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POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 
(A) Objetivo  

 

A Política de Segurança da Informação tem por objetivo o adequado gerenciamento das 

informações (confidenciais ou não) de propriedade ou sob a guarda da MÓDULO CAPITAL 

GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (“MÓDULO CAPITAL”) e a sua proteção contra roubos, 

fraudes, espionagens, perdas não intencionais, acidentes ou outras ameaças, por meio do 

estabelecimento de diretrizes e procedimentos relacionados à segurança da informação. 

 

O cumprimento da Política de Segurança da Informação deverá ser prioridade constante de 

todos os Colaboradores, de modo a reduzir os riscos de falhas, danos e prejuízos que 

possam comprometer a imagem e as atividades da MÓDULO CAPITAL, bem como os 

interesses e a segurança de seus clientes. 

 

(B) Gestão de Segurança da Informação 

 

Todos os Colaboradores deverão:  

 

a) Cumprir fielmente a Política de Segurança da Informação; 

 

b) Buscar orientação do Diretor de Compliance em caso de dúvidas relacionadas à 

segurança da informação; 

 

c) Proteger as informações contra acesso, modificação, destruição ou divulgação não 

autorizada; 

 

d) Assegurar que os recursos tecnológicos à sua disposição sejam utilizados apenas 

para as finalidades condizentes com a atividade desenvolvida pela MÓDULO CAPITAL; 
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e) Cumprir as leis e normas sobre propriedade intelectual no que se refere às 

informações de propriedade ou controladas pela MÓDULO CAPITAL; e 

 

f) Comunicar imediatamente ao Departamento de Compliance qualquer 

descumprimento ou violação da Política de Segurança da Informação. 

 

Ademais, os Colaboradores deverão adotar a todo tempo comportamento seguro e 

consistente com o objetivo de proteção das informações da MÓDULO CAPITAL, com 

destaque para as seguintes práticas a serem adotadas: 

 

a) Os Colaboradores devem assumir atitude pró-ativa e engajada no que diz respeito à 

proteção das informações; 

 

b) Assuntos confidenciais de trabalho não devem ser discutidos em ambientes 

públicos ou em áreas expostas (aviões, restaurantes, encontros sociais, etc.); 

 

c) A senha do Colaborador é pessoal e intransferível, não podendo ser compartilhada, 

divulgada a outros Colaboradores ou a terceiros, anotada em papel ou em sistema visível ou 

de acesso não protegido; 

 

d) Somente softwares permitidos pela MÓDULO CAPITAL podem ser instalados nas 

estações de trabalho, o que deve ser feito, com exclusividade, pela equipe de serviços de 

informática contratada pela MÓDULO CAPITAL; 

 

e) Arquivos eletrônicos de origem desconhecida não devem ser abertos ou executados 

nas estações de trabalho; 

 

f) Mensagens eletrônicas e seus anexos que contenham Informações Confidenciais 

não poderão ser parciais ou totalmente reproduzidos sem o consentimento do autor, sendo 

vedada qualquer divulgação ou uso não autorizado de mensagens eletrônicas ou de seus 

anexos; e 
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g) Documentos impressos e arquivos contendo Informações Confidenciais devem ser 

adequadamente armazenados e protegidos. 

 

h) A gestora conta com sistema de gravação nas linhas de telefone em que sejam 

realizadas comunicações da MÓDULO CAPITAL com os clientes na qualidade de 

distribuidor de cotas dos fundos de investimento sob sua gestão. Vale ressaltar que todas as 

comunicações com os clientes que tenham por objeto resgate, cadastro, aporte e qualquer 

assunto correlato à distribuição devem ser realizadas nessas linhas telefônicas. Por fim, cabe 

enfatizar que a MÓDULO CAPITAL só aceita ordens de aplicação e resgate por e-mail. 

 

(C) Gestão de Acesso a Diretórios e Sistemas de Informação 

 

Todo acesso a diretórios e sistemas de informações da MÓDULO CAPITAL deve ser 

controlado. Somente poderão acessar tais diretórios e sistemas de informação os 

Colaboradores previamente autorizados pelo Diretor de Compliance.  

 

O controle do acesso a diretórios e sistemas de informações da MÓDULO CAPITAL deve 

observar as seguintes práticas: 

 

a) Apresentação pelo Colaborador de pedido formal de concessão de autorização para 

acesso aos sistemas de informação e diretórios de acesso restrito; 

 

b) Utilização de identificador do Colaborador (ID do Colaborador); 

 

c) Verificação se o nível de acesso concedido é apropriado ao perfil do Colaborador; 

 

d) Cancelamento imediato das autorizações de acesso concedidas a Colaboradores 

afastados ou desligados da MÓDULO CAPITAL, ou que tenham mudado de função, se for o 

caso; e 

 

e) Revisão periódica das autorizações concedidas. 
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Todos os Colaboradores devem ter ciência de que o uso dos sistemas de informação e o 

acesso aos diretórios da rede da MÓDULO CAPITAL é monitorado, e que os registros de 

atividade obtidos poderão ser utilizados para detecção de violações das normas dispostas 

nesta Política e, conforme o caso, servir como evidência em processos administrativos 

e/ou judiciais. 

 

(D) Informações Confidenciais 

 

São consideradas informações confidenciais (“Informações Confidenciais”): 

 

a) Qualquer informação escrita ou verbal, apresentada de modo tangível ou intangível, 

podendo incluir know-how, técnicas, cópias, diagramas, modelos, amostras, 

programas de computador, informações técnicas, financeiras ou relacionadas a 

estratégias de investimento ou comerciais, incluindo saldos, extratos e posições de 

clientes e do(s) fundo(s) gerido(s) pela Módulo Capital, operações estruturadas, 

demais operações e seus respectivos valores, estruturas, planos de ação, relação de 

clientes, contrapartes comerciais, fornecedores e prestadores de serviços, bem 

como informações estratégicas, mercadológicas ou de qualquer natureza pertinentes 

às atividades da Módulo Capital; e 

 

b)  Informações acessadas pelo Colaborador em função do desempenho de suas 

atividades na MÓDULO CAPITAL, bem como informações estratégicas ou 

mercadológicas de qualquer natureza, obtidas junto aos Colaboradores da MÓDULO 

CAPITAL, ou, ainda, junto aos seus representantes, consultores, assessores, clientes, 

fornecedores e prestadores de serviços em geral. 

 

Não são consideradas Informações Confidenciais as informações que: 

 

a)  À época ou após o seu fornecimento ou obtenção pelo Colaborador, sejam ou se 

tornem de domínio público por publicação ou qualquer outra forma de divulgação, sem 

que tal divulgação tenha sido feita em ofensa ao disposto nesta Política ou à legislação e 

regulamentação aplicável; 
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b)  Ao tempo da divulgação, sejam conhecidas pelo destinatário, sem violação da 

legislação e regulamentação aplicável ou da presente Política; 

 

c)  Em virtude de lei, decisão judicial ou administrativa, devam ser divulgadas a 

qualquer pessoa; ou 

 

d)  Cuja divulgação tenha sido aprovada pelo Departamento de Compliance da MÓDULO 

CAPITAL. 

 

Com o objetivo de resguardar a privacidade das informações pessoais e financeiras dos 

clientes da MÓDULO CAPITAL, prevalecerá, em regra e em qualquer situação de dúvida, o 

caráter sigiloso dos dados e informações relativas a clientes que não sejam notoriamente de 

conhecimento público.  

 

(E) Restrições ao uso de Informações Confidenciais 

 

Os Colaboradores comprometem-se a utilizar as Informações Confidenciais a que venham 

a ter acesso no exercício de suas funções exclusivamente para o desempenho de suas 

atividades na MÓDULO CAPITAL, sendo expressamente vedado o uso de Informações 

Confidenciais para quaisquer outras finalidades que não aquelas a que se destinam 

internamente na MÓDULO CAPITAL e que justificaram o acesso dos Colaboradores a tais 

informações. 

 

Os Colaboradores comprometem-se, adicionalmente, a não divulgar quaisquer 

Informações Confidenciais que chegarem ao seu conhecimento em decorrência do 

exercício de suas funções interna ou externamente, para quaisquer fins ou pessoas 

estranhas à MÓDULO CAPITAL, durante a vigência do vínculo com a MÓDULO CAPITAL e 

por prazo indeterminado após sua rescisão, observadas as demais disposições aplicáveis 

desta Política, salvo se para outro Colaborador que deva ter acesso à mesma informação ou 

se a divulgação se fizer de acordo com as normas legais e de Compliance. 

 

A revelação de Informações Confidenciais a autoridades governamentais ou em virtude de 

decisões judiciais, arbitrais ou administrativas deverá ser prévia e tempestivamente 
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comunicada ao Diretor de Compliance, para que este decida sobre a forma mais adequada 

para proceder tal revelação.  

 

Excetuados os casos em que haja determinação legal ou judicial ou autorização do Diretor 

de Compliance, é vedada a extração de cópias ou retenção de quaisquer documentos que 

contenham Informações Confidenciais pelos Colaboradores. 

 

Os documentos que contenham Informações Confidenciais que se tornarem 

desnecessários deverão ser destruídos pelos Colaboradores, conforme orientação do 

Diretor de Compliance. 

 

Os documentos que contenham Informações Confidenciais devem ser identificados de tal 

forma que a segurança na sua transmissão seja sempre preservada. Especial atenção deve 

ser dispensada à transmissão de Informações Confidenciais por meio eletrônico, de forma a 

evitar o acesso indevido por pessoas não autorizadas. 

 

A senha fornecida para acesso às redes de dados institucionais, incluindo aos diretórios de 

acesso restrito, é pessoal e intransferível, sendo vedada a sua divulgação a outros 

Colaboradores ou a terceiros. 

 

(F) Divulgação de Material 

 

Todo o material disponibilizado pelos Colaboradores a clientes, potenciais clientes e ao 

mercado em geral (incluindo apresentações, estudos, clippings, etc.) deverão ser tratados 

como materiais oficiais de divulgação da MÓDULO CAPITAL. 

 

Os materiais oficiais de divulgação e os relatórios de análise devem ser elaborados, em 

observância à legislação e regulamentação aplicável, com a máxima diligência a fim de evitar 

que informações incorretas sejam passadas aos clientes, potenciais clientes ou ao mercado 

em geral. 
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Todos os materiais oficiais de divulgação da MÓDULO CAPITAL deverá conter os 

disclaimers previamente aprovados pelo Departamento de Compliance, em atenção à legislação 

e regulamentação aplicável.  

 

O Diretor de Compliance deverá manter registros dos Colaboradores que detenham 

Informações Confidenciais, com a indicação do tipo de informação detida. 

 

Em caso de rescisão do contrato individual de trabalho ou desligamento do Colaborador, 

deverão ser restituídos à MÓDULO CAPITAL todos documentos físicos e eletrônicos sob seu 

poder que contenham Informações Confidenciais e deverá ser imediatamente cancelado o 

acesso do Colaborador retirante aos diretórios de informações públicas e aos diretórios de 

acesso restrito da rede da MÓDULO CAPITAL.  

 

(G) Segregação de Atividades 

 

A MÓDULO CAPITAL reconhece que a segregação das atividades é um requisito essencial 

para o efetivo cumprimento às suas estratégias de administração de recursos de terceiros, 

uma vez que cumpre um papel importantíssimo na defesa dos interesses de seus clientes. 

 

Logo, a MÓDULO CAPITAL segrega suas áreas a partir dos procedimentos operacionais por 

ela adotados e cada Colaborador da MÓDULO CAPITAL possui seu próprio 

microcomputador e telefone de uso exclusivo, de modo a evitar o compartilhamento do 

mesmo equipamento e/ou a visualização de informações de outro funcionário, cumprindo 

ainda com o art. 24 e 25, I, da Instrução CVM n.º 558/15. 

 

Ademais, cada Colaborador possui um código de usuário e e-mail. Ainda, a rede de 

computadores da MÓDULO CAPITAL permite a criação de usuários com níveis de permissão 

diferentes, por meio de uma segregação lógica nos servidores da empresa que garantem 

áreas de armazenamento de dados distintas no servidor com controle de acesso por 

usuário. Além disso, a rede de computadores mantém um registro de acesso de cada 

arquivo, que permite identificar as pessoas que acessam cada dado ou informação. 

Ademais, cada colaborador tem à disposição uma pasta própria de acesso exclusivo para 
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digitalizar os seus arquivos, garantindo acesso exclusivo do usuário aos documentos de sua 

responsabilidade. 

 

Qualquer documento e outras informações dos clientes que estejam sob a responsabilidade 

da distribuição realizada pela própria MÓDULO CAPITAL devem estar em uma pasta 

protegida e segregada, de forma que somente aqueles Colaboradores que desempenhem 

obrigações nessa área podem ter acesso, e devem contar com aprovação do Diretor de 

Distribuição para tal. Pela natureza das atividades, o Diretor responsável pelo Supervisão 

também possui acesso aos documentos e informações. 

 

Sendo assim, a MÓDULO CAPITAL acredita que as medidas acima relacionadas são eficazes 

para cumprir os requisitos mínimos de segregação de atividades aplicados a sua realidade, 

estando sempre em busca de servir adequadamente seus clientes e cumprir com suas 

obrigações fiduciárias. 

 

(H)  Vigência e Atualização 

 

Esta política será revisada anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja constatada 

necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterada a qualquer tempo 

em razão de circunstâncias que demandem tal providência. 

 

Histórico das atualizações desta Política 

Data Versão Responsável 

27/06/2016 1ª Alan Haratz (Diretor de Compliance) 

28/07/2017 2ª Guilherme Balbino (Diretor de Compliance) 

   

 

 


