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Introdução 

O Manual de Conformidade é um dos instrumentos utilizados pela BB DTVM na gestão de controles internos. 

Consolida conceitos e metodologias traçando as linhas internas de certificação da conformidade nos processos da 

empresa.  O trabalho de certificação da conformidade é traduzido no “Relatório Mensal de Conformidade”, 

encaminhado à diretoria da BB DTVM, ao Conselho Fiscal e ao Comitê de Auditoria (Coaud). 
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Definições 

 

� Compliance – vem do verbo em inglês “to comply”, que significa “cumprir, executar, satisfazer, realizar o que lhe 
foi imposto”, ou seja, compliance é estar em conformidade, é o dever de cumprir e fazer cumprir os regulamentos 
internos e externos impostos às atividades da instituição. Estar “em compliance” é estar em conformidade com 
leis e regulamentos internos e externos (Cartilha Função de Compliance, Febraban, 2009); 
 

� Conformidade regulatória – é a aderência dos regulamentos internos em relação aos regulamentos externos; 
  

� Conformidade operacional – é a aderência dos procedimentos e rotinas das dependências em relação aos 
regulamentos internos; 

 
� Não-conformidade – é o não atendimento ou falta de cumprimento tempestivo das disposições legais e 

regulamentares nos processos operacionais das dependências; 
 
� Risco – é a possibilidade de ocorrência de um evento adverso para uma determinada situação esperada; 
 
� Risco de compliance – é o risco de sanções legais ou regulamentares, perdas financeiras ou mesmo perdas 

reputacionais decorrentes da falta de cumprimento de disposições legais, regulamentares, códigos de conduta 
etc. (Cartilha Função de Compliance, Febraban, 2009). 
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  1. Capítulo 1 - Segregação na Administração de Recursos de Terceiros 

 

A adequada segregação entre as funções da Gestora de Recursos de Terceiros e do Banco do Brasil S.A. é garantida 

pela formatação da estrutura organizacional da BB Gestão de Recursos DTVM S. A. no conglomerado. 

A Gestora está constituída como empresa subsidiária INTEGRAL do Banco do Brasil, possuindo Conselhos de 

Administração e Fiscal próprios e Diretoria detentora de completa autonomia administrativa. 
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 2. Capítulo 2 – Estrutura Organizacional 
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 3. Capítulo 3 – Conformidade na BB DTVM 

 

Em sintonia com a evolução regulamentar do mercado financeiro internacional e nacional e, ainda, com as inovações 

financeiras das operações e produtos, a administração da BB DTVM tem orientado as atividades da Empresa dentro 

das melhores práticas de controles internos e conformidade, adequando seu sistema de controles internos para o 

gerenciamento dos riscos de seus negócios.  

A “função de conformidade” é exercida pela Divisão de Conformidade, inserida na Gerência de Riscos e 

Conformidade, ligada diretamente ao Diretor-Presidente e segregada das demais atividades da BB DTVM (Gestão e 

Administração), a fim de conferir maior transparência aos processos de avaliação, recomendação, monitoramento e 

reporte do risco de conformidade.  

A conformidade deve ser exercida de forma integrada aos demais pilares da governança corporativa, e tem 

importância e missão que vão além das implícitas na Resolução 2.554/98, emitida pelo Conselho Monetário Nacional, 

e está inserida em mudanças que visam alinhar os processos da empresa, assegurar o cumprimento de normas e 

procedimentos e, principalmente, preservar sua imagem perante o mercado (Cartilha Função de Compliance, 

Febraban, 2009, com adaptações). 

 

 3.1. Subfunções 

 

� Identificar e avaliar os normativos aos quais se sujeita a BB DTVM, inclusive autorregulação da ANBIMA, sob o 
ponto de vista do sistema de controles internos; 

 
� Monitorar existência de procedimentos e controles que garantam a conformidade da BB DTVM;  
 
� Coordenar a identificação dos riscos de não conformidade dos processos e áreas;  
 
� Informar sobre as fragilidades detectadas e eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronograma de 

saneamento para os casos pertinentes; 
 
� Propor mecanismos de adequação e monitoramento de conformidade; 
 
� Coordenar o atendimento às auditorias internas e externas, de fundos e da empresa BB DTVM, acompanhando a 

implementação das recomendações efetuadas; 

� Coordenar o atendimento aos órgãos reguladores no que diz respeito às ações de fiscalização, acompanhando a 
implementação das recomendações efetuadas; 

 
� Coordenar a implementação de procedimentos para atendimento à regulamentação de prevenção e combate à 

lavagem de dinheiro para o produto fundo de investimento; 



             BB DTVM S.A. – Manual de Conformidade – versão 3 – Aprovada pela Diretoria da BB DTVM em 03 de outubro de 2016. 

             Gerência de Gestão de Riscos e Conformidade 

             Divisão de Conformidade                7  

 

                  #pública 

� Disseminar a cultura de controles internos;  
 
� Avaliar ambiente de controles internos e conformidade, de administradores e gestores externos, de fundos a 

serem selecionados para aplicações dos fundos de alocação administrados pela BB DTVM. 
 

 

 3.2. Metodologia 

 

 3.2.1. Testes de Conformidade  

  

 A Divisão de Conformidade identifica e avalia fragilidades relevantes nos processos da empresa que podem causar 

risco de não conformidade por meio de testes e monitoramentos, dos trabalhos das Auditorias, das avaliações do 

Controle Interno ou da Segurança Institucional do Banco do Brasil, e das fiscalizações dos Órgãos Reguladores e 

Autorreguladores. Quando da identificação de quaisquer desvios ou desenquadramentos às normas, regras, 

procedimentos e melhores práticas, a Divisão envia ao gestor/gerente responsável mensagem eletrônica para adoção 

de ação corretiva. 

Esses desvios ou desenquadramentos são consolidados no Relatório de Conformidade mensal que é enviado à 

Diretoria da BB DTVM, à Secretaria Executiva do Banco do Brasil (Secex) e ao Comitê de Auditoria (Coaud) do Banco 

do Brasil. 

Os testes são divididos em diferentes áreas de abrangência, conforme a seguir:  

I      Conformidade – Legal 
II Conformidade – Operacional 
III Conformidade – Políticas e Normas Internas 
IV Acompanhamento das Recomendações de Auditorias 

 
Cada área contém os testes utilizados para avaliar a adequação dos processos da empresa, predefinidos, às 
respectivas normas, sejam elas externas ou internas, bem como o cumprimento das Recomendações emitidas pelas 
Auditorias.  
 
 
 

 3.2.1.1. Metodologia de Apuração 

 

�  Identificação das obrigações legais com cotistas e órgãos reguladores; 
 
� Identificação de políticas e normas internas; 
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�  Identificação e mensuração de risco de conformidade em processos operacionais predefinidos – grau de 

conformidade (GC); 
 

�  Definição de testes periódicos para apuração da conformidade; 
 
� Aplicação de testes de conformidade; 
 
� Emissão de comunicados para as áreas responsáveis nos casos de não conformidade; 

 
� Acompanhamento das ações relativas às recomendações das auditorias internas, externas e de órgãos 

fiscalizadores; 
 
� Registro em Relatório Mensal das conformidades e não conformidades com detalhamento das ações tomadas 

para a mitigação de eventuais falhas;  
 
� Avaliação do grau de conformidade (GC) da Empresa. 
 

 

 3.2.1.2. Fluxo do Processo de Avaliação de Conformidade 

 

O processo de avaliação da conformidade é realizado em duas etapas: 

 

a) Criação e Homologação 
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b) Implantação               

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
            

 

 

 

NOTA: Todos os testes de conformidade implantados são registrados no manual eletrônico de Procedimentos 

Operacionais Padrão (POP) da BB DTVM.  

Manual eletrônico – sistema onde são registradas as atividades de todas as áreas, com indicação do processo, 

responsáveis, sistemas envolvidos, riscos e prazo de validade do documento, o que permite o controle das revisões. 

 

 3.2.2. Monitoramento 

 

Dando continuidade ao objetivo de assegurar o cumprimento das normas internas e dos aspectos regulamentares, a 

Divisão efetua monitoramentos rotineiros e esporádicos, que, apesar de não terem seu grau de conformidade 

mensurado, são considerados importantes e relevantes.  

A Divisão de Conformidade avalia deficiências nas atividades e as comunica aos responsáveis para tomada de 

medidas corretivas, acompanhando-as. 

Os monitoramentos efetuados rotineiramente, atualmente, são os seguintes: 

I Acompanhamento da Carteira Própria da BB DTVM – considera-se a posição da carteira no último dia útil do mês 
em referência, verifica-se sua composição e os enquadramentos legais como, por exemplo, aos normativos do 
Banco Central do Brasil e aos regulamentos internos; 
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II Fundos com patrimônio líquido inferior a R$ 1 milhão (Instrução Normativa CVM 555, artigo 138) – 
mensalmente, levantam-se os fundos com patrimônio líquido médio abaixo de R$ 1 milhão e 500 mil, como 
monitoramento preventivo, onde é sinalizado ao Gestor que o fundo está próximo a atingir o limite determinado 
pelo artigo 138 da Instrução Normativa CVM 555. A Divisão acompanha os procedimentos efetuados para o 
atendimento ao Normativo; 

  
III Contratos pendentes de atualização – monitoramos a formalização dos contratos de prestação de serviços para  

fundos de investimento em que a BB DTVM é parte relacionada; 
  

IV Enquadramento dos Limites Operacionais dos Fundos Estruturados – considera-se a posição dos fundos no 
último dia do mês em referência, verificando-se o enquadramento à legislação vigente e aos seus regulamentos. 
As ocorrências são levadas ao conhecimento da divisão responsável; 

 
V Túnel de Preços para Negociação de Ativos em Mercado Secundário – diariamente, efetua-se a verificação de 

negócios de títulos públicos federais e privados no mercado secundário fora da range de preços da Anbima e da 
range disponibilizada pelo Controlador dos fundos; 
 

VI Grupamento e Rateio de Ordens – verificação diária do processo de grupamento e rateio de ordens entre os 
fundos de investimento.  

 
A Divisão de Conformidade reavalia constantemente os riscos mais relevantes em seus processos de verificação, 

adaptando e ajustando o foco e os testes conforme a importância requerida.  

 

 3.3. Enquadramento 

 

O processamento diário da rotina de verificação do enquadramento dos fundos de investimento é realizado pela 

Divisão de Conformidade, que avalia a composição das carteiras frente à legislação vigente, às normas 

regulamentares (definidas no regulamento dos fundos) e às normas de gestão internas. 

Todas as regras (legais, regulamentares e internas), referentes aos fundos de investimento, são identificadas e 

cadastradas pela Divisão de Conformidade no sistema de verificação do enquadramento. As atualizações das Normas 

de Gestão são monitoradas junto às áreas responsáveis. 

As ocorrências de desenquadramento dos fundos são levadas ao conhecimento dos respectivos gestores visando à 

regularização. 
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 4. Capítulo 4 – Procedimentos de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, 

Financiamento ao Terrorismo e à Corrupção 

 

A BB DTVM cumpre as obrigações legais e regulatórias, definidas na Instrução CVM 301, de 1999, e suas alterações, 

Lei 12.846/2013 - Lei Anticorrupção, e no Ofício-Circular nº 5/2015/SIN/CVM e alterações.  Desenvolve e mantém 

rotinas e controles internos formais que visem à prevenção e ao combate do uso de seus produtos e serviços para a 

prática do crime de lavagem de dinheiro, de financiamento ao terrorismo e à corrupção. 

 

   5. Capítulo 5 – Disseminação da Cultura de Controles Internos 

 

A Divisão de Conformidade dissemina a cultura de controles internos por meio dos seus trabalhos, do 

assessoramento às demais áreas da BB DTVM, da realização de treinamentos para os empregados e dos “Informes 

Compliance” publicados na Intranet da BB DTVM.  

Na BB DTVM, todos são responsáveis pelos controles internos e conformidade, independentemente da função que 

ocupam. A qualidade, a confiabilidade, a adequabilidade e a integridade dos controles internos, bem como a 

conformidade de processos, de produtos e de serviços devem ser asseguradas pelos administradores. 

 

 6. Capítulo 6 – Ética e Conduta 

 

Os funcionários da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. são aderentes tanto ao Código de Ética e às Normas de Conduta 

do Banco do Brasil quanto ao Manual de Diretrizes e Conduta Ética da BB DTVM.  

Os investimentos pessoais dos colaboradores da instituição estão sujeitos a restrições, determinadas em item 

específico do “Manual de Diretrizes de Conduta Ética”, que é objeto de adesão anual por parte de todos os 

colaboradores da instituição, bem como a leitura do mesmo e a assinatura de Termo de Ciência e Concordância toda 

vez que houver alteração disponibilizada na intranet da BB DTVM. 

 

 

 


