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São Paulo, 30 de abril de 2021. 

 

Aos Administradores da 

BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

  

Conforme solicitação de V.Sas e conforme nossa proposta de trabalho, efetuamos uma 

revisão no ambiente de prestação de serviços de Custódia da BRL Trust Distribuidora de 

Títulos e Valores Mobiliários S.A.– também referida como “BRL Trust”, durante o período de 

01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. O objetivo de nossa revisão foi de avaliar 

o atendimento desta instituição aos requisitos estabelecidos pela Instrução CVM nº 542 de 

20 de dezembro de 2013. 

A administração da BRL Trust é responsável pela manutenção de um sistema adequado de 

controles internos, que propicie a exatidão das informações geradas, a segurança dos 

sistemas, o controle e a custódia qualificada dos ativos administrados, bem como o completo 

e fidedigno registro das transações. 

Nossa responsabilidade, com base no dispositivo supracitado, refere-se à emissão do 

presente relatório, que trata do resultado da revisão por nós efetuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=333276594
https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=333276594
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1. DESCRIÇÃO DOS CONTROLES FORNECIDOS PELA BRL 

TRUST DTVM S.A. 

1.1. Visão Geral 

A BRL TRUST Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, sociedade devidamente 

autorizada pela CVM para o exercício da atividade de Administração de Carteiras de Títulos 

e Valores Mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, localizada à 

Rua Iguatemi, 151, 15º/19° andares, Edifício Spazio Faria Lima, Itaim Bibi, CEP 01451-011, 

inscrita no CNPJ sob o n° 13.486.793/0001-42, instituição devidamente autorizada pela 

Comissão de Valores Mobiliários a exercer a atividade de Administração e Gestão de Carteira 

de Valores Mobiliários por meio do Ato Declaratório CVM n° 11.784, de 30 de junho de 2011 

(“BRL TRUST” ou “Sociedade”). 

Fundada em 2011, a Sociedade foi idealizada em decorrência da diversificação das demandas 

de seus clientes por novas áreas de negócios, tais como a administração de fundos, cuja 

prestação de serviços é reservada a instituições financeiras e equiparada, a distribuição de 

valores mobiliários e a prestação de serviços qualificados. É uma administradora 

independentemente, não sendo ligada a nenhum grupo financeiro. Foi autorizada a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil e se submete a todos os regramentos destinados às 

sociedades equiparadas a instituições financeiras no Brasil. 

 

1.2. Escopo do Relatório 

Este trabalho foi realizado de acordo com os requisitos estabelecidos na Instrução n° 542, da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na prestação de serviços de Custódia. 

O escopo do relatório inclui a análise das seções a seguir: 

▪ Estrutura de Governança da instituição e organograma das áreas que sustentam o 

processo de Custódia; 

▪ Políticas e Manuais Operacionais da estrutura de Custódia; 

▪ Código de Ética e Conduta; 

▪ Segregação física e lógica das operações; 

▪ Infraestrutura de Tecnologia; 

▪ Sistemas informatizados utilizados para a prestação dos serviços; 

▪ Plano de Continuidade de Negócios; 

▪ Políticas e controles estabelecidos para Segurança e Cibersegurança das informações; 

e 

▪ Processos executados pela estrutura de Custódia. 



Custódia (ICVM nº 542/13)           BRL Trust DTVM S.A. 

 

4 

 

2. ESTRUTURA DE GOVERNANÇA 

2.1. Diretoria e Departamentos 

  

Por meio de exame realizado ao último formulário de referência, com data base 2020, 

constatamos que a cociedade é administrada por 7 (sete) Diretores, acionistas ou não, 

residentes no país, sendo (i) pelo “Diretor Administrativo”, Sr. Rodrigo Boccanera Gomes; (ii) 

pelo “Diretor de Administração Fiduciária”, Sr. Danilo Christófaro Barbieri; (iii) pelo “Diretor 

de Gestão de Recursos”, Sr. Rodrigo Martins Cavalcante; (iv) pelo “Diretor de Riscos e 

Controles Interno”, Sr. Mário Seganti Athayde Junior; (v) pelo Diretor de “Segurança da 

Informação e Sistemas”, Sr. Eduardo Silveira Soluri; 2 (dois) Diretores sem designação 

específica, (vi) Sra. Daniela Assarito Bonifacio Borovicz e (vii) Sr. Robson Christian Hermarle 

dos Reis. 

  

2.2. Sistema de Compliance/Controles Internos 

Constatamos que o Sr. Mário Seganti Athayde Junior é o diretor responsável pela diretoria 

de Riscos, Compliance e Controles Internos da BRL Trust, cujas atribuições incluem os 

processos relacionados ao ambiente de compliance e controles internos da instituição. 

Conforme relatado no último formulário de referência, o Diretor de Risco e Controles 

Internos é o responsável (i) pelo cumprimento das regras, políticas, procedimentos e 

controles internos, nos termos do art. 4°, IV, da Instrução CVM n° 558, de 26 de março de 

2015, das Instruções n° 542 e 543 da CVM, ambas de 20 de dezembro de 2013, bem como 

do art. 4°, II, da Instrução CVM n° 505, de 27 de setembro de 2011, conforme alterada; (ii) 

pela gestão de risco, nos termos do art. 4°, V, da Instrução CVM n° 558, de 26 de março de 

2015; (iii) pela área de ouvidoria da Companhia; (iv) envio de informações relativas à 

apuração dos limites e padrões mínimos regulamentares, nos termos da Circular n° 3.398 do 

Banco Central do Brasil; (v) pelo cumprimento das disposições relativas ao fornecimento de 

informações de operações de crédito ao Sistema de Informações de Créditos – SCR, nos 

termos da Circular n° 3.567 do Banco Central do Brasil; (vi) pela gestão do risco operacional, 

nos termos da Resolução n° 3.380 do Banco Central do Brasil; (vii) pelo cumprimento da 
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Política de Responsabilidade Socioambiental, nos termos da Resolução n° 4.327 do Banco 

Central; (viii) pelas regras relativas à prevenção da lavagem de dinheiro, nos termos da 

Instrução CVM n° 301, de 16 de abril de 1999; e (ix) estrutura de gerenciamento de riscos, 

nos termos da Resolução nº 4.557 do Banco Central do Brasil. 

 

A partir de exame realizado ao “Manual de Controles Internos”, atualizado em dezembro de 

2020 e procedimentos in loco, constatamos que a BRL Trust mantém:  

▪ Estrutura própria e independente, responsável pelo ambiente de compliance e 

controles internos, conceituada a partir do modelo de três linhas de defesa;  

▪ Equipe profissional e diretoria com qualificação técnica adequada para execução dos 

processos relacionados às estruturas de Compliance e Controles Internos; 

▪ Por meio de suas políticas, diretrizes direcionadas ao estabelecimento da comunicação 

direta com diretoria e alta administração da instituição, assegurando a independência 

e autonomia das estruturas de Compliance e Controles Internos;  

▪ Um programa regular de capacitação e treinamentos relacionados aos temas 

compliance e controles internos, objetivando o contínuo aprimoramento de sua equipe 

profissional; e 

▪ Comitê de Compliance e Riscos Operacionais, onde resultados periódicos relativos aos 

processos de Controles Internos da instituição são apresentados e avaliados 

tempestivamente. 

 

2.3. Organograma de Custódia 

Verificamos que atualmente a área de Custódia está incorporada dentro do departamento 

responsável pela execução das atividades relacionadas aos Serviços Qualificados e possui a 

seguinte estrutura, referente aos principais cargos: 

 

Ressaltamos que a composição da equipe profissional de Custódia foi verificada a partir de 

análise do Organograma contendo a relação de colaboradores da área, ambos fornecidos 

pela BRL Trust, ao qual apresentamos as informações de forma sintética abaixo: 
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▪ 01 (um) diretor, responsável (i) pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das 

normas e procedimentos de contabilidade, nos termos da Resolução n° 3.198 do Banco 

Central do Brasil; (ii) pela rotina operacional de contabilidade dos fundos de 

investimento; (iii) pela custódia de valores mobiliários, nos termos da Instrução CVM n° 

542, de 20 de dezembro de 2013; e (iv) pela escrituração de valores mobiliários, nos 

termos da Instrução CVM n° 543, de 20 de dezembro de 2013; 

▪ 01 (um) especialista, responsável pela gestão da equipe de liquidação de fundos. 

▪ 17 (dezessete) analistas de liquidação de fundos. 

 

Apresentamos no quadro abaixo os procedimentos aplicados à seção nº 2 deste relatório: 

Exigência e/ou Processo Avaliado Procedimento Aplicado 

I Avaliar a conformidade do departamento de 

Custódia aos incisos I e II, do Art. 16, da ICVM nº 

542/13, que determinam: 

“Art. 16. O custodiante deve indicar: 

I – um diretor estatutário responsável pelo 

cumprimento das normas estabelecidas por esta 

Instrução; e 

II – um diretor estatutário responsável pela 

supervisão dos procedimentos e controles 

internos do previstos no inciso II do caput do Art. 

15. 

E, de forma complementar aos § 2º, do mesmo 

Art., que determina: 

§ 2º As funções a que se referem os incisos I e II 

do caput não podem ser cumuladas pelo mesmo 

diretor estatutário e não podem ser 

desempenhadas em conjunto com funções que 

possam, de alguma forma, ser consideradas com 

elas conflitantes, sendo possível indicar, para 

tais fins, os mesmos diretores indicados para as 

mesmas finalidades em razão da Instrução que 

estabelece normas e procedimentos a serem 

observados nas operações realizadas com 

valores mobiliários em mercados 

regulamentados de valores mobiliários. “ 

Verificamos, por meio do cadastro geral de 

regulados da CVM (apresentado na web site do 

regulador), que a BRL Trust DTVM S.A., no que 

diz respeito a estrutura de Custódia, dispõe de: 

• 01 (um) diretor estatutário responsável pelo 

cumprimento das normas estabelecidas por 

esta Instrução, representado pelo Sr. Robson  

Christian Hermarle dos Reis; 

• 01 (um) diretor estatutário responsável pela 

supervisão das regras, procedimentos e 

controles internos, representado pelo Sr. 

Mário Seganti Athayde Junior. 

Confrontamos a tela de cadastro geral da CVM 

com as informações contidas: (i) na Ata de 

Assembleia Geral e Extraordinária, realizada em 

22 de abril de 2019; e (ii) no Formulário de 

Referência, data base 2020, e constatamos 

conformidade entre os dados apresentados. 

Corroboramos que, conforme tela de cadastro 

geral da CVM, não houveram alterações nas 

designações dos diretores responsáveis, tendo 

em vista que o Sr. Mário Seganti Athayde Junior 

possui data de início registrada em 12 de maio 

de 2017 e o Sr. Robson Christian Hermarle dos 

Reis em 22 de janeiro de 2018. 

II Avaliar a conformidade do departamento de 

Custódia ao inciso VII, do Art. 12, da ICVM nº 

542/13, que determina: 

“Art. 12. O custodiante deve: 

[...] 

VII – dispor de recursos humanos suficientes e 

tecnicamente capazes de realizar os processos e 

A fim de avaliar o nível de suficiência 

operacional, no que diz respeito à equipe 

profissional da estrutura de custódia, 

examinamos o organograma fornecido pela 

instituição e o descritivo contendo a relação de 

colaboradores da área, durante o período 

auditado.  

Constatamos que a instituição também possui 

uma política de treinamento e certificação 

profissional, com última atualização realizada 
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operar os sistemas envolvidos na prestação dos 

seus serviços. “ 

em jul/20, que tem como objetivo assegurar que 

os funcionários se mantenham atualizados 

quanto às certificações exigidas pelos órgãos 

supervisores e reguladores. 

Resumo das conclusões dos procedimentos de Auditoria aplicados à seção nº 2 deste 

relatório. 

▪ Procedimento I: 

Concluímos que a BRL Trust DTVM S.A., está aderente às exigências dos incisos I e II e 

ao § 2º, do Art. 16, da ICVM n° 542, de 20 de dezembro de 2013. 

▪ Procedimento II: 

Concluímos que a BRL Trust DTVM S.A., está aderente às exigências do inciso VII, do Art. 

12, da ICVM nº 542/13. 

 

3. POLÍTICAS E MANUAIS OPERACIONAIS 

Solicitamos à BRL Trust a documentação suporte que evidência às políticas e manuais 

operacionais da estrutura de Custódia e identificamos que a área dispõe dos documentos 

mencionados abaixo: 

▪ Manual de Serviços para a Custódia de Valores Mobiliários, atualizado em julho de 

2020, que tem como objetivo orientar os profissionais da BRL Trust quanto aos seus 

controles internos de custódia, estabelecendo conceitos e métodos de controle a fim 

de atender as exigências dos órgãos responsáveis; e 

▪ Procedimento de Liquidação e Custódia, atualizado em agosto de 2019, que descreve 

o resumo dos processos do departamento de Custódia. 

  

Apresentamos no quadro abaixo os procedimentos aplicados à seção nº 3 deste relatório: 

Exigência e/ou Processo Avaliado Procedimento Aplicado 

I Avaliar a conformidade das políticas e 

procedimentos do departamento de Custódia 

de Investidores ao inciso VIII, do Art. 12, da ICVM 

nº 542/13 – no que diz respeito aos manuais 

operacionais –, que determina: 

“Art. 12. O custodiante deve: 

VIII – manter atualizados os manuais 

operacionais, a descrição geral dos sistemas a 

serem adotados na prestação dos serviços, o 

fluxograma de rotinas, a documentação de 

programas, os controles de qualidade e os 

regulamentos de segurança física e lógica. 

Com o objetivo de avaliar a aderência da 

instituição ao inciso VIII, do Art. 12, da ICVM nº 

542/13, examinamos os documentos: 

▪ Manual de Serviços para a Custódia de 

Valores Mobiliários, atualizado em julho de 

2020; e 

▪ Procedimento de Liquidação e Custódia, 

atualizado em agosto de 2019. 

Constatamos que os documentos estavam 

devidamente atualizados, no prazo de 24 meses, 

e com a apresentação adequada das rotinas 

realizadas pelo departamento. 

Corroboramos que as informações relacionadas 

a descrição geral dos sistemas a serem adotados 

para a prestação dos serviços, os controles de 
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qualidade e regulamentos de segurança física e 

lógica, estão dispostas em outros documentos 

avaliados por esta auditoria, apresentados nas 

demais seções do presente relatório. 

 

Resumo das conclusões dos procedimentos de Auditoria aplicados à seção nº 3 deste 

relatório. 

▪ Procedimento I: 

Concluímos que a BRL Trust DTVM S.A. está aderente às exigências do inciso VIII, do art. 

12, da ICVM 542/13. 

 

4. CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL 

Verificamos que o Código de Ética e Conduta disponibilizado pela instituição, com vigência 

em maio de 2020, é aplicável a todo conglomerado, e ao qual todos os colaboradores do 

grupo têm conhecimento das regras estabelecidas, e são orientados, em sua admissão, a ler 

e compreender as diretrizes estabelecidas pela instituição. O documento apresenta dentre 

os principais tópicos: 

▪ Conteúdo do Documento; 

▪ Abrangência; 

▪ Valores e Princípios éticos; 

▪ Ser e Estar Compliance; 

▪ Conflito de Interesses; 

▪ Parceiros Comerciais;  

▪ Recebimento de Brindes; 

▪ Informações Públicas; 

▪ Propriedade Intelectual; 

▪ Tecnologia da Informação; 

▪ Processos e Documentos Executivos; 

▪ Relações Externas - Poder Público e Atividades Políticas; 

▪ Comunicação de Irregularidades; 

▪ Atos Irregulares e Fradulentos; 

▪ Comitê de Conduta; 

▪ Investimentos Pessoais; e 

▪ Soft Dollars. 

Constatamos que todos funcionários devem aderir à “Declaração do Código de ética e 

Conduta Profissional” no momento da contratação. 

A partir dos procedimentos aplicados, concluímos satisfatoriamente sobre as diretrizes e 

práticas definidas no Código de Ética e Conduta da BRL Trust DTVM S.A  



Custódia (ICVM nº 542/13)           BRL Trust DTVM S.A. 

 

9 

 

5. SEGREGAÇÃO FÍSICA E LÓGICA 

Objetivando avaliar as informações sobre segregação física e lógica no ambiente operacional, 

examinamos o “Código de Ética e Conduta Profissional”, atualizado em maio de 2020, no 

qual identificamos os principais aspectos e diretrizes concernentes à segregação de funções 

no ambiente operacional da distribuidora. Ademais, incluímos em nossa avaliação políticas, 

manuais operacionais e demais documentos que também forneçam diretrizes e informações 

complementares e relevantes às nossas conclusões – como por exemplo, a “Política de 

Segurança da Informação”, atualizada em julho de 2020. 

A partir da avaliação executada constatamos que a BRL Trust mantém: 

a) Normas de Acesso Físico com procedimentos para Controle de Acesso, Segurança de 

Equipamentos, Definição do Perímetro de Segurança Física, Remoção de Propriedade, 

Circuito Fechado de TV e Gravações Telefônicas; 

b) Área responsável pela gestão da rede corporativa, encarregada por autorizar e atribuir 

senhas de acesso conforme o perfil do usuário; 

c) Matriz de Controle de Acessos Baseado em Função – RBAC, onde são definidas as 

funções existentes na área e os perfis de acesso e transações previamente autorizadas 

a sistemas, pastas de rede e demais recursos sistêmicos e computacionais pertinentes 

à função; 

d) Procedimentos operacionais que objetivam a mitigação de riscos de non-compliance e 

conflitos de interesses, promovendo adequada segregação entre as atividades 

relacionadas aos Serviços Qualificados e demais processos; e 

e) Políticas e manuais operacionais direcionados à TI, Segurança da Informação e 

Segurança Cibernética, que fornecem as diretrizes relacionadas à utilização de 

softwares e hardwares, criptografia, usuários e senhas para acesso ao ambiente de TI, 

bem como as regras para utilização acesso a informações (físicas e digitais) 

confidenciais de clientes e institucionais. 

Conforme os procedimentos aplicados, concluímos satisfatoriamente sobre os 

procedimentos e controles adotados para segregação de funções, da BRL Trust DTVM S.A. 

 

6. INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA 

A partir de exame realizado ao documento “Características Tecnológicas”, atualizado em 07 

de outubro de 2019, identificamos que as estações de trabalho da BRL Trust contemplam no 

mínimo um aparelho telefônico IP/POE Yealink SIP-722P e computadores Dell Optiplex (Core 

i3 ou i5, com 04 ou 08 gigabytes de memória RAM) e softwares padrão, que incluem: sistema 

operacional Windows 7 PRO 64Bits, Microsoft Home & Business, antivírus, navegadores de 

internet, utilitários de PDF, cliente FTP e gerenciador de e-mail. 

Referente à infraestrutura de rede, identificamos que o racks do Data Center da distribuidora 

contém: 

▪ Swiches; 

o Powerconnect 2824 (4) 

o Powerconnect 3548P (2) 

o Powerconnect 5548P 
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o Cisco Catalyst 2800 

▪ Routers; 

o Router Cisco GVT 

o Router Cisco INTELIG 

o Router Cisco RTM (Embratel/Algar Telecom) 

▪ Patch Panels; 

o Distribuição 24 portas (6) 

o Integração entre Racks 12 Portas (2) 

▪ Firewall (2); 

o Dell R210 – Pfsense 

o Módulo de Firewall – Pfsense 

▪ Conversor GVT (Fibra para v.35) – Link Internet 50 Mbps; 

▪ Modem; 

o Embratel – Link ponto a ponto 256 Kbps RTM 

o Embratel – 8 linhas analógicas PME (4) 

o Embratel – Link 2 Mbps PME 

▪ Dell R210 – Servidor de Telefonia Principal (PABX IP - Elastix); 

▪ Dell R210 – Servidor de Telefonia Contingência; 

▪ Dell R610 – Servidor de Aplicações Principal (Citrix); 

▪ Dell R610 – Servidor de Aplicações Redundante (Citrix); 

▪ Dell R410 – Servidor de Backup; 

▪ Dell R610 – Servidor de Custódia Principal; 

▪ Dell R610 – Servidor de Custódia Redundante e Homologação; 

▪ Dell R610 – Servidor de Banco de Dados; e 

▪ Nobreak APC Sua3000rmi2u - 3Kva (2 - Circuitos diferentes). 

Constatamos que todos os servidores e componentes da rede são cadastrados e 

configurados na ferramenta OpsView, aplicativo utilizado para gerenciamento de falha e 

desempenho. A instituição possui as seguintes principais configurações, referente a sua 

infraestrutura tecnológica: 

▪ Link de Internet dedicada; 

o Algar (Fibra 100Mbps) 

o Mundivox (Fibra 100 Mbps) 

o Unitelco (Link de Radio 50Mbps) 

o RTM (Fibra – 2X 2Mbps) 

▪ Telefonia digital; 

o Algar (principal) 

o Directcall (contingência) 

o PABX IP (Elastix-Asterisk) 

▪ 2 tipos de Firewalls; 

▪ Compartilhamento de arquivos Samba (Windows-Linux); 
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▪ Switches com alimentação POE para aparelhos telefônicos e para WiFi; 

▪ Controlador de Domínio - AD; 

▪ Intranet cabeada; 

▪ WiFi privado e público; 

▪ Estações de trabalho em Windows 7 Profissional 64 bits e Windows 10; 

▪ Servidores baseados em sistemas Linux e Windows; 

▪ VPC (Virtual Private Cloud) específico na AWS (Amazon) 

▪ Contingência externa de Sistemas (AWS - Amazon); 

▪ Site de Contingência, na RTM, com infraestrutura de comunicação própria aos 

principais instituições e órgãos financeiros (RTM). 

▪ 4 equipamentos de Nobreak APC, com capacidade de 3KVA cada (6 horas de 

autonomia) 

 

7. SISTEMAS DA INFORMAÇÃO  

Através de análise ao documento “Lista de Sistemas BackOffice”, contendo a relação de 

sistemas utilizados pela instituição, verificamos que o controle e o processamento das 

informações referentes à prestação dos serviços qualificados, que inclui a custódia, 

escrituração e controladoria, são realizados por meio dos sistemas destacados a seguir: 

▪ BLUE.TIS: Sistema de Enquadramento de Fundos, responsável pelo enquadramento 

dos Ativos alocados nos fundos de Investimentos; 

▪ FROMTIS - FIDC Custódia: Sistema responsável pela gestão e custódia de recebíveis. 

▪ JD-CCSJUD: Sistema de envio de informações ao BACEN sobre clientes que mantêm 

relacionamento com a empresa. 

▪ JD-CABINE/PSTI-ANBIMA: Plataforma para mediação de mensagens com o Sistema de 

Pagamentos Brasileiro (SPB). 

▪ Maps Pegasus: Sistema responsável pelo controle de Ativo, cálculo de cotas e 

contabilidade dos Fundos de Investimentos. 

▪ Maps Centaurus: Sistema responsável pelo controle do passivo e cotistas de fundos. 

▪ Maps Pricing: Sistema responsável pela precificação de ativos. 

▪ Maps Luna: Sistema responsável pelo cálculo de risco de carteiras dos fundos de 

investimentos. 

▪ Maps Escriturador: Sistema responsável pela escrituração de cotistas e investidores. 

▪ Maps Conta Corrente: Sistema de Controle de Contas Gráficas, responsável pela gestão 

de contas gráficas para Fundos e Investidores não Residentes. 

▪ Maps Gestores (NAVE): Portal disponibilizado aos gestores para consultar dados da 

carteira, obter os extratos e boletagem. 
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Apresentamos no quadro abaixo os procedimentos aplicados à seção nº 7 deste relatório: 

Exigência e/ou Processo Avaliado Procedimento Aplicado 

I Avaliar a conformidade dos sistemas 

informatizados do departamento de Custódia 

ao § 1º, do Art. 4º, da ICVM nº 542/13, que 

determina: 

“§ 1º Os processos e sistemas referidos neste 

artigo devem ser compatíveis com o tamanho, 

as características e o volume das operações de 

responsabilidade do requerente, bem como com 

a natureza e a espécie dos valores mobiliários 

custodiados. “ 

Constatamos que os sistemas utilizados para 

execução das atividades desempenhadas pela 

estrutura de custódia são compatíveis com o 

tamanho, as características e o volume das 

operações de responsabilidade da BRL Trust 

DTVM S.A. Verificamos ainda, que esses 

sistemas podem vir a receber atualizações em 

suas configurações, no caso de eventuais 

alterações e/ou reestruturações de processos 

e/ou atividades ou em caso de aumento 

significativo no volume das operações 

executadas pela custódia. 

Ressaltamos que a BRL Trust está em fase de 

migração dos sistemas informatizados, e alguns 

módulos da plataforma YMF (SAC, COT e MCI) 

ainda seguem em funcionamento, com previsão 

de cessação durante o exercício de 2021. 

 

II Avaliar a conformidade dos sistemas 

informatizados do departamento de Custódia 

aos incisos I e II, do Art. 4º, da ICVM nº 542/13, 

que determina: 

“ I – constituir e manter capacidade operacional 

e tecnológica para o desempenho de suas 

atividades, com vistas à prestação satisfatória 

dos serviços de custódia, em particular, no que 

tange à garantia da qualidade e 

confidencialidade das informações; e  

II – constituir e manter processos e sistemas 

informatizados seguros e adequados ao 

exercício das suas atividades, de forma a 

permitir o registro, o processamento e o controle 

das posições e das contas de custódia. “ 

Constatamos que os sistemas eletrônicos de 

Custódia da BRL Trust DTVM S.A. permitem o 

registro, o processamento e o controle das 

posições e das contas de custódia. 

 

Resumo das conclusões dos procedimentos de Auditoria aplicados à seção nº 7 deste 

relatório. 

▪ Procedimento I: 

Concluímos que a BRL Trust DTVM S.A., dispõem de processos e sistemas compatíveis 

a sua estrutura, e está em conformidade com as exigências estabelecidas no § 1º, do 

Art. 4º, da ICVM nº 542/13. 
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▪ Procedimento II: 

Concluímos que a BRL Trust DTVM S.A. dispõe de recursos para assegurar a qualidade 

de seus processos e sistemas informatizados, em conformidade com as exigências 

estabelecidas nos incisos I e II, do Art. 4º, da ICVM nº 542/13. 

 

8. PLANO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS 

Verificamos que em situações de contingência, a BRL Trust utiliza os serviços de Data Center 

contratados da Amazon (AWS) ou de sala de contingência da RTM (Rede de 

Telecomunicações para o Mercado). O acesso ao ambiente externo é realizado por meio de 

rede privada virtual (VPN), estabelecida entre o site e o ambiente de produção da BRL, e 

acesso aos usuários (relacionados no plano de contingência) através do uso de chaves 

disponibilizadas após acionamento da sala de guerra. 

De acordo com a documentação avaliada, os dados são sincronizados entre os servidores de 

produção e o ambiente de contingência em intervalos regulares (almost real time), inferiores 

a 5 minutos, e a atualização dos softwares de operação são aplicados durante as janelas 

periódicas de manutenção para atualização do ambiente de produção. 

Identificamos que o PCN da BRL Trust possui as seguintes classificações para a ativação dos 

planos de contingência: 

▪ Emergência; 

▪ Recuperação; 

▪ Operacional; 

▪ Serviços Fiduciários; 

▪ Restauração; 

▪ Treinamento; e 

▪ Testes. 

É válido mencionar que em caso de materialização desses cenários, existe um procedimento 

de contato com as pessoas chave para ativação do plano, determinando as ações (checklist) 

em tempo hábil. 

De acordo com a Política de Continuidade de Negócios, periodicamente são realizados testes 

para avaliar a efetividade e a funcionalidade do PCN. A natureza, o escopo e a frequência dos 

testes são determinados de acordo com a criticidade dos negócios envolvidos e com as 

definições dos órgãos reguladores locais. 
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Apresentamos no quadro abaixo os procedimentos aplicados à seção nº 8 deste relatório: 

Exigência e/ou Processo Avaliado Procedimento Aplicado 

I Avaliar a conformidade da estrutura de Custódia 

ao inciso IX, do Art. 12, da ICVM nº 542/13, que 

determina: 

Art. 12. O custodiante deve:  

[...] 

IX – implementar e manter atualizado plano de 

contingência que assegure a continuidade de 

negócios e a prestação dos serviços. “ 

Para o teste do Plano de Continuidade de 

Negócios (PCN) e infraestrutura do ambiente de 

contingência, verificamos que o teste de 

exercício em contingência, realizado em 

dezembro/2020, teve como objetivo validar a 

infraestrutura de contingência (servidores e 

aplicações) disponível na AWS (Amazon), 

incluindo os sistemas: SAC, COT, MCI, ATTPS 

Contabil, ATTPS Conta Corrente, Blue Tis, 

Fromtis, MAPS. Conforme descrito no 

documento, os testes foram realizados à partir 

do escritório da rua Iguatemi. Não houve o 

acionamento do site de contingência de local de 

trabalho (RTM). 

De acordo com o relatório encaminhado pela 

instituição, constatamos que durante o teste de 

contingência, não foram identificados 

problemas. Todos os sistemas foram 

homologados com sucesso nos testes realizados 

e não houve reporte de problemas com tempo 

de resposta. 

Resumo das conclusões dos procedimentos de Auditoria aplicados à seção nº 8 deste 

relatório. 

▪ Procedimento I: 

Concluímos que os controles internos adotados pela BRL Trust DTVM S.A. para a Gestão 

de Continuidade estão aderentes ao inciso IX, do Art. 12, da ICVM 542/13.  

 

9. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CIBERSEGURANÇA 

9.1. Gestão de Incidentes 

Constatamos que a Política de Segurança da Informação, atualizada em 15 de julho de 2020, 

apresenta uma norma específica para gestão de incidentes de segurança, que determina um 

quadro de ações a serem tomadas para eventos pré-estabelecidos, como por exemplo: (i) 

vazamento de informações, (ii) fraude; (iii) comportamento anormal de sistemas; (iv) 

compartilhamento de senhas; (v) notificações sobre eventos de segurança; (vi) uso indevido 

de recursos de tecnologia; e (vii) detecção de redes wireless no ambiente da instituição. A 

identificação não se limita a ocorrência desses eventos mencionados, inclusive a instituição 

possui procedimentos para a coleta de evidências, onde os incidentes devem ser 

identificados, filtrados, analisados e respondidos em tempo hábil. 

Complementarmente, recepcionamos o Plano de Ação e de Respostas à Incidentes da 

instituição, com data de vigência em 03 de maio de 2019, e apresentamos abaixo o 

framework definido pela instituição para resolução dos incidentes de segurança: 
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▪ Identificar e documentar ameaças: apresenta os principais tipos de ameaças 

mapeados pela área, como por exemplo: malwares, hacking, social (phishing, spam e 

fraudes), ameaças físicas e uso indevido das instalações;  

▪ Identificar e documentar vetores de ataques: estabelece os principais vetores de 

ataque mapeados pela instituição, referente à segurança cibernética, como por 

exemplo: disponibilidade de canais, serviços de computação em nuvem, acesso de 

terceiros, mídia removível, downloads, mensagens eletrônicas, etc; 

▪ Detecção e Análise: mecanismos a serem utilizados para detectar com precisão e 

avaliar os possíveis incidentes de segurança cibernética; 

▪ Registro: define as principais características referente ao relato do incidente, que deve 

conter o máximo de informações possíveis para avaliação e resolução; 

▪ Triagem: envolve a coleta de informações relevantes para a análise dos incidentes, bem 

como a definição dos seus impactos; 

▪ Análise: detalhamento dos eventos, registros, eventos anteriores, dados e o 

correlacionamento com o time de inteligência, para mapear a sua abrangência e 

possíveis desdobramentos; 

▪ Contenção, erradicação e recuperação: estratégias de contenção separadas para 

diferentes tipos de ataque de segurança cibernética, com critérios documentados para 

facilitar a tomada de decisão; e 

▪ Guias de recuperação: guias de execução pré-definidas que auxiliam os analistas a 

fazerem os procedimentos de maneira padronizada; 

▪ Recuperação: procedimentos tomados durante a contenção do incidente não tenham 

influenciado de maneira negativa o ambiente, e que este opera dentro da normalidade; 

e 

▪ Atividades pós incidentes: consiste em documentar a ocorrência integralmente e 

compreender as medidas tomadas durante os processos para capacitar o processo de 

aprendizagem à eventos semelhantes. 

Concluímos satisfatoriamente sobre os procedimentos e controles adotados para gestão de 

incidentes utilizados pela BRL Trust DTVM S.A. 

  

9.2. Política de Configuração de Senhas 

Identificamos que a Política de Segurança da Informação define que a criação de senhas para 

acesso aos recursos e serviços devem seguir obrigatoriamente as regras listadas abaixo: 

▪ As contas devem ser únicas e de uso individual e não devem ser compartilhadas em 

hipótese alguma; 

▪ As senhas são confidenciais e não devem ser divulgadas a nenhuma pessoa, seja ela da 

BRL Trust ou não. Nenhum funcionário está autorizado a solicitar ou divulgar senhas de 

acesso de outras pessoas ou suas. Caso isso ocorra, será necessária comunicação ao 

Gestor; 

▪ Recomenda-se a utilização de senhas complexas, ou seja, utilizar, pelo menos, três das 

quatro opções: letras maiúsculas, minúsculas, caractere especial e ou número. As 

senhas utilizadas outros locais, como bancos e sites específicos não devem ser 
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reutilizadas na BRL Trust, além disso, não devem ser utilizadas senhas com informações 

pessoais, como datas ou nomes conhecidos; 

▪ A senha deve ter no mínimo 8 caracteres; 

▪ Toda senha deve ser trocada periodicamente; 

▪ Sistemas de autenticação deverão expirar as senhas periodicamente (60 dias); 

▪ As senhas que forem armazenadas em qualquer ferramenta de gestão de senhas, 

devem ser criptografadas. A senha jamais deve estar disponível para a leitura de outras 

pessoas; 

▪ A criação de uma conta privilegiada para tarefas administrativas deve ser aprovada pelo 

time responsável pelo sistema; 

▪ As senhas administrativas ou de usuários com privilégios elevados (root, admin, etc.) 

não devem ser armazenadas de forma insegura. São considerados exemplos de forma 

insegura de armazenamento (não se limitando a eles): arquivos texto, arquivos que não 

estejam criptografados, de forma escrita, etc. Recomenda-se usar gerenciador de 

senhas com senha mestra; 

▪ A sessão da estação ou servidor deverá ser bloqueada assim que o usuário ou 

administrador se ausentar do local, independente do tempo; 

▪ O titular da conta será o único e exclusivo responsável por qualquer ocorrência que 

envolva o servidor; 

▪ Contas de usuários desligados devem ser imediatamente bloqueadas; e  

▪ Novas senhas (iniciais ou reinicializadas) devem ser transmitidas de maneira segura, 

utilizando-se ferramentas ou métodos que garantam o sigilo das mesmas. 

Concluímos satisfatoriamente sobre os parâmetros e regras definidos na Política de 

Segurança da Informação, quanto a política de configurações de senhas, da BRL Trust DTVM 

S.A. 

 

9.3. Norma de Backup 

Conforme identificado na norma de backup da BRL Trust, todos os backups são guardados 

internamente e também são enviados para o serviço de armazenamento Amazon Glacier 

(Amazon) fora da estrutura interna da BRL Trust. 

Os backups só podem ser acessados e restaurados pela área de Tecnologia da Informação 

através de login e senha, para evitar que pessoas não autorizadas, dentro e fora da BRL Trust, 

tenham acesso a estes dados em caso de perda ou roubo da mídia. 

O gerenciamento dos bancos de dados, incluindo backup, restauração e sincronização é 

responsabilidade exclusiva do setor de Tecnologia da Informação, mais precisamente de seu 

DBA, assim como a manutenção, alteração e atualização de equipamentos e programas. 

Concluímos satisfatoriamente sobre os parâmetros e regras definidos na Política de 

Segurança da Informação, quanto a norma de backup, da BRL Trust DTVM S.A. 
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9.4. Gravações Telefônicas 

A partir dos procedimentos executados, verificamos a existência de ferramenta própria 

utilizada pela instituição para gravação de ligações telefônicas, de todas as pessoas chave da 

empresa, tais como funcionários que possuem contato com clientes, todos os ramais são 

gravados.  

Adicionalmente, obtivemos evidências, através de verificações ao histórico de gravações, 

que estas são armazenadas na ferramenta por, no mínimo, 05 (cinco) anos. 

 

9.5. Treinamentos e Testes de Intrusão 

Verificamos que, durante o período auditado, a BRL Trust contratou empresa especializada 

para execução do programa de treinamentos de conscientização sobre riscos cibernéticos. O 

escopo programa envolveu todos os colaboradores, incluindo a alta gestão, e foi aplicado 

com as seguintes ações: 

▪ Treinamento EAD em Segurança da Informação; 

▪ Newsletters educativas; 

▪ Assessments de maturidade; 

▪ Simulações de phishing; 

▪ Simulações de spear phihing; 

▪ Relatório final de maturidade. 

 

10. PROCESSOS 

10.1. Liquidação de Operações 

A partir de análise aos manuais disponibilizados pela distribuidora, verificamos que a 

liquidação de ativos financeiros aplicadas pela BRL Trust consiste em:  

▪ Validação das informações de operações recebidas do cliente contra as informações 

recebidas da instituição intermediária das operações;  

▪ Informação às partes envolvidas de divergências que impeçam a liquidação das 

operações; 

▪ Liquidação física e/ou financeira, em tempo hábil, em conformidade com as normas e 

regras aplicáveis ao tipo de liquidação realizada.  

 

10.2. Registro de Títulos 

Constatamos que o processo de verificação é realizado por um colaborador que confere, com 

diligência e especial atenção, todos os dados do título e as informações registradas no 

ambiente B3-CETIP. O código ISIN é solicitado à B3 mediante a apresentação das minutas 

finais para registro da operação. O mesmo é solicitado com antecedência para que no 
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momento do registro já conste o código. A manutenção dos números de averbação é sempre 

monitorada pela BRL desde o depósito do título. 

 

10.3. Guarda dos Ativos 

Verificamos que a guarda de ativos financeiros consiste no controle em meio eletrônico dos 

ativos financeiros de titularidade dos investidores junto aos depositários centrais, ou das 

informações sobre os ativos financeiros nas entidades registradoras por meio de contas de 

custódia individualizadas em nome dos investidores e segregadas de outras contas e de 

posições de titularidade. 

A conciliação dever ser diária das posições junto aos depositários centrais, como também 

dever ser realizado a conciliação das posições junto às entidades registradoras, quando 

exigido pela regulamentação aplicável. E, quando aplicável, a guarda física de documentos 

relativos a ativos integrantes das carteiras dos Fundos de Investimento e carteiras de valores 

mobiliários. 

O controle deve ser individualizado e segregado por investidor, a partir das informações 

recebidas das entidades registradoras e cedentes, conforme o caso, com relação a ativos 

físicos ou arquivos eletrônicos, nas hipóteses em que a regulamentação aplicável atribua à 

Custódia o dever de guarda de documentos. 

Esse controle refere-se ao confronto das informações de saldo e quantidade de títulos e 

valores mobiliários registradas nos sistemas da BRL Trust com as informações provenientes 

dos depositários e corretores/administradores externos. 

O local da guarda física dos títulos e valores mobiliários está situado no departamento 

jurídico da BRL Trust, sendo que o local é monitorado por câmera de segurança. 

 

10.4. Arquivamento de Documentos. 

Verificamos que o processo de arquivamento dos documentos custodiados ocorre em quatro 

fases: 

a) Retenção de títulos: reter, pelo menos, uma via assinada do título e de cada contrato de 

garantia relacionado à operação. 

b) Controle de custódia: inclusão, identificação, conferência do título e de cada contrato de 

garantia relacionado à operação no controle de custódia. 

c) Arquivo digital: digitalização do título e de cada contrato de garantia relacionado à 

operação. 

d) Arquivo físico: inclusão no arquivo da custódia do título e de cada contrato de garantia 

relacionado à operação devidamente identificados e organizados. 

Conforme identificado no manual “Manual de Procedimentos para a Custódia de Valores 

Mobiliários”, mensalmente é extraída a posição consolidada e atualizada do site da B3 

(arquivo de resumo de emissões), e tal arquivo é salvo no servidor da BRL nos formatos txt e 

xls. Tendo por base o referido arquivo, é realizada a conciliação com a base de dados de 
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ativos da BRL registrados na B3 (planilha Excel), momento em que é gerado um relatório de 

conciliação. 

O Relatório de Conciliação é enviado para Área de Compliance. Os ativos que não são 

conciliados são analisados individualmente para identificação do motivo da ausência de 

conciliação. Diante de tal identificação são adotados os procedimentos necessários para a 

conciliação, momento em que é gerado novo Relatório de Conciliação, e enviado para a Área 

de Compliance. 

Anualmente, o responsável pelo registro das CCI’s extrai a posição consolidada do site da B3 

(arquivo de resumo de emissões), e tal arquivo é salvo no servidor em formato txt. e xls. 

Referido arquivo é enviado ao funcionário responsável pela guarda das CCI’s no cofre, e o 

mesmo realiza a conferência com as CCI’s custodiadas no cofre. Após a referida conferência 

o funcionário responsável pela guarda das CCI’s no cofre emite um relatório, contendo como 

anexo a posição consolidada do site da B3 (arquivo de resumo de emissões), sendo que o 

referido relatório é assinado pelo responsável pela guarda das CCI’s no cofre, e enviado para 

a Área de Compliance e para o responsável pelo registro das CCI’s. 

 

10.5. Retirada/Devolução de Documentos 

Verificamos que o processo de retirada/devolução dos documentos custodiados ocorre em 

quatro fases: 

a) Solicitar documento: responsável da área administrativa faz a retirada do documento 

solicitado e faz o preenchimento com o nome do solicitante e a data de retirada do 

documento.  

b) Monitoramento da devolução: (i) o prazo de entrega do retorno de um documento não 

poderá exceder a cinco dias úteis, salvo mediante justificativa; (ii) o responsável da área 

administrativa fará o relato ao coordenador da área do solicitante para tomar as providências 

cabíveis.  

c) Devolução de documento: o documento devolvido é baixado do livro de cautela com a 

informação da data de devolução e o visto da responsável da área administrativa.  

A BRL Trust possui procedimento interno para inclusão, baixa, cancelamento e conciliação 

das posições, sendo que as funções são divididas da seguinte forma: 

a) Inclusão: analista designado é responsável pela inclusão de documentos na 

custódia, e o gestor da área confere a inclusão.  

b) Baixa: analista designado é responsável pela baixa de documentos na custódia, e o gestor 

da área confere a inclusão.  

c) Cancelamento: analista designado é responsável pelo cancelamento da posição 

de documentos na custódia, e o Gestor da área confere a inclusão.  

d) Conciliação da posição: gestor da área é responsável pela conciliação de documentos 

novos e antigos na custódia.  

Existem pessoas autorizadas a realizar a movimentação de documentos. Apenas as 

pessoas autorizadas podem guardar/retirar documentos do arquivo de custódia, mediante 

assinatura no livro de cautela de documentos. A permissão de acesso ao cofre é concedida 
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por meio de uma “Carta de Autorização para Acesso ao Cofre de Custódia de Ativos”, que 

deve ser atualizada anualmente e ou caso de movimentação de funcionário. 

 

10.6. Monitoramento de documentos no arquivo de custódia 

Através do manual “Manual de Procedimentos para a Custódia de Valores Mobiliários”, 

verificamos que o arquivo de custódia é monitorado periodicamente pelos processos de 

arquivamento e monitoramento entrada e saída de documentos. 

O monitoramento ocorre nos seguintes prazos: 

Semestralmente: ao encerramento de cada semestre é realizada o levantamento do 

inventário físico dos títulos e valores mobiliários, incluindo verificação da natureza, da 

espécie, da classe do valor mobiliário, do registro das 

movimentações de depósito e retirada, do registro dos repasses de informações e dos 

pagamentos e recebimentos dos recursos financeiros. 

Mensalmente: checagem do cumprimento de prazos e reporte aos 

coordenadores em caso de descumprimento de prazo. 

Diariamente: acompanhamento dos prazos de devolução dos documentos. 

 

10.7. Formalização de Contratos 

Constatamos que todos os contratos de custódia celebrados pela BRL trust devem ser 

previamente revisados e aprovados pelo Departamento Jurídico. Cabe ao Departamento 

Jurídico verificar e garantir que todos os contratos estejam devidamente atualizados, 

contemplando as modificações regulatórias pertinentes. A aprovação do contrato pelo 

departamento jurídico será formalizada mediante a inclusão do carimbo de visto da área. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos procedimentos aplicados, referente a revisão no ambiente de prestação de 

serviços de Custódia da BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A, 

concluímos que nossos exames demonstraram que os controles atendem às disposições do 

Banco Central do Brasil. 

Ressaltamos que o objetivo final deste relatório é o atendimento ao disposto na Instrução 

CVM nº 542, de 20 de dezembro de 2013. Na hipótese deste documento ser utilizado para 

outros fins, tais como para elaboração das manifestações e demais requisitos e obrigações 

específicas, eventualmente previstas nestes normativos. 

Este relatório deve ser formalmente submetido aos responsáveis pela Governança (ou 

Diretoria, se esta não existir) da instituição, bem como permanecer à disposição do Banco 

Central do Brasil e demais órgãos reguladores pelo prazo de 05 (cinco) anos. 

 

São Paulo, 30 de abril de 2021. 

 

UHY BENDORAYTES & Cia Auditores Independentes 

CRC 2RJ 0081/O-8 

 

 

 

 

 

Franklin Bendoraytes 

Contador 

CRC 107201/0-5
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