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1. INTRODUÇÃO 

 

Em função da Resolução BACEN nº 2.554/1998, que determina que as instituições 

autorizadas pela autarquia implantem e implementem sistemas de Controles Internos 

voltados para as atividades por elas desenvolvidas, das Instruções CVM 505/2011 e 

558/2015, que determinam que os Controles Internos devem ser efetivos e consistentes 

com a natureza, complexidade e riscos das operações realizadas, a BRL TRUST DTVM 

S.A. (“BRL TRUST”) desenvolveu seu Manual de Controles Internos. 

 

Toma-se, por definição, que a área responsável por aplicar as Políticas de Controles 

Internos da BRL TRUST, a Diretoria de Compliance, atua de forma cooperativa, mas 

independente, das demais áreas da instituição, reportando-se apenas ao Conselho de 

Administração. 

 

 

2. OBJETIVO 

 

Este Manual tem por objetivo estabelecer regras, procedimentos e descrição dos controles 

a serem observados como parâmetros para o funcionamento dos sistemas de Controles 

Internos e Compliance da BRL TRUST, e que são adotados visando a contínua busca 

pelos mais altos padrões éticos, de transparência e de eficiência em seu sistema de 

controles.  

 

As orientações contidas neste Manual devem ser seguidas por todos os colaboradores da 

BRL TRUST, independentemente do nível hierárquico. 

 

Seu conteúdo visa garantir o permanente atendimento às normas, políticas e 

regulamentações vigentes, bem como disseminar a cultura de controles para garantir o 

cumprimento das normas estabelecidas pelos órgãos reguladores e autorreguladores, e 

não tem como objetivo o tratamento exaustivo de toda a regulação aplicável às suas 

atividades.  

 

Em relação a este Manual, qualquer solicitação que envolva orientação ou esclarecimento 

da Diretoria de Compliance deve ser enviada para o e-mail: compliance@brltrust.com.br. 
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3. MISSÃO E VALORES 

 

 Missão: a BRL TRUST tem como missão atender as demandas de seus 

clientes de forma segura, transparente e eficiente, por meio de equipe 

qualificada e experiente, tendo como principais diferenciais os processos e 

controles exclusivos, desenvolvidos internamente, a partir do conhecimento 

adquirido ao longo de sua atuação no setor. 

 

 Valor: prezamos pela ética em todas as situações, respeitando sempre o 

ordenamento jurídico nacional e os interesses dos clientes acima dos 

pessoais. Temos a determinação e disciplina como duas valiosas 

características da nossa equipe, o conhecimento técnico como o instrumento 

habilmente aplicado para a obtenção dos melhores resultados, e o 

relacionamento interno e externo como um sólido elo baseado na 

transparência, confiança e seriedade. 

 

 

 

4. ABRANGÊNCIA 

 

De modo a assegurar que todos os colaboradores, independentemente de nível 

hierárquico, obtenham conhecimento sobre as políticas, os manuais e os procedimentos 

adotados pela BRL TRUST, no ato da contratação é disponibilizada a todos uma cópia do 

Código de Conduta e Ética Profissional, sendo solicitada, ainda sua adesão e 

concordância formal.  

 

Concomitantemente, o colaborador é instruído a ler as políticas e os manuais disponíveis 

no website da instituição. 

 
Este Manual agrupa, também, as informações necessárias das atribuições e 

responsabilidades da função de Compliance, que são propor, acompanhar e controlar o 

cumprimento das políticas corporativas, estrutura organizacional, produtos, serviços e 

processos. 
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5. PRÍNCIPIOS GERAIS 

 

Ressalta-se que versões atualizadas das políticas e manuais permanecem à disposição de 

todos os colaboradores, independentemente de sua posição hierárquica, na intranet da 

companhia. 

 

A Diretoria de Compliance é responsável por elaborar e implementar políticas voltadas ao 

atendimento dos padrões regulatórios e, posteriormente, no monitoramento desse 

cumprimento. 

 

O cumprimento real desses padrões é responsabilidade de todos os colaboradores, 

independente do nível hierárquico, no desenvolvimento de suas atividades diárias. 

 

Em cumprimento à ICVM 505/2011, e posteriores alterações, é elaborado relatório anual, 

com prazo de entrega até o último dia útil do mês de abril de cada ano, referente ao ano 

civil imediatamente anterior, contendo a avaliação dos procedimentos e controles internos 

da instituição. 

 

 

6. DIRETRIZES 

 

Esse regramento considera as seguintes diretrizes: 

 

 Assegurar o cumprimento das normas, regulamentos e aderência às políticas, os 

manuais e os procedimentos internos. 

 

 Disseminar a cultura sobre a importância dos controles internos a todos os 

colaboradores. 

 

 Alinhar a estrutura dos controles internos aos riscos e objetivos do negócio. 

 

 Assegurar que o sistema de controles internos seja periodicamente revisado e 

atualizado de forma a garantir sua efetividade. 
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 Garantir a existência de atribuição de responsabilidades e delegação da 

autoridade observada à estrutura hierárquica da BRL TRUST. 

 

 Periodicamente convocar e realizar comitês focados em questões relacionadas a 

controles internos, compliance e gestão de riscos operacionais. 

 

Uma das funções deste documento é apresentar as informações necessárias à 

implantação das funções de Compliance, estabelecendo suas políticas, indicadores de 

gestão de Controles Internos e os procedimentos/processos da área. 

 

O objetivo é que sejam desenvolvidos indicadores para monitorar, de forma pró-ativa e 

periódica, as funções e áreas da organização, visando a detecção de problemas em 

potencial. 

 

Os indicadores serão os medidores de desempenho da organização e das áreas. 

Indicadores de gestão constituem-se num processo para obter e apresentar, de forma 

sistemática, informações relacionadas a: 

 

 Tendências gerais dos negócios 

 Avaliação de riscos 

 Principais indicadores de eficácia dos controles 

 

Compete a cada uma das respectivas áreas internas desenvolver processos para 

identificar, medir, monitorar e controlar riscos incorridos; implantar políticas adequadas de 

Controles Internos; e estabelecer uma cultura na organização que enfatize e demonstre, a 

todos os níveis hierárquicos, a importância desses controles. 

 

Os Controles Internos necessitam de permanente revisão para abranger situações não 

previstas inicialmente, e os riscos devem ser avaliados segundo sua natureza. 

 

O monitoramento dos riscos será o instrumento de aferição da qualidade dos processos e 

das atividades exercidas, permitindo a elaboração e implantação de um plano de melhoria 

contínua. 
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Os principais benefícios esperados com os indicadores são: 

 

 Melhoria do desempenho organizacional 

 Maior objetividade na comunicação interdepartamental 

 Minimização de riscos de ordem legal 

 Preservação da boa imagem institucional 

 Manutenção da qualidade de produtos e serviços 

A implantação de Controles Internos na organização deve atender a dois objetivos 

simultâneos:  

 

 Conhecimento dos riscos a que se sujeita como empresa e como negócio; 

 Redução dos custos para evitar incorrer em tais riscos. 

 

 

Em termos conceituais, gerenciar riscos significa possuir elementos para analisar um 

determinado conjunto de questões: 

 

 Identificar a área ou fator de risco mais relevante sobre a instituição; 

 Determinar uma apreciação qualitativa ou quantitativa sobre o fator de risco 

identificado; 

 Avaliar quais são os responsáveis pelo processo decisório aplicável sobre o fator 

de risco em análise; 

 Definir os mecanismos que serão utilizados para tratar as regras, planos, pontos 

de controle: Manual, Políticas Corporativas, Procedimentos. 

 

  

Ao avaliar-se um evento de risco, e ele ser classificado como “Risco Operacional”, a 

seguinte análise conceitual deve ser aplicada: 
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 Em relação à probabilidade de ocorrência, ele pode ser classificado como: 

 

baixa probabilidade  

média probabilidade  

alta probabilidade  

 

 

 Em relação à severidade de impactos, ele pode ser classificado como: 

 

baixa severidade 

média severidade 

alta severidade 

 

 

Baseado na combinação de probabilidade de ocorrência e severidade de impactos, a 

Diretoria de Compliance deve coordenar a aplicação de testes de conformidade, como 

indicado abaixo: 

 

probabilidade severidade prioridade (*) 

baixa alta A 

média média A 

média alta A 

alta média A 

alta alta A 

baixa média B 

alta baixa B 

baixa baixa C 

média baixa C 
 
 

(*) legenda:  
 

“A”: verificação diária, por amostragem 
“B”: verificação mensal, por amostragem 
“C”: verificação trimestral, por amostrgem 
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7. COMPLIANCE 

 

7.1 FINALIDADE 

 

Ao analisar-se os aspectos de gestão de riscos e controles internos é introduzido o 

conceito de “3 Linhas de Defesa”. 

 

Por este conceito uma organização pode ser dividida da seguinte forma, em termos de 

estrutura de controles internos: 

 

 1ª Linha de Defesa: Gestão Operacional 

 2ª Linha de Defesa: Compliance 

 3ª Linha de Defesa: Auditoria Interna 

 

Desta forma, a finalidade de uma estrutura de Compliance está relacionada a identificar e 

controlar a medição correta dos riscos e do desempenho de uma organização, de acordo 

com parâmetros, métodos e padrões estabelecidos internamente e pelas autoridades 

reguladoras. 

 

As funções e atribuições de Compliance devem ser distintas daquelas que são executadas 

pela Auditoria Interna: 

 

 Cabe à Diretoria de Compliance testar a adesão aos controles, bem como a leis, 

normas e regulamentos aplicáveis. É uma atividade característica de 

monitoramento e de estimulação para a participação de todos. 

 

 Cabe à função de Auditoria Interna testar essa adesão através da verificação do 

cumprimento de normas/regulamentos externos e políticas/procedimentos 

internos; verificando tudo o que foi realizado desde a última auditoria e como foi 

realizado. 

 

A Auditoria Interna aponta riscos decorrentes de falhas, enquanto a Diretoria de 

Compliance zela para que as falhas não ocorram. Dessa forma o Compliance é pró-ativo.  

 

A Auditoria Interna enfatiza a obrigatoriedade. A Diretoria de Compliance, a importância. 
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7.2 ATRIBUIÇÕES 

 

 Orientar a implantação de estruturas de Controles Internos que contemplem 

registros bem documentados, e que identifiquem claramente as responsabilidades 

e autorizações; 

 

 Analisar os controles previstos nos manuais e procedimentos, propondo a criação 

de novos controles e melhorias naqueles considerados deficientes, monitorando 

as correções das eventuais deficiências; 

 

 Acompanhar o desenvolvimento das atividades voltadas para o estabelecimento 

de novos normativos, atuando para que os mesmos definam claramente as 

responsabilidades de cada área, bem como estabeleçam os pontos de controle 

dos riscos; 

 

 Intermediar o relacionamento entre as áreas, resultante de pontos divergentes 

para o estabelecimento de conformidade; 

 

 Promover, junto às áreas competentes, meios que assegurem aos empregados, 

segundo o correspondente nível de atuação, o acesso a informações confiáveis, 

tempestivas, compreensíveis e aquelas consideradas relevantes para a realização 

de suas tarefas; 

 

 Determinar a adequada segregação de funções e áreas, com a devida separação 

de responsabilidades, orientando o controle das atividades, para evitar o conflito 

de interesses e para evidenciar pontos de controle; 

 

 Monitorar, permanentemente, o cumprimento das políticas, regras, normas, 

procedimentos e legislação que regulam os negócios, auxiliando na 

implementação dos mesmos, efetuando os melhores esforços para a preservação 

da imagem da instituição perante o mercado, de modo geral; 

 

 Garantir a existência e divulgação das informações para a gestão dos riscos 

relacionados aos negócios da organização; 
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 Assegurar a existência de procedimentos, bem como o adequado nível de atenção 

gerencial a controles (promover a cultura de Controles Internos); 

 

 Atuar como interface junto ao BACEN, CVM, ANBIMA, auditorias externas, entre 

outras; 

 

 Reportar à Diretoria, quanto às medidas adotadas ou impasses para a 

implementação de alterações. 
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8. RESPONSABILIDADES 

 

8.1 DIRETORIA 

 

 Definição e implementação de uma estrutura de Controles Internos; 

 

 Avaliação dos relatórios encaminhados pela Diretoria de Compliance, nos 

quais são identificadas todas as ocorrências monitoradas, bem como 

aprovar as alterações sugeridas nas estruturas de Controles Internos. 

 

 

8.2 DIRETORIA DE COMPLIANCE 

 

 Desenvolver e administrar o Programa de Controles Internos; 

 

 Difundir o Programa de Controles Internos; 

 

 Prover treinamento apropriado aos colaboradores; 

 

 Implementar e fiscalizar o cumprimento do Programa de Controles Internos; 

 

 Monitorar o enquadramento da instituição a todas as políticas corporativas 

e normas vigentes; 

 

 Elaborar relatórios periódicos sobre o Programa de Controles Internos; 

 

 Possuir autonomia para: 

 
o Agir em todas as áreas da organização; 

 

o Ter acesso a todas as áreas e informações das operações; 
 

o Realizar ações corretivas para descobrir deficiências. 
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8.3 COLABORADORES    

 

 Devem aderir e tomar conhecimento de todos os Controles Internos que 

regem suas respectivas atividades, sendo vedado alegar, em determinadas 

situações, o desconhecimento de qualquer deles. 

 

Em caso de dúvida ou sugestão os colaboradores devem buscar esclarecimentos junto à 

Diretoria de Compliance.   

 

Todos os colaboradores têm a responsabilidade de informar à Diretoria de Compliance 

quaisquer suspeitas de casos de atividades ilegais, condutas de má-fé, violações às 

normas, políticas e procedimentos internos, sendo resguardado o sigilo da fonte. 

 

 

 

9. CONTROLES INTERNOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Os conceitos de Controles Internos e Governança Corporativa estão fundamentados na 

segregação de funções/atividades/responsabilidades, de forma a atender as estruturas do 

negócio e de suporte, permitindo a estruturação de fluxos, ou seja, representa o 

encadeamento lógico dos processos, desde aqueles de caráter mais macros até os fluxos 

mais detalhados. 

 

Os processos do negócio são aqueles que estão alinhados com as necessidades dos 

clientes, e cujos resultados podem afetar a imagem da instituição e a fidelização/satisfação 

dos clientes. Do outro lado estão os processos de suporte, que são aqueles que dão 

embasamento aos processos do negócio.   

 

A estrutura de Controles Internos e Governança Corporativa deve possuir robustez 

suficiente de forma que possa indicar que os processos do negócio e de suporte possuam 

segurança suficiente para serem executados, de forma a entregar os melhores produtos e 

serviços aos clientes, prover mecanismos adequados de gerenciamento e controle para os 

níveis de gestão definidos, informar as pessoas envolvidas sobre a expectativa da sua 

contribuição para a cadeia de relacionamentos, e assegurar aderência aos comandos 

regulatórios. 
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A apuração dos Controles Internos envolvidos a seguinte descrição: 

 

CATEGORIAS OBJETIVOS INSTRUMENTOS 

 Negócios  Manter a dimensão do negócio  Planejamento Estratégico 

 Plano de Negócios 

 Econômico  Atingimento de metas 

 Retorno econômico-financeiro 

 Programa de metas 

 Processo orçamentário 

 Gestão de Riscos 

 Cash-flow 

 Políticas de investimentos 

 Produtos  Qualificação dos produtos 

 Minimização de riscos 

 Qualificação do processamento 
e controle 

 Assessoria Jurídica 

 Avaliação de Suitability 

 Imagem  Adequada percepção da 
instituição pelo mercado 

 Reconhecimento social da 
instituição 

 Políticas de Ética e Conduta 

 Aderências a todas as normas 
regulatórias e autorregulatórias 
aplicáveis 

 Informações  Integridade física e lógica dos 
dados 

 Confidencialidade 

 Continuidade 

 Plano de Contingência 

- Back-up 

- Equipamento(s) espelho 

 Controles de acesso 

 Controle de programas e versões 

 Segurança da Informação 

 Patrimonial  Continuidade das operações 

 Integridade física de clientes e 
empregados 

 Contingência externa 

 Manutenção de equipamentos 

 Estrutura  Conhecimento de atribuições e 
responsabilidades 

 Segregação 

 Especialização 

 Organograma 

 Manual da Organização 

 Processos  Segregação de funções 

 Aderência a padrões 

 Plano de Continuidade 

 Procedimentos documentados 

 Descrição dos fundos/produtos 

 Planos de Auditoria 

- Processos 

- Sistemas 

 Recursos Humanos  Conhecimento do negócio da 
empresa 

 Motivação 

 Políticas corporativas 

 Plano de treinamento 
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A Diretoria de Compliance deve atuar de acordo com a filosofia de avaliar os riscos 

operacionais, os instrumentos de controle e minimização dos riscos identificados e 

desenvolver ações para monitorar as situações ocorridas. 

 

 

Fluxo - Controles Internos 

 

 
 

 

Conceito introduzido pela Resolução n° 2.554/1998, emitida pelo Conselho Monetário 

Nacional, e que envolve, basicamente, a definição das responsabilidades atribuídas aos 

diversos níveis da organização, a segregação de atividades para evitar o conflito de 

interesses e a identificação de fatores de riscos internos e externos. 

 

 

Função Compliance 

 

Estar em Compliance é estar em conformidade com leis e regulamentos internos e 

externos sendo, acima de tudo uma obrigação individual de cada colaborador, 

independente de nível hierárquico, da BRL TRUST. 

 

Risco de Compliance é o risco de sanções legais, regulatórias ou internas, de perda 

financeira ou de reputação que a instituição pode sofrer como resultado da falha no 

cumprimento da aplicação de leis, regulamentos e, quando da existência e da 

aplicabilidade, do Código de Ética e Conduta Profissional.  

 

 

Deficiência e Não Conformidade – conceituação 

 

Deficiência: ausência no atendimento de um requisito, ou imperfeição, ou carência, 

inclusive quanto à segurança do sistema, dos serviços e dos resultados esperados. 

 

Não Conformidade: não atendimento de um requisito especificado no sistema normativo, e 

abrange o afastamento ou ausência de uma ou mais características de controle. 
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Estruturação 

 

Os esforços para a implantação de um Programa de Controles Internos requerem da 

instituição um compromisso efetivo, e devem constituir uma parte rotineira das operações 

da instituição. O Programa deve contar, no mínimo, com os seguintes controles: 

 

 Políticas Corporativas 

 

o Programas de Controles Internos devem ser documentos 

dinâmicos que são revisados e atualizados, conforme as mudanças 

de ambiente de Compliance. Devem ser estabelecidas políticas 

com metas, objetivos e processos apropriados. O grau de detalhe 

ou especificação de processos deve variar conforme a 

complexidade do assunto ou transações. 

 

 

 Procedimentos 

 

o Os processos que ocorrem na organização envolvem 

procedimentos que devem observar as políticas pertinentes a cada 

área. 

 

o Os procedimentos deverão demonstrar o passo a passo de como 

determinado processo é executado. Essa demonstração deverá ser 

efetuada em forma de texto. 

 

o Um procedimento pode se referir a um produto ou a um  

assunto/processo. 

 

o Todas as ações e atividades executadas para que um processo 

seja cumprido são descritas, inclusive quanto às interfaces entre 

áreas ou agentes externos e a geração de registros físicos 

(documentos) ou eletrônicos, em ordem cronológica. 

 

o A documentação de processos evidencia a participação de cada 

área no mesmo e, portanto, deverá ser acessível a toda a 
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organização. Alguns processos, por terem natureza confidencial, 

terão suas guias disponibilizadas apenas para as áreas envolvidas. 

 

o Os procedimentos, por conterem informações detalhadas, podem 

ser classificados, em função de sua natureza, como de acesso 

restrito apenas à respectiva área operacional, à Diretoria de 

Compliance e a membros da diretoria. 

 

o A Diretoria de Compliance deverá elencar os processos para os 

quais deverão ser confeccionados os procedimentos de trabalho, e 

acompanhar sua elaboração, definindo os pontos de controle. 

 

 

 Monitoramento de Processos 

 

o Executar uma ação pró-ativa para identificar problemas de forma 

ágil e tempestiva.  

 

o Revisões periódicas dos processos relativos a áreas e 

departamentos. 

 

o Revisões periódicas de documentos comprobatórios de solicitações 

diversas dos clientes. 

 

o Revisão periódica do material disponibilizado externamente como 

publicidade, propaganda, anúncios e patrocínios. 

 

o Revisões periódicas do sistema de comunicação de Controles 

Internos que provê atualizações apropriadas e revisões da 

legislação e regulação aplicável ao setor. 

 

o Manutenção do diálogo aberto, não punitivo com as áreas, sobre 

os desafios de implantar-se uma estrutura de Controles Internos. 

 

o Avaliação periódica quanto ao grau de conhecimento dos 

colaboradores em relação às políticas internas da instituição. 
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o Atualização dos documentos corporativos. 

 

o Fortalecimento da cultura de Controles Internos e Governança 

Corporativa. 

 

 

O sistema de monitoramento deve ser incorporado às atividades normais de cada uma das 

áreas da organização, de forma que isto seja aceito prontamente e usado em uma base 

contínua. O sistema de monitoramento efetivo deve prospectar problemas 

processuais/produtos/pessoas. Quanto antes estas avaliações forem realizadas, e uma 

ação para correção for tomada, menor será o risco a que a organização estará se 

expondo. 

 

 

  Revisões Periódicas do Processo de Compliance 

 

Além de revisar a conformidade das exigências das Políticas Corporativas deve haver, 

também, revisões periódicas dos processos de Compliance. Esta revisão é crítica, e 

especialmente deveria acontecer depois de alterações nas políticas vigentes, ou quando 

são definidos novos processos.  

 

 

 Programa da Auditoria 

 

O programa de auditoria interna complementa o processo de Compliance com uma ótica 

diversa. A ação de auditoria interna difere da ação de monitoramento. O programa de 

auditoria interna pode ser menos frequente, mais formal, e mais abrangente que o 

monitoramento. Os monitoramentos devem ser feitos diariamente, e normalmente não 

incluem a preparação de um relatório contendo pareceres. Monitorar é uma função de 

responsabilidade de quem atua diretamente nos processos.  

 

A auditoria interna pode ocorrer com uma frequência pré-estabelecida, ou pode ser 

contínua. A função de auditoria interna poderá ser executada com recursos da própria 

instituição, ou por firma externa contratada. Os resultados apurados pelos auditores 

comporão parecer a ser enviado à diretoria da instituição. 
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O relatório de auditoria de processos deverá ser preparado para cada revisão e conter 

 

- Âmbito da auditoria 

 

- Deficiências identificadas 

 

- Ações corretivas a serem empreendidas 

 

 

 

Avaliação Periódica  

 

O Comitê de Compliance e Riscos Operacionais da BRL TRUST é o fórum onde serão 

apresentados os resultados periódicos, relativos aos processos de Controles Internos da 

instituição. Suas atas permanecerão em arquivo, e à disposição dos órgãos reguladores. 

  

Será adotado um processo sistemático de avaliação, devidamente formalizado, do 

desempenho e adequação dos Controles Internos da organização, tendo em vista sua 

estratégia, políticas, objetivos, leis e regulamentos aplicáveis. 

Dentro deste processo, os seguintes pontos de avaliação serão submetidos: 

 

AVALIAÇÃO ITENS 

 

 

Desempenho do Sistema de 
Controles Internos 

 Verificação do desempenho, por meio dos seguintes 
elementos: 

- Relatório do auditor interno, quando aplicável. 

- Relatórios elaborados pela Diretoria de Compliance. 

- Desempenho dos controles praticados. 

 

Cultura de Controle e 
Processos de Comunicação 

 

 Exame do grau de comprometimento e cultura de 
controle existente. 

 Eficácia das informações e comunicações, bem como do 
processo de reporte. 

 Identificação de possibilidades de melhoria. 

 Necessidades de treinamento. 

Prevenção e Correção de 
Problemas 

 

 Análise de medidas de caráter preventivo, inclusive no 
que diz respeito ao combate e prevenção à lavagem de 
dinheiro e à corrupção. 

 Exame das ocorrências, exceções e medidas corretivas. 
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Monitoramento dos Processos 

 

O monitoramento compreenderá a realização de atividades destinadas ao 

acompanhamento de operações e/ou de processos, comparando o ocorrido com o 

previsto, para que se assegure a conformidade com as regras estabelecidas. 

 

Todo colaborador com responsabilidades vinculadas aos Controles Internos monitorará, 

dará soluções imediatas e registrará ocorrências que envolvam deficiências ou não 

conformidades nos processos. 

 

Deverão ser consideradas ocorrências, para fins de registro, as falhas no atendimento de 

um requisito, ou imperfeição, ou carência, inclusive quanto à segurança do sistema, dos 

serviços e dos resultados esperados, nos seguintes casos: 

 

 Não atendimento às especificações citadas nos documentos vigentes, a 

menos que as hipóteses de correções já estejam definidas nos próprios 

documentos; 

 

 Regularização imediata de uma ação não prevista nos documentos 

vigentes. Este registro ficará valendo como orientação para a execução das 

tarefas, até que o assunto seja definitivamente incorporado ao manual. 

 

 

Tratamento das Ocorrências 

 

As ocorrências e as soluções adotadas por um colaborador deverão ser avaliadas pelo 

gerente da respectiva área, para definição da necessidade de tratar a respectiva causa. 

Caso haja reincidência do problema, o gestor da área deverá elaborar um relatório 

relacionando as ocorrências, contendo datas, reflexos e providências, encaminhando-o 

para a Diretoria de Compliance. 
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Ações Corretivas 

 

Identificadas “Não Conformidades” e decidida pela investigação das causas e tratamento 

de soluções alternativas, a Diretoria de Compliance deverá avaliar nas incidências: 

 

 Unidade de origem 
 

 Descrição da falha/deficiência 
 

 Origem da ocorrência 
 

 Data da ocorrência 
 

 Nome do Procedimento de Trabalho relacionado 
 

 Solução que foi adotada de imediato 
 

 Nome do colaborador que registrou a ocorrência 
 

 Parecer do gestor da área 

 

 

Tratamento de Problemas 

 

Deverão ser adotadas providências quando: 

 

No monitoramento Quando detectadas deficiências na execução dos processos 
operacionais e julgadas pelo gestor da área como geradora 
de impacto e repetições. 

Em verificação Quando em atividades de verificação e conferência, 
posteriores à execução do processo, forem constatadas 
relevâncias. 

Nas reclamações de 
clientes 

Quando forem recebidas reclamações de clientes, 
consideradas procedentes. 

Nos relatórios de 
Auditoria Interna 

Quando detectadas “Não Conformidades” por parte do 
auditor. 

Nas avaliações 
periódicas  

Quando a análise do desempenho revelar fragilidade ou 
situação de potencial prejuízo, em decorrência de práticas 
adotadas pela instituição. 

Deverá ser efetuado um controle de todos os relatórios de 
ocorrências emitidos na BRL TRUST, para fins de análise 
periódica de desempenho. 
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Programa de Treinamento e Divulgação 

 
É de responsabilidade da Diretoria de Compliance acompanhar e organizar o plano de 

treinamento anual relacionado a Controles Internos. 

 

Os colaboradores da BRL TRUST deverão participar de todos os treinamentos 

disponibilizados, com o intuito de reciclar seus conhecimentos, ou mesmo conhecer novos 

procedimentos, normativos ou atividades. 

 

Os programas de treinamento aos colaboradores, no caso de questões envolvendo 

Segurança de Informações, deverão ser aplicados periodicamente, de forma a reciclar os 

conceitos relativos a tal campo de conhecimento. 

 

 

10. RETENÇÃO DE REGISTROS 

 

A BRL TRUST aplica uma política de retenção de registros, com o prazo de 5 (cinco) anos, 

para seus documentos. 
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11. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 

 

Considerando os tipos de atividades relacionadas à BRL TRUST DTVM S.A., e de forma a 

evitar que a instituição possa sofrer tentativas de ser utilizada por ações que envolvam má 

fé e/ou fraude, o controle de operações envolvendo clientes está dentro do escopo de 

Controles Internos. 

 

Entre estes controles encontram-se: 

 Processo consistente de cadastro de clientes; 

 

 Processo de “Conheça seu Cliente”/”Conheça seu Parceiro”/”Conheça seu 

Fornecedor”; 

 

 Execução das diretrizes regulatórias referentes à análise de casos de clientes que 

se enquadrem como Pessoas Expostas Politicamente (PEP); 

 

 Execução das diretrizes regulatórias referentes à pesquisa para verificação se 

para um cliente, em análise, foi identificado algum indício que possa envolver o 

seu nome com o Crime de Financiamento ao Terrorismo (CFT); 

 

 Execução das diretrizes regulatórias referentes à origem dos recursos de um 

cliente, considerando sua localização geográfica; 

 

 Aplicação de uma “Matriz de Classificação de Riscos” em relação aos clientes, que 

agrega informações relativas a: 

 

o Classificação PEP 

o Localização geográfica 

o Categoria do fundo (exclusivo x não exclusivo) 

o Tipo do investidor (residente x não residente) 

 

 Processo de monitoramento da movimentação de cotistas. 
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O processo de monitoramento da movimentação de cotistas considera as particularidades 

da BRL TRUST, que administra, majoritariamente, fundos estruturados, ou seja, que 

possuem como característica serem fundos fechados e/ou exclusivos. 

 

Desta forma, o monitoramento considera as seguintes condições: 

 

 Volume de recursos informados como “disponibilidade financeira” na ficha 

cadastral do cliente; 

 

 Volume de recursos integralizado/aplicado nos fundos de investimentos; 

 

 Cálculo da razão entre o valor integralizado/aplicado nos fundos de investimentos 

e a “disponibilidade financeira” informada; 

 

 Caso este valor fique acima de um determinado referencial, análises mais 

detalhadas devem ser executadas no sentido de compreender-se as razões que 

levaram a comprometimento mais do que aguardado das disponibilidades 

financeiras. 
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12. IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 

CONTROLES INTERNOS 

 
A Diretoria de Compliance tem o comprometimento de implementar boas práticas de 

negócios e Controles Internos adequados.  

 
Destaca-se que os gestores das áreas são os responsáveis por estabelecer, manter, 

promover e avaliar as boas práticas de negócios e controles internos.  

 
As principais políticas da BRL TRUST abordam os seguintes aspectos: 

 

 Código de Conduta e Ética Profissional 
 

 Manual de Controles Internos 
 

 Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Crime de 
Financiamento ao Terrorismo (PLD/CFT) 

 

 Política de Suitability 
 

 Política de Segurança da Informação 
 

 Política para Plano de Continuidade de Negócios 
 

 Metodologia de Gestão de Risco 
 

 Política de Gerenciamento de Riscos Operacionais 
 

 Política de Gestão do Risco de Mercado 
 

 Política de Gestão do Risco de Crédito 
 

 Política de Gerenciamento do Risco de Liquidez 
 

 Política de Exercício de Direito de Voto 
 

 Política de Rateio e Divisão de Ordens 
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13. ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS DE 

CONTROLES INTERNOS 

 
A Diretoria de Compliance é responsável por promover a avaliação independente das 

atividades desenvolvidas pelas áreas da BRL TRUST, permitindo a aferição da adequação 

dos controles internos ao cumprimento das politicas, dos manuais e dos procedimentos. 

 
O processo de aferição é realizado através de um conjunto de exames de aderência aos 

processos existentes e documentados. 

 

Com o intuito de evitar que a BRL TRUST exerça atividades ligadas, direta ou 

indiretamente, a qualquer situação irregular, seus membros deverão tomar as precauções 

que possam ser razoavelmente exercidas a fim de assegurar que os demais agentes de 

mercado, com os quais a BRL TRUST mantenha relações, adotem todos os 

procedimentos e controles que lhes são exigidos por lei. 

 
Os membros da BRL TRUST que tiverem ciência, por qualquer motivo, ainda que não 

diretamente ligado às atividades que exerçam na BRL TRUST, de fatos que indiquem que 

os procedimentos mínimos de Compliance sugeridos não estão sendo observados por 

quaisquer outros membros da BRL TRUST deverão comunicar tais fatos à Diretoria de 

Compliance, sendo garantido o anonimato. 

 
Todo e qualquer membro da BRL TRUST que esteja a par de informações, ou situações 

em andamento que possam afetar os interesses da BRL TRUST, de forma a gerar 

conflitos ou, ainda, caracterizarem-se contrárias aos termos previstos neste Manual, 

deverá informar a Diretoria de Compliance, para que sejam tomadas as providências 

cabíveis.  

 
Anualmente, e de acordo com o art. 22° da ICVM 558/2015, a BRL TRUST deverá emitir 

relatório de Controles Internos, com a conclusão dos exames efetuados, e que ficará à 

disposição da CVM, ou de outros reguladores, nas dependências da BRL TRUST. 
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14. VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO 

 
Mencionadas políticas, manuais e procedimentos são revisados anualmente e monitorados 

pela Diretoria de Compliance. 

 

A elaboração de tais materiais internos é baseada em legislação aplicável, instruções 

normativas, ofícios circulares, circulares e demais regulamentações e orientações que por 

ventura venham a ser editadas por órgãos reguladores e autorreguladores. 


