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1. OBJETIVO 

 

A Política de Compliance (Regras, Procedimentos e Controles Internos) é o instrumento que 
determina os critérios e procedimentos de conformidade e controle adequados ao nível de 
complexidade das atividades realizadas pela I9 Capital Gestão de Recursos Financeiros Ltda. (“I9 
Capital” ou “Gestora”) que permitam à sociedade atender as exigências legais, regulamentares e 
de autorregulação, além dos valores éticos apresentados no Código de Ética e Políticas Internas, 
na condução das suas atividades. A diretoria deve estar comprometida em demonstrar ativamente 
a integridade e os valores éticos esperados de todos os colaboradores da I9 Capital 
(“Colaboradores”), além de exercer supervisão diligente e constante sobre os negócios e a maneira 
como estes são conduzidos. O objetivo desta política interna é disseminar a cultura da 
conformidade dentro da I9 Capital de acordo com os procedimentos doravante descritos, criando 
assim uma identidade corporativa pautada no atendimento às leis e na transparência das 
negociações. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Os controles internos e de Compliance se tornaram obrigatórios após aprovação da Instrução CVN 
nº 306, de 05 de maio de 1999, atualmente substituída pela Instrução CVM nº 558, de 26 de março 
de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 558”). 

 

A Instrução CVM 558 dispõe sobre a implantação e implementação de sistema de controles 
internos nas administradoras de recursos autorizadas a funcionar pela Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) destinadas às atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de 
informações financeiras, operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas legais e 
regulamentares a elas aplicáveis. 

 

Em referência aos pontos supracitados, o cargo de Diretora de Gestão de Riscos e Compliance foi 
criado com o intuito de minimizar 03 (três) riscos: Risco de Imagem, Legal e Operacional. 
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 Risco de imagem 

O risco de imagem (ou reputação) é um dos mais preocupantes atualmente. Assim, é importante 
a consciência de todos sobre a necessidade de se prezar pela imagem da Gestora. 

 

Um simples boato pode causar danos irreparáveis à reputação de uma instituição, de modo que 
todos devem ter sempre em mente a importância de seguir as regras desta política interna e de 
quaisquer políticas e diretrizes impostas pela diretoria da I9 Capital. 

 

Quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou aconselhamento sobre quais ações possam gerar riscos de 
imagem para a I9 Capital devem ser, imediatamente, direcionados à Diretora de Gestão de Riscos 
e Compliance. 

 

 Risco legal 

Basicamente, o conceito de risco legal pode ser definido como o de não cumprimento das leis 
vigentes e aplicáveis à I9 Capital. Neste escopo, estende-se também este conceito ao de não estar 
em conformidade com as normas internas emitidas pela Diretora de Gestão de Riscos e 
Compliance e determinadas pela diretoria da I9 Capital. 

 

 Risco operacional 

O risco operacional pode ser definido como “risco de perdas geradas por sistemas e controles 
inadequados, falhas de gerenciamento e erros humanos". 

 

Este conceito pode ser dividido em diversos sub-riscos, tais como: 

(i) Risco de Obsolescência; 

(ii) Risco de Equipamento; 

(iii) Risco de Tecnologia; 

(iv) Risco de Erro Não Intencional (“Erro Humano”); 

(v) Risco de Fraudes; 

(vi) Risco da Qualificação de Pessoal; 



 

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR: DATA REVISÃO PÁGINA 

Rafael Souza e Silva Herbert Higashi Livia Shie 21/01/19 1 Página 4 de 10 

 

(vii) Risco de Lavagem de Dinheiro; e 

(viii) Risco de Acesso. 

 

Em relação aos 3 (três) primeiros itens acima, estes serão controlados pela Diretora de Gestão de 
Riscos e Compliance contando com apoio de uma Área de Suporte de Tecnologia. 

 

Dentro da classificação Risco Operacional, a Diretora de Gestão de Riscos e Compliance 

controlará, diretamente, os 5 (cinco) últimos riscos supracitados. 

 

A Diretora de Gestão de Riscos e Compliance, com apoio do Comitê de Risco e Compliance, é a 
principal responsável pela disseminação e supervisão das regras, controles e procedimentos 
internos da I9 Capital, visando mitigar os riscos operacionais, regulatórios, reputacionais e legais 
de suas atividades. Para tanto, a área conta com a estrutura de recursos humanos e 
computacionais compatível ao exigido à uma gestora de recursos.  

 

 

3. FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO COMPLIANCE (“DIRETORA DE 
GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE”) 

 

Nos termos do art. 22 da Instrução CVM 558, a Diretora de Gestão de Riscos e Compliance, 
conforme definida no Contrato Social da I9 Capital, é a diretora responsável pela implementação 
e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e controles internos estabelecidos na referida 
Instrução, a qual tem como principais atribuições o suporte a todas as áreas no que concerne a 
esclarecimentos de todos os controles e regulamentos internos, bem como no acompanhamento 
de conformidade das operações e atividades da I9 Capital com as normas regulamentares (internas 
e externas) em vigor, definindo os planos de ação e monitorando o cumprimento de prazos e do 
nível de excelência dos trabalhos efetuados. 

 

São responsabilidades da Diretora de Gestão de Riscos e Compliance da I9 Capital: 
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(i) Assegurar que toda a equipe esteja operando de acordo com as diretrizes e políticas es-
tabelecidas pela I9 Capital; 

(ii) Descrever, avaliar e revisar os procedimentos das áreas visando minimizar riscos opera-
cionais; e 

(iii) Estabelecimento de normas, procedimentos e controles internos. 

 

Atividades Principais: 

 Aconselhamento e suporte consultivo a respeito de regras e normas emanadas de órgãos 
reguladores e autorreguladores; 

 Supervisionar a implementação de Programas de Treinamento dos Colaboradores e de-
mais procedimentos operacionais que deem cumprimento às normas previstas nas políti-
cas internas da I9 Capital; 

 Cumprimento dos formulários regulatórios, em especial o Formulário de Referência, ca-
bendo realizar a atualização e revisão periódica daqueles documentos, inclusive man-
tendo as informações referidas atualizadas no site da I9 Capital; 

 Acompanhamento e atualização dos prazos e normas regulatórias aplicáveis à I9 Capital e 
disposta em sua agenda regulatória; 

 Realizar monitoramento de e-mails corporativos de Colaboradores sempre que julgar ne-
cessário; 

 Monitorar os riscos associados ao cumprimento das normas regulatórias e autorregulató-
rias concernentes à atividade da I9 Capital, bem como, analisar os riscos do oferecimento 
de novos produtos e serviços ou mesmo o início de relacionamento com clientes que en-
volvam determinado grau de risco; 

 Realizar testes a fim de monitorar e avaliar a efetividade das políticas internas da I9 Capital 
por meio de testes de aderência, bem como sugerir e acompanhar as ações de melhorias 
decorrentes dos relatórios emitidos após a realização dos testes, podendo utilizar-se de 
sistema próprio para tanto; 

 Desenvolver e disponibilizar à Diretoria um relatório de controles internos conforme es-
tabelecido no art. 22 da Instrução CVM 558. Este relatório deverá ser elaborado anual-
mente e disponibilizado até o último dia útil do mês de janeiro; 

 Manter atualizadas no website da I9 Capital as políticas cuja publicidade é exigida, tanto 
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pela Instrução CVM 558 como pelas regras autorregulatórias da ANBIMA; 

 Monitoramento da política de gestão de riscos e elaboração das políticas estabelecidas no 
art. 26 da Instrução CVM 558, bem como monitoramento periódico do cumprimento efe-
tivo e atendimento aos preceitos da regulamentação, por meio de testes periódicos; 

 Ser o responsável pela interação com os órgãos reguladores e associações autorregulado-
ras. Inobstante a participação dos Colaboradores ligados a cada área fiscalizada, caberá à 
Diretora de Gestão de Riscos e Compliance a intermediação e atendimento aos auditores 
e fiscais responsáveis pelo processo de fiscalização; 

 Gestão das Atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Não Financiamento do Ter-
rorismo: monitorar a política e seus procedimentos de forma a mitigar tais atividades, in-
cluindo o processo de “Conheça seu Cliente”; 

 Responsável por estabelecer o padrão e por aprovar os materiais de comunicação e mar-
keting da I9 Capital, tendo por base as Diretrizes para Publicidade e Divulgação de Material 
Técnico de Fundos da ANBIMA; 

 Informar à CVM sempre que verifique, no exercício das suas atribuições, a ocorrência ou 
indícios de violação da legislação que incumbe à CVM fiscalizar, no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis da ocorrência ou identificação; 

 Confirmar, por meio do CVMWEB, no prazo estabelecido pela regulamentação em vigor, 
as informações cadastrais da I9 Capital mantidas no formulário previsto na Instrução CVM 
nº 510/11, e, sempre que necessário atualizar o referido banco de dados quando quais-
quer dos seus dados forem alterados; e 

 Levar ao Comitê de Risco e Compliance quaisquer assuntos de sua competência que en-
tenda necessário ou conveniente para deliberação conjunta com os demais membros do 
Comitê. 

 

 

4. COMITÊ DE RISCO E COMPLIANCE 

 

A I9 Capital contará com um Comitê de Risco e Compliance que terá plena autonomia para aplicar 
as normas legais, regulamentares e aquelas estabelecidas nesta política e nas demais políticas 
internas da Gestora, e que deverá atuar com o objetivo principal de: 
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 Definir, divulgar e revisar os procedimentos desta política e das demais políticas internas 
da I9 Capital; 

 Fornecer orientação aos Colaboradores em caso de dúvidas quanto à aplicação das políti-
cas da I9 Capital, que não puderem ser esclarecidas diretamente pela área de Compliance; 

 Apurar e tomar determinadas decisões e aprovações de Risco, Compliance, Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e Não Financiamento do Terrorismo, Anticorrupção e Contingência; 

 Apurar denúncias ou indícios de condutas potencialmente contrárias às políticas internas 
e normas legais ou regulatórias, avaliando a necessidade de comunicação aos órgãos re-
guladores ou COAF, e ainda avaliar e discutir sanções internas; 

 Definir os princípios éticos a serem observados por todos os Colaboradores, constantes 
das políticas internas da I9 Capital, devendo aprovar previamente quaisquer alterações 
nestes documentos; 

 Promover a ampla divulgação e aplicação dos preceitos éticos de Compliance 

no desenvolvimento das atividades da I9 Capital; 

 Tratar todos os assuntos que chegarem ao seu conhecimento dentro do mais absoluto 
sigilo e preservando os interesses e a imagem institucional e corporativa da I9 Capital, ga-
rantindo ainda o sigilo de quaisquer denunciantes de infrações ou indícios de infrações, 
mesmo quando estes não solicitarem, exceto nos casos em que haja necessidade legal/ju-
dicial de divulgação de informação; 

 Solicitar, sempre que necessário, para a análise de suas questões, o apoio da auditoria 
interna ou externa ou outros consultores externos; 

 Deliberar sobre situações que possam ser caracterizadas como “conflitos de interesse” 
tanto pessoais como profissionais. Esses conflitos podem acontecer, inclusive, mas não se 
limitando, às seguintes situações endereçadas em políticas próprias: investimentos pesso-
ais, atividades externas, presentes e entretenimentos, contribuições políticas, transações 
com partes relacionadas, alocações de oportunidades e despesas entre veículos geridos, 
dentre outros exemplos; e 

 Deliberar e aplicar eventuais sanções aos Colaboradores. 
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O Comitê de Risco e Compliance terá total autonomia para executar as suas funções, detalhadas 
nesta política, e atuará sob coordenação direta da Diretora de Gestão de Riscos e Compliance. Os 
assuntos tratados por este Comitê têm conteúdo estritamente confidencial. 

 

O Comitê de Risco e Compliance será presidido pela Diretora de Gestão de Riscos e Compliance, e 
contará com os demais Colaboradores da I9 Capital que autem na área como membros, sendo 
sempre permitido o convite a outros Colaboradores ou consultores externos especializados em 
Compliance como ouvintes. Quando necessário em razão da matéria a ser tratada, contará ainda 
com advogado da assessoria jurídica da I9 Capital. 

 

O Comitê de Risco e Compliance se reunirá ordinariamente em periodicidade mensal e 
extraordinariamente sempre que convocado por qualquer de seus membros. Das reuniões do 
Comitê serão lavradas atas, as quais poderão ser na forma sumária. 

 

 

5. REGRAS, PROCEDIMENTOS E CONTROLES INTERNOS 

 

A área de Compliance possui livre acesso às dependências da I9 Capital, bem como, acesso às 
informações e aos Colaboradores necessários à realização de suas atividades. 

 

As informações colhidas devem ser tratadas de maneira confidencial. 

 

Sem prejuízo das demais disposições contidas na presente política e nas demais políticas internas 
da I9 Capital, a área de Compliance atuará ativamente e independente na fiscalização e 
monitoramento das atividades exercidas pelos Colaboradores da I9 Capital. 

 

Para tanto, a Diretora de Gestão de Riscos e Compliance ficará responsável em realizar, 
mensalmente, o acesso aos e-mails corporativos dos Colaboradores da I9 Capital a fim de verificar 
se esses estão sendo usados exclusivamente para a prática das atividades da Gestora e de acordo 
com as políticas internas dessa. Qualquer indício de infração às políticas internas da I9 Capital 
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deverá ser reportado ao Comitê de Risco e Compliance que averiguará o caso concreto e aplicará 
as sanções disciplinares cabíveis, caso fique demonstrada a referida infração. 

 

Adicionalmente, todas as operações e acessos efetuados em meios magnéticos são registrados e 
passíveis de verificação a qualquer momento, independentemente de aviso prévio. O colaborador 
é orientado a utilizar tais informações unicamente para realização de suas atividades e de acordo 
com as diretrizes da Instituição, não utilizando as informações em seu próprio benefício ou em 
benefício de qualquer outra pessoa ou empresa. Não obstante, as áreas detentoras de informação 
classificadas como confidencial, restrita ou interna são passíveis de controles específicos a fim de 
coibir a utilização indevida da informação e auxiliar na identificação de eventuais quebras de 
procedimento: 

 Controles Físicos: restringem o acesso físico às áreas (segregação física); 

 Controles Lógicos: atuam sobre os sistemas eletrônicos e de comunicação (restrição de 
acesso a diretórios, e-mail externo, gravação de meios eletrônicos, entre outros); e 

 Controles de Conduta: Código de Conduta, manuais internos, bem como a própria regula-
mentação. 

 

Caberá a área de Compliance assegurar a segregação das atividades a fim de evitar potenciais 
conflitos de interesse que possam afetar a imparcialidade dos Colaboradores da I9 Capital em suas 
respectivas funções. O acompanhamento sistemático e periódico das atividades desempenhadas 
pelos Colaboradores da I9 Capital pela área de Compliance deverá identificar, administrar e 
eliminar os referidos potenciais conflitos de interesse. 

 

Por meio dos treinamentos administrados pela Diretora de Gestão de Riscos e Compliance nos 
termos do item XIV do Código de Ética e Políticas Internas, os Colaboradores da I9 Capital terão 
acesso às regras e procedimentos internos da Gestora, bem como àqueles relacionados à 
regulamentação em vigor. 

 

Os treinamentos ocorrerão nos planos teórico e prático de modo que os Colaboradores da I9 
Capital possam compreender o objetivo de cada regra e procedimentos abordados. O 
cumprimento das políticas internas da Gestora, da regulamentação e legislação em vigor é 
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obrigatória a todos os Colaboradores da I9 Capital sob pena das sanções cabíveis a serem aplicadas 
pela Gestora e pelos órgãos públicos. 

 

 

6. REVISÃO ANUAL DE COMPLIANCE 

 

Ao menos uma vez por ano, a área de Compliance deverá conduzir uma revisão completa de 
todas as normas de Compliance, que inclui esta política, a agenda regulatória, o programa de 
treinamento, as revisões de formulários e testes de aderência estabelecidos nas respectivas 
políticas, assim como qualquer política interna da I9 Capital. 

 

Como resultado da revisão anual, a área de Compliance deverá elaborar relatório de conclusões 
de controles internos de que trata o art. 22 da Instrução CVM 558. 

 

 

 

 

Livia Sakimoto Shie 

Diretora de Gestão de Riscos e Compliance 

 

 

 


