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POLÍTICA DE TREINAMENTO E RECICLAGEM DE COLABORADORES 
 
(A) Programas de Treinamento 
 
Todos os Colaboradores da MÓDULO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. (“MÓDULO 

CAPITAL”), inclusive seus sócios e administradores, deverão obrigatoriamente participar 
dos programas de treinamento descritos nesta Política.  
 
Apesar da obrigatoriedade de implantação e manutenção de programa de treinamento, 
conforme dispõe o art. 21, III, da Instrução CVM n.º 558/15, a MÓDULO CAPITAL entende 
que é fundamental que todos os Colaboradores tenham conhecimento, bem como 
mantenham-no sempre atualizado, dos seus princípios éticos, das atividades operacionais, 
das leis e normas aplicáveis às atividades da MÓDULO CAPITAL. 
 
Os Programas de Treinamento da MÓDULO CAPITAL serão de dois tipos: (i) o programa de 
treinamento inicial (“Programa de Treinamento Inicial”) e (ii) os programas de reciclagem 
contínua (“Programas de Reciclagem Contínua”). 
 
Os Programas de Treinamento serão conduzidos pelo Departamento de Compliance da 
MÓDULO CAPITAL, responsável por supervisionar os Colaboradores quanto à sua 
assiduidade e dedicação. 
 
Um programa eficaz de treinamento inclui disposições para assegurar que:  
 

• O treinamento seja contínuo, incorporando eventos atuais e mudanças nos 

códigos, políticas e produtos da MÓDULO CAPITAL, bem como leis e regulamentos 

que digam respeito a sua atividade; e 

 

• O treinamento se concentre em instruir os Colaboradores da MÓDULO 

CAPITAL quanto às políticas e valores da empresa, dispondo ainda sobre as 

consequências do descumprimento das mesmas 

 
Os Colaboradores deverão obrigar-se, por meio do “Termo de Compromisso com o 
Código de Ética e Políticas Internas da Módulo Capital”, anexo ao Código de Ética, a 
participar dos Programas de Reciclagem Contínua eventualmente realizados pela Sociedade, 
em conformidade com as orientações do Departamento de Compliance. 
 
(B) Programa de Treinamento Inicial 
 
O Programa de Treinamento Inicial será realizado ao tempo da contratação de novos 
Colaboradores, antes do início efetivo de suas funções na MÓDULO CAPITAL. 
 
Com duração de cerca de 8 (oito) horas e formato de seminário, o Programa de 
Treinamento Inicial terá por objetivo principal fazer com que os Colaboradores tomem 
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conhecimento da atividade a ser desenvolvida pela Sociedade e de sua filosofia de 
investimento, bem como da legislação e regulamentação aplicável, e ainda, das disposições 
constantes das demais normas internas da MÓDULO CAPITAL, inclusive no que diz respeito 
ao funcionamento do Departamento de Compliance. 
 
Logo, o Colaborador, ao ser contratado e iniciar suas atividades em nossa instituição, 
receberá as seguintes políticas da MÓDULO CAPITAL: 
  

• Código de Ética; 

 

• Política de Investimentos Pessoais; 

 

• Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro; 

 

• Política de Combate à Corrupção; 

 

• Política de Segurança da Informação; e  

 

• Plano de Continuidade de Negócios. 

 
Dessa forma, o Programa de Treinamento Inicial visa assegurar a completa informação e 
esclarecimento dos Colaboradores acerca dos procedimentos e controles a serem adotados 
para garantir o bom uso das instalações, equipamentos e arquivos da MÓDULO CAPITAL, 
bem como para o devido cumprimento das normas e políticas da MÓDULO CAPITAL.  
 
Ademais, conforme for a função exercida pelo Colaborador, além das referidas políticas 
acima, a MÓDULO CAPITAL ainda poderá fornecer outras políticas e/ou manuais 
pertinentes a atividade do Colaborador. 
 
Vale destacar que a gestora proporciona treinamento inicial especial para aqueles 
Colaboradores que irão exercer a atividade de distribuição das cotas dos fundos de 
investimentos que a MÓDULO CAPITAL realize a gestão (“Distribuição”). Por isso, além 
das políticas mencionadas, estes Colaboradores receberão as seguintes políticas e manuais 
da empresa: 
 
(a) Manual de Cadastro;  
 
(b) Manual Operacional de Distribuição; e 
 
(c)  Política de Suitability.  
 
(C) Programas de Reciclagem Contínua 
 
Os programas de reciclagem serão realizados periodicamente e envolverão a participação 
dos Colaboradores em cursos, palestras e treinamentos sobre temas relacionados à 
atividade desenvolvida pela MÓDULO CAPITAL, objetivando promover a constante 
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atualização do conhecimento dos Colaboradores sobre a legislação, regulamentação e 
autorregulamentação aplicável e sobre quaisquer outros temas relevantes ao exercício de 
suas funções e às atividades da MÓDULO CAPITAL.  
 
O referido Programa de Reciclagem Contínua dos Colaboradores da MÓDULO CAPITAL 
consiste, dentre as atividades acima descritas, na disponibilidade do Diretor de Compliance 
para tirar quaisquer dúvidas dos Colaboradores a qualquer momento, com o intuito de 
manter os Colaboradores sempre em consonância com as regras dos órgãos reguladores e 
da própria MÓDULO CAPITAL. 
 
Ademais, em caso de alguma alteração nas políticas da MÓDULO CAPITAL, devido a 
exigência de órgãos reguladores ou por outros motivos, a MÓDULO CAPITAL poderá 
realizar um programa de reciclagem eventual para os Colaboradores, com o intuito de 
fornecer a nova política aos mesmos e também de apresentar as mudanças e os novos 
pontos abordados por tal política. 
 
Convém ressaltar a preocupação da gestora com o treinamento específico dos integrantes 
da equipe de Distribuição da MÓDULO CAPITAL. Assim sendo, a empresa entende que 
esses Colaboradores requerem atenção especial no sentido de efetuar um treinamento que 
proporcione um serviço atencioso e conforme as regras específicas referentes à essa 
função.  
 
Portanto, os integrantes da equipe de Distribuição da MÓDULO CAPITAL recebem 
treinamentos essenciais sobre normas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Cadastro, 
Distribuição e Suitability, conforme a atual regulamentação, sendo fundamental esse apoio a 
esses Colaboradores tornando a estrutura da empresa compatível com as normas e com as 
melhores práticas de mercado. 
 
(D) 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) 

   

 
 
 
 


