões para tratar sobre o assunto.  

  
XIV. ORGANOGRAMA E RESPONSABILIDADES 

 
A responsabilidade de conformidade é de todos os colaboradores, sendo a responsabilidade 
e autoridade de cada colaborador definida no organograma e nas Instruções Operacionais 
(IOs). 
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XV. DENÚNCIA E OUVIDORIA 

 
A INTERCAM dispõe de canais de denúncias, em atendimento à Resolução 4.567/17, para 
relatos de infrações às normativas internas e externas, assegurando a confidencialidade, 
independência, imparcialidade e isenção de denúncia. 
 
A denúncia será tratada pela área de Compliance da Instituição, a qual investigará os fatos, 
baseada nos indícios apresentados, sendo de responsabilidade da Alta Direção a 
deliberação acerca das eventuais providências a serem tomadas e penalidades cabíveis, 
dependendo da decisão a ser tomada quando da finalização. 
 
Assim como mantém, também, canais de Ouvidoria, atendendo a Resolução 4.433/15, para 
tratar de reclamações de serviços que não forem solucionadas pelo atendimento habitual. 
 
Para ambas são regidas instruções na IO.61/06 – Instruções para Procedimentos de 
Ouvidoria e Canal de Denúncia. 

 
XVI. RISCOS 

 
O Sistema de Conformidade é um apoio aos colaboradores, visando à efetiva conformidade 
entre o compromisso e a atuação ética, íntegra e transparente. 
 
A prática é responsabilidade de todos, especialmente dos Líderes e deve ocorrer em todos 
os procedimentos internos com seu acompanhamento, avaliação e julgamento. 
 
Prevenir é sempre melhor e menos oneroso do que remediar. Assim, as medidas de 
prevenção são as mais importantes de serem implantadas e seguidas, e para as quais 
devem ser prioritariamente canalizadas as atenções dos Líderes. 
 
No entanto, por melhores que sejam as medidas de prevenção, elas podem ser insuficientes 
para garantir que não esteja exposta a riscos de não conformidade com uma atuação ética, 
íntegra e transparente, e que estes riscos se materializem. 
 
Portanto, para a garantia da efetividade do Sistema de Conformidade, é fundamental que 
sejam também implantadas medidas de detecção e de remediação. Uma vez detectada uma 
exposição a risco, esta deve ser tratada de acordo com sua natureza e conforme a 
tolerância ao tipo de risco, definida pelo responsável pelo assunto. 
 
No caso da ocorrência de uma não conformidade, medidas para remediar os riscos e 
fortalecer medidas preventivas e de detecção devem ser adotadas, e, a depender da sua 
natureza, devem ser também adotadas as medidas disciplinares cabíveis. 
 
Todos os procedimentos relacionados no mapeamento de riscos se encontram no Manual 
de Controles Internos, sistemas internos e procedimentos relacionados.  
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XVII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Se constatada alguma irregularidade praticada pelo Colaborador ou desvio de conduta em 
desacordo com os padrões estabelecidos, o Colaborador será chamado a prestar 
esclarecimentos. 
 
O Compliance junto com o responsável poderá se dar por satisfeito com os esclarecimentos, 
adverti-lo ou, ainda, iniciar procedimento interno para análise detalhada do caso. 

 
 
 

 
XVIII. MATRIZ DE REVISÃO 

 
 

Emissão Descrição da Revisão 

30.07.2018 Emissão inicial 
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Anexo I 

 
TERMO DE COMPROMISSO 

 
AO MANUAL DE COMPLIANCE e CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 

 
 
 

Eu,      , inscrito (a) no CPF/MF sob o nº      , na qualidade de       (cargo) da      , pelo presente 
instrumento, atesto que: 
 
I – Recebi uma cópia do Manual de Compliance e Código de Ética e Conduta (“Manual”); 
 
II - Tomei ciência dos direitos e obrigações a que estou sujeito, inclusive no que se refere à responsabilidade 
sobre informações privilegiadas; 
 
III – Estou ciente de que o uso das informações e dos sistemas de informação da       é monitorado, e que os 
registros assim obtidos poderão ser utilizados para detecção de violações ao Manual e, conforme o caso, servir 
como evidência em processos administrativos e/ou legais; e 
 
IV – Estou de acordo com o inteiro teor do Manual e me responsabilizo pelo descumprimento de qualquer 
obrigação nele prevista, por ação ou omissão. 
 
 

Declaro ter lido e aceito integralmente os termos e regras do Manual 


