
 
Política de Segurança da Informação e 

Confidencialidade das Informações 
 
 
1.1  Informação Confidencial 
 

Todos os Colaboradores têm a obrigação de respeitar e assegurar a 
confidencialidade das informações relacionadas à atividades da DOMO 
Invest, sejam elas obtidas diretamente ou através de parceiros de 
negócios da DOMO Invest. Toda Informação Confidencial deve ser 
utilizada somente para o propósito específico para o qual a informação foi 
obtida, no curso normal das atividades da DOMO Invest, e não deve ser 
utilizada de forma alguma com o propósito diverso do qual nos foi 
confiada, como por exemplo para beneficiar qualquer Colaborador ou a 
DOMO Invest .  

 
1.2 Informação sobre Clientes 
 

Uma das principais e relevantes responsabilidades da DOMO Invest é 
manter a credibilidade depositada em nós pelos nossos Clientes.  Assim, 
todo Colaborador é responsável por assegurar que as informações 
confidenciais de nossos Clientes não sejam de qualquer forma divulgadas 
ou reveladas à terceiros não autorizados, utilizando do mesmo zelo e 
cuidado que dispensamos às Informações Confidenciais da DOMO 
Invest.  
 
A identificação e o cadastro dos Clientes e registro das transações devem 
observar o disposto na IN CVM Nº 301/99, com suas alterações e 
esclarecimentos ( incluindo o Oficio Circular Nº 5/2015 ) 

 
1.3  Informações sobre a DOMO Invest e seus Fundos  
 

As informações sobre o exercício da atividade de administração da 
carteira de valores mobiliários, bem como outras atividades 
desempenhadas pela DOMO Invest, o montante por nós gerido, as 
operações específicas que prospectamos, as condições econômico-
financeiras da DOMO Invest, seus Sócios, e dos Clientes, são 
estritamente confidenciais, exceto se oficialmente divulgadas pelos 
Sócios e pela Diretoria Executiva.  

 
1.4  Salvaguarda das Informações Confidenciais 
 

Embora o cuidado e salvaguarda das Informações Confidenciais sejam 
calcados na ética, zelo, e bom senso, todos os Colaboradores devem 
observar o quanto segue: 
 
• A DOMO Invest mantém arquivos separados fisicamente, e 

eletronicamente, com acesso restrito às áreas que necessitam do 



 
acesso à Informação Confidencial, para assegurar a manutenção da 
confidencialidade das informações de nossos Clientes. 

• Internamente, você, Colaborador, só deve passar Informações 
Confidenciais para outro Colaborador caso ele precise desta 
informação para exercer suas funções no curso normal das 
atividades da DOMO Invest(conceito "need to know basis”). 

• Sempre evite a discussão de questões confidenciais em lugares 
públicos, como elevadores, corredores, lobby de hotéis, 
restaurantes, transporte público, entre outros.  

• Documentos confidenciais devem ser mantidos em local seguro, e 
minutas ou cópias devem ser sempre descartadas ou destruídas.  
Quando apropriado, nomes codificados devem ser utilizados para 
prevenir a identificação de Clientes envolvidos em transações 
confidenciais com a DOMO Invest.   

• A circulação de documentos sigilosos, ou confidenciais, por cópia ou 
por meio eletrônico, deve ser limitada às pessoas diretamente 
envolvidas que necessitam ter conhecimento de tais documentos. 

• As listas de email devem ser checadas NOME A NOME antes do 
envio de qualquer Informação Confidencial com cópia para diversos 
Colaboradores ou parceiros. 

• Preferencialmente, as Informações Confidenciais só devem ser 
enviadas através de email da DOMO Invest.  Envios de email com 
Informações Confidenciais para terceiros autorizados devem ser 
evitados, ou deve ser utilizada alguma forma de codificação/ 
criptografia (“encrypting”). 

• Acesso às áreas de negócio da DOMO Invest são restritas aos 
Colaboradores; visitas devem ser conduzidas sempre por um 
Colaborador, e centralizadas nas salas de reunião localizadas na 
sede da DOMO Invest. 

• Consultores e contratados para trabalhar pontualmente em 
transações com a DOMO Invest devem assinar acordos de 
confidencialidade para ter acesso às Informações Confidenciais. 

• Documentos marcados “SOMENTE USO INTERNO”, ou redação 
similar, incluindo comunicações corporativas para os Colaboradores, 
não devem ser transmitidos externamente, fora do ambiente da 
DOMO Invest. 

• Se você, Colaborador, vier a deixar a DOMO Invest, não deve levar 
com você nenhuma informação, banco de dados, documentos 
internos ou de Clientes relacionados ao exercício da atividade de 
administração da carteira de valores mobiliários, bem como outras 
atividades desempenhadas pela DOMO Invest, ou aos fundos de 
investimento por ela administrados, ou  aos Clientes e Sócios da 
DOMO Invest. Tais informações são de propriedade da Domo Invest. 
  

• Toda informação, estudo, ou análise desenvolvidos pelos 
Colaboradores da DOMO Invest são de propriedade da DOMO 
Invest. 

 



 
Infração às regras de confidencialidade será tratada como falha grave, e 
podendo resultar em ações disciplinares, e demissão/ desligamento, sem 
prejuízo de indenização por perdas e danos.  Perguntas, dúvidas, 
questões relacionadas com o uso correto e manuseio de Informações 
Confidenciais devem ser discutidas com o seu superior, ou com o Gerente 
de Compliance. 

 


