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01. OBJETIVO:  

Este documento tem por objetivo garantir que os Consultores de Valores Mobiliários (“Consultores”) e demais colaboradores 

do Conglomerado Financeiro BOCOM BBM S.A. (“BOCOM BBM”) que desempenhem atividades de modo a suportar os 

Consultores atuem em conformidade com os princípios normativos e boas práticas recomendadas pela Resolução CVM 19, de 

25 de fevereiro de 2021.  

02. CONCEITUAÇÃO / DEFINIÇÃO: 

Entende-se por Consultor o colaborador que presta serviços de Consultoria de valores mobiliários (“Consultoria”). 

Considera-se Consultoria a prestação dos serviços de orientação, recomendação e aconselhamento, de forma profissional, 

independente e individualizada, sobre investimentos no mercado de valores mobiliários, cuja adoção e implementação sejam 

exclusivas do cliente.  

A prestação do serviço de Consultoria pode se dar por meio de uma ou mais das seguintes formas de orientação, 

recomendação e aconselhamento: 

• Sobre classes de ativos e valores mobiliários;  

• Sobre títulos e valores mobiliários específicos;  

• Sobre prestadores de serviços no âmbito do mercado de valores mobiliários; e 

• Sobre outros aspectos relacionados às atividades de Consultoria. 

03. ABRANGÊNCIA / ÁREAS ENVOLVIDAS: 

Este procedimento se aplica a todos os Consultores e colaboradores do BOCOM BBM que atuem em atividades de suporte à 

área de Consultoria de Valores Mobiliários, além de prestadores de serviços que atuem em atividades de suporte à 

Consultoria e que tiverem acesso às informações do BOCOM BBM, tanto por meio de recursos de informática, quanto por 

qualquer outro meio de processamento, comunicação ou armazenamento. O presente documento deve ser observado em 

conjunto com o Código de Conduta do Consultor de Valores Mobiliários. 

04. RESPONSABILIDADES:  

04.01. Responsáveis pela execução das atribuições desta política 

É de responsabilidade de Consultores e colaboradores do BOCOM BBM que atuem em atividades de suporte à área de 

Consultoria, além de prestadores de serviços, a execução das atribuições desta política. 

São atribuições da área de Consultoria de Valores Mobiliários: 

• Atuar em conformidade com o Código do Consultor de Valores Mobiliários do BOCOM BBM – sem prejuízo às diretrizes 

presentes no Código Ética e Conduta do BOCOM BBM –, de forma diligente, seguindo o princípio da boa-fé, 

transparência e lealdade, zelando pelos interesses do cliente; 

• Observar as orientações previstas na Política de Investimentos Pessoais, de modo a não realizar operações financeiras 

em desacordo com as práticas instituídas no referido normativo; 
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• Garantir que as orientações, recomendações e aconselhamentos prestados ao cliente sejam feitas de modo a permitir o 

registro, independentemente da forma de prestação do serviço; 

• Armazenar toda documentação utilizada no exercício das atividades de Consultoria por, no mínimo, 5 (cinco) anos; 

• Informar à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sempre que verifique 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; 

• Diante de uma situação de conflito de interesses, informar ao cliente o potencial conflito de interesses e as fontes desse 

conflito, antes de efetuar uma recomendação de investimento; 

• Comunicar à área de Compliance situações que possam ser entendidas como situações de conflito de interesses que 

possam afetar a independência das pessoas que desempenham funções ligadas à consultoria de valores mobiliários; 

• Disponibilizar a documentação a pertinente à recomendação do cliente de forma tempestiva; 

• Não fazer uso de informações sigilosas para ganho próprio ou do cliente; 

• Fazer uso dos materiais – técnicos e publicitários – e avisos internos aprovados pelo BOCOM BBM; e 

São atribuições da área de Compliance: 

• Acompanhar alterações na Resolução CVM 19/2021, que impactem o exercício da atividade de Consultoria e informar as 

áreas envolvidas;  

• Monitorar a adesão da equipe responsável pela atividade de Consultoria à Política de Investimentos Pessoais; 

• Prestar apoio aos Consultores em situações que possam ser entendidas como situações de conflito de interesse entre os 

Consultores e os Clientes, ou que suscitem riscos regulatórios; e 

• Acompanhar o envio à CVM, pelo consultor de valores mobiliários, até o dia 31 de março de cada ano, do formulário de 

referência. 

São atribuições da área de Segurança da Informação:  

• Assegurar a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial para os 

mantidos em meio eletrônico; e 

• Promover a preservação de informações confidenciais por todos os seus administradores, colaboradores e funcionários, 

proibindo a transferência de tais informações a pessoas não habilitadas ou que possam vir a utilizá-las indevidamente. 

São atribuições da área de Controles Internos: 

• Garantir a adoção de controles que restrinjam e permitam identificar as pessoas que tenham acesso às informações 

confidenciais; e 

• Realizar o monitoramento dos acessos concedidos. 

É atribuição da área Administrativa: 

• Assegurar a segregação física entre a área responsável pela Consultoria e as áreas responsáveis pela gestão, 

intermediação, distribuição, estruturação e originação de valores mobiliários ou produtos que sejam objeto de 

orientação, recomendação e aconselhamento pelo consultor de valores mobiliários.  
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São atribuições da área de Tecnologia da Informação: 

• Garantir que os recursos computacionais utilizados para o desempenho e suporte das atividades de Consultoria sejam 

protegidos contra adulterações e mantenham registros que permitam a realização de auditorias e inspeções. 

São atribuições da área de Pessoas: 

• Acompanhar o processo de certificação da equipe de consultoria de valores mobiliários com o objetivo de garantir o 

atendimento aos percentuais mínimos mencionados no item 06.04. 

É de responsabilidade das áreas que realizam distribuição garantir que, na comunicação com os investidores, os mesmos não 

sejam induzidos a acreditar que há, no escopo de suas atividade de distribuição, a prestação de serviço de Consultoria 

realizada de acordo com a Resolução CVM 19/2021. 

04.02. Responsáveis pelo monitoramento da execução desta política 

É responsabilidade dos Gestores das áreas envolvidas o monitoramento da execução das atribuições desta política. 

04.03. Responsáveis pela manutenção desta política 

É de responsabilidade da área de Consultoria a manutenção e atualização desta política. 

05. ALÇADAS: 

Situações não previstas nesta política devem ser avaliadas pelo Comitê de Compliance. 

06. DIRETRIZES:  

O BOCOM BBM deve garantir, por meio de regras, procedimentos e controles internos adequados, o permanente 

atendimento às normas, políticas e regulamentações vigentes, referentes às diversas modalidades de investimento, à própria 

atividade de consultoria de valores mobiliários e aos padrões ético e profissional. 

As regras, procedimentos e os controles internos mencionados devem ser suficientes e adequados para: 

• Assegurar que todos os profissionais que desempenhem funções ligadas à Consultoria atuem com independência e o 

devido dever fiduciário para com seus clientes; 

• Impedir que seus interesses comerciais, ou aqueles de seus clientes, influenciem seu trabalho; 

• Identificar, administrar e mitigar eventuais conflitos de interesses que possam afetar a independência das pessoas que 

desempenhem funções ligadas à Consultoria; 

• Diante de uma situação de conflito de interesses, informar ao cliente o potencial conflito de interesses e as fontes desse 

conflito, antes de efetuar uma recomendação de investimento; 

• Segregar as diversas atividades que desempenhem; e 

• Assegurar a existência de testes periódicos de segurança para os sistemas de informações, em especial para os 

mantidos em meio eletrônico. 

O BOCOM BBM deve: 
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• Atribuir a responsabilidade pela atividade de Consultoria a um diretor estatutário, o qual deve estar registrado na CVM 

como consultor de valores mobiliários; e 

• Atribuir a responsabilidade pela implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das 

normas estabelecidas por esta Instrução a um diretor estatutário. 

O diretor responsável pela Consultoria não pode ser responsável por nenhuma outra atividade no mercado de valores 

mobiliários, na instituição ou fora dela. 

A remuneração do Diretor Estatutário responsável pela Consultoria não pode estar associada ao desempenho comercial da 

Consultoria. 

06.01. Suitability 

O Consultor não pode recomendar produtos ou prestar serviços sem que verifique sua adequação ao perfil do cliente. 

O Consultor deve observar as regras contidas nas Políticas de Suitability, Suitability de Derivativos, Produtos Complexos e 

Certificado de Operações Estruturadas. 

06.02. Contrato de Prestação de Serviços 

Os contratos de prestação de serviços de Consultoria devem conter as características dos serviços prestados, dentre as quais 

se incluem: 

• Descrição detalhada da remuneração cobrada pelos serviços; 

• Informações sobre outras atividades que o próprio Consultor exerça e os potenciais conflitos de interesses existentes 

entre tais atividades e a Consultoria; 

• Informações sobre as atividades exercidas por sociedades controladoras, controladas, coligadas e sob controle comum 

ao Consultor e os potenciais conflitos de interesses existentes entre tais atividades e a Consultoria; 

• Quando aplicável, os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários nos mercados de bolsa, de 

balcão, nos mercados de liquidação futura, explicitando que a aplicação em derivativos pode resultar em perdas 

superiores ao investimento realizado, e nas operações de empréstimo de ações; 

• O conteúdo e periodicidade das informações a serem prestadas ao cliente; 

• Informação a respeito da abrangência dos serviços prestados, indicando os mercados e tipos de valores mobiliários 

abrangidos; e 

• Procedimento a ser seguido caso um conflito de interesse, mesmo que potencial, surja após a celebração do contrato, 

incluindo prazo para notificação do cliente. 

06.03. Prestação de informações 

As informações divulgadas pelo Consultor devem ser: 

• Verdadeiras, completas, consistentes e não induzir o investidor a erro; e 

• Escritas em linguagem simples, clara, objetiva e concisa. 
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As informações relativas à prestação de serviço de Consultoria não podem assegurar ou sugerir a existência de garantia de 

resultados futuros ou a isenção de risco para o investidor. 

As comunicações das entidades integrantes do sistema de distribuição não podem induzir os investidores a acreditarem que 

há, no escopo de suas atividade de distribuição, a prestação de serviço de Consultoria realizada de acordo com a Resolução 

CVM 19/2021. 

O BOCOM BBM deve manter página na rede mundial de computadores com os seguintes documentos atualizados: 

• Formulário de referência; 

• Código de conduta do Consultor de Valores Mobiliários; 

• Regras, procedimentos e controles internos para a Consultoria de Valores Mobiliários; e 

• Política de Investimentos Pessoais. 

O Consultor deve enviar à CVM, até o dia 31 de março de cada ano, por meio de sistema eletrônico disponível na página da 

CVM na rede mundial de computadores, formulário de referência. 

06.04. Certificação 

A equipe responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários deve ser formada por, no mínimo, 80% (oitenta 

por cento) de consultores certificados ou autorizados. 

06.05. Segregação de atividades 

O exercício da Consultoria deve ser segregado das demais atividades exercidas pelo BOCOM BBM. 

A área responsável pela Consultoria deve estar fisicamente segregada das áreas responsáveis pela gestão, intermediação, 

distribuição, estruturação e originação de valores mobiliários ou produtos que sejam objeto de orientação, recomendação e 

aconselhamento pelo Consultor. 

As regras descritas nas Políticas de Segurança da Informação Cibernética, Senhas, Utilização de Recursos de TI, Utilização do 

serviço de e-mail, Gravações Telefônicas, Controle de Informações Privilegiadas, Gerenciamento de Acessos e Gerenciamento 

de Acesso Físico devem ser observadas objetivando: 

• O bom uso de instalações, equipamentos e arquivos comuns a mais de um setor da empresa; 

• A preservação de informações confidenciais por todos os seus administradores, colaboradores e funcionários, proibindo a 

transferência de tais informações a pessoas não habilitadas ou que possam vir a utilizá-las indevidamente; e 

• O acesso restrito a arquivos, bem como à adoção de controles que restrinjam e permitam identificar as pessoas que 

tenham acesso às informações confidenciais. 

06.06. Manutenção de registros 

As orientações, recomendações e aconselhamentos relacionadas à atividade de Consultoria devem ser feitos de maneira a 

possibilitar o seu registro, independentemente da forma de prestação do serviço. Este registro deve ser protegido contra 

adulterações e permitir a realização de auditorias e inspeções. 
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Devem ser mantidos, pelo prazo mínimo de 5 anos, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM, todos os 

documentos e informações exigidos pela regulação, bem como toda a correspondência, interna e externa, todos os papéis de 

trabalho, cálculos que fundamentaram a cobrança de taxa de performance de clientes classificados como investidores 

profissionais, quando for o caso, relatórios e pareceres relacionados com o exercício das atividades de Consultoria e os 

estudos e análises que fundamentaram as orientações, recomendações ou aconselhamentos. 

Os documentos e informações podem ser guardados em meios físico ou eletrônico, admitindo-se a substituição de 

documentos pelas respectivas imagens digitalizadas. 

07. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos adicionais, a área de Consultoria deve ser consultada. 

08. LEGISLAÇÃO/REGULAÇÃO RELACIONADA: 

• Resolução CVM 19/2021. 

09. REFERÊNCIA INTERNA: 

• Código de Ética e Conduta; 

• Código de Conduta do Consultor de Valores Mobiliários; 

• Política de Suitability; 

• Política e Suitability de Derivativos; 

• Política de Produtos Complexos; 

• Política de Certificado de operações Estruturadas; 

• Política de Segurança da Informação Cibernética; 

• Política de Utilização dos Recursos de TI;  

• Política de Utilização do Serviço de E-mail; 

• Política de Gravações Telefônicas; 

• Política de Gerenciamento de Acessos; 

• Política de Gerenciamento de Acesso Físico; 

• Política de Senhas; e 

• Política de Investimentos Pessoais. 

10. BIBLIOGRAFIA: 

N/A 

11. GLOSSÁRIO:  

N/A 
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12. CONTROLE DE VERSÕES:  

Versão Data Histórico Autores 

1. 23/07/2019 Criação do Documento Compliance 

2. 23/07/2021 Revisão Compliance e Consultoria 

13. APROVAÇÕES: 

 

 

Maria Clara de Toledo Piza Pessoa de Araujo Cavalcanti – Diretora de Consultoria 

14. ANEXOS:  

N/A 


