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1. FINALIDADE 

 

Kansai Consultores de Valores Mobiliários Ltda (Kansai Consultores). dando 

prosseguimento ao aperfeiçoamento de sua governança corporativa e adequação às 

Instruções da CVM e outros órgãos reguladores, que em seus artigos determina que 

todos os riscos que possam comprometer a realização dos objetivos da Empresa 

devem ser continuamente identificados, avaliados, controlados e monitorados, 

elaboram o seu Manual de Compliance. 

 

A Kansai Consultores. dando prosseguimento ao aperfeiçoamento de sua 

governança corporativa e adequação vm caminhando no sentido de criar uma 

estrutura de suporte para medir, monitorar e gerenciar os diversos riscos de risco aos 

quais a empresa está sujeita, dentre os quais o risco de compliance. A elaboração 

desse Manual de Compliance deverá contribuir nessa linha, uma vez que define 

procedimentos e padrões mínimos de monitoramento e acompanhamento das 

atividades de compliance que deverão ser seguidos por todos os diretores, gestores, 

funcionários e colaboradores. 

 

A Diretoria de Compliance Kansai Consultores. dando prosseguimento ao 

aperfeiçoamento de sua governança corporativa e adequação Risco, amparada pela 

Diretoria Executiva, será a principal responsável por garantir que esse Manual de 

Compliance seja aplicado de forma integral na Kansai Consultores. 

 

2. AMPLITUDE 

 

Aplica-se a todos os diretores, gestores, funcionários e colaboradores da Kansai 

Consultores. que devem adotar procedimentos que garantam o cumprimento, dentro 

dos prazos limites impostos pelas legislações ou normas internas, das obrigações 

legais a que as áreas sob respectivas responsabilidades estão sujeitas. 
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3. COMPLIANCE 

 

A seguir são apresentados alguns dos principais conceitos relativos à atividade de 

compliance. 

 

3.1. DEFINIÇÃO DE COMPLIANCE 

 

A palavra compliance vem do idioma inglês to comply (cumprir) e não tem no idioma 

português uma palavra que a traduza e que seja amplamente aceita pelos agentes de 

mercados. Significa estar em conformidade com as obrigações legais, as normas 

internas e externas e os princípios que garantem as melhores práticas de mercado. A 

missão das atividades de compliance – ao lado das atividades de Gestão de Risco e 

de Auditoria Interna – é fazer a gestão controlada dos riscos e garantir a integridade 

da Kansai Consultores dos participantes, dos parceiros e dos empregados. 

 

3.2. RISCO DE COMPLIANCE 

 

O risco de compliance refere-se às punições (multas pecuniárias, inabilitações de 

dirigentes) que podem ser originadas do fato de não se estar em conformidade com as 

obrigações legais, as normas internas e externas e os princípios que garantem as 

melhores práticas de mercado. Por sua vez, o risco de integridade ou risco de 

reputação são exemplos de possíveis efeitos do risco de compliance, em adição a 

sanções e perdas financeiras. O risco de compliance é, portanto, um conceito mais 

amplo que o risco de reputação/imagem, embora o risco de imagem possa ser mais 

custoso que o prejuízo financeiro direto, pois pode significar perdas de novo/futuros 

negócios. 

 

 

3.3.  CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRUTURA 

DE COMPLIANCE 

 

O ambiente ideal para a implementação da estrutura de compliance deve contar ao 

menos com as seguintes condições: 
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 Comprometimento por parte do corpo diretivo e dos colaboradores com a 

atividade de compliance; 

 

 Política de compliance alinhada à estratégia e aos objetivos de negócios da 

empresa; 

 

 Alocação de recursos apropriada para desenvolver, implementar, manter e 

melhorar o programa de compliance; 

 

 Obrigações de compliance identificadas e avaliadas; 

 

 Competências e necessidades de treinamento, identificadas e levadas em 

consideração, a fim de permitir que os funcionários cumpram com suas 

obrigações de compliance; 

 

 Desempenho do programa de compliance monitorado, mensurado e relatado; 

 

 A empresa é capaz de demonstrar e divulgar seu programa de compliance, 

tanto através de documentação quanto a prática, para todos os empregados; 

 

 Programa de compliance analisado criticamente com regularidade e melhorado 

continuamente. 

 

3.4. - ESCOPO DO COMPLIANCE NA KANSAI CONSULTORES 

 

No escopo das atividades de compliance realizadas na Kansai Consultores estão os 

seguintes itens, dentre outros: 

 

 Obrigações legais e regulatórias, internas e externas; 

 

 Demanda não periódica dos órgãos reguladores; 
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 Negociação com informações privilegiadas; 

 

 Conflitos com interesse; 

 

 Segunda atividade; 

 

 Código de conduta e princípios éticos; 

 

 Recebimento de brindes e presentes; 

 

 Combate à lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. 

 

 

3.5. RESPONSABILIDADE PELAS ATIVIDADES DE COMPLIANCE 

 

Os gestores da Kansai Consultores devem dar um bom exemplo e, além disso, 

tomar medidas para assegurar que todos seus empregados conduzam suas atividades 

de negócio de forma ética e em acordo com as determinações legais e regulatórias. 

Os diretores e colaboradores  da empresa são também os responsáveis por 

implementar e garantir a aderência ao Manual de Compliance e seus padrões 

mínimos. Cada colaborador é responsável por reportar para o nível seguinte de gestão 

como estão a implementação e aderência ao Manual de Compliance da Kansai 

Consultores. 

 

Compliance é uma responsabilidade que todos os empregados e colaboradores da 

empresa devem dividir, independentemente de suas posições dentro da empresa, 

implicando em um grande comprometimento. Espera-se que todos os empregados e 

colaboradores da Kansai Consultores, sob a supervisão dos respectivos 

colaboradores cumpram seus papéis. 

 

A seguir, são apresentadas as principais atividades da área de compliance realizadas 

na Kansai Consultores: 
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 Auxiliar as áreas de negócios na análise das suas estruturas, produtos e 

serviços, a fim de alinhá-las com as diretrizes legais e regulatórias com as 

políticas e normas internas; 

 

 Identificar e priorizar áreas potenciais onde possa haver riscos de compliance, 

e que possam levar a prejuízos na imagem da Kansai Consultores 

 Mitigar riscos através da determinação de padrões, procedimentos e princípios 

a serem seguidos; 

 

 Monitorar os riscos de compliance através da verificação da aderência ao 

Manual de Compliance e seus parâmetros mínimos e aos padrões regulatórios 

e legais aplicáveis; 

 

 Criar mecanismos para minimizar o risco de operações com terceiros que 

possam resultar em lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo e 

divulgar formas de detecção de casos suspeitos; 

 

  Colaborar a definição e na avaliação dos métodos e ferramentas de controle 

das áreas, dando suporte para a correção de inconsistências; 

 

 Monitorar conflitos de interesses que possam afetar as metas da Kansai 

Consultores; 

 

 Atuar de forma pró-ativa, com idéias e sugestões, na concepção de melhorias 

em todas as atividades da empresa. 

 

 

3.6. DETECÇÃO DE SITUAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADE 

 

A responsabilidade de detecção dessas situações cabe, precipuamente, a todos os 

colaboradores Kansai Consultores.  
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4. ESTRUTURA DE COMPLIANCE NA KAMPAI GESTÃO DE RECURSOS DE 

TERCEIROS LTDA. 

 

A Gerência Gestão de Risco é a responsável pelo mapeamento e monitoramento, 

quando aplicável, das atividades de compliance realizadas nas diversas áreas da 

empresa, principalmente no que se refere às obrigações legais externas. 

 

4.1. AGENTES DE COMPLIANCE 

 

Foi instituída a figura do agente de compliance na Kansai Consultores visando o 

envolvimento direto das diversas áreas nas atividades de compliance. Os agentes de 

compliance são empregados da empresa que, além de desenvolverem suas tarefas 

cotidianas específicas nas áreas de atuação, contribuem, com a realização das 

atividades de compliance nas respectivas áreas. Os colaboradores Kansai 

Consultores são os responsáveis por indicar os agentes de compliance estabelecer 

uma efetiva atividade de compliance nas áreas de atuação. 

 

4.2. SISTEMA INFORMATIZADO DE COMPLIANCE 

 

O monitoramento pela Gerência de Gestão de Risco do cumprimento das obrigações 

legais dentro da Kansai Consultores é realizado através de sistema próprio  

informatizado. Os agentes de compliance são responsáveis por cadastrar no referido 

sistema obrigações legais periódicas da empresa e por monitorar o cumprimento de 

tais obrigações. Cabe à Gerência de Gestão de Risco acompanhar o trabalho dos 

agentes de compliance e ajudá-los sempre que necessário no cumprimento de suas 

atividades de compliance. 

 

Além das obrigações mencionadas anteriormente, que se encontram cadastradas no 

sistema de compliance, outras atividades de compliance são realizadas em todas as 

áreas da Kansai Gestão de Recursos de Terceiros Ltda., sempre sob a 

responsabilidade dos gestores, sendo os agentes de compliance os responsáveis por 

mapear as atividades de compliance dentro das respectivas áreas de atuação. 
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5. BENEFÍCIOS DE UM MANUAL DE COMPLIANCE 

 

A adoção de um manual de compliance traz diversos benefícios para a Kansai 

Consultores a saber: 

 

a) Contribui para a preservação do valor e da imagem da Entidade, mediante a 

redução da probabilidade e/ou impacto de eventos de perda associados à falta 

de compliance, combinado com uma percepção de menor risco por parte de 

patrocinadores, participantes, assistidos e órgãos de fiscalização e regulação; 

 

b) Promove maior transparência dos atos da Entidade, ao informar ao público 

interno e externo os riscos de compliance aos quais está sujeita, as políticas 

adotadas para sua mitigação, bem como a eficácia das mesmas; 

 

c) Melhora os padrões de governança; 

 

d) Proporciona o aprimoramento das ferramentas de controles internos para 

medir, monitorar e gerir os riscos de compliance; 

 

e) Contribui para a melhoria da comunicação entre áreas operacionais da  Kansai 

Consultores  

 

f) DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Esse manual será acompanhado pela Diretoria Executiva no que se refere à aplicação 

dos procedimentos de acompanhamento e controle de suas diretrizes, e será 

formalizada em normas e procedimentos específicos. 

 

6. DAS EXCEÇÕES, VIOLAÇÕES E OMISSÕES 

 

As exceções, eventuais violações e casos omissos a este Manual deverão ser 

submetidos à apreciação da Conselho Empresarial da Kansai Consultores 
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7. ATUALIZAÇÃO 

 

O Conselho Empresarial, a Gerência de Gestão de Risco e demais áreas da Kansai 

Consultores são responsáveis pela atualização constante desse Manual. 
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TERMO DE ADESÃO AO CÓDIGO DE COMPLIANCE DA KANSAI CONSULTORES 

 

 

Eu,...................................... .............................................................RG. nº 

..........................................CPF:.........................................declaro sob as penalidades 

da lei estar ciente e de acordo com o Manual de Compliance da Kansai 

Consultores me comprometendo neste ato, a cumpri-lo na  íntegra. 

 

 

 

 

NOME LÉGÍVEL: 

 

ASSINATURA:  

 

DATA:  


