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1. Propósito 
 

Este documento tema finalidade de formalizar as diretrizes dos sistemas de controles internos da 

Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, Guide Gestão de Recursos Ltda., Guide Life 

Consultoria e Corretora de Seguros, doravante denominadas “Guide”.  que visa cumprir com os 

seguintes objetivos: 

1. desempenho: relacionado à eficiência e à efetividade no uso dos recursos nas atividades 

desenvolvidas; 

2. informação: relacionado à divulgação voluntária ou obrigatória, interna ou externa, de 

informações financeiras, operacionais e gerenciais, que sejam úteis para o processo de 

tomada de decisão; e 

3. conformidade: relacionado ao cumprimento de disposições legais, regulamentares e 

previstas em políticas e códigos internos. 

 

2. Abrangência 

 
Esta Política aplica-se a todos colaboradores, administradores, prepostos e prestadores de 

serviços da Guide. 

 

3. Conceitos 
 

Define-se como Controles Internos o conjunto de processos e métodos adotados, com a finalidade 

de garantir um ambiente seguro, com riscos mapeados e mitigados, visando proteger seus ativos 

e dar confiabilidade de seus dados contábeis, além de promover a eficiência operacional e 

assegurar a aderência às regulamentações, às normas internas e externas, às políticas 

estabelecidas, ao Código de Ética e às melhores práticas do mercado. 

 

4. Estrutura e Gerenciamento de Controles Internos 
 

A estrutura de controles internos tem como objetivo principal proporcionar um ambiente de 

controle efetivo para a condução adequada e eficiente dos negócios, além de preservar e 

intensificar a eficiência operacional, a integridade e a exatidão das informações contábeis e 

financeiras, bem como observar elevados padrões éticos de conduta, de integridade e de cultura 
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organizacional, a conformidade às normas e às regulamentações vigentes, a salvaguarda de 

ativos e recursos e a pronta capacidade de detectar e reagir a anormalidades, bem como preveni-

las.  

 

4.1 Definição de Responsabilidades dos Funcionários 
 

Para que possamos garantir a identificação e manutenção necessária das informações que irão 

alimentar o ciclo de aplicação da metodologia de controles internos, todas as áreas deverão ser 

envolvidas e neste sentido, a Guide adotaa metodologia das Três Linhas de Defesa, conforme 

exemplificado abaixo: 

 

 

 

A primeira linha de defesa tem como principal responsabilidade a gestão no papel de executores 

dos processos de gerenciamento de riscos e dos sistemas de controles internos. Nesta linha, 

estão situadas as áreas de negócio e operações. 

 

A segunda linha de defesa – composta pelas áreas de Compliance, Controles Internos e riscos – 

tem como principal objetivo apoiar as áreas de negócio para que cumpram com suas 

responsabilidades na primeira linha de defesa, dispondo do conhecimento e ferramentas 

necessárias para tal. 

 

Na terceira linha de defesa está a área de Auditoria Interna, que tem como principal atividade uma 

avaliação objetiva e independente das atividades de gestão de riscos, controles e governança. 

Seu trabalho resulta na comunicação e efetivação de oportunidades de melhoria identificadas. 

 

As áreas de Compliance e Controles Internos atuam de maneira independente da Área Auditoria 

Interna, inclusive sob responsabilidade e mantendo linhas de reporte distintas, tendo como 
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premissa principal a independência de atuação das áreas da segunda e terceira linha de defesa.  

 

As áreas da segunda linha de defesa também poderão atuar na identificação dos riscos e 

controles das atividades. 

 

A área de Compliance e Controles Internos é responsável, pela definição e execução do plano de 

testes.  

 

4.2 Comunicação Tempestiva ao adequado nível gerencial, por parte dos 
funcionários: 

 

Caso os funcionários se deparem com as seguintes situações, deverão comunicar prontamente as 

áreas de Compliance e Controles Internos e a Área de Riscos: 

1. problemas nas operações; 

2. situações de não conformidade com os padrões de conduta definidos pela instituição; e 

3. violações das políticas da instituição ou de disposições legais e regulamentares; 

 

4.3 Compromisso com a ética 
 

A área de Compliance e Controles Internos e a Área de Recursos Humanos, ficará encarregada 

de formalizar junto aos funcionários o compromisso com a ética e com a integridade, incluindo o 

cumprimento do código de ética. 

A área de Compliance deve divulgar o código de ética, permitindo acesso facilitado a todos os 

funcionários e demais relacionados. 

 

4.4 Estabelecimento de metas 
 

Os gestores estão proibidos de estabelecer metas de desempenho que incentivem a tomada de 

riscos em desacordo com os níveis determinados pela alta administração. 

 

 

 

4.5 Reportes a Alta Administração 
 

As atividades executadas pelas áreas de Controles são objeto de relatórios emitidos nos termos 

da regulamentação vigente, que contemplam os exames efetuados e seus resultados, as não 
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conformidades identificadas pela própria instituição, pelos reguladores e autorreguladores, as 

recomendações a respeito de tais não conformidades, assim como planos de ação (e seu 

respectivo acompanhamento) para saneamento das deficiências identificadas e a manifestação 

dos diretores responsáveis pelas atividades objeto de avaliação. 

 

Estes relatórios são submetidos aos órgãos de administração e mantidos à disposição dos órgãos 

reguladores e autorreguladores. 

 

5. Aspectos relacionados à identificação e à avaliação de riscos 

 
A Guide adota metodologia, devidamente formalizada por meio do Procedimento “Metodologia de 

Autoavaliação de Riscos e Controles Internos” que aborda os meios adotados para identificar e 

avaliar continuamente os fatores internos e externos que possam afetar adversamente a 

realização dos objetivos da instituição e, quando aplicável, do grupo econômico que esta integra. 

 

A referida metodologia aborda o ciclo que permite a revisão e atualização periódica dos sistemas 

de controles internos, com a inclusão de medidas relacionadas a riscos novos ou não abordados 

anteriormente; 

 

Também está prevista as medidas para mitigação dos riscos não tolerados e não controlados. 

A referida metodologia em prática, permite analisar potencial de ocorrência de fraudes nas 

atividades desenvolvidas em todos os níveis de negócios. 

 

Abaixo os principais pontos da metodologia: 

 

 
 
 

6. Aspectos relacionados às atividades de controle e segregação de funções 
 

A Guide dispõe de políticas e procedimentos de controle, que orientam sobre as devidas 
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responsabilidades no cumprimento das diretrizes para execução das atividades, formalizando a 

necessária segregação de função.  

 

Estes documentos são objeto de verificação periódica quanto ao seu cumprimento, pelas áreas de 

controles (Compliance/ Controles Internos, Riscos e Auditoria Interna). 

 

Os documentos são revisados periodicamente e refletem as atividades desempenhadas. Seu 

cumprimento deve ser constantemente acompanhado pelos adequados níveis gerenciais. 

 

Estes documentos também mantém o papel de formalizar controles, como: 

a. controles de atividades apropriados para os diferentes departamentos ou áreas de 

negócios; 

b. controles físicos de ativos de valor, como acesso restrito, dupla custódia e inventários 

periódicos; 

c. verificação do cumprimento dos limites de exposição e acompanhamento das situações de 

não conformidades; 

d. sistema de aprovações e autorizações de transações sensíveis e de verificação e 

reconciliação; 

e. segregação apropriada das funções atribuídas aos integrantes da instituição, de forma a 

evitar situações de conflito de interesses; 

f. identificação e monitoramento independentes de áreas que possuam potencial conflito de 

interesses, com revisão periódica das responsabilidades e das funções que possam gerar 

conflitos dessa natureza; 

g. controles que visem a evitar o envolvimento da instituição em atividades indevidas ou 

ilícitas, em especial as relacionadas aos riscos sociais, ambientais e climáticos; 

h. procedimentos e controles previstos na legislação e regulamentação vigentes, visando à 

prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de "lavagem" ou 

ocultação de bens, direitos e valores, e de financiamento do terrorismo; e 

i. controles para prevenção, detecção, investigação e correção de fraudes; 

 

7. Aspectos Relacionados à Informação e à Comunicação 
 

A Guide deve manter canais de comunicação efetivos que assegurem aos funcionários, o acesso 

a informações compreensíveis, confiáveis, tempestivas e relevantes para realização de suas 

tarefas e cumprimento de suas responsabilidades. 
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As informações quanto aos objetivos, estratégias, expectativas, políticas e procedimentos 

estabelecidos devem ser publicadas aos funcionários e as informações relevantes compartilhadas 

entre os componentes organizacionais. 

 

As metodologias utilizadas para o registro e a manutenção de informações internas à instituição, 

como dados financeiros, operacionais e de conformidade, devem ser formalizadas por meio de 

políticas e/ ou procedimentos. 

 

Os sistemas de controles internos deverão manter atualizadas as diretrizes para a utilização de 

fontes externas de informações e para a divulgação ao público externo sobre eventos e condições 

de mercado relevantes para a tomada de decisão. 

 

Os sistemas de informação devem ser confiáveis e adotar medidas de segurança e 

monitoramento independente para sua manutenção e conter requisitos relacionados ao adequado 

processamento de informações em formato eletrônico e previsão de trilha de auditoria adequada. 

 

As áreas de controle deverão manter planejamento de testes periódicos de segurança para os 

sistemas de informações e de tecnologia. 

 

A Guide deve prever planos de retomada e contingência de negócios para situações de 

interrupção da prestação de serviços da instituição em decorrência de eventos fora do seu 

controle, com previsão de utilização de instalações físicas remotas, inclusive de serviços 

prestados por terceiros. 

 

8. Aspectos Relacionados ao monitoramento 
 

A Guide de manter monitoramento contínuo da eficácia dos sistemas de controles internos e dos 

principais riscos associados às atividades da instituição, por meio de metodologia específica. 

 

A Auditoria Interna deve realizar avaliações periódicas, acerca da eficácia dos sistemas de 

controles internos e dos principais riscos associados às atividades da instituição. 

 

Tanto o monitoramento contínuo quanto as avaliações periódicas deverão avaliar, no mínimo, se: 

1. os objetivos da instituição estão sendo alcançados; 
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2. os limites estabelecidos e as leis e regulamentos aplicáveis estão sendo cumpridos; e 

3. eventuais desvios identificados estão sendo prontamente corrigidos; 

 

As metodologias e os modelos de gestão de riscos deverão ser atualizados sempre que 

necessário. 

 
9. Cultura Organizacional de Controles Internos  

 

A Alta administração deve se envolver ativamente na definição dos sistemas de controles, 

promovendo elevados padrões éticos e de integridade, contribuindo com o estabelecimento de 

cultura organizacional com ênfase na relevância dos sistemas de controles internos e no 

engajamento de cada funcionário no processo de controle interno; 

 

A Alta administração deve manter a estrutura organizacional adequada para garantir a qualidade e 

a efetividade dos sistemas e processos de controles internos, provendo a garantia de recursos 

adequados e suficientes para o exercício das atividades relacionadas aos sistemas de controles 

internos, de forma independente, objetiva e efetiva. 

 

10. Atualização 
 

A presente política será atualizada sempre que houver necessidade de adequações, sejam 

decorrentes de alterações normativas ou de fluxos e processos internos. 

 

11. Regulamentação Associada 
 

• Resolução 4.968 de 25 de novembro de 2021, do Conselho Monetário Nacional (CMN); 

• Resolução 35 de 26 de maio de 2021, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); 

• Resolução 21 de 25 de fevereiro de 2021, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); e, 

• Demais normas complementares e associadas. 

 

 


