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1. Princípios Gerais 

 
A Âmago Gestão de Investimentos Ltda (“Âmago”) entende que confidencialidade e a segurança 

de informação são princípios e deveres fundamentais para sua atividade como Gestora de Recursos 
de Terceiros e para garantir um alto padrão de confiabilidade de seus negócios e relacionamento. 

A confidencialidade aplica-se a quaisquer informações não públicas referentes aos negócios da 
Âmago, tanto no que tange às informações internas, como também as informações recebidas de 
terceiros, tais como investidores, contrapartes ou fornecedores. 

Os Colaboradores não devem transmitir nenhuma informação não pública a terceiros, a menos 
que se autorizados pelo Comitê de Compliance.  

Nesse sentido, essa Política visa proteger as informações de propriedade e/ou sob guarda da 
Âmago, garantindo que os recursos computacionais e os registros sejam, disponíveis, íntegros, 
seguros, confidenciais, legais, autênticos e auditáveis, conforme art. 4, §8º, da Instrução CVM n.º 21 
e do Código ANBIMA de ART. 

2. Aplicabilidade e Governança 
 

Essa política se aplica a todos os colaboradores - incluindo sócios, administradores, funcionários, 
estagiários, trainees – (“Colaboradores”) e terceiros – parceiros, representantes, ou outras pessoas 
que estejam envolvidos no dia-dia da empresa – (“Terceiros”) da Âmago, que tenham acesso às 
informações não públicas. As diretrizes descritas nessa política devem ser seguidas durante o 
exercício das atividades do Colaborador e do Terceiro junto a gestora e após o seu encerramento. 

É importante ressaltar que na visão da Âmago, muitas das informações detidas por cada área 
são consideradas confidenciais, mesmo dentro da própria Empresa, e podem ser usadas somente 
com aqueles fora da área com base na necessidade de conhecimento (need to know/need to have). 
Por isso, a equipe de Compliance deve mapear as atividades dos colaboradores junto aos seus 
supervisores, para entender as necessidades de acessos de cada colaborador as informações da 
empresa e liberar os acessos. 

Sob a supervisão do Responsável por Compliance, os Responsáveis de cada área serão 
responsáveis por implementar e reforçar os procedimentos a fim de proteger a confidencialidade de 
informações privilegiadas reais ou potenciais.  

Todos os Colaboradores e Terceiros, antes do início de suas atividades, deverão ler atentamente 
esse documento, sanar suas dúvidas junto ao Compliance, bem como deverão assinar o termo de 
confidencialidade, conforme Anexo do Manual de Compliance. 

2.1. Informações Confidenciais 
 

 São consideradas informações confidenciais (“Informações Confidenciais”), para os fins das 
Políticas da Âmago, todo tipo de informação escrita, verbal ou apresentada de modo tangível ou 
intangível que o Colaborador ou Terceiro podem ter acesso durante o exercício de suas atividades, 
que incluem, mas não se limitam à:  

a) 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 investidores, e fundos de investimento 

pela Âmago; 
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b) operações e seus respectivos valores, analisadas ou realizadas para os fundos de 

investimento geridos pela Gestora; 

c)  estruturas, planos de ação, relação de investidores, contrapartes comerciais, fornecedores 

e prestadores de serviços; 

d) informações estratégicas, mercadológicas ou de qualquer natureza relativas às atividades 

da Gestora e a seus sócios ou investidores; 

e) informações levadas ao Compliance relacionadas a potenciais Conflitos de Interesse, 

Denuncias.  

Essas informações são consideradas confidenciais independente do modo que elas estejam 
armazenadas, podendo estar em documentos físicos, no servidor, e-mails, pen-drives, entre outros 
tipos de mídia.  

As Informações Confidenciais não podem ser divulgadas, em hipótese alguma, a terceiros não 
Colaboradores ou a Colaboradores não autorizados.  

Sem prejuízo da colaboração da Âmago com as autoridades fiscalizadoras de suas atividades, a 
revelação de Informações Confidenciais a autoridades governamentais ou em virtude de decisões 
judiciais, arbitrais ou administrativas, deverá ser prévia e tempestivamente informada ao 
Responsável por Compliance, para que este decida sobre a forma mais adequada para tal revelação, 
após exaurirem todas as medidas jurídicas apropriadas para evitar a supramencionada revelação. 

 Em nenhuma hipótese as Informações Confidenciais poderão ser utilizadas para a prática de 
atos que configurem Insider Trading, Dicas ou Front-running, conforme descrito nas Políticas da 
Âmago. É importante ressaltar que é expressamente proibido valer-se das práticas elencadas 
anteriormente para obter, para si ou para outrem, vantagem indevida mediante negociação, em 
nome próprio ou de terceiros, de títulos e valores mobiliários, sujeitando-se o Colaborador às 
penalidades descritas neste Código e na legislação aplicável, incluindo eventual demissão por 
justa causa 

2.2. Empresa Terceirizada de TI 
 

Hoje a Âmago conta com o auxílio de uma empresa terceirizada de TI (“Empresa de TI”), que é 
especializada em TI de companhias que possuem atividades similares as da Âmago, para auxiliar nos 
processos relacionados aos processos de segurança da informação e cibernética.   

Como a Âmago contrata empresa terceirizada para execução de parte das atividades de TI, 
realizamos Due Diligence e prevemos em contrato uma cláusula de confidencialidade, que seja 
adequada aos serviços prestados. 

A Âmago poderá avaliar, ainda, a necessidade de de terceiros que tiverem acesso a Informações 
Confidenciais, assinarem um termo de confidencialidade nos moldes daquele assinado pelos 
Colaboradores. 

2.3. Acesso às informações 
 

2.3.1. Controle de acesso físico:  

O escritório da Âmago é trancado e requer biometria para acesso. Tal acesso geralmente é 
concedido somente para Colaboradores autorizados. 

2.3.2. Controle de acesso a arquivos eletrônicos 
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O acesso dos colaboradores a rede e sistemas da Âmago deve ser realizado utilizando Login e 
Senha, que são pessoais e intransferíveis. Não é recomendada a utilização da mesma senha para 
projetos e serviços diferentes realizados pela Gestora, não devendo ser criada uma senha única. 

 O Colaborador é responsável por todo acesso realizado com a sua autenticação. 

2.3.3.       Gerenciamento de Acesso 

Sempre que entrar um novo Colaborador ou Terceiro, a Empresa de TI mediante solicitação do 
Compliance, orientado pelo Responsável da Área do Colaborador, irá criar um de novo usuário e a 
disponibilização técnica de recursos e dará os acessos a rede. 

Importante ressaltar que os Colaboradores terão somente acesso as informações necessárias 
para o desempenho de suas atividades.  

2.3.4. Conversas e Discussões em Ambientes Públicos ou com Pessoas Externas 

Colaboradores ou terceiros não devem discutir/comentar em áreas públicas ou com pessoas de 
fora de suas áreas (incluindo familiares, amigos, etc.), que não devem ter contato com as Informações 
Confidenciais, quaisquer atividades que não sejam publicamente conhecidas. 

Nenhum colaborador deve emitir opinião pessoal, colocando-a em nome da Âmago, tanto por 
escrito, como por voz. 

2.3.5. Controle de Informações Financeiras ou de Reports de Compliance Internos da 
Âmago 

Acesso a informações privilegiadas reais ou potenciais, obtidas no curso normal dos negócios 
das atividades financeiras e dos reports de Compliance da Âmago é limitado à Área de Compliance 
e ao Comitê Executivo da Gestora. 

2.4. Monitoramento de Comunicações e Acessos 
 

A Âmago se dá ao direito de monitorar todas as comunicações por sistemas de e-mail, internet, 
chat, telefone e etc. para posterior utilização a critério exclusivo da Gestora. Adicionalmente, a 
Âmago terá acesso, inclusive, a eventuais documentos particulares que tenham sido gerados por 
meio de ferramentas de trabalho disponibilizados pela Gestora. 

2.5. Acesso a Informações Confidenciais 
 

Os Colaboradores e Terceiros deverão guardar sigilo sobre qualquer Informação Confidencial à 
qual venham a ter acesso no curso normal dos negócios das atividades, até sua divulgação ao 
mercado, bem como zelar para que subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, 
devendo todos os envolvidos responder pelos danos causados na hipótese de descumprimento.  

Caso os Colaboradores venham a ter acesso, por qualquer meio, a Informação Confidencial, a 
qual não deveriam possuir, deverão levar tal circunstância ao imediato conhecimento do Responsável 
por Compliance, indicando, além disso, a fonte da Informação Confidencial assim obtida. Tal 
procedimento deve ser realizado mesmo em casos em que a Informação Confidencial seja conhecida 
de forma acidental, em virtude de comentários casuais ou por negligência ou indiscrição das pessoas 
obrigadas a guardar segredo. Os Colaboradores que, desta forma, acessarem a Informação 
Confidencial, deverão abster-se de fazer qualquer uso dela ou comunicá-la a terceiros, exceto 
quanto à comunicação ao Comitê de Compliance anteriormente mencionada. 

3. Controle de Acessos Externos 
 

A Âmago utiliza sistema de firewalls, um servidor seguro e programa de antivírus 
selecionados pela Empresa de TI.  
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Colaboradores e Terceiros são proibidos de fazer downloads de informações sensíveis e 
transportar Informações Confidenciais da Âmago em qualquer meio (CD, DVD, pen drive, papel, etc.) 
sem as devidas autorizações e proteções.  

Colabores e Terceiros podem trabalhar fora do escritório e acessar a rede da Âmago de 
maneira remota via VPN. O acesso remoto é protegido e controlado, através de processo de Two 
Factor Authentication.  

A conexão de dispositivos móveis de armazenamento (e.g. USB Drive) somente poderá ser 
realizada mediante autorização prévia e expressa da Área de Compliance. 

Testes de Controle de Informações são realizados pela Empresa de TI.  

4. Segurança Cibernética 
 

A Âmago conta com o apoio e ajuda da Empresa de TI terceirizada para implementação de 
procedimentos e controles de Segurança Cibernética para os sistemas da gestora. A Empresa de TI 
de conduz testes periódicos em nossos sistemas e implementa ações sempre que necessário para 
melhorar nossos controles.  

4.1. Identificação e avaliação de riscos (risk assessment) 
 

As ameaças cibernéticas podem variar de acordo com a natureza, vulnerabilidade, informações 
ou ativos de cada organização. As consequências de um ataque a instituições podem ser 
significativas tanto em relação aos processos operacionais, como o de risco de imagem, danos 
financeiros ou perda de vantagem concorrencial. 

Os métodos mais comuns de ataques cibernéticos são os seguintes:  

• Malware – são softwares desenvolvidos para corromper computadores e redes tais como:  
(i) Vírus, software que causa danos a máquina, rede, softwares e banco de dados; (ii)  Cavalo 
de Troia, aparece dentro de outro software e cria uma porta para a invasão do computador; 
(iii) Spyware: software malicioso para coletar e monitorar o uso de informações; e (vi)  
Ransomware: software malicioso que bloqueia o acesso a sistemas e bases de dados, 
solicitando um resgate para que o acesso seja reestabelecido; 

•  Engenharia Social – que são métodos de manipulação para obter informações confidenciais, 
como senhas, dados pessoais e número de cartão de crédito, tais como: (i)  Pharming: 
direciona o usuário para um site fraudulento, sem o seu conhecimento; (ii) Phishing: links 
transmitidos por e-mails, simulando ser uma pessoa ou empresa confiável que envia 
comunicação eletrônica oficial para obter informações confidenciais; (iii) Vishing: simula ser 
uma pessoa ou empresa confiável e, por meio de ligações telefônicas, tenta obter 
informações confidenciais; (iv)  Smishing: simula ser uma pessoa ou empresa confiável e, 
por meio de mensagens de texto, tenta obter informações confidenciais; (v) Acesso pessoal; 
pessoas localizadas em lugares públicos como bares, cafés e restaurantes que captam 
qualquer tipo de informação que possa ser utilizada posteriormente para um ataque; 

•  Ataques de DDoS (distributed denial of services) e botnets – que são ataques visando negar 
ou atrasar o acesso aos serviços ou sistemas da instituição; no caso dos botnets, o ataque 
vem de muitos computadores infectados utilizados para criar e mandar spam ou vírus, ou 
inundar uma rede com mensagens resultando na negação de serviços; e a 

• Invasões (advanced persistent threats) – que são ataques realizados por invasores 
sofisticados, utilizando conhecimentos e ferramentas para detectar e explorar fragilidades 
específicas em um ambiente tecnológico. 
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Vale ressaltar, que estamos cientes que estamos também suscetíveis a erros humanos e de 
sistemas, e que tais erros também podem causar perda e/ou adulteração de dados e Informações 
Confidenciais. 

Com a finalidade de se manter resguardada contra estes e outros potenciais ataques, a Gestora, 
criou regras para classificação das informações geradas e avalia continuamente a vulnerabilidade de 
cada uma das mesmas. Com base nisso controles de acessos e procedimentos de salvaguarda das 
informações foram desenvolvidos. 

4.2. Classificação das Informações 
 

4.2.1. Informações Liberadas 

São as informações que o Colaborador, Terceiro ou a Âmago, teve acesso ou conhecimento por 
ser de domínio público (“Informação Pública”). Também se encontram nesse grupo as Informações 
que não são sujeitas a compromissos ou acordos de confidencialidade; e aquelas que que tenham a 
obrigatoriedade de divulgação por lei ou autoridade competente, tais como Cota, PL do Fundos. 

4.2.2. Informações Acompanhadas 

São as informações presentes em DDQs que encaminhamos para nossos parceiros e Terceiros, 
em face de firmar contratos e parcerias. Também se encontram nesse grupo informações que 
venham a ter a obrigatoriedade de divulgação por lei ou autoridade competente, mas o termo legal 
ainda não foi iniciado ou findado, tais como carteira divulgada após 90 dias no site da CVM. 

4.2.3. Informações Restritas 

São todas as outras informações não enquadradas nos grupos acima, as quais englobam as 
Informações Confidenciais descritas anteriormente. 

4.3.  Ações de Proteção 
 

O primeiro ponto adotado pela gestora para proteger nossos sistemas é, conforme informado 
anteriormente, criar usuários individuais para cada colaborador. Tal usuário terá acesso aos sistemas 
da Âmago com senha pessoal e intransferível.  

Conforme já informado, a Âmago realiza segregação de acessos e somente serão dados os 
acessos aos Colaboradores às informações que eles precisam utilizar para o exercício de suas 
atividades. 

O acesso remoto a arquivos e sistemas internos ou na nuvem tem controles adequados as 
atividades e porte da empresa. 

Novos computadores, equipamentos e sistemas serão formatados antes de passarem a serem 
utilizados pela Gestora.  

Todo o processo de criação e exclusão de usuários, instalação de softwares e aplicativos, 
permissões de acesso, entre outras funcionalidades informáticas, devem ser previamente aprovada 
pela Área de Compliance, que deverá manter um inventário dos sistemas utilizados pelos 
colaboradores, estando esses na rede ou serem web. 

A Âmago conta com recursos como anti-virus e firewalls e ela proíbe o acesso a determinados 
websites e a execução de softwares e/ou aplicações não autorizadas. 

4.3.1.  Monitoramento e Testes 

O monitoramento dos controles existentes e estabelecidos nessa Política serão realizados e 
executados pela Empresa de TI de forma contínua.  
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Os Testes de Contingência são realizados, no mínimo, anualmente, e os resultados são 
repassados para a Área de Compliance da Âmago, para possíveis ajustes e adequações. 

5. Segurança da Informação 
 

Além dos itens já mencionados nessa política, é recomendável que os Colaboradores não façam 
cópias (físicas – incluindo a impressão - ou eletrônicas) dos arquivos utilizados, gerados ou 
disponíveis na rede da Gestora e não levem os mesmos para ambientes externos à sede da Gestora, 
uma vez que tais arquivos podem conter Informações Confidenciais. 

 Caso haja necessidade de impressão, é recomendado que seja tomado todo o cuidado no 
tratamento do material e caso seja possível é solicitado que o descarte dele ocorra de maneira a não 
permitir recuperação do mesmo, devendo o documento ser picotado ou passar por algum processo 
semelhante.  

No caso de um documento com informações confidenciais ser perdido, o Colaborador ou 
Terceiro deve comunicar imediatamente ao Compliance sobre tal perda. 

Conforme descrito nessa política a utilização dispositivos móveis de armazenamento (e.g. USB 
Drive) somente poderão ser realizados mediante autorização prévia e expressa da Área de 
Compliance e seu uso deve ser exclusivo para o desempenho de atividade da Âmago. 

 A utilização dos ativos e sistemas da Âmago, incluindo computadores, telefones, internet, email 
e demais aparelhos é destinado para fins profissionais, devendo, portanto, evitar o uso 
indiscriminado deles para fins pessoais.  

A Gestora adota também backup das informações e dos diversos ativos da instituição, conforme 
Disposto nas Políticas e Manuais da gestora. 

5.1. Obrigações dos Colaboradores 
 

O Colaborador/Terceiro é o custodiante dos recursos disponibilizados a ele, devendo este cuidar 
adequadamente do equipamento e dos sistemas e informações as quais tenha acesso. Sendo assim, 
vale frisar que todo Colaborador é responsável ainda por manter o controle sobre a segurança das 
informações armazenadas ou disponibilizadas nos equipamentos que estão sob sua 
responsabilidade. 

 O Colaborador também deve garantir que integridade física dos ativos os quais tem acesso e o 
seu perfeito funcionamento, seguindo as regras e orientações fornecidas pelo time de Compliance 
da Âmago. 

5.1.1. Utilização da Internet 

Sempre que um Colaborador e/ou um Terceiro utilizar os recursos tecnológicos da Âmago, ele 
deve tomar as precauções necessárias para resguardar a segurança e imagem da gestora. Sendo 
assim, é aconselhado que seja evitado acesso sites de fontes não seguras ou abrir e-mails de 
remetentes desconhecidos. 

Os Colaborador e/ou um Terceiro estão proibidos de acessar a partir do site tecnológico da 
Âmago sites que: 

• Possam violar direitos de autor, marcas, licenças de programas (softwares) ou patentes 
existentes (“Direitos Autorais”); 

• Possuam conteúdo pornográfico, relacionado a sexo, exploração infantil ou ao crime de 
pedofilia; 
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• Defendam atividades ilegais, menosprezem, depreciem ou incitem o preconceito a 
determinadas classes como sexo, raça, orientação sexual, religião, nacionalidade, local 
de nascimento ou deficiência física; 

• Possuam origem suspeita ou que não se atenham aos padrões de segurança adequados, 
assim como possuírem links suspeitos 

Caso o usuário, acesse um site com conteúdo indevido por equívoco, deverá fechar a janela de 
imediato e caso ache necessário realizar comunicação ao compliance. O usuário deve garantir que 
está cumprindo a legislação em relação ao Direitos Autorais e que o uso do material foi autorizado, 
no mínimo, pelo responsável de sua área. 

Também se faz expressamente proibido o uso de serviços de download de vídeos, filmes e 
músicas, através dos computadores da Âmago, salvo em situações ligadas ao exercício de sua 
função e que não violem Direitos Autorais.  

Vale relembrar que o Colaborador é responsável por todo acesso realizado com a sua 
autenticação.  

5.1.2. Utilização de E-mails 

A Âmago entende que o recebimento de e-mails muitas vezes não depende do próprio 
Colaborador, mas espera-se bom senso de todos para, se possível, evitar receber mensagens de 
natureza pessoal e que não seja adequada ao exercício de suas atividades. O Colaborador deve estar 
ciente que seus e-mails, incluindo os de cunho pessoais, que sejam recebidos através do e-mail da 
Âmago, são monitorados pela Área de Compliance, e por isso não deve esperar nenhum tipo de 
privacidade.  

Vale ressaltar que uma mensagem de correio eletrônico é um documento formal e, portanto, 
possui as mesmas responsabilidades de um documento convencional. 

Os materiais e as informações confidenciais (ex.: e-mails internos, relatórios internos, relatórios 
de research, dados desenvolvidos, tabelas, documentos, pdfs, etc.) não podem ser encaminhados 
ao e-mail pessoal do colaborador ou ao e-mail de terceiros não relacionados a atividade de gestão, 
sem a prévia autorização da área de Compliance.  

É proibido criar, copiar ou encaminhar mensagens ou imagens que:  

• Contenham declarações difamatórias ou linguagem ofensiva de qualquer natureza 

• Menosprezem, depreciem ou incitem o preconceito a determinadas classes, como sexo, 
raça, orientação sexual, idade, religião, nacionalidade, local de nascimento ou 
deficiência física;  

• Possuam informação pornográfica, obscena ou imprópria para um ambiente profissional; 
o Sejam susceptíveis de causar qualquer tipo de prejuízo a terceiros; 

• Defendam ou possibilitem a realização de atividades ilegais;  

• Que possam infringir Direitos Autorais; 

• Sejam contrárias as diretrizes contidas no Manual de Compliance, no Código de Ética 
ou nas demais Políticas da Âmago; ou 

• Possam prejudicar a imagem Âmago. 

Visando uma melhor proteção das informações, é sugerido que os Colaboradores observem os 
seguintes pontos nos e-mails enviados:  
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• Se os destinatários estão corretos e dispostos de maneira adequado (Ex: Destinatário/ 
To, Copiado/Cc e Copiado Oculto/Bcc);  

• Se existe informação sigilosa;  

• Se os anexos da mensagem têm a segurança necessárioa; e 

• No caso de encaminhamento (Forward) de e-mails, verificar se as mensagens anteriores 
são necessárias. 

6. Plano para Vazamento de Informações 
 

Na eventualidade de ocorrer o vazamento de quaisquer Informações, ainda que de forma 
involuntária, o Colaborador ou Terceiro que tiver ciência do ocorrido deverá comunicar 
imediatamente o Responsável por Compliance do ocorrido.  

De posse da Informação, o Responsável do Compliance, com ajuda dos envolvidos e da Empresa 
de TI, identificará a natureza da Informação vazada (Ex. se ela é relativa à carteira do fundo, cotistas, 
ados pessoais, fornecedores, entre outros). 

Entendendo a situação, a área de Compliance irá buscar entender junto as áreas afetadas os 
impactos das informações. Em conjunto com os envolvidos, a área de Compliance irá desenhar um 
plano de ação para conter os impactos relativos ao vazamento das informações.  

A Área de Compliance então chamará uma reunião do Comitê de Compliance para aprovar o 
plano de ação e passar a executá-lo. A execução irá contar com o auxílio das áreas envolvidas e da 
Empresa de TI. Entre os procedimentos que podem ser adotados, o Comitê de Compliance deverá, 
quando necessário, comunicar aos terceiros envolvidos ou ao mercado, o vazamento dos dados.  

Em caso de necessidade, poderá ser contratada empresa especializada no combate ao evento 
identificado, assim como nas respostas ao eventual dano. 

Todo e qualquer incidente ocorrido, assim como os resultados do Plano de Resposta, deverão 
ser devidamente classificados por nível de severidade, arquivados e documentados pela Área de 
Compliance, bem como ser formalizado no Relatório de Controles Internos da Âmago. 

7. Revisão e Treinamento 

 
Esta Política deverá ser objeto de revisão a pelo menos a cada 12 meses, sempre que se julgar 

necessário e quando se verificarem alterações na regulamentação em vigor que afete diretamente 
este documento.  

 Seu conteúdo será reforçado anualmente no Treinamento Anual de Compliance. 

 


