
Política de Compliance 

 

 

Objetivo  

A presente Política disciplina a estrutura de gerenciamento de riscos de 

conformidade (Compliance) da Central de Custódia, descrevendo as 

diretrizes, papéis e atribuições relacionadas ao tema, em aderência à 

legislação aplicável. As boas práticas de governança corporativa 

e compliance constituem um pilar de sustentação para os nossos serviços e 

negócios. Nossa prioridade é atuar sempre orientados pela ética, pela 

integridade e pela transparência. 

 

Valores 

As nossas atividades privilegiam os seguintes valores: gentileza, 

comprometimento, integridade, colaboração, qualidade, compromisso com a 

excelência, justiça, respeito, solidariedade e honestidade. 

 

Princípios 

Todos os atos praticados pela Central de Custódia devem manter irrestrita e 

plena sujeição aos pilares éticos da honestidade, dignidade, lealdade, 

respeito, clareza de propósitos e boa-fé. É dever de todos os colaboradores 

zelar pelo efetivo cumprimento dos valores defendidos pela Central de 

Custódia e pela adequada administração das situações que possam 

comprometer sua reputação ou a integridade de suas operações. 

 

Na gestão de conformidade, o Compliance centraliza a supervisão das ações 

atreladas ao risco de conformidade, em cooperação e sinergia com as 

demais áreas do negócio.  Nessa linha, constituem princípios balizadores das 

atividades: demonstrar respeito por todas as pessoas; ter uma conduta 

profissional em todas as atividades, não apenas do ponto de vista legal, mas 

ético; o sucesso a longo prazo de todas as partes interessadas, de uma forma 

mais ampla, não apenas financeiramente.  

 

Diretrizes 

Na consecução dos serviços e negócios da Central de Custódia deverão 

observar os seguintes princípios básicos: agir com ética, responsabilidade, 

honestidade, transparência, equidade, comprometimento, respeito, lealdade, 

disciplina, imparcialidade, competência e bom senso; atuar de forma a 

preservar e proteger o nome, imagem, patrimônio e reputação da Central; a 

todos os colaboradores e clientes de forma imparcial, não fornecendo 

privilégios indevidos a nenhum individualmente; manter a confidencialidade 

das informações de natureza privilegiada ou privada confiadas ou conhecidas 

em virtude do cargo ou posição; não tolerar discriminação com base em 

raça, sexo, idade, orientação sexual, etnia ou afiliação religiosa; agir de forma 

legal, ética e com integridade em todos os aspectos do negócio; fornecer as 



ferramentas e os equipamentos necessários para a realização do trabalho 

com eficiência, e contando com a responsabilidade de todos os 

colaboradores para não haver desperdício; sermos cuidadosos ao divulgar 

informações proprietárias confidenciais; respeitar as normas previstas nas Leis 

Aplicáveis e nesta Política. 

 

Compromisso 

Adotar Política de tolerância zero em relação a suborno e corrupção em 

qualquer situação ou forma. Não aceitamos subornos, propinas, pagamentos 

ilegais e qualquer outra oferta de itens de valor que possam, 

inadequadamente, influenciar ou recompensar um cliente a pedir, comprar 

ou usar nossos produtos e serviços.  

 

Canal de Comunicação 

A Central de Custódia disponibiliza um canal de comunicação, gratuito, direto 

e confidencial com a área de Compliance, para a realização de denúncias 

de atividades e comportamentos que não estejam de acordo com esta 

Política, qual seja: ouvidoria@centraldecustodia.com  
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