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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de implantar um programa de trabalho voltado ao 

desenvolvimento de um ambiente de negócio ético e transparente, na 

prestação dos serviços oferecidos pela CIANO, foi aprovado este Manual de 

Compliance. 

O presente documento pretende, portanto, consolidar as orientações 

normativas gerais que devem pautar a CIANO e seus processos decisórios, de 

forma a estar em conformidade com todas as leis onde quer que desenvolva 

suas atividades, evitando exposição a riscos. 

Nesse sentido, a CIANO adota mecanismos de Compliance, sob a 

responsabilidade do Diretor Presidente, nomeado para o cumprimento das 

normas de adequação de órgãos reguladores e demais leis e regulamentos 

afins, pelo que zela pelo cumprimento das normas e rotinas, aplicando 

controles e verificações periódicas. 

O Departamento de Compliance possui total independência para o 

desempenho das suas funções na sua esfera de atuação, sem qualquer 

subordinação às demais áreas da Sociedade. 

A constante e correta implementação do Compliance visa garantir a 

reputação de uma empresa, que é seu ativo mais valioso, por meio da 

transparência e correição na condução dos negócios, conferindo um 

diferencial estratégico competitivo à Sociedade. 

 

 

 

 

  



 
 

2. GOVERNANÇA 

 

O sucesso da implementação de todo o conteúdo do Manual de 

Compliance depende da capacidade da CIANO em consubstanciar-se em 

um ente empresarial que lhe dê efetividade. À composição desse ente e de 

suas regras de funcionamento, competência e julgamento dá-se o nome de 

Governança.  

A Governança da CIANO orienta-se pelos seguintes princípios básicos: (1) 

Integridade e Conformidade Legal (Compliance); (2) Legitimidade; (3) 

Prestação de Contas responsável (Accountability); (4) Transparência 

(Disclosure) (5) Ética (6) Justiça (Fairness); e (7) Imparcialidade. 

O Departamento de Compliance da CIANO deve cientificar todos os 

Colaboradores1 acerca das regras internas de conduta e procedimentos 

adotados visando a observância da regulação e autorregulação, bem como 

a manutenção da estrita relação de fidúcia entre a Empresa e os demais 

participantes do mercado, clientes, agentes reguladores, fiscalizadores do 

mercado e demais autoridades. 

 

2.1. Formação e responsabilidades gerais do Departamento de Compliance: 

 

Os membros do Departamento de Compliance da CIANO devem atender 

aos seguintes requisitos: (1) ter ilibada reputação e notório saber; (2) não 

poderão estar exercendo, enquanto membros do departamento, a função 

de consultores de ativos mobiliários; (3) devem estar isentos de qualquer 

conflito de interesse por vínculos familiares com os Colaboradores da CIANO; 

(4) ser reconhecidos por ações de integridade e transparência.  

O Departamento de Compliance será composto por ao menos 2 (dois) 

membros, que designarão um presidente, com mandato de um ano, seguido 

de sistema de rodízio. 

 
1 Sócios, empregados e estagiários da CIANO são tidos, por ela e em todos os seus 

documentos, como Colaboradores. 



 
 

A responsabilidade do Departamento de Compliance consiste na 

elaboração, implementação e manutenção de controles e procedimentos 

internos que visem melhores práticas adotadas pelo mercado e o 

permanente atendimento às normas que regem as atividades da Sociedade. 

Deverá o Departamento de Compliance acompanhar a adequação das 

práticas adotadas pela CIANO à legislação aplicável e às suas políticas 

internas, assegurando-se de reportar eventuais descumprimentos e 

recomendar melhorias ou alterações nos processos internos. 

 

2.2. Elementos do Sistema de Governança da CIANO: 

 

A CIANO deverá (i) mapear os riscos das atividades, periodicamente; (ii) 

revisar o Código de Conduta para adequá-lo aos riscos identificados, de 

maneira a minimizá-los; (iii) elaborar e revisar manuais internos para a 

implementação das políticas vigentes; (iv) realizar dupla checagem em 

atividades que possam envolver conflitos de interesses, a fim de evitá-los; (v) 

elaborar e cumprir cronograma de treinamentos sobre o próprio Compliance 

e os processos internos. 

 

2.3. Procedimentos de Compliance 

 

A CIANO tem um conjunto de políticas de Compliance que orienta e é 

aplicável a operações, atividades e Colaboradores, a fim de prevenir e 

corrigir atos temerários ou conflitos de interesse, disciplinar e reprimir, se for o 

caso 

A CIANO tem por rotina e procedimento arquivar todos os e-mails e 

documentos digitalizados em sistema de armazenamento virtual em nuvem 

(empresa contratada). Para acesso aos dados e documentos, há controle 

com distintos tipos de autorização, podendo o autorizado somente visualizar, 

comentar, copiar ou editar, ou todas essas opções em conjunto, a depender 

da permissão conferida pelo responsável do arquivo.  



 
 

O Departamento de Compliance fará checagens em emails aleatórios 

trocados entre os Colaboradores, a fim de verificar se o conteúdo está de 

acordo com as normas e regras esperadas. Em casos suspeitos, será iniciada 

uma investigação para identificação de possível infração. 

O Departamento de Compliance deverá realizar o acompanhamento 

sistemático dos sistemas de informações (“Processos de Confidencialidade e 

Política de Segurança das Informações”), verificação de cumprimento de leis 

e regulamentos, recomendações a respeito de eventuais deficiências nas 

rotinas, com o estabelecimento de cronograma de saneamento das 

deficiências e a manifestação dos responsáveis pelas correspondentes áreas. 

  

 

 

 

 

  



 
 

3. CONFLITOS DE INTERESSE 

 

Um conflito de interesses ocorre quando um interesse particular, seja próprio 

ou de terceiros, interfere de alguma maneira nos interesses da CIANO e suas 

Unidades de Negócios. 

Em geral, os colaboradores da CIANO devem evitar qualquer investimento, 

atividade, associação, situação de conflito ou que pareça estar em conflito 

com o exercício de independência no julgamento do exclusivo interesse da 

Empresa, ou ainda que possa conduzir a uma situação em que seus interesses 

pessoais, familiares ou financeiros possam estar em conflito com os interesses 

da CIANO. 

Os conflitos serão geridos de forma justa, tanto entre a CIANO e os seus 

clientes quanto entre os clientes. 

 

3.1. Objetivo geral 

 

A política para evitar conflitos de interesse visa (i) aumentar a conscientização 

das situações que possam vir a causar conflitos de interesse; (ii) informar aos 

Colaboradores sobre suas responsabilidades em reconhecer e reportar todos 

os conflitos de interesse; (iii) informar aos sócios e gestores suas 

responsabilidades em trazer à tona conflitos de interesse e tomar a medida 

apropriada, cessando a negociação ou o serviço já contratado que não seja 

recomendável em razão de um conflito. 

 

3.2. Normas e procedimentos 

 

As normas que regem a política de Conflitos de Interesse da CIANO foram 

desenvolvidas para oferecer uma estrutura que facilite a gestão dos conflitos 

e para estabelecer as exigências mínimas que todos os negócios devem 



 
 

cumprir, como, por exemplo, a identificação de conflitos reais, potenciais, 

prováveis ou aparentes através de um processo formalizado. 

Os sócios e gestores deverão orientar os Colaboradores quanto ao 

organograma interno, a fim de evitar a adoção de posições conflitantes no 

desempenho de suas funções;  

É fundamental também efetuar constante avaliação das atividades externas 

praticadas pelos Colaboradores, com ou sem fins lucrativos, a fim de 

identificar eventuais riscos à reputação e imagem da Sociedade, assim como 

eventual influência na discricionariedade do Colaborador no desempenho 

de suas funções na Sociedade. 

De igual forma, é preciso ressaltar, no dia a dia e durante treinamentos 

específicos, aos Colaboradores da Empresa, a necessidade de reportar 

eventuais conflitos ao Departamento de Compliance. 

Deve haver a implementação, sempre que necessário, de planos de 

mitigação para eliminar ou controlar uma atividade, transação, ou 

relacionamento existente ou proposto, que possa levar a um conflito de 

interesse. 

Eventualmente, um conflito pode não ser eliminado completamente, pelo 

que deverá o Departamento de Compliance implementar os controles 

adequados para mitigar qualquer risco. 

Os passos seguidos normalmente para a mitigação de conflitos incluem (i) o 

gerenciamento do conflito através dos controles existentes (ex.: políticas, 

procedimentos, e sistemas); (ii) a divulgação do conflito às partes 

interessadas; (iii) a eliminação do conflito alterando-se o processo ou 

relacionamento. 

 

3.3. Infrações: 

Participar em qualquer atividade que gere um conflito de interesses, ou dê a 

aparência de gerar conflito, pode resultar em medidas disciplinares, inclusive 

demissão, nos termos deste Manual e demais Políticas da Empresa. 



 
 

Além disso, todas as violações das normas aplicáveis ao negócio serão 

comunicadas às autoridades, órgãos e entidades reguladoras competentes. 

Os Colaboradores que praticarem qualquer ato impróprio ou ilegal podem 

ser pessoalmente responsabilizados. 

 

3.4. Restrição de Informações: 

Sempre que necessário, será implementada a completa ausência ou 

restrições sobre o compartilhamento de informações de qualquer natureza 

dentro da CIANO (ou seja, “Chinese Walls”), podendo o mesmo ocorrer 

dentro do próprio Departamento de Compliance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

4.  REGIME DE SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

4.1. Segregação física 

 

Rotineiramente, o Departamento de Compliance monitorará a segregação 

das atividades inerentes ao negócio, a fim de evitar conflitos de interesse. 

Todas as áreas da CIANO são segregadas da área de consultoria de valores 

mobiliários, sendo o acesso restrito aos Colaboradores integrantes da 

respectiva área. 

Reuniões com terceiros não Colaboradores serão agendadas e ocorrerão em 

local específico. Será feito o controle e triagem prévia do terceiro não 

Colaborador, inclusive clientes, sendo este encaminhado diretamente à 

devida sala. 

É de competência do Departamento de Compliance, ao longo do dia, 

fiscalizar a presença dos Colaboradores em suas devidas salas, aplicando as 

devidas advertências e sanções, se cabíveis. 

Acaso haja denúncia de infração à regra de segregação física, os 

responsáveis serão investigados e punidos, conforme o caso. 

A Contabilidade da CIANO é desenvolvida por empresa terceirizada, pelo 

que já ocorre a segregação física desta atividade em relação às demais, 

naturalmente. 

 

4.2. Segregação Virtual 

 

A CIANO manterá protegido o armazenamento e acesso a informações 

confidenciais, técnicas, e arquivos, sejam eles físicos ou eletrônicos. O acesso 

deverá ser restrito e controlado e, em caso de contratação de empresas que 

o façam, devem estar em conformidade com as legislações pertinentes. Em 

relação aos Colaboradores, terão eles acesso às informações e arquivos 



 
 

estritamente necessários ao desenvolvimento de suas funções, sem prejuízo 

do dever de confidencialidade. 

Cada departamento conta com sua própria estrutura (física e eletrônica) de 

armazenamento de dados e informações, preferencialmente com controle 

de acesso por usuário.  

Os Colaboradores deverão manter registros sistemáticos de suas atividades, 

de maneira que, uma vez revisados, os processos internos possam ser 

melhorados de tempos em tempos.  

O Departamento de Compliance deverá fiscalizar os registros, podendo assim 

mapear e minimizar eventuais riscos financeiros, operacionais, legais, 

regulatórios e de imagem da CIANO. 

 

 

 

 

  



 
 

5. PRIVACIDADE E CONFIDENCIALIDADE 

 

A CIANO adota políticas e procedimentos que estabelecem requisitos de 

privacidade e são destinados a garantir a segurança e confidencialidade das 

informações, além de proteger a Empresa contra o acesso indevido e o uso 

não autorizado de informações. 

O acesso a informações não públicas é limitado e os Colaboradores da 

CIANO só têm acesso a informações necessárias à execução de suas funções 

e responsabilidades. 

Para que seja feito o correto tratamento das Informações Confidenciais, 

deverá o departamento de Compliance adotar as medidas protetivas e 

reparadoras cabíveis, como  (i) a coleta de Termo de Adesão e 

Confidencialidade dos Colaboradores, através do qual estes se 

comprometam à observância e cumprimento das diretrizes definidas nos 

manuais e políticas internas; (ii) a coleta de Termo de Confidencialidade dos 

prestadores de serviço da Sociedade que tenham acesso a informações 

confidenciais, caso no Contrato firmado não haja cláusula com esta 

finalidade; e (iii) a checagem, por amostragem e sem aviso prévio, das 

mensagens eletrônicas enviadas e recebidas pelos Colaboradores, 

assegurando a utilização adequada desta ferramenta, assim como gravar, 

sempre que julgar necessário, ligações telefônicas realizadas pelos 

Colaboradores. 

 

5.1. Política de Segurança da Informação 

 

A CIANO, sob a coordenação do Departamento de Compliance, realiza o 

controle dos seus sistemas de informação através dos seguintes atos:  (i) 

troca periódica das senhas de emails e da rede wi-fi da CIANO; (ii) senhas 

de wi-fi distintas para Colaboradores e clientes; (iv) fiscalização do arquivo 

de documentos físicos e digitais, promovendo backups neste último caso(iii) 

treinamentos periódicos com os Colaboradores sobre a necessidade de 

confidencialidade e procedimentos de boas práticas para as 

comunicações e arquivamentos de informações. 



 
 

6. POLÍTICAS DE TREINAMENTO 

 

Quando do ingresso de um novo Colaborador, este receberá um pack 

contendo todas as informações relevantes sobre a CIANO, incluindo as 

políticas internas, o Código de Conduta e o Manual de Compliance. Além do 

material entregue, o Departamento de Compliance aplicará para o novo 

Colaborador o devido treinamento sobre as políticas da empresa, a fim de 

garantir que a cultura da transparência e da ética empresarial sejam 

perpetuadas. 

Adicionalmente, o treinamento de reciclagem dos Colaboradores será 

realizado ordinariamente a cada 12 meses, ou extraordinariamente, a critério 

do Departamento de Compliance, em periodicidade inferior, sendo 

obrigatório a todos os Colaboradores e aos prestadores de serviço habituais 

CIANO. 

Sempre que ocorrer revisão dos manuais e políticas internas da CIANO, o que 

se dará sempre tendo em mente as melhores práticas do mercado e as 

exigências de órgãos reguladores e autorreguladores, os Colaboradores da 

Empresa deverão ser devidamente inteirados de seu conteúdo. 

A Área de Compliance poderá, ainda, conforme entender necessário, 

promover treinamentos esporádicos visando manter os Colaboradores 

constantemente atualizados em relação às políticas e procedimentos 

diversos, como de prevenção de lavagem de dinheiro, anti-corrupção, 

dentre outros. Os Colaboradores serão elencados nestes treinamentos de 

acordo com o perfil de suas funções e responsabilidades na Empresa. 

Os Colaboradores serão incentivados a participar de palestras, seminários, 

congressos e grupos de discussão que colaborem para a atualização das 

práticas adotadas pelo mercado financeiro. 

 

  



 
 

7. PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO, PRÁTICAS DISCIPLINARES E 

SANÇÕES 

 

Todo e qualquer relato de transgressões dos princípios éticos da CIANO, ou de 

violações a obrigações inseridas em leis ou políticas internas de Compliance, 

é incentivado como forma principal do controle e aperfeiçoamento das boas 

práticas empresariais.  

Os trabalhos do Departamento de Compliance deverão ser realizados 

pautando-se nos princípios de celeridade, imparcialidade e independência 

de seus membros. 

Tais relatos, doravante chamados denúncias, devem ser voluntários, 

espontâneos, confidenciais e sigilosos. 

 

7.1. Mecanismos de Tratamento das Denúncias 

 

O “Canal de Denúncias CIANO” será gerido pelo Departamento de 

Compliance, também responsável pela recepção e investigação das 

denúncias e pela elaboração de relatórios para subsidiar as decisões. 

Todas as denúncias e procedimentos serão sigilosos, devendo os membros do 

Departamento garantir aos denunciados ciência e conhecimento das razões 

de aplicação de eventuais penalidades.    

Todo e qualquer relato será registrado, catalogado, classificado quanto ao 

risco e às repercussões no ambiente da CIANO e no mercado. 

As denúncias poderão ser feitas via caixa de mensagem contida no sítio web, 

pessoalmente ou por e-mail próprio.  

A recepção de denúncias por meio de voz será realizada por atendimento 

pessoal do denunciante, em horário comercial, de segunda a sexta-feira.  

Os meios de captação de denúncias via web e por e-mail estarão disponíveis 

24 horas, nos 7 dias por semana.     



 
 

A comunicação poderá ser anônima em quaisquer desses meios de 

captação. 

O Departamento de Compliance deverá preservar o sigilo de identidade do 

denunciante e do Colaborador alvo do relato.   

Cada nova denúncia que chegar será disponibilizada para todos os membros 

do Departamento de Compliance e distribuída para um deles, para atuar 

como relator, em sistema de distribuição sequencial. 

 

7.2. Metodologia de investigação e aplicação de sanções disciplinares 

 

Uma vez finalizado o relatório da denúncia, o Departamento de Compliance 

poderá decidir pelo seu arquivamento, quando a denúncia for claramente 

improcedente. Poderá, ainda, emitir recomendação de conformidade ou 

proceder com a punição pertinente (advertência, suspensão, expulsão) ou 

devolução ao relator da denúncia para aprofundamento da investigação. 

Depois de produzidas as provas, o Departamento de Compliance dará vista 

ao denunciado, comunicando-o formalmente para que tome conhecimento 

da denúncia e apresente defesa escrita no prazo de 30 (trinta) dias. 

Após a apresentação da defesa ou decorridos trinta dias da comunicação 

sem que o denunciado tenha se pronunciado, o Departamento de 

Compliance poderá encaminhar a conclusão do procedimento no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, notificando o denunciado.  

As decisões serão sempre colegiadas e ficarão registradas pelo 

Departamento de Compliance. 

Sempre que houver provas concretas de que a conduta descrita na denúncia 

caracteriza a prática de um ilícito penal, o Departamento de Compliance 

deverá comunicar às autoridades competentes, apresentando todas as 

provas produzidas na investigação e cooperando com as investigações na 

medida do permitido legalmente.   



 
 

O Departamento de Compliance poderá aplicar as seguintes sanções: 

recomendação de adequação, advertência, suspensão, desligamento ou 

demissão por justa causa, se aplicável, nos termos da legislação vigente, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades pela Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”) e do direito da CIANO de pleitear indenização pelos eventuais 

prejuízos suportados, por meio dos procedimentos legais cabíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

8. RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES 

 

A CIANO possui procedimentos internos adequados e eficazes para tratar as 

reclamações, sugestões ou qualquer outra expressão de insatisfação de 

clientes, fornecedores ou colaboradores sobre a Empresa e seus serviços, 

podendo incluir também qualquer descontentamento sobre aspectos 

relacionados aos serviços de consultoria. 

 

8.1. Categorias: 

 

Reclamações Internas: são aquelas recebidas pelos canais internos de 

atendimento do grupo, tais como: e-mail, telefone e  Fale Conosco. 

Reclamações Externas: são as reclamações recebidas por canais externos, 

tais como órgãos reguladores, auto-reguladores, Procon e outras entidades 

administrativas de defesa do consumidor.  

 

8.2. Mecanismos de Tratamento das Reclamações: 

 

As reclamações não se confundem, em princípio, com denúncias 

relacionadas a desconformidade com regulamentos, políticas internas e leis. 

De toda sorte, o Departamento de Compliance deverá ser cientificado de 

tais reclamações e acompanhar suas respostas, a fim de interceder com 

investigação, caso lhe pareça necessário. 

Em caso de recebimento de reclamações internas, o Colaborador que tenha 

sido o receptor deverá enviar imediatamente para a área responsável, cujo 

coordenador deverá responder de forma adequada e no prazo legal, além 

de cientificar o Departamento de Compliance. 

As reclamações externas são recebidas diretamente pelo departamento de 

Compliance, que é responsável por enviá-las para as áreas responsáveis, 



 
 

controlar os prazos, e garantir que a resposta adequada seja enviada dentro 

do prazo estabelecido. 

Mensalmente, o departamento de Compliance apura as reclamações e 

sugestões tratadas no mês, a fim de garantir que foram adequadamente 

tratadas e respondidas.  

 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  



 
 

9. DECLARAÇÕES FINAIS            

       

O principal papel do Departamento de Compliance é a manutenção 

da integridade e reputação da CIANO, garantindo o cumprimento de 

todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis à Empresa. 

É incentivado a todos que entrem em contato com esse departamento, 

a fim de tirar dúvidas sobre qualquer regra do Código de Conduta ou 

reportar suspeitas de violações a este. Qualquer denúncia será 

encarada com seriedade e analisada imediatamente. 

A CIANO disponibiliza a todos os públicos interessados os Canais de 

Denúncia, os quais podem ser acessados por e-mail ou website, 

conforme descritos abaixo: 

       

 

compliance@cianoinvestimentos.com 

www.cianoinvestimentos.com/compliance 

      

     

              

   

   


