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II – Introdução 

Nos âmbitos tradicionais institucional e corporativo, Compliance é o conjunto de procedimentos e 
controles para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas 
para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar 
qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer1. 
 
O termo compliance tem origem no verbo em inglês to comply, que significa agir de acordo com uma 
regra, uma instrução interna, um comando ou um pedido. 
 
Tradicionalmente, a área de Compliance em uma instituição é a responsável por garantir o cumprimento 
de todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis, tendo uma vasta gama de funções dentro da empresa 
(monitoramento de atividades, prevenção de conflitos de interesses, etc). A Área de Compliance é 
importante na manutenção da integridade e reputação de uma empresa. 
 
O não cumprimento de leis e regulamentos pode levar a pesadas multas monetárias, sanções legais e 
regulamentares, além da perda de reputação. Com isso o risco de compliance tornou-se uma das 
preocupações mais significativas atualmente para executivos. 
 
Entretanto, a função de Compliance tem mudado além dessa visão tradicional. Segundo McKinsey & 
Company2, o modelo tradicional de compliance foi concebido em uma época diferente e com um 
propósito diferente em mente, em grande parte como um braço de fiscalização para a função legal. 
Áreas de Compliance usualmente promulgavam regulamentos e políticas internas das instituições 
financeiras, em grande parte, a título consultivo com um foco limitado na identificação e gestão de risco 
corrente. No entanto, este modelo tem oferecido uma compreensão limitada das operações de 
negócios e exposições de risco subjacentes, bem como em como traduzir requisitos regulamentares em 
ações gerenciais. Mesmo se um programa de testes de compliance foi estabelecido, ele frequentemente 
emprestou pesadamente a cartilha de risco operacional do final do século 20, enfatizando um “bottom-
up”, processo subjetivo de controle de teste contra um mais objetivo, monitoramento baseado em risco 
residuais materiais. Frequentemente, os gerentes de negócios são deixados à própria sorte para 
descobrir quais controles específicos são necessários para atender às exigências regulamentares, 
geralmente levando a um acúmulo de atividades de controle de trabalho intensivo com eficácia incerta.  
 
Muitas instituições financeiras ainda lutam com as questões fundamentais do ambiente de controle na 
primeira linha de defesa, como a literacia de compliance, responsabilidade, incentivos de desempenho e 
cultura de risco. Finalmente, as atividades de compliance tendem a ser isoladas, sem uma clara ligação 
com os mais amplos quadros de gestão de risco, governança e processos (por exemplo, a gestão de risco 
operacional, e relatórios de risco e análise). Mais frequentemente, o resultado líquido é principalmente 
um aumento dramático nos gastos de compliance e de controle tanto com impacto limitado ou não 
comprovada no perfil de risco residual de uma instituição financeira. 
 

                                                             
1Fonte: wikipedia 

2 “A Best Practice Model for Bank Compliance “ 
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A própria McKinsey & Company aponta que um modelo emergente de melhores práticas para a 
conformidade no setor financeiro precisa contar três princípios fundamentais para enfrentar os desafios 
apontados no parágrafo anterior: 
 

1. A integração com a gestão global de gestão de riscos, assuntos regulamentares, e no processo 
de gerenciamento de problemas 

2. Um papel estendido de compliance e ativa propriedade do framework de risco e controle 
3. Transparência na exposição ao risco residual e eficácia do controle 

 
Esses três princípios fundamentais, aliados aos princípios éticos e de independência entre 
gestão/comercial e risco/compliance, norteiam a estrutura e os controles que EuvCapital adota, sendo 
eles refletidos neste Manual de Compliance. 
 

III – Objetivos do Manual de Compliance 

Sendo o Manual de Compliance parte integrante do Código de Ética e Conduta, além do cumprimento 
dos objetivos deste, este Manual possui os seguintes objetivos adicionais listados em III.II. 
 

III.1. Objetivos do Código de Ética3 

Como prestadores de serviço de gestão e administração de carteiras, a adoção de princípios e preceitos 
são fundamentais para: 

 Definir regras claras do negócio no dia a dia; 

 Traçar formas adequadas de conduta do colaborador, para que ele exerça as suas funções de 
modo correto e em conformidade com os padrões de conduta correta, justa e honesta no 
relacionamento com clientes, fornecedores, concorrentes e sociedade; 

 Orientar, comunicar e difundir os princípios éticos entre os colaboradores, ampliando a 
confiança dos clientes, fornecedores, sociedade e legisladores na integridade e transparência 
das atividades desenvolvidas pela EuvCapital; 

 Evitar fraudes e eliminar conflitos de interesse; 

 Garantir que os colaboradores saibam lidar com determinadas situações e que a convivência no 
ambiente de trabalho seja agradável, adequada e positiva; 

 Garantir a longevidade e a consistência dos resultados e do relacionamento com os clientes e 
fornecedores, tendo em vista que negócios que gerem ganhos de curto prazo por atitudes não 
éticas tendem a corroer a imagem, reputação e bom nome da empresa. 

 

III.2. Objetivos do Manual de Compliance 

 Definir e explicar a estratégica de atuação da área de compliance alinhada à área de risco. 

 Definir metodologia eficaz e eficiente para tornar mais robusto e sustentável ao longo do tempo 
o cumprimento as normas. 

                                                             
3 Repetição dos objetivos elencados neste 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Trabalho
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 Definir as macro-responsabilidades da área de compliance no atendimento as normas e na 
identificação e controles dos riscos inerentes as atividades da EuvCapital. 

 Garantir que todos os colaboradores entendam o papel da área de compliance e a importância 
do atendimento aos processos e procedimentos padronizados. 

 Garantir o cumprimento as normas e autorregulações. 

 Atingir a cultura organizacional preconizada no Código de Ética. 

 Criar valor para a EuvCapital. 
 
 

IV – Princípios Éticos 

 Abrangência: este manual abrange todos os processos, procedimentos e produtos da 
EuvCapital. 

 Melhores Práticas: o processo e a metodologia deste manual devem seguir as melhores práticas 
de mercado. 

 Comprometimento: os colaboradores da EuvCapital, independente de sua função exercida, 
devem estar comprometidos em seguir as políticas, práticas e controles internos necessários ao 
cumprimento desse Manual. 

 Equidade: todos os fundos e carteiras devem seguir a mesma metodologia, processos e 
controles quanto ao gerenciamento de riscos, assegurando tratamento equitativo aos cotistas 
independente do fundo ou carteira que eles possuam com a EuvCapital. 

 Compliance: este manual deve estar em conformidade com as normas da CVM, Anbima, bem 
como as regulamentações dos clientes que sejam pertinentes ao mercado de capitais e ao bom 
funcionamento deste. 

 Frequência: o atendimento as normas a gestão de risco deve fazer parte de todas as atividades 
do dia a dia da EuvCapital. 

 Transparência: tanto este manual quanto visitas para conhecer os procedimentos da EuvCapital 
estão disponíveis a todos os clientes. 

 Formalismo: os procedimentos de Compliance devem ser seguidos, documentados e passíveis 
de serem auditáveis. 

 

V – Princípios Fundamentais 

V.1. Gestão global de riscos, assuntos regulatórios e no processo de 

gerenciamento de problemas 

Os riscos de compliance são movidos pelos mesmos fatores subjacentes que impulsionam outros riscos 
de instituições financeiras, mas suas participações são maiores no caso de resultados adversos (por 
exemplo, ações regulatórias que podem resultar em restrição das atividades de negócios e grandes 
multas). Portanto, uma estrutura de compliance precisa ser totalmente integrada com visão de risco. 
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Para atender a essa melhor prática, a EuvCapital adota a postura onde o Diretor responsável por risco 
também é o responsável por compliance e controles internos. Os benefícios alcançados com essa 
estrutura são: 
 

 Garante que a EuvCapital tenha uma visão global de seus riscos e de todas as questões 
sistêmicas e que não há risco material deixado sem vigilância. 

 Diminui a carga sobre o negócio (por exemplo, não há duplicação de avaliação de risco e de 
atividades de remediação), bem como nas funções de controle (por exemplo, não há relatórios, 
treinamento e comunicação separados, duplicados ou conflitantes). 

 Facilita a alocação de recursos e gestão de riscos da EuvCapital nos controles e remediações de 
risco. 

 
Desta forma, a EuvCapital adota as seguintes ações práticas para efetivar a integração do cumprimento 
da governança global de gestão de riscos com os assuntos regulamentares: 
 

 Inventário único e integrado de riscos operacionais e de compliance. 

 Taxonomias padronizadas de risco, processo, produto e controle. 

 Coordenação centralizada da avaliação dos riscos, das correções das não-conformidades, da 
metodologia de controle e documentação, e de atendimento a prazos, assegurando a 
consistência da supervisão e das atividades de teste. 

 Papéis e responsabilidades claras em todas as políticas para garantir que não haja lacunas ou 
sobreposições, particularmente em "zonas cinzentas", onde disciplinas convergem. 

 Treinamento e comunicação interna centralizado. 

 Processos claros de governança (e.g., escalonamento) e estruturas (e.g., comitês de risco) com 
mandatos que abrangem funções de risco e de apoio, assegurando a responsabilização, a 
propriedade e o envolvimento dos colaboradores, mesmo se as questões atravessam múltiplas 
funções. 

 Alinhamento e envolvimento constante da Diretoria para determinar planos de ação, prazos e 
priorização de temas e assuntos que requeiram atenção. 

 Estabelecimento de uma ligação formal e de coordenação de processos com normas e 
autorregulações vigentes e com as melhores práticas. 

 

V.2. Papel estendido de compliance 

Nesse contexto, as responsabilidades de área de Compliance são: 

 Desenvolver controles internos efetivos e consistentes com a natureza, complexidade e risco 
das operações realizadas. 

 Assegurar que todos os profissionais que desempenhem funções ligadas à administração de 
carteiras de valores mobiliários atuem com imparcialidade e conheçam o código de ética e as 
normas aplicáveis, bem como as políticas previstas por esta Instrução e as disposições relativas a 
controles internos. 

 Identificar, administrar e eliminar eventuais conflitos de interesses que possam afetar a 
imparcialidade das pessoas que desempenhem funções ligadas à administração de carteiras de 
valores mobiliários. 
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 Assegurar o controle de informações confidenciais a que tenham acesso seus administradores, 
empregados e colaboradores. 

 Assegurar a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em 
especial para os mantidos em meio eletrônico. 

 Implantar e manter programa de treinamento de administradores, empregados e colaboradores 
que (i) tenham acesso a informações confidenciais, (ii) participem de processo de decisão de 
investimento e/ou (iii) participem de processo de distribuição de cotas de fundos de 
investimento. 

 Gerar perspectivas práticas sobre a aplicabilidade das leis, regras e regulamentos nos negócios e 
processos e como eles se traduzem em requisitos operacionais. 

 Criar padrões para a materialidade do risco (e.g., definição de risco material e níveis de 
tolerância). 

 Desenvolver e gerenciar processo robusto de identificação e avaliação de riscos. 

 Desenvolver e fazer cumprir padrões para um processo eficiente de mediação de risco para 
garantir o endereçamento das causas dos problemas de conformidade ao invés de apenas 
"tratar os sintomas". 

 Estabelecer padrões para os programas de treinamentos e de incentivos adaptados às 
realidades de cada tipo de trabalho e situação da EuvCapital. 

 Garantir que os gestores de carteiras e os distribuidores dos fundos da EuvCapital apliquem 
efetivamente processos e ferramentas que foram desenvolvidas pela área de Compliance. 

 Aprovar clientes, transações e produtos com base em regras baseadas nos riscos predefinidos. 

 Realizar avaliação regular da aplicação das políticas e normas da EuvCapital. 

 Compreender a cultura de risco da EuvCapital e os seus pontos fortes, bem como potenciais 
deficiências. 

 

V.3. Transparência na exposição ao risco residual e eficácia do controle 

A abordagem da EuvCapital focada em exposições a riscos residuais e pontos críticos de interrupção de 
processos assegura que nenhum risco material é deixado sem vigilância e fornece a base para atividades 
de supervisão e de remediação verdadeiramente eficientes. Ele aborda esses desafios: 
 

 Vinculando diretamente requisitos regulatórios com os processos e controles, 

 Derivando os riscos materiais para a linha de frente de uma forma sistemática e 
verdadeiramente baseada no risco, e 

 Definindo indicadores chave de riscos (KRI) objetivos (e sempre que possível quantitativos) nas 
áreas onde o processo pode “quebrar" e pode criar exposição a um risco particular. 

 
Esta abordagem começa por definir quais os riscos se aplicam a um determinado processo de negócio e 
por identificar onde exatamente no processo eles ocorrem (conhecida como "análise de ponto de 
interrupção"). 
 
Pelos pontos de interrupção de processos identificados, a área de Compliance define os KRIs que 
medem diretamente a exposição ao risco residual. 
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Esta abordagem leva a muito menos itens para testar e insights muito mais robustos para as principais 
questões. Além disso, fornece a base essencial para orientar e acelerar o processo de remediação e 
alocação de recursos. 
 

VI – Compliance as Normas de Administração de Carteiras e de Fundos 

de Investimentos 

A planilha anexa cotem todos os processos, o mapeamento de quais riscos (incluindo os requisitos 
regulatórios) se aplicam ao processo e definições dos KPIs de cada processo. 
 
Todos os processos devem ser avaliados, pelo menos, a luz das seguintes normas: 

 Instrução Normativa CVM 558 

 Instrução Normativa CVM 555 

 Código de Autorregulação de Fundos 
 

VII – Treinamento 

Todos os Colaboradores devem receber treinamento e reciclagem sobre as normas e procedimentos 
deste manual, com o objetivo de revisar os conceitos contidos nas regras de conduta e incentivar a 
adoção de posturas éticas e em conformidade com os padrões estabelecidos.  
 
O programa periódico de reciclagem tem a sua participação obrigatória por todos os colaboradores, com 
o objetivo de fazer com que os mesmos estejam sempre atualizados em relação as normas e como elas 
impactam os processos. 
 
Ao final do treinamento e da reciclagem, os colaboradores receberão um certificado, o qual deve ser 
arquivado pela area de Compliance . 
 
A responsabilidade pelo treinamento e a averiguação de sua execução é de responsabilidade do diretor 
de Compliance, cabendo ao Comitê de Ética conferir no máximo anualmente o cumprimento deste item 
e das demais políticas adotadas pela EuvCapital. 
 

VIII – Monitoramento Contínuo 

Cabe a todos os Colaboradores da EuvCapital observarem e monitorarem o cumprimento a este 
Manual. O Diretor de Compliance é responsável por observar o cumprimento deste Manual na 
condução diária dos trabalhos. 
 
A área de Compliance, em seu processo anual de auditoria, verificará a observância de todas as regras 
estabelecidas no Código de Ética e neste documento. Tal procedimento será gerenciado e analisado pelo 
Diretor de Compliance. 
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IX – Prevenção e Repressão a Práticas Contrárias às Regras 

 
A EuvCapital adota postura preventiva e repressiva em relação à prática de atividades ilícitas e 
suspeitas, utilizando para tanto procedimentos e processos, documentados e auditáveis, próprios para 
monitoramento das operações e supervisão das atividades de seus Colaboradores de forma constante.  
 
Caso seja identificado o envolvimento ou participação dos Colaboradores da EuvCapital em atividades 
ilícitas ou suspeitas, os mesmos serão rigorosamente punidos nos termos estabelecidos no Código de 
Ética. 
 
A obrigação pelo cumprimento das regras estabelecidas neste instrumento é de todos os Colaboradores. 
Assim, todos devem auxiliar no cumprimento e na prevenção das normas aqui contidas.  
 
Sempre que aplicável, o Diretor de Compliance providenciará a comunicação aos órgãos reguladores das 
infrações ocorridas. 
 


