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1.  INFORMAÇÕES
 PRELIMINARES

Departamento Emissor

Recursos Humanos

Público-Alvo

Todos os Colaboradores

Repositório

A política corporativa da Agenda Assessoria define as estratégias relacionadas às 

ações para com seus colaboradores; baseia-se na Missão, Visão e nos Valores da 

Agenda Assessoria.

Todos os Princípios e Políticas, Normas e 
Orientações da Agenda Assessoria podem 

ser encontrados no repositório online 
disponível aos colaboradores.

Direitos de autor e 
confidencialidade

O conteúdo deste documento não pode 

ser reproduzido sem a devida autorização.

Todos os direitos pertencem a

Agenda Assessoria, © 2018.
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2. POLÍTICA CORPORATIVA

2.1. INTRODUÇÃO

 Na Agenda Assessoria 

reconhecemos que os nossos 

Colaboradores são a chave do nosso 

sucesso. Nada poderá ser alcançado 

sem o seu envolvimento.

Este documento apresenta as diretrizes 

que funcionam como base para a Gestão 

de Pessoas da Agenda Assessoria.

 Assim, a Política Corporativa 

apresenta a todos os Colaboradores da 

Agenda Assessoria a visão e a missão 

da área de Gestão de Pessoas e ilustra 

todos os aspetos do ciclo de vida do 

Colaborador da Agenda Assessoria.

 Os Princípios de Gestão 

e Liderança inspiram todos os 

Colaboradores da Agenda Assessoria 

nas suas ações e nas suas relações com 

os nossos clientes e com a comunidade. 

 Os Princípios Corporativos por 

sua vez, referem-se a todos os princípios 

básicos que a Agenda Assessoria apoia 

e subscreve. Ambos os documentos são 

os pilares sob os quais esta Política foi 

construída.

 A implantação desta Política 

deverá levar em consideração as leis e 

costumes do mercado onde atuamos, o 

contexto específico e o bom senso.

 Esta Política deverá ainda ser 

respeitada em todas as circunstâncias 

e poderá ser resumida na seguinte 

frase: na Agenda Assessoria colocamos 

as pessoas no centro de tudo o que 

fazemos a fim de garantirmos a 

qualidade dos nossos produtos.

2.2

ORGA
NOGRA
MA

Edson Jacintho da Silva
Diretor
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2.3 DIRETRIZES
 ORGANIZACIONAS

2.3.1

MISSÃO

VISÃO
2.3.2

VALORES
2.3.3

Atingir Metas,

Gerar Resultados,

Ética,

INovação,

Dinamismo e

Amor ao Que Faz

Gerar soluções inovadoras 

que proporcionem 

excelentes resultados aos 

nossos clientes.

Ser reconhecida 

nacionalmente 

como referência em 

inovação, qualidade e 

atendimento.

Os valores descrevem a maneira como os colabora-

dores Agenda Assessoria se comportam e são a base 

de nosso relacionamento comercial. Assim sendo, os 

valores e a cultura da empresa merecem atenção es-

pecial.

2.4 RESPONSABILIDADE
 PARTILHADA

 Os Líderes são os principais responsáveis pelo desenvolvimento de um 

ambiente onde as pessoas estão comprometidas com o seu trabalho e empenhadas 

em dar o seu melhor para garantir o sucesso da Empresa. 

 Os Líderes têm à sua responsabilidade 

todas as questões relacionadas com os 

Colaboradores sob sua influência, dentro 

dos limites estabelecidos pelas Políticas 

e Princípios, agindo este como decisor 

final.

 A este nível, a área de Gestão de Pessoas 

(RH) apoia as lideranças a definirem os 

requisitos correspondentes no que toca 

ao desenvolvimento organizacional e 

funcional dos Colaboradores.

 O sucesso a longo prazo da Empresa 

depende da sua capacidade para atrair, 

reter e desenvolver Colaboradores 

capazes de garantir a continuidade e o 

crescimento sustentável.

 Esta é, aliás, a responsabilidade 

principal de todos os líderes e gestores.

A política da Agenda Assessoria passa por contratar Colaboradores com atitudes 

pessoais e competências profissionais, que lhes permitam um desenvolvimento 

a longo prazo na Empresa. Neste sentido, é fundamental garantir que existe um 

forte alinhamento entre os valores do candidato e a cultura da Agenda Assessoria.

 As atitudes, as experiências relevantes e o alinhamento com os Princípios 

da Agenda Assessoria são considerados relevantes no processo de seleção e 

recrutamento de novos colaboradores.

 Neste processo não será contemplada a origem do candidato, a 

nacionalidade, a religião, a raça, o gênero, deficiência, orientação sexual ou idade.

Apesar de existirem ferramentas específicas para melhorar o processo de seleção 

e recrutamento, a decisão de se contratar um candidato permanece nas mãos do 

responsável - sendo esta decisão suportada pela equipe de Gestão de Pessoas.

No fundo, 
os gestores 

de hoje 
desenvolvem 

os líderes de 
amanhã.
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2.5 CONDIÇÕES DE TRABALHO E EMPREGO

2.6 FORMAÇÃO E  APRENDIZAGEM
 A aprendizagem é uma parte fundamental da cultura da Agenda Assessoria. Todos os 

Colaboradores são constantemente encorajados a atualizar os seus conhecimentos e a consolidar 

suas competências.

 A empresa determina as prioridades de formação e desenvolvimento. A responsabilidade de 

as transformar em ações é partilhada entre os Colaboradores, Líderes e Gestão de Pessoas. 

 A experiência e a formação no posto de trabalho são as ferramentas de aprendizagem 

principais. Os Líderes são responsáveis por orientar e fazerem coaching aos Colaboradores, de forma 

a que estes possam ter sucesso nas suas funções.

 Na Agenda Assessoria reconhece-se a importância da melhoria contínua, assim como a partilha 

de conhecimentos e ideias. O desenvolvimento profissional lateral, a partilha de responsabilidades 

e o desenvolvimento de equipes funcionais são práticas incentivadas, uma vez que proporcionam 

  A Agenda Assessoria compromete-se a garantir a todos os Colaboradores boas 

condições de trabalho, um ambiente seguro e saudável e Políticas de flexibilidade que permitam 

um melhor equilíbrio trabalho-família.

 Como tal, disponibilizamos condições de trabalho flexíveis sempre que possível e 

incentivamos os nossos Colaboradores a ter interesses externos, especialmente junto da 

comunidade. A Agenda Assessoria incentiva um bom equilíbrio entre a vida profissional e a 

privada, visto que essa prática fortalece a motivação. A Agenda Assessoria apoia os colaboradores 

que queiram assumir responsabilidades em entidades profissionais, civis, culturais ou de caridade. 

Contudo, tais atividades não podem provocar conflitos de interesse com a Agenda Assessoria. 

Atividades durante o horário de trabalho devem ser previamente aprovadas pela empresa.

 Paralelamente, os Líderes são responsáveis pela segurança e saúde dentro da sua área de 

responsabilidade, pelo que são incentivados a desenvolver as suas competências nesta área.

 O compromisso da Agenda Assessoria, no entanto, vai para além dos seus próprios 

Colaboradores. A Agenda Assessoria preocupa-se com todas as pessoas que trabalham dentro 

ou fora das suas instalações em obrigações contratuais, como prestadores de serviços. Insistimos 

para que também estes adotem medidas adequadas de trabalho. Acreditamos que todas estas 

condições são essenciais para se construir uma relação baseada na confiança e respeito pelos 

Colaboradores. Não toleramos qualquer forma de assédio ou discriminação.

 Assim, os Líderes estão empenhados em construir e manter, junto das suas equipes, um 

ambiente de confiança mútua. A área de Gestão de Pessoas, por sua vez, preza pelo diálogo e 

procura garantir que a voz dos trabalhadores seja ouvida.

competências adicionais, enriquecem o conteúdo do trabalho e aumentam a responsabilização.

 A Agenda Assessoria também oferece uma gama de atividades de formação e metodologias 

para apoiar a aprendizagem e o crescimento de todos. Participar de um programa não deve 

ser considerado como uma recompensa, mas como um componente de desenvolvimento 

profissional e pessoal. Adicionalmente existem programas de liderança corporativa que nos 

ajudam a desenvolver e a manter uma gestão mais qualificada.

2.7 GESTÃO DE TALENTO, DO DESENVOLVIMENTO
 E DO DESEMPENHO

 Na Agenda Assessoria, uma cultura de alto rendimento é suportada por recompensas 

diferenciadas e pelo desenvolvimento dos Colaboradores. Para alcançar os objetivos individuais 

e empresariais, é fundamental alinhar responsabilidades claras e desafiadoras e garantir que os 

Colaboradores estão cientes de como o seu trabalho tem impacto na Agenda Assessoria.

 Os Líderes e os Colaboradores trabalham em conjunto para assegurar que são definidos 

objetivos desafiantes e que estes são avaliados ao longo do ano, permitindo às lideranças, por 

um lado, reconhecer e recompensar os Colaboradores e, por outro lado, garantir que o baixo 

desempenho seja gerido com integridade.

 Os Colaboradores recebem regularmente feedback relacionados ao seu desempenho 

e aos objetivos de carreira através de uma variedade de ferramentas e processos, tais como 

o processo de Avaliação de Desempenho (PE) e a avaliação 360°. Cada Líder deve dedicar o 

tempo necessário para o controle dos objetivos e formação regular dos seus Colaboradores ao 

longo do ano. Cada Colaborador, apoiado pela sua liderança é responsável pelo seu próprio 

desenvolvimento profissional. Todos são encorajados a expressar os seus objetivos de carreira 

e as suas expetativas num diálogo aberto. O nosso objetivo é reter e motivar os Colaboradores, 

oferecendo mudanças de carreira atraentes, mas realistas, permitindo-lhes desenvolver as suas 

competências a longo prazo. Na Agenda Assessoria, as promoções são baseadas no desempenho, 

sendo este sustentado pelos resultados, comportamentos e potencial. A Empresa compromete-

se a desenvolver planos de desenvolvimento para todos os níveis da organização para garantir 

que exista um forte conjunto de sucessores prontos para dar resposta às necessidades futuras.

 Estamos empenhados em garantir condições de sustentabilidade para uma empresa que 

apoia a diversidade e o equilíbrio de gêneros. Como tal, a Agenda Assessoria tem canalizado 

esforços para eliminar barreiras à progressão na carreira através do desenvolvimento de um 

ambiente de trabalho mais flexível.

 A Gestão de Pessoas e RH apoiam a implementação das ferramentas necessárias e 

incentiva as próprias lideranças a prepararem os recursos necessários para o desenvolvimento 

contínuo das pessoas e da empresa.
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2.8 RELAÇÕES DE TRABALHO

 Desde a sua fundação, a Agenda Assessoria tem construído uma cultura baseada na 

confiança, no respeito mútuo e no diálogo.

 A Agenda Assessoria e todos os seus Colaboradores trabalham diariamente para 

desenvolver e manter relações pessoais positivas, sendo isso parte essencial da sua função.

 No espírito de melhoria contínua, incentivamos duas vias de diálogo com os nossos 

Colaboradores, que vão para além dos aspectos tradicionais de negociação coletiva, a fim de 

partilhar conhecimentos e, em conjunto, encontrar oportunidades relacionadas com questões 

importantes como: a Criação de Valor Partilhado, a saúde, a segurança no local de trabalho e a 

nossa preocupação com o meio ambiente.

 A Agenda Assessoria e os representantes dos Colaboradores procuram fazer todos os 

esforços necessários para desenvolverem diálogos justos e construtivos, superar as dificuldades 

e implementar acordos sustentáveis.

3. CÓDIGO DE ÉTICA

3.1 NOSSOS COLABORADORES

 Nosso Código de Ética tem por objetivo oferecer uma orientação clara sobre as condutas 

que devem pautar nossos negócios e relacionamentos, devendo estar presente no exercício 

diário de nossas atividades, expressando nosso compromisso e respeito quanto:

Os princípios deste Código aplicam-se a todos os colaboradores da 

Agenda Assessoria, inclusive prestadores de serviços e consultores, 

comunidade e estendendo-se, também, aos fornecedores.

1
2
3

À conduta ética e honesta perante as situações de conflito de 
interesses entre relações pessoais e profissionais.

Ao cumprimento das leis, normas e regulamentos 
aplicáveis ao nosso negócio.

À imediata manifestação sobre qualquer violação 
comprovada do Código de Ética da Agenda Assessoria.

3.2 PRINCÍPIOS ÉTICOS

3.2.1  TODOS NÓS SOMOS RESPONSÁVEIS

3.2.2   RELACIONAMENTOS ENTRE OS COLABORADORES

3.2.3 RELACIONAMENTO COM OS NOVOS COLABORADORES

3.2.4  RELACIONAMENTO ENTRE OS COLABORADORES
           E A DIRETORIA

 Atuamos na prestação de serviços, somos uma empresa que visa lucratividade e 

crescimento no mercado de softwares para RPPS, mas acima de tudo, entendemos que a 

lucratividade e o crescimento devem ser pautados por princípios éticos e responsáveis.

 Todos que estão ingressando na Agenda Assessoria devem ser bem acolhidos pelos 

colegas e setores no que for possível para que o novo colaborador sinta-se bem e satisfeito e 

rapidamente integrado à equipe.

 Precisamos manter um bom relacionamento e RESPEITO de ambas às partes. Respeitar 

para ser respeitado.

 Não se admite qualquer forma de discriminação relativa à raça, gênero, orientação sexual, 

cor, religião, idade, origem étnica, incapacidade física ou mental e/ou qualquer outra classificação 

protegida por leis federais ou locais.

 Todos devem agir com ética, honestidade, disponibilidade e atenção a todas as pessoas 

com as quais se relaciona em nome da empresa, respeitando as diferenças individuais.

  A Agenda Assessoria valoriza a sinergia entre as áreas, a cooperação entre os colaboradores 

de todas as áreas e o compartilhamento de conhecimentos como forma de aprendizado e 

disseminação das melhores práticas, resguardados os critérios de confidencialidade.

3.2.5  RELACIONAMENTO ENTRE O LÍDER E O COLABORADOR
 Espera-se que a o Líder seja: organizado, dê bons exemplos, trate a todos com respeito e 

seja capaz de trabalhar em prol da motivação da equipe. Espera-se que o Colaborador respeite 

seu Líder e as hierarquias da Empresa.

3.2.6   COLABORAÇÃO DE TODOS
 Devemos manter a colaboração entre todos como ponto alto dos nossos 

relacionamentos. Todos são importantes e fundamentais para o bom funcionamento da empresa, 

independentemente da função, todos podemos ajudar e manter o profissionalismo e respeito 

no ambiente de trabalho.
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3.2.7  RECEBIMENTO DE BRINDES OU CORTESIAS

3.2.8  BENEFÍCIOS PESSOAIS

3.2.9  SIGILO

 Não se admite que os colaboradores se prevaleçam de sua posição, cargo ou função para 

coagir pessoas ou empresas a fim de obter presentes ou compensações financeiras.

 Não se admite que os colaboradores obtenham qualquer benefício pessoal decorrente do 

privilégio de informações ou vantagem obtida em situação de trabalho.

 Não se admite que os colaboradores negligenciem o sigilo de todas as informações de que 

tenha conhecimento na empresa, relativas às atribuições que lhe for conferida. Cuide para que os 

papéis e arquivos eletrônicos de seu trabalho fiquem bem guardados e não sejam retirados do 

local sem a permissão de seu superior imediato.

3.3  NOSSOS CLIENTES

3.4  NOSSOS FORNECEDORES

3.5  NOSSOS CONCORRENTES

3.6 A COMUNIDADE

 Os clientes são a razão da nossa existência, todos nós temos a missão de atendê-los da 

melhor forma possível.

 Todos merecem atenção e respeito. As atividades devem ser realizadas de forma ética 

e com respeito às normas da Agenda Assessoria, não sendo permitido o benefício próprio ou 

utilização dos recursos da empresa para fins pessoais.

 Devem ser tratados com respeito, não devemos utilizar formas ofensivas ou desleais para 

trata-los e mencioná-los.

 Qualquer pessoa ou empresa da comunidade deve ser tratada com respeito e atenção, 

mantendo sempre a boa educação e comunicação adequada.

4. CÓDIGO DE CONDUTA DA
     CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS

4.1  PADRÕES DE CONDUTA

4.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL

 Todos os colaboradores são pessoalmente responsáveis por atender aos mais altos padrões  

de procedimentos e conduta, representados pelos seguintes valores éticos e fundamentais:

 O conceito de responsabilidade social aplicado à gestão de negócios se traduz como 

um compromisso ético voltado para a criação de valores para todos os públicos com os quais 

a empresa se relaciona. De clientes a funcionários, passando por fornecedores, comunidade, 

acionistas, governo e meio-ambiente.

• Integridade;
• Responsabilidade;
• Profissionalismo;
• Respeito às normas em um ambiente de controle;
• Transparência;
• Confiabilidade;
• Excelência
   (melhoria contínua das atividades profissionais);

• Cultura de risco
   (gestão de risco, compliance, prevenção a lavagem de dinheiro e auditoria); e

• Resultados.

 As regras de conduta referentes a Consultoria de Valores Mobiliários devem ser adotadas 

por todos os agentes em situações de real ou potencial conflito de interesses ou em que houver 

suspeita de irregularidade.

 Este Código prevalece em relação a quaisquer comunicados, políticas, regras, práticas, 

normas ou diretrizes internas em contrário, quer escritas ou verbais.

4.3 RELACIONAMENTO COM CLIENTES
 Conhecimento do Cliente. É imprescindível que os Dirigentes, Sócios e Colaboradores 

conheçam o cliente, identifiquem corretamente as alternativas de investimento produto 

mais adequado às suas necessidades, prestando serviços com agilidade, comodidade e valor 

adequados em termos de preço e qualidade.
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4.4  CONDUTA ADEQUADA DE NEGÓCIOS

4.5  RELACIONAMENTO COM AUTORIDADES
        GOVERNAMENTAIS E ÓRGÃOS REGULADORES
        DO SISTEMA FINANCEIRO

 O comportamento dos Colaboradores na condução diária dos negócios inclui a forma 

como são utilizadas suas prerrogativas, como são reportadas as transações de negócios, como 

são tratadas as informações confidenciais e como são evitados os conflitos.

 O uso das prerrogativas de dirigentes e colaboradores autoridade para tomar decisões 

relacionadas aos negócios do dia-a-dia deve ser pautado pela prudência em sua utilização, sem 

ultrapassar os limites estabelecidos.

 Ao agir em nome da AGENDA ASSESSORIA, o Colaborador deve estar ciente das limitações  

inerentes à sua função e atividade, não devendo tomar nenhuma atitude que ultrapasse esses 

limites.

 Assim não deve assinar nenhum documento, representar ou exercer autoridade em nome 

da empresa, a menos que esteja especificamente autorizado a fazê-lo.

 Os Diretores, Gerentes e Colaboradores devem observar e cumprir estritamente as leis, 

regras, regulamentos, códigos e normas de boa prática, aplicáveis.

 Devem contribuir para a concepção de diretrizes para as operações e serviços financeiros, 

a fim de proteger os interesses das partes envolvidas e atenuar riscos sistêmicos.

 Devem, ainda, cooperar para atingir e manter as melhores normas de operações e gestão 

de risco, observando e cumprindo estritamente as regras e regulamentos.

4.6  RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES

4.7  RELACIONAMENTO COM CONCORRENTES

 A escolha e contratação de fornecedores para provimento de bens, materiais e serviços, 

deve ser efetuada com base em critérios estritamente técnicos, profissionais e éticos, sem 

qualquer tipo de favorecimento real ou aparente.

 Deve ser conduzida por meio de processos pré-determinados, tais como concorrência ou 

cotação de preços, para garantir a melhor relação custo x benefício para a AGENDA ASSESSORIA. 

Além disso, deverá ser previamente dirimida qualquer dúvida reputação.

 O colaborador não deve aceitar que nenhum fornecedor preste seu serviço mediante o 

emprego de mão de obra não remunerada, trabalho infantil ou através de práticas discriminatórias 

contra minorias e grupos menos favorecidos, monitorando o cumprimento de tais exigências

 O colaborador não deve aceitar que nenhum fornecedor preste seu serviço mediante o 

emprego de mão de obra não remunerada, trabalho infantil ou através de práticas discriminatórias 

contra minorias e grupos menos favorecidos, monitorando o cumprimento de tais exigências.

 A concorrência leal deverá orientar todas as operações e relacionamento da AGENDA 

ASSESSORIA com outras instituições similares do mercado de valores mobiliários. Assim deve 

ser observada a legislação concorrencial, que dentre outras condutas, vedam a realização de 

ajustes com concorrentes para fixação de preços, termos ou condições de negócios, além da 

divisão ou alocação de clientes, mercados ou territórios, a recusa à realização de negócios com 

determinadas fontes ou a troca de informações de vendas não públicas. Não deverão ser feitos 

comentários que possam denegrir a imagem dos concorrentes ou contribuir para a divulgação 

de boatos sobre eles. 

 Contratos impróprios incluem não somente compromissos específicos, orais ou por 

escrito, mas também entendimentos informais. Nunca discuta com concorrentes, ainda que 

casualmente, qualquer tipo de atividades proibidas descritas acima, ilícitas ou com características 

que possam ser interpretadas como tais, bem como outros assuntos que possam ser interpretados 

como medida para restringir ou limitar inadequadamente a concorrência.

 É vedado revelar qualquer estratégia, informação ou dado da AGENDA ASSESSORIA a 

qualquer empresa concorrente. O Colaborador deve, sempre, se pautar pelas regras de sigilo 

bancário e de propriedade intelectual, não revelando nenhum dado de clientes ou informações 

sigilosas fora da empresa e nem como exemplo em situações corriqueiras. É vedado também, nos 

termos da legislação aplicável, o anúncio falso ou enganoso, além de outras práticas comerciais 

ilegais ou não éticas.

4.8  RELACIONAMENTO NO AMBIENTE DE TRABALHO

4.9 DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO

 As relações no ambiente de trabalho deverão ser orientadas pela equidade, cortesia e 

respeito. Deverá haver predomínio do espírito de equipe, a lealdade, a confiança, a conduta 

compatível com os valores da AGENDA ASSESSORIA e a busca por resultados. Os Colaboradores 

são responsáveis por manter os supervisores imediatos totalmente informados acerca de todas as 

questões que envolvam assuntos e atividades de negócios da empresa, de forma que a diretoria 

seja sempre informada sobre todos os assuntos tempestivamente.

 A AGENDA ASSESSORIA tem o compromisso de oferecer oportunidades iguais de emprego 

aos empregados e candidatos, bem como manter uma força de trabalho diversificada, despida 

de qualquer tipo de discriminação, assédio, intimidação e retaliação. Assim, não admite ou dá 

qualquer tipo de apoio a discriminações, seja quanto à admissão, remuneração e programas de 

treinamentos.
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 Da mesma forma, também não é aceita qualquer atitude discriminatória em relação aos 

colaboradores, aos clientes e parceiros comerciais. A AGENDA ASSESSORIA proíbe todas as formas 

de assédio e discriminação, e não admite comportamento, incluindo gestos, linguajar ou contato 

físico, que sejam considerados sexualmente ou moralmente coercitivos ou abusivos.

 O colaborador da AGENDA ASSESSORIA deve, no relacionamento com diretores gerentes e 

demais colaboradores:

4.10  RELACIONAMENTO COM COLEGAS

4.11  PUBLICIDADE VERDADEIRA

• Agir com atenção, cortesia e lealdade com todos, seja qual fora a função ou cargo que 
exerçam; 

• Cumprir os compromissos assumidos com outros colaboradores ou justificar, com 
antecedência, sua impossibilidade de cumpri-los;

• Reconhecer os méritos relativos aos trabalhos desenvolvidos por colegas, 
subordinados ou superiores;

• Não prejudicar a reputação de outros colaboradores com julgamentos 
preconceituosos, falsos testemunhos e informações não fundamentadas;

• Não buscar obter trocas que aparentem ou possam dar origem a qualquer tipo de 
compromisso ou obrigação pessoal; e

• Estimular a manifestação de ideias, quando afinadas com os objetivos da empresa.

 Todos os produtos e serviços oferecidos pela AGENDA ASSESSORIA serão acompanhados 

de material de divulgação compatível com as exigências legais e regulamentares, contendo 

informações corretas, claras e precisas e sempre descritas na língua portuguesa.

 A AGENDA ASSESSORIA sempre manterá com a mídia, clientes, fornecedores e público em 

geral, comunicação adequada e ética, preservando as melhores práticas em sua divulgação, em 

qualquer modalidade. 

 A AGENDA ASSESSORIA, por meio de seus diretores ou prepostos autorizados, esclarecerá 

imediatamente fatos ou notícias veiculadas pelos meios de comunicação e que possam afetar a 

sua imagem ou a de seus colaboradores.

4.12  RESPEITO E PROTEÇÃO AOS ATIVOS DA EMPRESA

 Os ativos da AGENDA ASSESSORIA devem ser usados de acordo com as necessidades e para 

atingir seus objetivos comerciais. Os ativos incluem itens materiais, como mobília, equipamentos e 

suprimentos, bem como itens imateriais, como propriedade intelectual e a reputação da empresa.

 Todo o material desenvolvido ou produzido por Colaboradores no ambiente de trabalho, 

e que esteja relacionado à sua atividade, representa propriedade intelectual única e exclusiva da 

AGENDA ASSESSORIA. 

 Os Colaboradores devem utilizar os ativos da AGENDA ASSESSORIA somente para atender 

às necessidades dos negócios, de forma ética e com zelo, protegendo todos os ativos, físicos 

ou intelectuais, garantindo sua utilização de forma cuidadosa, segura e eficiente e, caso haja 

necessidade de retirar qualquer ativo do escritório, devem garantir que este seja mantido em 

segurança. Devem, ainda, proteger a propriedade intelectual da AGENDA ASSESSORIA, mantendo 

sua confidencialidade e não a divulgando a ninguém sem a devida autorização, e mantendo os 

documentos e as informações proprietárias protegidas e seguras.

4.13  REPRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS
 É proibida a reprodução, distribuição ou alteração de materiais e publicações protegidos 

por leis de direito autoral, incluindo software, livros, jornais e fitas de áudio e vídeo, sem a 

permissão do respectivo autor ou dos agentes autorizados. A utilização de qualquer sistema de 

informação deve se restringir ao previsto no contrato de licença de uso, sendo vedada a utilização 

de qualquer outra forma, o que será considerado falta grave.

4.14  USO DE SISTEMAS, E-MAIL E INTERNET

 Todo software, hardware e sistemas da rede interna, bem como e-mails e outros sistemas 

de mensagens, utilizados para comunicações internas ou externas, são de propriedade da 

AGENDA ASSESSORIA, ou são contratadas pela empresa para seu uso, e devem ser utilizados 

exclusivamente pelos seus colaboradores e pessoas autorizadas, nos negócios da empresa.

 As comunicações eletrônicas nunca deverão ser utilizadas para a transmissão de qualquer 

tipo de comunicação considerada ilegal ou ofensiva, incluindo pornografia, piadas de racismo 

ou qualquer outra comunicação que viole a política de assédio no local de trabalho da AGENDA 

ASSESSORIA.
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4.19  REGISTROS CONTÁBEIS
4.16 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD

4.18  CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÕES

4.15  USO DE SENHAS
 As senhas de utilização de sistemas, quer sejam internas ou externas, são de titularidade 

da AGENDA ASSESSORIA, pois cada colaborador que as detenha a obteve por sua concessão 

e ou procuração, objetivando a melhor condição de exercício de suas funções e levando em 

consideração o grau de confiança a ele considerado. No uso da senha cada colaborador deve 

fazê-lo com zelo, guardando-a com sigilo absoluto, não divulgando a quem quer que seja. A sua 

divulgação, sob qualquer pretexto é considerada falta grave e perda do grau de confiabilidade.

 A LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados obriga a que dados pessoais e sensíveis 

utilizados para acesso aos sistemas disponibilizados pela Agenda Assessoria, sejam conservados 

durante o tempo que estiver vigente a relação contratual com a Agenda Assessoria a qual o 

colaborador estiver vinculado e após esta finalizar, durante os períodos de retenção de dados 

legalmente exigíveis, de forma estritamente necessária, tais como, mas não se limitando, pelos 

prazos prescricionais para ajuizamento de ação penal ou civil, assim como para o exercício do 

direito de defesa em processo judicial de qualquer natureza ou para outra finalidade por período 

não excessivo adotado pela Agenda Assessoria, garantida a transparência, a confidencialidade, 

a integridade e a disponibilidade das informações pessoais, bem como o exercício dos direitos 

previstos na Lei Federal nº 13.709/2018, LGPD na vigência da relação contratual assim como após 

o término da referida relação.

 Toda e qualquer informação sobre negócios, atividades, clientes ou trabalho na AGENDA 

ASSESSORIA são sempre confidenciais, devendo cada uma delas ser tratada pelo seu detentor 

como tal, sendo ainda sua obrigação compreender o grau de confidencialidade de cada uma.

4.17 É ESTRITAMENTE PROIBIDA
 Toda e qualquer cópia, de qualquer dado e ou informação para dispositivos estranhos 

à estrutura dos Sistemas da Agenda Assessoria, bem como a divulgação e compartilhamento, 

exceto se a referida ação, for estritamente necessária para a prestação dos serviços contratados, 

devendo ser realizada com a maior segurança possível e com expressa e prévia autorização do 

representante legal de cada empresa envolvida. A todos os colabores, independentemente de 

sua função ou posição hierárquica, cabe zelar para que os atos de negócios realizados estejam 

estritamente de acordo com os preceitos éticos aqui definidos, principalmente aqueles que, por 

dever da função, devem realizar os registros dos fatos, sendo a não obediência destes princípios 

éticos relativos a registros contábeis considerada falta grave.

 Todo ato de negócio que gere um fato contábil será registrado em seus livros com a 

devida precisão e clareza, obedecendo integralmente às determinações legais, quer sejam 

comerciais ou tributarias. Todo o registro de um ato de negócio será efetuado de acordo com 

os mais rígidos princípios éticos e dentro das melhores práticas de contabilidade e de controles 

internos, observando-se, além dos atos emanados das autoridades regulatórias, os parâmetros 

estabelecidos por entidades de autorregulação e organismos internacionais aos quais a instituição 

esteja voluntariamente sujeita.

 Todo ato de negócio que gere um fato contábil será registrado em seus livros com a 

devida precisão e clareza, obedecendo integralmente às determinações legais, quer sejam 

comerciais ou tributarias. Todo o registro de um ato de negócio será efetuado de acordo com 

os mais rígidos princípios éticos e dentro das melhores práticas de contabilidade e de controles 

internos, observando-se, além dos atos emanados das autoridades regulatórias, os parâmetros 

estabelecidos por entidades de autorregulação e organismos internacionais aos quais a instituição 

esteja voluntariamente sujeita.

 Por menor que seja o grau de confidencialidade da informação detida, os colaboradores 

da AGENDA ASSESSORIA, independentemente de sua função ou posição hierárquica, devem 

sempre preservá-la, não a divulgando a menos que devidamente autorizado por quem possua tal 

prerrogativa.

 Por menor que seja o grau de confidencialidade da informação detida, os colaboradores 

da AGENDA ASSESSORIA, independentemente de sua função ou posição hierárquica, devem 

sempre preservá-la, não a divulgando a menos que devidamente autorizado por quem possua tal 

prerrogativa.

4.20  CONFLITO DE INTERESSES

 Não é admitido que os colaboradores da AGENDA ASSESSORIA, independentemente de 

sua função ou grau hierárquico, tenham interesses pessoais que conflitem com os interesses de 

seus clientes, fornecedores, órgãos governamentais, concorrentes e todo e qualquer outro agente, 

preposto ou interveniente que possua qualquer tipo de relacionamento comercial e de negócios 

com a empresa.

 A todos os colabores, independentemente de sua função ou posição hierárquica, cabe zelar 

para que os atos de negócios realizados estejam estritamente de acordo com os preceitos éticos 

aqui definidos, principalmente aqueles que, por dever da função, devem realizar os registros dos 

fatos, sendo a não obediência destes princípios éticos relativos a registros contábeis considerada 

falta grave.
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4.22  PRÁTICAS DE NEGOCIAÇÃO NÃO ÉTICAS

4.21  OMISSÃO OU OCULTAÇÃO DE ERROS
 A AGENDA ASSESSORIA reconhece a possibilidade de erros ou falhas por qualquer um desses 

colaboradores. Assim, a empresa espera e estimula que, no caso de alguma dessas ocorrências, os 

fatos sejam imediatamente informados ao superior imediato e reconhecidos prontamente e da forma 

mais clara e honesta possível, não devendo, em nenhuma hipótese, ser ocultados ou omitidos.A 

todos os colabores, independentemente de sua função ou posição hierárquica, cabe zelar para que os 

atos de negócios realizados estejam estritamente de acordo com os preceitos éticos aqui definidos, 

principalmente aqueles que, por dever da função, devem realizar os registros dos fatos, sendo a não 

obediência destes princípios éticos relativos a registros contábeis considerada falta grave.

 O descumprimento deste código de ética, o descumprimento da legislação aplicável às 

atividades da AGENDA ASSESSORIA, o uso de agentes interpostos para realização de negócios 

fraudulentos, irregulares ou em desacordo com este código de ética e demais normativos da 

empresa; a omissão de informações relevante para defesa dos interesses da AGENDA ASSESSORIA 

e dos seus clientes; a indução a erros e a fraude a qualquer tipo de informação, são também 

consideradas práticas não éticas de negociação e como tal estão totalmente proibidas.

4.23  PREVENÇÃO À LAVAGEM OU OCULTAÇÃO
          DE BENS, DIREITOS E VALORES

4.24  PRÁTICA DE ATIVIDADES ILEGAIS E
          DESCUMPRIMENTO DE REGRAS

 A AGENDA ASSESSORIA estimula junto a seus colaboradores o conhecimento pleno das 

regras fiscais e éticas que coíbem e norteiam a prevenção de lavagem de dinheiro, devendo 

aplica-las com eficiência e eficácia, não permitindo que os negócios realizados em suas atividades 

estejam sujeitos a esse risco. A AGENDA ASSESSORIA empreende sempre seus melhores esforços 

para dotar os negócios de controles e regras eficazes para combater estas práticas.

 Os colaboradores, independentemente de sua função ou grau hierárquico, devem estar 

alertas à possível ocorrência de fraudes, desvios e outras atividades ilegais que possam trazer dano 

à AGENDA ASSESSORIA, a seus clientes, a si próprios, assim como às suas respectivas imagens. Os 

Colaboradores estarão obrigados a comunicar à Diretoria, mesmo se tratando de mera suspeita, 

as seguintes situações envolvendo operações financeiras.

• Cujos valores se afigurem incompatíveis com a ocupação profissional, rendimentos 

ou à situação patrimonial / financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se 

por base, as informações cadastrais respectivas; 

• Realizadas repetidamente entre as mesmas partes, nas quais hajam seguidos ganhos 

ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos;

• Que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume ou frequência de 

negócios de qualquer das partes envolvidas;

• Cujos desdobramentos contemplem características que possam constituir artifício 

para burla da identificação dos efetivos envolvidos e/ou respectivos beneficiários;

• Cujas características e/ou desdobramentos evidenciem atuação, de forma persistente, 

em nome de terceiros; e

• Que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada, relativamente às 

modalidades operacionais usualmente utilizadas pelos envolvidos.

 Os Colaboradores também têm a obrigação de reportar comportamentos inapropriados, 

assédios, discriminações ou retaliações no local de trabalho por parte das outras pessoas, por 

meio dos canais apropriados de comunicação, e auxiliar a AGENDA ASSESSORIA na prevenção 

e correção desses problemas. A identidade de quem tiver reportado a violação não deverá ser 

divulgada, não se admitindo qualquer retaliação.

4.25  EMPRÉSTIMOS, DÍVIDAS E FINANÇAS PESSOAIS
 Deverão ser respeitadas, em adição às regras especificas previstas na Política de Negociação 

de Valores Mobiliários por Colaboradores editada pela empresa, as seguintes regras:

• Não tomar dinheiro emprestado de clientes da AGENDA ASSESSORIA;

• Não emprestar dinheiro próprio a clientes; e

• Ser cauteloso com suas finanças pessoais.

 O Colaborador deve administrar suas finanças pessoais de forma a evitar situações 

que possam influenciar seu julgamento ou discernimento acerca dos negócios da AGENDA 

ASSESSORIA, bem como os conflitos de interesse. Embora seja permitido contrair um empréstimo 

junto a qualquer instituição financeira de acordo com as práticas de mercado, o colaborador 

não deve emprestar dinheiro ou agir na qualidade de garantidor ou cossignatário de clientes ou 

fornecedores.
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4.26  PROCEDIMENTOS DISCIPLINARES

 Todos os Sócios, Diretores e demais colaboradores devem pautar suas atividades em 

conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis aos negócios de interesse da AGENDA 

ASSESSORIA, às regras estabelecidas neste Código, às políticas internas, bem como aos demais 

instrumentos normativos emitidos pela empresa e por autoridades regulatórias e instituições de 

autorregulação.

 O descumprimento dessas disposições legais ou regulamentares será considerado falta 

grave ou violação, conforme o caso, sujeitando-se o infrator às consequências abaixo, de acordo 

coma deliberação da Diretoria.

A aplicação das penalidades 

previstas na legislação trabalhista 

vigente e nos normativos internos 

de RH, inclusive a demissão por justa 

causa;

- Providências cabíveis no âmbito civil e criminal;

- Encerramento do contrato de prestação de 
serviço ou da relação comercial;

- Ressarcimento dos prejuízos causados à AGENDA 
ASSESSORIA; e

- Aplicação de outras sanções disciplinares 
previstas na legislação brasileira, inclusive 
naquelas emanadas dos órgãos reguladores.

PARA FUNCIONÁRIOS
DA AGENDA ASSESSORIA:

PARA OS DEMAIS AGENTES,
SEM EXCLUIR OS FUNCIONÁRIOS:

4.27  DÚVIDAS
 As dúvidas sobre os aspectos abordados ou questões não abordadas neste documento 

poderão ser esclarecidas com base nos padrões descritos neste documento ou, ainda, junto aos 

Gestores de Compliance e Riscos, RH ou Diretoria Executiva da AGENDA ASSESSORIA.

5.  POLÍTICA DE COMPLIANCE DA
      AGENDA ASSESSORIA

5.1  INTRODUÇÃO
 Esta política disciplina a estrutura de governança de compliance da Agenda Assessoria, 

descrevendo as diretrizes, papéis e atribuições relacionadas aos riscos de Compliance e Controles 

Internos, tendo em vista assegurar o mais alto nível de integridade e ética no desempenho de 

suas funções e nas suas relações. 

5.2  OBJETIVO
 Disseminar a cultura e a prática de Compliance na Agenda Assessoria, demonstrando a 

importância de conhecer, para que se possa cumprir, as determinações legais, regulamentares, 

normativas e procedimentais, tanto externas quanto internas, assim como o Código de Conduta 

e Ética, de modo a fortalecer a nossa governança corporativa e nossa reputação.

5.3  APLICAÇÃO 
 As disposições desta Política aplicam-se, indistintamente, a todos os colaboradores e a 

todos que prestem serviços relevantes à Agenda Assessoria.

 Os colaboradores da Agenda Assessoria, além de cumprir as disposições desta Política, 

obrigam-se a fazer todos os terceiros a, também, cumpri-la.

5.4  NOSSOS PRINCÍPIOS DE COMPLIANCE
 Todos os atos praticados por todos os colaboradores, terceiros ou correspondentes, devem 

manter irrestrita e plena sujeição aos princípios éticos e de integridade preconizados pelo Código 

de Conduta e Ética.

 É dever de todos os gestores e colaboradores, terceiros, prestadores de serviços,  parceiros, 

e outros, zelar pelo efetivo cumprimento dos valores defendidos pela Agenda Assessoria e pelo 

adequado tratamento das situações que possam comprometer sua reputação ou a integridade de 

suas operações. 

 No processo de gestão de conformidade, o Gestor de Compliance, Compliance Officer, 

tem a atribuição de supervisionar as ações ligadas ao risco de conformidade, Compliance, em 

cooperação e em parceria com as demais áreas de monitoramento e controle da Agenda Assessoria. 

 A estrutura de compliance que está estabelecida, é continuamente aperfeiçoada para o 

alcance dos objetivos negócios da Agenda Assessoria. Adotando-se boas práticas de compliance 

como pilar de sustentação dos negócios.

 Nosso propósito é atuar sempre orientados por uma conduta ética, pela integridade e pela 

transparência.

5.5  ESTRUTURA DE GOVERNANÇA DE COMPLIANCE
 O SGC, Sistema de Governança de Compliance, adota uma estrutura formal que contempla 

uma instância deliberativa responsável pelo estabelecimento das diretrizes, padrões de controles 

internos e gerenciamento de riscos, e uma estrutura operacional encarregada de implementar as 

determinações emanadas daquela instância, executar os processos de gestão de controle interno, 

gestão e controle de riscos de compliance.

 A estrutura está demonstrada na figura do Organograma;
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5.6  RESPONSABILIDADES DA ÁREA GESTORA
        DE COMPLIANCE

 A Área Gestora de Compliance, é responsável por desenvolver, implementar, acompanhar, 

avaliar e comunicar as medidas, normas, procedimentos corporativos ou específicos que se 

fizerem necessários para prevenir e controlar os riscos da quebra de compliance envolvidos nas 

atividades das instituições e garantir o atendimento às normas regulamentares quanto a gestão 

de controles internos, a gestão de riscos de compliance.

A área gestora de Compliance tem como responsabilidades: 

a) Estabelecer, implementar e manter a estrutura de Compliance, necessária para 

gerir o Sistema de Gestão de Compliance da Agenda Assessoria, sua manutenção 

e melhoria contínua;

b) Garantir a implantação, a revisão e o cumprimento das normas e procedimentos 

do Sistema de Gestão de Compliance da Agenda Assessoria;

c) Orientar e auxiliar no processo de avaliação de riscos de compliance em todas 

as áreas da instituição, bem como na definição e implementação das ações de 

tratamento destes riscos; 

d) Gerir a Matriz de Riscos de Compliance de forma sistêmica, identificando novos 

riscos e/ou controlando os existentes, monitorando e analisando criticamente 

o desdobramento dos seus tratamentos pelos pertinentes gestores dos riscos;

e) Gerenciar a utilização correta de recursos para tratamento de riscos de compliance;

f ) Identificar, corrigir e acompanhar as medidas para melhorar continuamente o 

Programa de Compliance;

g) Acompanhar a vigência e propor revisões, alterações e atualizações das políticas 

relacionadas ao Compliance da Agenda Assessoria a fim de mantê-las atualizadas;

h) Gerir o programa de Due Diligence de acordo com as regras e procedimentos 

estabelecidos em Instrução de Trabalho próprio sobre o assunto Compliance;

i) Zelar, comunicar e orientar sobre as boas práticas de Compliance;
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j) Promover a comunicação e treinamentos, buscando difundir um padrão de 

conhecimento entre todas as partes interessadas no Programa de Compliance;

k) Assegurar à estrutura de Compliance uma gestão independente e autônoma, 

como função segregada, de modo a assegurar a isenção e a imparcialidade em 

todas as suas ações;

l) Assegurar às áreas competentes o provimento dos recursos necessários, financeiros, 

materiais e humanos, ao bom desempenho de suas funções para a execução do 

Sistema de Gestão de Compliance da Agenda Assessoria;

m) Atuar junto aos integrantes de estrutura de Compliance para preservar a 

confidencialidade no exercício de suas funções.

5.7  PILARES DO SGC, SISTEMA DE GESTÃO
        DE COMPLIANCE
 O Sistema de Gestão de Compliance da Agenda Assessoria fundamenta-se em nove 

pilares, cuja implementação é supervisionada e gerenciado pela área Gestora de Compliance e 

Integridade e incorporados, internamente, segundo as regras gerais de compliance.

Esses nove pilares são:

5.7.1  SUPORTE DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

5.7.2  GERENCIAMENTO DE RISCOS DE COMPLIANCE

 O Suporte da Alta Administração da Agenda Assessoria é fundamental para demonstrar 

o compromisso com a ética e o  respeito a legislação e aos regulamentos internos e externos e 

com a  provisão dos recursos necessários ao bom funcionamento do Programa de Compliance, 

bem como agir e exigir que todos os gestores ajam exemplarmente, de forma que fique claro que 

apoiam o Sistema de Gestão de Compliance da Agenda Assessoria.

 A Alta Administração, através do Comitê de Compliance, avaliará periodicamente a 

implantação, a execução  e a eficiência do Programa de Compliance, adotando as medidas cabíveis 

para correção de desvios de rota.

 Riscos são eventos considerados como efeito de incerteza e com potenciais impactos 

negativos no atingimento dos objetivos da Instituição. Os riscos, na medida do possível, são 

“… já que é inútil tentar eliminar os riscos e questionável 

tentar minimizá-los, o essencial é que os riscos considerados 

estejam certos.” 
Peter Drucker.

Possibilidade real ou potencial capaz de causar lesão e 

ou morte, danos ou perdas patrimoniais, interrupção de 

processo de negócio ou de afetar a comunidade ou o 

meio ambiente.

CLASSIFICAÇÃO E
ANÁLISE DOS RISCOS

DEFINIÇÃO DE RISCO

identificados e classificados de acordo com o seu grau – probabilidade de ocorrência x impacto. 

O gerenciamento de riscos, envolvendo a definição das orientações e dos procedimentos 

de tratamento e categorização dos riscos, aceitar, controlar, mitigar ou transferir o risco, é 

regulamentado pelo padrão para Gestão de Riscos de Compliance.

5.7.3  ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS,
           NORMAS E PROCEDIMENTOS

 As normas e os procedimentos considerados como necessários para assegurar o 

funcionamento do Sistema de Gestão de Compliance da Agenda Assessoria são criados e ou 

revisados a partir da identificação, classificação e avaliação dos riscos, e da implementação da 

Matriz de Riscos de Compliance.

 A classificação e priorização dessa regulamentação interna, abrange a concepção 

e a elaboração, dentre outros, da Política de Compliance, do Código de Conduta e Ética e dos 

procedimento de Gestão de Riscos, Gestão de Controles Internos, mediante a criação de Instruções 

de Trabalho próprias sobre esses assuntos.
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5.7.4  GESTÃO DE CONTROLES INTERNOS

 Os controles internos são os mecanismos que verificam se as transações estão sendo feitas 

de forma correta e de acordo com as normas internas, podendo ser classificados em preventivos e 

detectivos, e corretivos. Os controles preventivos e detectivos buscam evitar que ocorram fraudes, 

por exemplo, através de atestado de ciência dos colaboradores no Código de Conduta e Ética e 

políticas internas; treinamentos periódicos, e demais formas de ações. Já os controles corretivos 

buscam corrigir eventuais desvios por meio de ações que previnam futuras ocorrência, repetitivas 

dos desvios.

 Os procedimentos, regras, responsabilidades e conceitos a serem observados no processo 

de controle interno no âmbito corporativo, de forma a possibilitar a identificação, avaliação, 

tratamento, monitoramento e comunicação de riscos e de controles internos da Agenda Assessoria, 

são estabelecidos pelo  Padrão de Gestão de Controle Interno.

5.7.5  TREINAMENTO E COMUNICAÇÃO

5.7.6  CANAL DE DENÚNCIAS 

 A capacitação ou treinamento é realizado de forma sistemática tendo em vista desenvolver 

e aprimorar uma cultura de compliance, disseminando os princípios que norteiam o Programa de 

Compliance da Agenda Assessoria, criando um entendimento comum entre todos os gestores e 

colaboradores sobre o que é certo e porque é melhor fazer o certo.  

 A programação, execução e avaliação dos programas de treinamento, assim como o plano 

de comunicação, são realizados de acordo com procedimentos já existentes e documentados por 

Instruções de Trabalho próprias.

 A Agenda Assessoria disponibilizará, sempre, um canal de Ouvidoria, cujo endereço é 

divulgado para conhecimento de toda sociedade, para que possam denunciar, de forma anônima 

ou não, condutas e comportamentos que não estejam de acordo com o Código de Conduta e Ética, 

com a Política de Compliance e com a legislação a que Agenda Assessoria está sujeita. 

 Toda denúncia é registrada e direcionada para a devida avaliação e tratamento pela área 

responsável, conforme os procedimentos e orientações estabelecidos por Instrução de Trabalho 

própria sobre o assunto.

A Agenda Assessoria não só garante a confidencialidade durante 
todo o processo de apuração da denúncia, como assegura que não 
haverá qualquer retaliação ao denunciante, sob qualquer hipótese.

5.7.7  INVESTIGAÇÃO E RESPOSTA ÀS DENÚNCIAS RECEBIDAS 

5.7.8  DUE DILIGENCE - CONTRATAÇÃO DE FORNECEDORES
           E PARCEIROS

 Todas as denúncias recebidas são investigadas de acordo com normas e procedimentos 

específicos para esse fim, conforme padrão de trabalho específico próprio, e monitorados pela 

área de Compliance que acompanhará o tratamento da denúncia e a resposta ao denunciante, 

conforme os prazos e regras estabelecidos no Programa de Compliance.

 A palavra due diligence é anglo-saxônica e pode ser traduzida para o português como 

diligência devida. Na área jurídica, o termo indica a obrigação do devedor de cumprir seu dever 

como tal. Com referência ao setor comercial, financeiro e econômico, a due diligence refere-se 

a todos os comportamentos que visam obter informações válidas e detalhadas sobre um perfil 

específico (privado ou corporativo).

 A Due Diligence é um processo que envolve o estudo, a análise e a avaliação detalhada 

de informações de uma determinada sociedade empresária. Este estudo pode abarcar aspectos 

financeiros, contábeis, previdenciários, trabalhistas, imobiliários, tecnológicos e jurídicos da 

empresa.

 A regulamentação interna que trata da contratação de fornecedores e parceiros, devido 

aos impactos possíveis nos negócios da Agenda Assessoria, contempla critérios, procedimentos e 

níveis de controle que buscam assegurar o devido tratamento  e controle dos riscos envolvidos na 

execução do processo.

 A prática de Due Diligence é regida por regulamento próprio e aplicada segundo 

necessidades e critérios de riscos ao negócio, conforme Padrão de trabalho específico próprio 

para Due Diligence - Contratação de Fornecedores e Parceiros.

5.7.9   MONITORAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA
           DE GESTÃO DE COMPLIANCE DA AGENDA ASSESSORIA

 O monitoramento, realizado regularmente, tem por finalidade avaliar a implementação e 

verificar se o Programa de Compliance está produzindo os efeitos desejados, quanto ao controle 

preventivo e efetivo dos riscos identificados, assim como a implementação dos pilares que 

asseguram a conformidade do programa, mediante a apuração, acompanhamento e avaliação de 

indicadores de mensuração dos resultados obtidos por meio dos KCI’s e dos KRI’s.
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5.7.10  MELHORIA CONTÍNUA

 A cada monitoramento, incidente, investigação ou mudança no ambiente interno ou 

externo, é feita uma avaliação para identificar os pontos de melhoria que deverão ser implantados 

na Agenda Assessoria. Periodicamente são submetidos à apreciação’’ do Comitê de Compliance as 

avaliações dos indicadores (KPI´s) e (KRI’s) de Compliance e dos Riscos que foram tratados e não 

diminuíram seu Nível (Residual), porém geraram novos conhecimentos e do desenvolvimento do 

próprio programa. Essas avaliações são conduzidas pela área de Compliance, documentadas e 

aprovadas pela Alta Administração.

KPI = Key Performance Indicators - Indicadores chaves de desempenho.

KRI = Key Risk Indicators – Indicadores chaves de riscos.

KCR = Key Compliance Indicators – Indicadores chaves de conformidade.

5.8  DISPOSIÇÕES FINAIS

 Um Programa de Compliance, por si só, não garante que leis, normas e procedimentos 

sejam cumpridos. Esse propósito é obtido quando cada colaborador cumpre as leis, normas e 

procedimentos aplicáveis à execução de suas tarefas, a cada dia, todos os dias. Por esse motivo, é 

de fundamental importância que todos entendam a acuidade desse programa e se dediquem ao 

seu trabalho. 

 Esta Política se aplica a todos os Colaboradores da Agenda Assessoria, bem como a 

estagiários e terceiros, e a todas as demais partes relacionadas com as operações da Agenda 

Assessoria.

 A alegação de desconhecimento do documento não será aceita como justificativa no caso 

de quaisquer não-conformidades com a presente Política.




