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1. OBJETIVO E RESPONSABILIDADES  
 
O objetivo desse documento é estabelecer e controlar os conceitos, as regras e 
procedimentos de Compliance aplicáveis às atividades da Seival Investimentos, em 
conformidade com a Instrução CVM 558 e a Instrução CVM 505.  
 
2. POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO  
 
A política de segurança visa estabelecer padrões e normas na utilização das 
informações, sistemas e infraestrutura (recursos e dependências) da empresa com o 
objetivo de minimizar riscos operacionais e prevenir ações maliciosas de terceiros. A 
Seival está comprometida e empenhada em buscar o mais alto grau de proteção de 
suas informações e sistemas. 
 
O Diretor de Compliance é responsável pela política de segurança e promoverá seu 
controle e manutenção, devendo fazer levantamentos da necessidade de 
treinamentos necessários à sua observância. Todos que tenham acesso aos sistemas 
de informação e dependências da Seival são responsáveis pelas precauções 
necessárias ao acesso não autorizado às mesmas. Todos devem salvaguardar os meios 
de acesso a sistemas e documentações. 
 
Os acessos a documentos físicos e equipamentos sensíveis a continuidade dos 
negócios da Seival é controlado com restrição de acesso por chave. Todas as chaves de 
locais de armazenamento devem permanecer sob a posse de, no mínimo, 2 (dois) 
responsáveis. O controle dos acessos e das ações de terceiros, durante o período em 
que estiverem nas instalações da Seival, é obrigação de todo o colaborador. 
 
Nesse sentido, a empresa manterá com acesso à chave somente os colaboradores que 
forem administradores da Seival. Em complemento a esta medida, o sistema de 
segurança da sala possui alarme e câmera interna. Já o prédio onde a empresa está 
situada possui seu próprio sistema de segurança, que visa, entre outras coisas, evitar o 
acesso de pessoas não identificadas aos conjuntos. Por meio dessas medidas, tem-se a 
certeza de que informações sigilosas estão diligentemente guardadas.  
 
Os colaboradores devem informar imediatamente o Diretor de Compliance caso 
tenham conhecimento de que informações confidenciais foram acessadas por pessoas 
não autorizadas.  
 
2.1. SENHAS 
 
Com o uso de logins e senhas, a empresa manterá seus colaboradores 
compartimentados em diferentes níveis de acesso a pastas, arquivos eletrônicos e 
sistemas de acordo com as suas funções. Tal compartimentação se dará, 
principalmente, em relação ao uso de centros de dados acessados remotamente via 
cloud computing. Tais acessos serão passíveis de monitoramento.  
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As senhas são de uso individual e não devem ser divulgadas ou compartilhadas com 
outras pessoas sob nenhuma hipótese, sendo de inteira responsabilidade do detentor 
o zelo pela guarda e uso correto dessas. Caso as senhas necessitem ser destinadas a 
um departamento ou grupo de pessoas, tal iniciativa se dará apenas com expressa 
autorização do Diretor de Compliance. A alteração de senhas poderá ser solicitada a 
qualquer momento pelo Diretor e será promovida a alteração periódica.  
 
 
2.2. INFORMAÇÃO IMPRESSA, COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA E TELEFONIA 
 
Deve ser evitada a exposição de documentos de clientes ou de caráter confidencial. 
Todos os documentos devem permanecer adequadamente arquivados e, quando 
estiverem sendo manuseados, seja observado que não haja a presença de terceiros 
que possam visualizá-los. Todos os documentos com informações importantes ou 
confidenciais (de clientes ou não), em papel ou mídia eletrônica, devem ser 
descartados utilizando-se as máquinas de trituração ou dispositivos apropriados que 
impossibilitem a leitura por outras pessoas. 
 
Equipamentos poderão ter portas de comunicação USB e drivers de disco bloqueados. 
É vedada a utilização de discos, pen-drivers ou quaisquer outros meios que não 
tenham por finalidade a utilização exclusiva para o desempenho de sua atividade na 
empresa.  
 
É vedado que os colaboradores façam cópias (físicas ou eletrônicas) ou imprimam 
informações sensíveis disponibilizadas internamente e circulem em ambientes 
externos com estes arquivos. Em caso de necessidade, será permitida a circulação em 
ambientes externos em posse de dados sensíveis, mas única e exclusivamente com 
expressa autorização do Diretor. Nestes casos, o colaborador que estiver na posse e 
guarda da cópia ou da impressão do arquivo que contenha a informação confidencial 
será o responsável direto por sua integridade e confidencialidade.  
 
E-mail, telefone e qualquer outra modalidade de comunicação deve ser utilizada 
somente para os negócios da Seival. Informações de cunho pessoal, divulgadas através 
desses sistemas, não serão consideradas como confidenciais. A empresa poderá 
monitorar o acesso a sites, bem como os e-mails enviados e recebidos. Todas as linhas 
telefônicas disponibilizadas pela empresa para a atividade profissional de cada 
colaborador poderão ser gravadas. Em relação ao uso de aparelho celular nas 
dependências da Seival, será proibido o seu uso na Mesa de Operações. 
 
 
2.3. SOFTWARE E INFRAESTRUTURA 
 
Documento interno contendo uma lista de softwares autorizados para instalação e 
execução (software Whitelist) será mantido para diferentes perfis de utilização: mesa 
de operações, office e pesquisa/desenvolvimento. É vedado o download ou instalação 
de software, mesmo pertencente à lista, sem solicitação prévia ao Diretor. É possível, 
no entanto, que inclusive downloads não constados na Whitelist sejam feitos mediante 
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comunicação e aprovação do Diretor, desde que de acordo com as atividades 
realizadas na Seival. Outrossim, é de responsabilidade de todos os colaboradores a 
manutenção periódica do programa antivírus determinado.  
 
Será utilizado um equipamento firewall de segurança para impedir acesso à rede 
interna da Seival. Apenas o Diretor possui poderes para solicitar abertura ou 
fechamento de portas no firewall. Uma empresa especializada fará o monitoramento 
de segurança da rede. É proibida a conexão de equipamentos na rede que não estejam 
previamente autorizados pelo Diretor. 
 
O setor administrativo e o Diretor de Compliance serão os responsáveis por realizar, 
periodicamente, testes de segurança, bem como por aplicar procedimentos para 
detectar falhas e vulnerabilidades nos sistemas da Seival Investimentos. Possíveis 
incidentes de segurança devem ser averiguados, para que sejam avaliadas as 
implicações legais e regulatórias, bem como as ações corretivas apropriadas descritas 
no Código de Ética e Conduta.   
 
3. PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS  
 
O plano de contingência e continuidade de negócios tem por objetivo mitigar o risco e 
tempo de parada de serviços críticos para o negócio em casos de falhas de 
equipamentos, erros operacionais e desastres no ambiente de nossa sede. 
 
O Diretor de Compliance é responsável pelo plano e promoverá seu controle e 
manutenção, bem como fará o levantamento da necessidade de treinamento 
necessária à sua observância.  
 
Contingências: 

A. Backup físico onsite, que garante uma recuperação mais rápida, e offsite, que 
protege contra falhas no ambiente de nossa sede e garante a continuidade dos 
negócios em caso de desastre no ambiente da Seival Investimentos. Backup diário de 
arquivos eletrônicos em servidor e sistema em nuvem. Backup semanal em HD 
externo. Os arquivos eletrônicos incluem configurações e sistemas de software. 

B. Nobreak para sistema de telefonia e rede de computadores, capaz de manter o 
funcionamento destes aparelhos por prazo suficiente para que se reestabeleça a rede 
de energia, dada através do gerador do prédio onde a empresa está situada. 

C. Uso de computadores preparados para operação fora do espaço físico. Em caso de 
intempéries, desastres ou qualquer impossibilidade de acesso à sede física da 
empresa, haverá uma posição móvel (notebook) que poderá ser utilizada 
remotamente via nuvem. 

D. Para o link de Internet adota-se redundância tripla, com dois links para provedores 
de linha fixa, chaveados pelo roteador, e um link móvel (rede celular). 
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4. POLÍTICA DE PRESENTES E GRATIFICAÇÕES 
 
A Política de Presentes e Gratificações da Seival tem por finalidade dar as diretrizes e 
acompanhar a troca de presentes com terceiros. O recebimento e a oferta de 
presentes são práticas comuns de negócios, mas em certas situações podem ser mal 
interpretadas ou sugerir a aparência de algo ilícito.  
 
A Seival está empenhada em fazer negócios com base estritamente no valor de seus 
produtos e serviços e não em presentes, logo todos colaboradores devem estar cientes 
das regras aplicáveis nessas situações. Todos presentes e gratificações devem ser 
aprovados pelo diretor de Compliance e pelo Conselho de Administração e Gestão 
(CAGE).  
 
Os colaboradores estão proibidos de aceitar presentes solicitados pelos próprios 
colaboradores, presentes em dinheiro, presentes dados para influenciar ou 
recompensar o colaborador por alguma decisão de negócios ou transação e presentes 
dados com frequência não habitual.   
 
É expressamente proibido oferecer ou dar qualquer coisa para autoridades 
governamentais, seja diretamente ou através de intermédio, para obter vantagem que 
não seria conseguida se a oferta não fosse feita. 
 
Presentes aceitos e aprovados pelo CAGE não podem ultrapassar o valor de R$ 250,00 
(duzentos e cinquenta reais). Situações atípicas devem ser imediatamente informadas 
ao Diretor de Compliance.  
 
5. POLÍTICAS DE ANTI-CORRUPÇÃO, ANTI-SUBORNO, E PREVENÇÃO À 
“LAVAGEM DE DINHEIRO”. 
 
A Seival desde a sua fundação sempre manteve a transparência e nunca foi tolerante a 
suborno e corrupção em qualquer forma por meio de seus colaboradores e parceiros 
comerciais. Violações a essa política podem resultar em graves sanções criminais para 
Seival e seus administradores, bem como severas consequências disciplinares. Toda 
irregularidade deve ser imediatamente reportada ao Diretor de Compliance e aos 
membros do Conselho Administrativo e Gestão (CAGE). 
 
 5.1. PREVENÇÃO A SUBORNO E CORRUPÇÃO  
 
Para fins dessa política, “Suborno” constitui não apenas o pagamento de dinheiro, mas 
qualquer oferta ou algo de valor, tais como: presentes, hospitalidade, viagens, 
favorecimento de parentes ou sócios, contribuições beneficentes ou políticas, 
aconselhamento e assistência pessoal.   
 
São proibidos pagamentos indiretos para consultores, agentes, membros da família ou 
outros intermediários se for razoável supor que benefícios serão repassados de 
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maneira a garantir uma vantagem indevida. Qualquer divergência de comportamento 
e postura deve ser comunicado imediatamente ao Diretor de Compliance. 
 
 
 

5.2. PREVENÇÃO E COMBATE À “LAVAGEM DE DINHEIRO”  
 
A Seival coopera plenamente, de acordo com as leis aplicáveis, com os esforços dos 
órgãos governamentais competentes para detectar, prevenir e combater o crime de 
“lavagem de dinheiro”. A Seival não realiza conscientemente negócios com clientes 
existentes ou prospectivos cujo dinheiro seja suspeito de ser proveniente de, ou usado 
para, atividades criminosas ou terroristas. Se a empresa tiver conhecimento de fatos 
que levem a uma suposição razoável de que algum cliente esteja envolvido em tais 
atividades, ou de que as transações de algum cliente sejam, elas próprias, criminosas 
em suas respectivas finalidades, tomará as devidas providências, de acordo com a lei. 
Tais providências poderão incluir, até mesmo, o cancelamento de transações 
comerciais com tal cliente, o fechamento ou congelamento das contas do mesmo e o 
envio de relatórios às autoridades governamentais competentes. 
 
Todos os colaboradores deverão empenhar esforços para determinar a verdadeira 
identidade de todos os clientes que solicitarem os produtos e serviços da Seival, para 
ajudar a evitar que os sistemas financeiro e comercial sejam usados como canais para 
financiar atividades ilegais. 
 
Não poderão ser conduzidas transações comerciais com clientes que deixarem de 
fornecer comprovações adequadas das respectivas identidades ou que tentarem 
enganar os órgãos regulamentares com o fornecimento de informações incompletas, 
adulteradas ou enganosas. É de vital importância que todos os colaboradores 
compreendam plenamente essas ações, que podem constituir infração às leis 
aplicáveis contra “lavagem de dinheiro”, e relatem qualquer irregularidade potencial 
ao Compliance. 
 
6. DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS   
 
Visando atender às exigências da instrução CVM 558/15 que autoriza a gestora Seival 
Investimentos a distribuir cotas de fundos por ela geridos, foi elaborada a política de 
atuação na distribuição de cotas de fundos. 

Entre os pontos que a gestora deve observar, enquanto distribuidora das cotas de 
fundos estão:  

 Informar à CVM ocorrências e indícios de violações da legislação; 
 Suprir seus clientes com informações sobre os fundos distribuídos e seus riscos. 
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A Seival está autorizada a distribuir somente os fundos por ela geridos. 

Demais informações sobre regras e execução de ordens estão descritas no Manual 
Operacional de Distribuição – Anexo I: Política de Atuação da Seival Investimentos na 
Distribuição de Cotas de Fundos por ela Geridos. 

 
7. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS 
 
Esta política visa determinar procedimentos e normas para os investimentos pessoais 
dos Colaboradores da Seival Investimentos Ltda., bem como de seus familiares diretos, 
além de estabelecer o tratamento de confidencialidade das informações alcançadas na 
execução de suas ações cotidianas. 
 
As instruções aqui expostas devem ser examinadas em todas as negociações pessoais 
realizadas pelos sócios, diretores, empregados, funcionários, trainees e estagiários da 
Seival (em conjunto os “Colaboradores” e individualmente o “Colaborador”) nos 
Mercados Financeiro e de Capitais, assim como por seus cônjuges, companheiros, 
descendentes, ascendentes ou qualquer pessoa física que deles dependa 
financeiramente ou que seja pertencente a seu círculo familiar ou afetivo, bem como 
qualquer pessoa jurídica na qual o Colaborador ou qualquer pessoa física a ele 
vinculada possua participação. 
 
A Política de Investimento Pessoal exprime parte dos objetivos e valores de ética que 
devem orientar os negócios da Seival, sendo complementares àqueles constantes no 
Contrato Individual de Trabalho, se aplicável, no Código de Ética e outras normas 
verbais ou escritas da Seival, cuja violação será tida como infração contratual, estando 
o autor sujeito às sanções previstas, inclusive afastamento por justa causa. 
 
Os investimentos efetuados em benefício próprio, no mercado financeiro, devem ser 
norteados a fim de não interferirem de forma negativa no desempenho das atividades 
profissionais. Ademais, devem ser totalmente separados das operações realizadas em 
nome da Seival para que sejam evitadas situações que configurem conflito de 
interesses. Com base nisso, os investimentos pessoais devem atestar o que se segue: 
 

a) Os investimentos pessoais em cotas de Fundos de Investimentos de qualquer 
espécie, geridos pela Seival ou por terceiros são livres, contanto que destinados 
ao público em geral (Fundos não exclusivos); 

 
b) O Colaborador não terá autorização para realizar transações, em nome próprio 

ou de terceiros, que envolvam títulos, valores mobiliários ou derivativos, objeto 
de ordens de compra ou venda por parte da Seival ou de qualquer cotista, 
antes que tal ordem tenha sido cumprida; 

 
c) Deve-se evitar, nos investimentos, a assunção de riscos excessivos ou de difícil 

mensuração, que possam comprometer o equilíbrio financeiro do Colaborador 
e, assim, lesar seu desempenho no trabalho; 
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d) Somente sócios da Seival têm permissão para operar diretamente nos 

mercados em que a gestora atua nas Carteiras de Investimentos de terceiros 
e/ou Fundos de Investimentos; 

 
e) Aos funcionários é vedada a operação direta nos mercados em que a gestora 

atua, sendo permitido somente a aplicação nos Fundos de Investimentos 
geridos pela Seival ou Fundos de outras gestoras; 

 
 

f) Quaisquer que sejam as exceções referentes a prazos e ativos não tratados 
nesta Política, devem ser submetidas e autorizadas por um responsável pelo 
Compliance com antecedência. 

7.1. POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
 
Informação alcançada em função da atividade profissional desempenhada na Seival 
não pode ser transmitida de forma alguma a terceiros não funcionários ou a 
funcionários não autorizados. Neste item, incluem-se, por exemplo, posições 
compradas ou vendidas, estratégias e conselhos de investimento ou de 
desinvestimento, relatórios, análises e opiniões sobre ativos financeiros, dados a 
respeito de resultados financeiros antes da publicação dos balanços e balancetes das 
empresas da Seival e dos fundos geridos pelo grupo, transações efetuadas e que ainda 
não foram publicadas. 
 
Também é considerada informação sigilosa aquela oriunda de estudo efetuado pela 
Seival, mesmo que os ativos correspondentes não componham nosso portfólio; 
 
Quanto à confidencialidade e tratamento da informação, o Colaborador deve cumprir 
o estabelecido nos itens a seguir: 
 
 

Informação privilegiada 
 
Pode-se considerar como informação privilegiada qualquer informação importante a 
respeito de alguma empresa que não tenha sido publicada e que seja obtida de 
maneira privilegiada, em consequência da ligação profissional ou pessoal mantida com 
um cliente, com colaboradores de empresas estudadas ou investidas ou com terceiros, 
ou da condição de funcionário; 
 

a) São exemplos de informações privilegiadas: informações verbais ou 
documentadas referentes a resultados operacionais de empresa, alterações 
societárias (fusões, cisões e incorporações), informações sobre compra e venda 
de empresas, títulos ou valores mobiliários, e qualquer outro acontecimento 
caracterizável como confidencial de uma empresa com a Seival ou com 
terceiros; 
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b) As informações privilegiadas precisam ser mantidas em sigilo por todos que as 
acessarem, seja em função da prática da atividade profissional ou do 
relacionamento pessoal; 

 
c) O Colaborador que tiver acesso a uma informação privilegiada deverá 

comunicar seu acesso ao seu superior, não podendo comunicá-la a outros 
membros da Seival, profissionais de mercado, amigos e parentes, tampouco 
usá-la, seja em seu próprio benefício ou de terceiros. Ainda que não exista 
certeza quanto ao caráter privilegiado da informação, deve-se rapidamente 
relatar o ocorrido à Seival. As empresas envolvidas serão incluídas na lista de 
empresas com restrições para negociação, a qual será mantida sigilosamente 
pelo responsável pelo Compliance. 

 
Insider Trading e “Dicas” 

 
a) Insider Trading baseia-se na compra e venda de títulos ou valores mobiliários 

com base no uso de informação privilegiada, com o objetivo de conseguir 
benefício próprio ou de terceiros (compreendendo a própria Seival e 
Colaboradores); 

 
b) “Dica” é a transmissão, a qualquer terceiro, de informação privilegiada que 

possa ser usada com benefício na compra e venda de títulos ou valores 
mobiliários; 

 
c) É proibida a prática dos casos mencionados anteriormente por qualquer 

membro da empresa, seja agindo em benefício próprio, da Seival ou de 
terceiros; 

 
d) O disposto nos itens de “Informação Privilegiada” e neste “Insider Trading e 

Dicas” deve ser analisado não só durante a vigência de seu relacionamento 
profissional com a Seival, mas mesmo após o seu término. 

 
 

7.2. CONSIDERAÇÕES FINAIS À POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS 
 
 O não cumprimento de quaisquer das normas estipuladas nesta Política de 
Investimentos Pessoais deverá ser encaminhado a um responsável pelo Compliance; 
 
Todo Colaborador da Seival, ao receber esta Política, assinará um Termo de 
Recebimento e Compromisso, bem como anualmente fará sua Declaração de 
Investimentos. Por estes documentos, cada Colaborador tem ciência da existência 
desta Política de Investimentos Pessoais e das regras e princípios aqui expostos, 
seguidos pela Seival, devendo esclarecer no mesmo ato ocasionais participações em 
companhias e demais investimentos que possua junto a ativos de mercado; 
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A desobediência a qualquer das normas aqui expostas, além das cotadas no Contrato 
Individual de Trabalho, se aplicável, no Código de Ética e demais regras verbais ou 
escritas da Seival, será tida como infração contratual, sujeitando seu autor às sanções 
cabíveis. A empresa não se responsabilizará por Colaboradores que violam a lei ou 
cometam infrações no desempenho de suas atividades. Caso a Seival seja penalizada 
ou tenha prejuízo de qualquer natureza por ações de seus Colaboradores, cumprirá o 
direito de regresso em face dos responsáveis; 
 
Práticas relacionadas à Insider Trading são coibidas não apenas por essa Política de 
Investimentos Pessoais como por normas gerais e específicas, emitidas pelos órgãos 
que regulam os fundos. Assim, o Colaborador que incorrer em afronta às disposições 
dessa Política poderá ser sancionado em outras esferas, inclusive na esfera judicial; 
 
Em casos de dúvidas ou esclarecimentos sobre o conteúdo desta Política ou sobre a 
aplicação do mesmo em relação a algum assunto específico, o colaborador deverá 
entrar em contato com os Gestores e o Compliance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


