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Apresentação 

O questionário de due diligence é baseado no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas 

para Administração de Recursos de Terceiros (“Código”). Eles tem o objetivo de auxiliar o 

administrador fiduciário e, quando aplicável, o gestor de recursos de terceiros, no processo de 

contratação de prestadores de serviços, sobretudo quando da contratação em nome dos fundos de 

investimento.  

 

O questionário busca abordar, minimamente, a adoção de práticas consistentes, objetivas e 

passíveis de verificação que sejam suficientes não só para entender e mensurar os riscos associados 

à prestação de serviço como também para garantir um padrão aceitável da instituição a ser 

contratada.  

O administrador fiduciário e o gestor de recursos, quando aplicável e observadas suas 

responsabilidades, podem adicionar outras questões julgadas relevantes na forma de anexo a esses 

questionários. 

Os questionários devem ser utilizados para contratação de (i) custodiante, (ii) escriturador, (iii) 

controlador do ativo, (iv) controlador do passivo e (v) corretoras de títulos e valores mobiliários 

(“corretoras”).  

O questionário deve ser respondido por profissional(is) com poderes de representação. Qualquer 

alteração em relação às respostas enviadas e aos documentos encaminhados após o preenchimento 

destes questionários devem ser enviadas à instituição que contratou a prestação de serviço em até 

cinco dias úteis da referida alteração.  

Este questionário entrará em vigor em 11 de janeiro de 2019.  
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1. Informações cadastrais  

1.1 Razão social 

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

1.2 Nome fantasia 

XP Investimentos. 

1.3 É instituição financeira ou instituição autorizada a funcionar pelo BC (Banco Central do 
Brasil)? 

Sim 

1.4 Quais são as autoridades regulatórias em que o prestador de serviço está registrado? 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e Banco Central do Brasil (“Bacen”). 

1.5 É instituição nacional ou estrangeira? 

Nacional. 

1.6 Possui filial? Em caso positivo, quantas e onde estão localizadas?  

Sim, duas filiais. I) Av. Brigadeiro Faria Lima, n°3600 – 7°andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04538-
132; II) Av. Chedid Jafet, 75 - Vila Olímpia, São Paulo - SP, 04551-065. 

1.7 Endereço 

Av. Borges de Medeiros, n°633 - Sala 708 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22430-041. 

1.8 CNPJ 

02.332.886/0001-04. 

1.9 Data de constituição 

05/12/1997 

1.10 Telefones 

11 3265-3700 

1.11 Website 

www.xpi.com.br 

1.12 Nome e cargo do responsável pelo preenchimento do questionário.  

Rodrigo Marinho/ Estagiário Jurídico. 

1.13 Telefone para contato 

11 3027-2337 

1.14 E-mail para contato 
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onb.institucional@xpi.com.br 

2. Informações institucionais 

2.1 Descrever um breve histórico da instituição.  

Em 18 anos de existência, a XP Investimentos construiu uma trajetória de crescimento e 
aprimoramento na prestação de serviços de investimento. Essa história começou em 2001, 
quando os Srs. Guilherme Benchimol e Marcelo Maisonnave, reuniram-se para constituir uma 
sociedade de agentes autônomos de investimento focada em atender pequenos investidores não 
acostumados a investir em ações. 
 
Hoje, a XP Investimentos é a maior corretora independente do país, tendo mais de 4.000 agentes 
autônomos, mais de 2.000 funcionários, mais de R$ 238 bilhões em custódia e mais de 1 milhão 
de clientes, sendo que suas principais atividades e serviços – os quais encontram-se descritos em 
maior detalhe em seu sumário executivo do plano de negócios – estão relacionados à (ao): 
(i) intermédio de operações de títulos e valores mobiliários nos mercados regulamentados; 
(ii) estruturação e gestão de fundos de investimento; 
(iii) estruturação e oferta de produtos estruturados e de renda fixa; 
(iv) estruturação e oferta de produtos securitários e previdenciários; e 
(v) oferecimento de informações e cursos de educação financeira para seus clientes. 

2.2 Indicar os principais sócios e sua respectiva participação acionária. 
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2.3 

Informar se os principais sócios detêm participação relevante (mais de 5%) em negócios 
diversos da prestação de serviço contratada. Em caso positivo: 

I. informar o percentual detido; e 
II. a atividade por eles desempenhada. 

Não há participações superiores a 5% em outros negócios diversos da prestação de serviço 
contratada. 

2.4 Informar se os principais executivos exercem atividade de representação em outras 
empresas em cargos de conselho, diretoria e comissões. Em caso positivo, quais? 

Sim. Julio Capua Ramos da Silva, diretor na Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais (“Anbima”). 

2.5 

Informar se a instituição ou seus sócios/administradores/dirigentes, em relação à atividade 
contratada, já foram punidos ou respondem por processos na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), BC, Bolsa de Valores ou outra autoridade regulatória nos últimos 5 
(cinco) anos. Em caso positivo, e se não estiver sob sigilo, informar:  

I. o número do processo;  
II. seu status (encerrado/em julgamento/condenação); e  

III. um breve relato sobre os processos. 

Sim, conforme descrição indicada abaixo. 
 
Autor do Processo: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”)  

Partes: XP Investimentos CCTVM S.A. e Guilherme Dias Fernandes Benchimol  

Número da Processo: RJ2017/4091 (Processo Eletrônico SEI 19957.002587/2017-77)  

O processo mencionado trata de uma auditoria realizada pela CVM em 2016, a fim de avaliar se 
existia alguma ação que caracterizaria “consultoria” por parte dos nossos agentes autônomos aos 
seus clientes. Como parte dessa auditoria, 48 ordens foram selecionadas pela CVM, para que fosse 
averiguada se houve a respectiva formalização de cada uma delas. Nos três escritórios auditados 
não foram encontradas qualquer prática irregular de consultoria, no entanto, em um deles, a CVM 
encontrou falha na formalização dos registros de 7 ordens, que foram obtidos com o cliente após 
a execução.  

Importante ressaltar que não houve nenhuma reclamação ou prejuízo por parte dos clientes. Nos 
últimos anos aperfeiçoamos ainda mais nossos controles, com destaque para o “TradePush” que 
visa eliminar completamente este tipo de ocorrência. De qualquer forma, estamos com 
expectativa positiva em relação ao processo, que ainda não tem data para ser julgado. Com 
relação a inclusão do Sr. Guilherme Dias Fernandes Benchimol no processo, ocorre apenas por ser 
o diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 505/2011, não tendo contribuído diretamente 
para eventual falha. 
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2.6 

Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo e 
que sejam relevantes para a atividade contratada, em que a instituição figure no polo 
passivo e que sejam relevantes para os seus negócios indicando: 

I. principais fatos; e 
II. valores, bens ou direitos envolvidos. 

Informações confidenciais. 

2.7 Informar se a instituição é membro de associação de classe. Em caso positivo, qual(is)? 

Sim. A XP Investimento é membro das associações ANBIMA e ANCORD. 

2.8 Informar se a instituição é aderente ou associada à ANBIMA; se for aderente, indicar os 
Códigos de Regulação e Melhores Práticas a que aderiu. 

É instituição aderente da Anbima, conforme indicado abaixo. 
 
Código de administração de recursos de terceiros; 
Código dos processos da regulação e melhores práticas; 
Código para administração de recursos de terceiros; 
Código para o programa de certificação continuada; 
Código de distribuição de produtos de investimentos; 
Código de distribuição de produtos no varejo; 
Código ABVCAP/ANBIMA FIP e FIEE; 
Código de Negociação de Instrumentos Financeiros; 
Código de Ética; 
Código para ofertas públicas de distribuição e aquisição de valores mobiliários; 
Código para fundos de investimento – categoria distribuidor; 
Código ANBIMA dos processos de regulação e melhores práticas; 
Código ANBIMA de regulação e melhores práticas para serviços qualificados ao mercado de 
capitais; 
Código ANBIMA de regulação e melhores práticas para atividades conveniadas; 
Código ANBIMA de regulação e melhores práticas de negociação de instrumentos financeiros; 
Código de distribuição de produtos de investimento. 

2.9 

Informar se a instituição é empresa brasileira patrocinada por instituição financeira norte-
americana ou participante do FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Em ambos os 
casos, informar o GIIN (Global Intermediary Identification Number) da patrocinadora ou da 
instituição participante. 

XP Investimentos CCTVM S/A é participante do FATCA, sob o GIIN ZWU2WJ.99999.SL.076. 

2.10 

Referente ao FATCA, informar, caso aplicável:  
I. quais os procedimentos para identificação de um “US person”; 

II. se há acompanhamento/monitoramento de clientes “US person”; e 
III. forma de reporte das operações. 



  

    8  

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) tem como objetivo aumentar a transparência e 
evitar a evasão fiscal nos Estados Unidos, identificando contas financeiras de cidadãos americanos 
mantidas fora do país. Conforme o acordo IGA, assinado com o Brasil, as instituições financeiras 
devem reportar as operações de contas mantidas por cidadãos americanos para a Receita Federal 
do Brasil. 

Para que a XP Investimentos identifique se o cliente é cidadão americano (US Person), o cliente 
deverá preencher um questionário disponibilizado na ficha cadastral e os formulários W9, W8 ou 
W8 BEN, caso indique no momento da sua abertura\atualização de conta que é US Person. No 
caso de identificação, suas operações são monitoradas pela área de compliance e reportadas na 
forma da política de compliance da XP Investimentos. 
2.11 Caso a instituição não seja aderente ao FATCA, fundamentar as razões da não aderência. 

N/A 

3. Recursos Humanos 

3.1 
Fornecer organograma da instituição indicando o nome dos responsáveis por área. Anexar 
ao final do documento currículo devidamente assinado contendo dados profissionais que 
evidenciem a experiência dos profissionais indicados. 
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3.2 Indicar o número total de profissionais da instituição que atuam diretamente na prestação 
de serviço contratada. 

Mais de 2.000 profissionais 

3.3 Descrever resumidamente o processo de “conheça seus profissionais” adotado pela 
instituição. Anexar ao final do questionário documento completo. 

A XP Investimentos realiza um processo de conheça seu funcionário detalhada na entrada de todo 
profissional na corretora. O funcionário que entra na instituição passa por um dia inicial que incluí: 
i) inclusão do funcionário e apresentação da instituição e suas empresas relacionados; ii) 
entendimento do funcionamento do corpo diretivo; iii) reposta ao formulário de “Know Your 
Employee” com a descrição de seu histórico pessoal e profissional. A XP Investimentos faz o 
acompanhamento constante do padrão econômico dos funcionários, além de promover ações 
que identifiquem as possíveis origens ilícitas de tais recursos, quando identificados. 
 

3.4 

Informar se a instituição tem processo de qualificação e treinamento para seus profissionais, 
detalhando, especificamente, os assuntos elencados abaixo. Em caso positivo, descrever 
resumidamente os procedimentos adotados e a periodicidade em que são aplicados. Anexar 
ao final do questionário documento completo.  

I. Anticorrupção;  
II. Conteúdo do código de ética;  

III. Controles internos e compliance; e 
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IV. Prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 

Sim. Todos os funcionários recebem o treinamento de integração no primeiro dia de trabalho, 
onde são informados sobre as principais informações, áreas e projetos da empresa. Além disso, 
temos as matrizes de captação definidas para cada área que envolve treinamentos presenciais e 
treinamentos de e-learning, onde abordamos assuntos específicos da área de atuação como 
também os conceitos disciplinados no Código de Ética e no Manual de Prevenção e Combate à 
Lavagem de Dinheiro. O colaborador tem um prazo determinado para cumprirem a carga de 
treinamento (1 semana). Após a fase de treinamentos obrigatórios, temos uma política de 
incentivo contínuo ao desenvolvimento profissional de todos, oferecendo palestras, cursos e 
treinamentos de capacitação. 

3.5 

Em relação à pergunta acima, caso a instituição possua treinamento para controles internos 
e compliance para seus profissionais, informar se o conteúdo inclui, minimamente: 

I. Identificação e reporte de transações suspeitas sujeitas às autoridades 
governamentais; 

II. Exemplos de diferentes meios de lavagem de dinheiro envolvendo produtos e 
serviços da Instituição; 

III. Regras internas de PLDFT e anticorrupção; e 
IV. Registro de seus treinamentos, frequência e materiais utilizados. 

Sim, o conteúdo dos treinamentos incluí a) Identificação e reporte de transações suspeitas 
sujeitas às autoridades governamentais; b) Exemplos de diferentes meios de lavagem de dinheiro 
envolvendo produtos e serviços da instituição; c) Regras internas de PLDFT e anticorrupção; e d) 
Registro de seus treinamentos, frequência e materiais utilizados. Todos os treinamentos são 
obrigatórios. Após a fase de treinamentos obrigatórios, temos uma política de incentivo contínuo 
ao desenvolvimento profissional de todos, oferecendo palestras, cursos e treinamentos de 
capacitação. 
 

4. Estrutura tecnológica 

4.1 Descrever os sistemas utilizados pela instituição para a atividade contratada. 
Sim. A XP Investimentos utiliza diversos sistemas e suas diferentes áreas de atuação, não 
especificamos sistemas de front tendo em vista a confidencialidade das operações. 
 

4.2 

Descrever a estrutura da área de tecnologia da informação, relatando:  
I. se a instituição possui área de tecnologia da informação própria. Em caso positivo, 

encaminhar o organograma, detalhar as atividades atuais e a qualificação 
profissional do responsável pela área; e 

II. caso a instituição terceirize essa atividade, descrever: 
a. o nome do contratado;  
b. as atividades contratadas;  
c. a forma de controle e supervisão do contratado;  
d. o plano de contingência adotado; e  
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e. o processo para assegurar o cumprimento das regras e obrigações estabelecidas 
em contrato. 

Sim, área de tecnologia da informação própria. As informações de organograma da área são 
confidenciais e disponíveis em casos específicos, conforme solicitação do contratante.  
 
4.3 Descrever os procedimentos de armazenamento do backup de dados e das informações. 

Os dados críticos são armazenados nos bancos de dados e no servidor de arquivos. A XP 
Investimentos dispõe de um link ponto a ponto de fibra ótica entre o CPD principal e o backup 
que permite que scripts específicos promovam a replicação online ou regular dos dados para o 
site remoto, protegendo-os de quaisquer ocorrências de desastres no site principal.  

Além do contingenciamento a desastres, a estrutura do CPD principal conta com dispositivos de 
alta tecnologia, como storages que internamente já implementam mecanismos de redundância, 
permitindo manter a estrutura funcional mesmo nas ocorrências de danos a alguns 
componentes da estrutura. Os dados históricos considerados de pouca probabilidade de uso são 
“backupeados” em storage de alta capacidade no site backup. 

4.4 Informar se a instituição possui filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus. Em caso 
positivo, detalhar. 

Todas as estações conectadas à rede são dotadas de sistema antivírus atualizado 
automaticamente. O controle/acompanhamento das atualizações é realizado de forma 
centralizada pela equipe de TI, que identifica, isola e elimina quaisquer riscos à integridade da 
rede. As instalações de outros antivírus diretamente pelos usuários são vedadas 
terminantemente. O servidor de e-mail aplica filtros adicionais às mensagens trafegadas, visando 
garantir segurança extra contra spywares e vírus. Ademais, mantemos 3 firewalls segregados 
independentes nas diversas VLans da rede principal. 
 

4.5 Descrever os mecanismos adotados pela instituição para assegurar segurança e sigilo das 
informações. 

As diretrizes de segurança da informação são a base dos esforços da XP para garantir a proteção 
da informação por meio da realização dos seguintes objetivos de segurança: 

(i) A confidencialidade, proteção e disponibilidade da informação produzida ou recebida pela XP; 
(ii) A integridade e confidencialidade dos registros contábeis, financeiros e de clientes da XP; (iii) 
A preservação da imagem e credibilidade da XP. 

A segurança da informação no Grupo XP é tratada por meio de várias vertentes: Governança; 
Política e Normativa; Educação e treinamento; Tecnologia e; Auditoria 

Cada uma dessas vertentes trata uma parte especifica da segurança da informação, mas não de 
uma forma isolada, todos da equipe estão inter-relacionados e antenados aos assuntos que se 
complementam. O objetivo da área como um todo é atender os requisitos de confidencialidade, 
disponibilidade e integridade dos dados da empresa e de seus clientes. 
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A área de Governança consegue obter indicadores das outras áreas para definir estratégias de 
segurança da informação e melhorar todos os processos em funcionamento. Da mesma forma, a 
área de Governança indica as políticas e normas que precisam ser elaboradas para atender da 
melhor forma possível os indicadores globais do Grupo. 

Todas as políticas, normas e procedimentos elaborados pela área buscam definir regras e 
diretrizes que apoiam a área de Tecnologia e áreas de negócio, seja para processos diários ou para 
possíveis incidentes de segurança. Nessas políticas a área de Segurança da Informação do Grupo 
XP define como devem ser tratados os dados, por quem/como/quando podem ser acessados, os 
tipos de dados que podem ser acessados dependendo da classificação dos dados, como devem 
ser protegidos em caso de envio de informações, etc. e dessa forma cria padrões de segurança da 
informação dentro da empresa. 

Para cada uma das soluções que a área de tecnologia tem implantado na rede: firewall, WAF (Web 
Application Firewall), IPS (Intrusion Detection System), antivirus, SIEM (Security Information and 
Event Management), antiphishing, antispams, DLP (Data Loss Prevention), etc., sempre tem uma 
Política, norma ou procedimento para se adaptar ao ambiente das empresas do Grupo e definir a 
forma de proceder. Essas tecnologias monitoram, protegem e mitigam os riscos envolvidos à 
segurança de todos os ativos tecnológicos que suportam os processos da empresa. Alguns 
processos não podem ser monitorados mediante soluções tecnológicas e a Área de auditoria 
consegue fazer um seguimento e avaliação global e detalhado dos controles que garantem a 
segurança e periodicidade de algumas atividades. 

Essas auditorias internas servem para fornecer indicadores à área de governança e conseguir 
melhorar o ciclo de segurança da informação do Grupo. Por último, atividades de educação e 
treinamento são realizadas e desenvolvidas campanhas de segurança da informação para todos 
os funcionários e assessores ensinando-os como agir em caso incidentes de segurança ou dúvidas 
de como tratar e manusear a informação interna (envio de e-mails, senhas, clicar em links não 
legítimos, engenheira social, etc.). 

Da mesma forma, a área dissemina conhecimento entre todos os membros da equipe, fornecendo 
treinamento das últimas soluções/tecnologias e atualiza constantemente os conhecimentos da 
equipe para evitar novas formas de ataque, de roubo de informação, entre outros. 

 
4.6 Informar os procedimentos de segurança cibernética adotados pela instituição, se houver. 

Conforme indicado acima e descrito na política de segurança da informação, anexa aos 
documentos da Corretora. 
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5. Compliance e controles internos 

5.1 
A instituição tem área própria de controles internos e conformidade das regras, políticas e 
regulação (compliance)? Se sim, anexar resumo do profissional(is) responsável(is) pela(s) 
área(s). Em caso negativo, contrata terceiros para desempenhar essa(s) atividade(s)? 

Sim. A vertical de compliance, risco e controles internos da XP Investimentos é dirigida pelo 
diretor estatutário Bernardo Amaral Botelho, com reporte direto ao CEO, Guilherme Dias 
Fernandes Benchimol. Segue anexo o resumo profissional do diretor. 

5.2 A instituição utiliza algum sistema para execução das atividades de compliance e controles 
internos? Descrever. 

A XP Investimentos utiliza diversos sistemas e suas diferentes áreas de atuação, relatamos abaixo 
os principais sistemas relacionados a compliance e controles internos. 
 
ACL GRC voltada para o monitoramento de informações cadastrais dos clientes (beneficiários 
finais), informações transacionais e financeiras garantindo, assim, adequação as exigências 
regulatórias da Instrução Normativa da CVM n.º 301/99. Sistema utilizado pela área de 
Compliance para monitoramento das rotinas de PLDFT. Esse sistema foi contratado para 
substituição do sistema FIRA Soluções. 

AXUR_Sistema de monitoramento de sites de AAI que faz uma varredura nos domínios registrados 
dos AAI. Ainda, serve como ferramenta de Brand Protection da Corretora. Com tecnologia de 
ponta e acesso a um network mundial, a Axur monitora a rede em busca de incidentes 
relacionados ao uso indevido das marcas de seus clientes. Além de apenas identificar as 
ocorrências, a Axur notifica os infratores e reúne evidências que podem ser apresentadas à 
Organização Mundial de Propriedade Intelectual. O sistema automatizado da Axur entrega, com 
mais eficiência e economia, benefícios como o fortalecimento da reputação de uma marca, o 
aumento da audiência nos canais oficiais e a redução de perdas financeiras relacionadas a 
indenizações ou processos jurídicos. 

SMART TRADE SURVELLIANCE_É uma ferramenta de monitoramento de operações de clientes e 
agentes autônomos da XP Investimentos, que auxilia na detecção de operações que 
possivelmente estariam em desacordo com a Instrução CVM nº 8/79, que se refere a criação de 
condições artificiais de demanda e oferta, manipulação de preços, operações fraudulentas e uso 
de práticas não equitativas. Dentre os diversos parâmetros utilizados pelo sistema, pode-se 
destacar a análise de operações com características de prática de churning por parte dos agentes 
autônomos, vez que o sistema pode indicar o Turnover Ratio, ou seja, o número de “giros” 
efetuados com a carteira do cliente, comparando-se o patrimônio médio do cliente com o volume 
total de compras efetuado. O sistema é utilizado pelo departamento de risco e de compliance da 
XP Investimentos. 
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INOA – BrokerTools_O BrokerTools foi desenvolvido com as diretrizes de ser modular, extensível 
e de utilizar semânticas, processos e protocolos padronizados para definir suas estruturas e fluxos 
internos. Dessa forma temos um sistema distribuído, composto de diversos módulos opcionais 
que se comunicam através de um barramento de mensagens baseado no sistema de filas. No 
sistema de controle do compliance o Brokertools observa todas as operações que foram 
especificadas na “conta erro” da Corretora e coloca um alerta na tela no operador, que, enquanto 
não justificar a especificação, não consegue prosseguir. 

MAPS S.A SOLUCOES E SERVICOS_A Plataforma para Tesourarias MAPS atende bancos e outras 
instituições financeiras no processamento, controle e gestão operacional, gerencial e regulatória 
de títulos, valores mobiliários, derivativos e emissões próprias de renda fixa. Todas as 
modalidades de operações com esses instrumentos financeiros (compras e vendas definitivas, 
compromissadas curtas e longas, operações à vista e a termo, aluguéis, dentre outras) são 
tratadas de forma totalmente automatizada e com monitoramento de estoques e de status de 
liquidações em tempo real, desde a negociação da contratação até a sua efetiva liquidação e 
registro. 

5.3 

A instituição tem Comitê de controles internos e compliance? Em caso positivo, informar: 
I. periodicidade;  

II. composição;  
III. linhas de reporte;  
IV. principais diretrizes; e  
V. se as decisões são formalizadas. 

Sim, a XP Investimentos CCTVM S/A tem constituído o Comitê de Compliance e Ética, dentre suas 
responsabilidades estão: Aprovar normas, procedimentos, medidas e orientações de caráter 
corporativo, relacionados à compliance e ética corporativa; Submeter a Diretoria propostas para 
à adoção ou alterações de Políticas e Manuais  aplicáveis ao assunto; Propor para as áreas 
operacionais diretamente afetadas pelas regras de compliance e ética, com a designação das 
correlatas responsabilidades;  Apreciar os relatórios e comunicações emitidos pelos órgãos 
reguladores, auto reguladores, pela Auditoria Interna e Auditoria Externa, determinando as ações 
e providências necessárias para atendimento das demandas; Deliberar sobre a contratação de 
serviços profissionais especializados, investimentos em sistemas de controle e em tecnologia, 
quando julgar conveniente; Analisar e deliberar sobre as questões envolvendo fraudes, violações 
de conduta ou qualquer caso que viole os princípios e valores éticos da XP Investimentos; Definir 
as medidas corretivas e eventuais punições no caso de violação das normas internas de 
compliance e ética; Analisar e deliberar sobre questões envolvendo conflito de interesse; Revisar 
e aprovar os regimentos das comissões subordinadas a este Comitê; Revisar este Termo de 
Referência sempre que ocorrerem mudanças na composição de seus membros ou quando julgar 
necessário. 

Estão entre seus membros: Diretor jurídico e de compliance; Diretor de planejamento e 
financeiro; responsável pelos compliance e equipe. Sua frequência é bimestral, as questões são 
discutidas e formalizadas em atas com controle de frequência e registro e seu reporte é para o 
CEO da XP Investimentos. 
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5.4 Anexar o código de ética e conduta da instituição e informar se há adesão formal pelos 
profissionais. 

Segue anexo o código de ética e conduta da XP Investimentos. Na entrada de todo profissional 
na instituição há adesão formal ao código, com a respectiva assinatura digital e controle pelo 
compliance e departamento pessoal. 

5.5 Informar como são tratadas pela instituição as questões que infrinjam o código de ética e 
conduta. 

É responsabilidade do Colaborador relatar possíveis violações do Código de Ética quando tiver 
motivos para suspeitar que algo tenha ocorrido ou possa correr. Nenhum Colaborador ou 
candidato será retaliado por fazer uma reclamação de boa-fé ou comunicar uma conduta 
imprópria à atenção da empresa, por ajudar outro Colaborador ou candidato a fazer um relatório, 
por cooperar com uma investigação ou por apresentar uma reclamação ou denúncia.  Qualquer 
funcionário que se envolva em conduta de retaliação estará sujeito a ações disciplinares, incluindo 
a rescisão do contrato de trabalho.  

Se um Colaborador souber ou suspeitar que exista qualquer violação do Código de Ética, deverá 
comunicar essas informações imediatamente ao Comitê de Compliance e Ética ou ao seu 
responsável.  
 
Nos casos em que houver violação do Código de Ética e Conduta, o Colaborador estará sujeito a 
medidas disciplinares que podem ir de uma advertência até a rescisão do seu contrato de 
trabalho. 
 

5.6 

Descrever a estrutura da instituição para disponibilização de canal de comunicação por 
meio do qual funcionários, colaboradores, clientes, usuários, parceiros ou fornecedores 
possam reportar, sem a necessidade de se identificarem, situações com indícios de ilicitude 
de qualquer natureza, relacionadas às atividades da instituição (Resolução no 4.567, do BC, 
e suas alterações posteriores). 
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Todos os Colaboradores que tiverem convicção razoável de que uma violação ocorreu ou pode 
ocorrer, deverá relatar a conduta da seguinte forma:  
 

Conduta Reportar para: 
Qualquer tipo de violação do 
Código 

E-mail: comitedeetica@xpi.com.br   
Canal Confidencial Grupo XP através do site: 
https://canalconfidencial.com.br/xpinvestimentos/  
ou telefone: 0800-721-0744 
(Relato confidencial e anônimo – funciona 24h/dia – 
7 dias/ semana) 

Relações de Trabalho 
(Descriminação, Assédio, Conflitos 
de Interesse) 

Gente & Gestão 

Lavagem de Dinheiro, Fraude e 
Corrupção 

Compliance / Risco 

Segurança e Confidencialidade da 
Informação  

Segurança da Informação 

Gestão de Fornecedores Compras 
 

5.7 Descrever as regras de segregação de atividades adotadas pela instituição. 
Para controlar o uso e acesso às informações privilegiadas, garantir a segregação das atividades 
desenvolvidas e evitar conflitos de interesse, a XP Investimentos aplica o conceito de information 
wall, que consiste em separar as informações de colaboradores envolvidos em atividades de 
vendas, negociação e pesquisa (o “lado público”), daqueles envolvidos em atividades de 
investimentos, gerenciamento de relacionamentos e clientes (o “lado privado”). Esta separação é 
feita através de segregação física, com acessos exclusivos, determinados por área de negócio e 
fornecidos por meio do crachá. Esta barreira de informações é garantida pelo Compliance que 
tem acesso a informações de ambos os lados e se incumbe de manter a integridade da barreira, 
supervisionando as várias atividades da empresa e de seus colaboradores. O Compliance se 
encarrega, inclusive, pela administração e controle das negociações proprietárias do grupo, de 
clientes e de colaboradores. 

5.8 Descrever resumidamente as regras de investimentos pessoais adotada pela instituição em 
relação aos seus profissionais. Anexar o processo completo ao final do questionário. 

Segue anexa política de investimento pessoal da XP Investimentos.  
 
Fica vedado às Pessoas Vinculadas que atuam nas áreas de de Front Office (Mesa de Operações, 
Sales Trading, Algotrading, ETD, B2C, ETS), Research (Análise Gráfica, Fundamentalista e Análise 
Política), Risco (todas as áreas de Risco), Alocação, Mercado de Capitais, Jurídico e Compliance, 
realizar as seguintes operações: i. Ações e ADR; ii. Derivativos (BM&F, opções, termo, etc.); iii. 
Empréstimo de títulos e de valores mobiliários; iv. Clubes de Investimentos; e v. Ativos da Lista 
de Ativos Restritos controlada pelo Compliance. 

5.9 Informar o nome do diretor responsável pelo compliance e controles internos. 
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Bernardo Amaral Botelho. 

5.10 Informar como se dá o reporte para a alta administração das questões envolvendo 
estrutura, obrigações de controles internos e compliance. 

A XP Investimentos tem comitê específico de compliance em que são discutidas as questões 
envolvendo estrutura, obrigações de controles internos e compliance. No referido comitê tem a 
participação de dois diretores da alta administração (diretor jurídico e de compliance), que 
reportam as decisões e temas ao CEO da XP Investimentos e ao conselho de administração da XP 
Investimentos S/A, holding controladora do grupo. 
 

5.11 Detalhar as regras adotadas pela instituição para recebimento e oferecimento de presentes 
e entretenimento para os profissionais e clientes. 

Os colaboradores e a XPI estão proibidos de aceitar qualquer gratificação ou presente superior a 
R$350,00 (soft dollars), bem como realizar atividades que gerem vantagens indevidas, 
independentemente do valor, sejam essas diretas ou indiretas. Para maiores informações, ver a 
“Política Corporativa de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, à Corrupção, ao 
Financiamento do Terrorismo e Ocultação de Bens, Direitos e Valores (PCLD/FT/OBDV)”, 
disponível no website da XP Investimentos. 

6. Prevenção à lavagem de dinheiro e anticorrupção 

6.1 

Anexar ao final do questionário documento adotado pela instituição para PLDFT devendo 
conter, no mínimo, as seguintes informações:  

I. se possui área própria de PLDFT;  
II. número de profissionais dedicados a esta atividade;  

III. procedimentos adotados quando da negociação de ativos; e 
IV. sistema utilizado para acompanhamento e monitoramento. 

Sim, atualmente são 6 (seis) profissionais de compliance envolvido no tratamento de temas 
relacionados a PLDFT.  
 
Processo de Identificação de Clientes “Conheça seu Cliente” 

Trata-se de um conjunto de ações que estabelecem mecanismos para identificação de clientes, 
contemplando a captura, atualização e armazenamento de informações cadastrais, incluindo 
também procedimentos específicos para identificação de beneficiários finais e de Pessoas 
Politicamente Expostas. As Corretoras não admitem a abertura e manutenção de contas 
anônimas. É proibido o início ou a manutenção de relacionamento com indivíduos ou entidades 
mencionadas nas listas de sanções financeiras das Nações Unidas (ONU), US Office of Foreign 
Assets Control (OFAC) e União Europeia. 

Processo “Conheça Seu Funcionário” 
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Trata-se de um conjunto de regras, procedimentos e controles que devem ser adotados para 
seleção e acompanhamento da situação econômico-financeira e idoneidade, visando a evitar 
vínculo com pessoas envolvidas em atos ilícitos. 

Processo “Conheça Seu Fornecedor” 

Trata-se de um conjunto de regras e procedimentos que devem ser adotados para identificação 
e aceitação de fornecedores e prestadores de serviços, prevenindo a contratação de empresas 
inidôneas ou suspeitas de envolvimento em atividades ilícitas. Para aqueles que representarem 
maior risco, devem ser adotados procedimentos complementares e diligências aprofundadas de 
avaliação e alçadas específicas de aprovação, de acordo com a criticidade dos apontamentos ou 
exceções. 

Processo “Conheça Seu Parceiro” 

Trata-se de um conjunto de regras, procedimentos e controles que devem ser adotados para 
identificação e aceitação de parceiros comerciais, visando prevenir a realização de negócios com 
contrapartes inidôneas ou suspeitas de envolvimento em atividades ilícitas, bem como 
assegurar que eles possuam procedimentos adequados de PLDFT, quando aplicável. O Grupo XP 
não admite o relacionamento com os denominados Bancos de Fachada (Shell Banks) 

Avaliação de Novos Produtos e Serviços 

A área de Compliance participa do Comitê de Novos produtos para avaliar de forma prévia, sob 
a ótica de PLD/CFT, os novos produtos e serviços com objetivo de mitigar riscos regulatórios e 
riscos destes produtos envolverem e/ou serem utilizados para prática de crimes de lavagem de 
dinheiro ou de financiamento ao terrorismo. 

ACL GRC voltada para o monitoramento de informações cadastrais dos clientes (beneficiários 
finais), informações transacionais e financeiras garantindo, assim, adequação as exigências 
regulatórias da Instrução Normativa da CVM n.º 301/99. Sistema utilizado pela área de 
Compliance para monitoramento das rotinas de PLDFT. Esse sistema foi contratado para 
substituição do sistema FIRA Solução. 

6.2 Quais procedimentos são adotados pela instituição para verificar a origem dos recursos e 
identificar os beneficiários finais? 

A XP adota, como principal meio de cadastro de cliente, o formulário de identificação de clientes 
de forma eletrônica 

A área de Cadastro de Clientes é responsável pela análise, registro das informações e 
documentos de identificação de clientes com os quais a instituição mantém relacionamento. A 
fim de aperfeiçoar o processo de “Conheça seu Cliente”, a XP desenvolve, além da pesquisa em 
listas restritivas, atividades complementares de pesquisa em relação ao cliente, tais quais: 
solicitação de documentação adicional para clientes em situações de risco, e adota 
procedimentos internos específicos. A pesquisa em listas restritivas se constitui como um 
procedimento preventivo que procura sinalizar, se o cliente figurou em situações de lavagem de 
dinheiro e financiamento ao terrorismo. Essas rotinas tem o propósito de identificar se os 
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clientes são pessoas expostas politicamente (PPE), se figuram em alguma lista restritiva externa, 
exercem profissão de risco (lista interna), e se residem em cidade de fronteira. 

No que tange ao aperfeiçoamento das práticas referentes ao processo de Prevenção à Lavagem 
de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, relacionas aos crimes cibernéticos, o 
controle é realizado por meio de softwares inteligentes, que validam os dados informados pelo 
cliente, executando análise de possível fraude documental. Quando um cliente tem um maior 
nível de risco, uma diligência mais detalhada é realizada nos processos de Onboarding e 
monitoramento. A diligência é realizada com a finalidade de que a instituição identifique seus 
clientes e verifique as informações relevantes para realização de negócios e transações, 
mitigando os riscos de crimes financeiros pertinentes aos meios digitais. 

 

6.3 

A instituição tem comitê ou organismo que trate de PLDFT? Em caso positivo, informar:  
I. periodicidade em que é realizado;  

II. áreas envolvidas e número de participantes; e  
III. se as decisões são formalizadas. 

Sim. O Comitê é o órgão colegiado, não estatutário, de caráter permanente e com poderes 
deliberativos, regulado por seu Termo de Referência, composto por profissionais do Grupo XP 
com decisões formalizadas em atas e periodicidade bimestral. 
 
Conforme consta no Termo de Referência, é responsabilidade do Comitê: 

Aprovar as normas, procedimentos, medidas e orientações, de caráter corporativo, relacionados 
à PLDFT; Submeter à Diretoria propostas para adoção ou alterações de políticas e manuais 
aplicáveis ao tema; Propor as atribuições para as áreas operacionais diretamente afetadas pelas 
regras de PLDFT, com a designação das correlatas responsabilidades; Acompanhar a efetividade 
das atividades e das ações relacionadas à PLDFT dentro das Corretoras; Garantir o cumprimento 
de todas as regras e procedimentos estabelecidos na Política e nos manuais relacionados à 
PLDFT; Apreciar os relatórios e comunicações emitidos pelos órgãos reguladores, 
autorreguladores, pela auditoria interna e auditoria externa, determinando as ações e 
providências necessárias para atendimento das demandas; Deliberar sobre a contratação de 
serviços profissionais especializados, investimentos em sistemas de controle e em tecnologia, 
quando julgar conveniente; Aprovar a criação e a extinção de comissões específicas de 
Instituições Financeiras integrantes do Grupo XP para a avaliação de Transações Suspeitas;  
Revisar e aprovar os regimentos das comissões subordinadas a este Comitê; Estabelecer as 
atribuições das áreas das empresas do Grupo XP cujas atividades sejam afetadas pela 
implantação da Política; Deliberar sobre casos de atipicidades identificados pelos profissionais 
das empresas do Grupo XP; Debater os casos comunicados para os órgãos reguladores;  Analisar 
as métricas do período levantadas pela área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e; A área de 
Compliance será igualmente responsável por disponibilizar aos colaboradores, sócios e agentes 
autônomos do Grupo XP treinamentos e palestras que promovam a conscientização sobre o 
crime de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e desenvolver 
campanhas/atividades que auxiliem na detecção de operações que caracterizem indícios deste 
crime. 
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6.4 

Anexar documento que descreva detalhadamente o processo adotado pela instituição de 
anticorrupção devendo conter, no mínimo, as seguintes informações: 

I. se tem área própria para tratar do controle de anticorrupção; e  
II. número de profissionais dedicados a essa atividade.  

Sim, conforme Política Anticorrupção da XP Investimentos com área própria em conjunto com o 
time de PLDFT. 
 
Em consonância com o disposto na legislação anticorrupção, a Política assegurará que: serão 
abrangidos por esta Política não somente aqueles que tenham cometido diretamente a infração, 
mas também os que tenham participado conscientemente desta (i.e. aqueles que sabendo ou 
devendo saber da possibilidade de ocorrência do ato de corrupção, nada fizeram para evitá-lo); 
a responsabilização da pessoa jurídica não excluirá a responsabilidade individual de seus 
administradores, dirigentes ou de qualquer pessoa física que tenha participado da conduta; a 
responsabilidade da pessoa jurídica pelos Atos contra a Administração Pública subsiste mesmo 
que haja alteração contratual, transformação, incorporação, fusão ou cisão societária e; a 
empresa beneficiada pelos atos ilícitos praticados em seu benefício, com o seu consentimento 
ou não e, ainda, independentemente de seu conhecimento, será responsabilizada e punida, não 
sendo necessário avaliar a sua real intenção ou culpa. 

 

6.5 
A instituição tem área independente das demais áreas da instituição que avalie as regras 
de PLDFT e anticorrupção? Em caso positivo, quantos profissionais estão alocados para 
esta atividade? 

Sim, área específica de compliance legal com dois colaboradores que avalia as regras de PLDFT, 
bem como todas as regras específicas da XP Investimentos. 
 

6.6 

Referente à responsabilidade pelo PLDFT da instituição, informar: 
 

I. O nome do diretor responsável; e  
II. O nome do responsável pela área de PLDFT indicando o telefone para contato e 

e-mail corporativo. 

Bernardo Amaral Botelho / compliance@xpi.com.br / (11) 3027-2337 

6.7 
Para as atividades a serem contratadas, a instituição registrou nos últimos 12 (doze) 
meses alguma comunicação com indícios de transações suspeitas ao COAF que sejam 
relevantes para a atividade contratada? Em caso positivo, quantas? 

Sim, conforme legislação aplicável a XP Investimentos reserva-se no direito de manter a 
informação de forma confidencial. 
 
6.8 Informar os procedimentos adotados nos casos de identificação de atividades suspeitas. 

Em conformidade com o estipulado na regulamentação aplicável, é de suma importância que 
todos os colaboradores, sócios e agentes autônomos tenham conhecimento das operações que 
configuram indícios de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. A lista de indícios 
de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo é exaustiva e são identificadas na 
política de PLDFT. Assim que identificados, os casos de suspeita de Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento ao Terrorismo deverão ser reportados ao Compliance, que será responsável por 
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respeitar o sigilo do reporte e proporcionar a devida averiguação dos fatos, comunicando as 
autoridades competentes, quando pertinente. 
 
6.9 A instituição tem estrutura para identificação e mitigação de fraudes? 

Sim, tem time específico de combate a fraudes dentro da instituição. O descumprimento das 
disposições legais e regulamentares sujeita os colaboradores, sócios e agentes autônomos a 
sanções que vão desde penalidades administrativas até criminais, por Lavagem de Dinheiro, 
Financiamento ao Terrorismo e Fraudes. A negligência e a falha voluntária são consideradas 
descumprimento desta Política e do Código de Ética e Conduta, sendo passível de aplicação de 
medidas disciplinares previstas em normativos internos das Corretoras. 
 

6.10 

Para as atividades a serem contratadas, a instituição já foi alguma vez fiscalizada ou 
inspecionada nas atividades de prevenção e combate à “lavagem” de dinheiro e controles 
internos por algum órgão regulador e/ou empresa de auditoria contratada? Em caso 
positivo, informe o órgão regulador e/ou empresa de auditoria que realizou esse trabalho 
e se ocorreu nos últimos 5 (cinco) anos. 

Sim, pela auditoria externa KPMG e pelo órgão autorregulador BM&FBOVESPA Supervisão de 
Mercado (“BSM”). 
 

7. Gerenciamento de risco 

7.1 
A instituição tem área(s) própria(s) de gerenciamento de riscos? Caso não, contrata 
terceiros para desempenhar essa atividade? Descreva a experiência do contratado e a 
forma de supervisão. 

Sim, estrutura própria, conforme política integrada de gestão de riscos. 
 
A estrutura de gerenciamento integrado de riscos é parte integrante da estrutura de governança 
da XP Investimentos e busca assegurar a existência de um processo efetivo para gerenciamento 
dos riscos em todo o Conglomerado Prudencial XP, de forma a proporcionar transparência e 
compreensão adequadas dos riscos existentes, emergentes, e garantindo uma perspectiva 
holística dos riscos inerentes e residuais da XP Investimentos. 

A XP Investimentos adota o modelo das 3 Linhas de Defesa, que é composto pelos seguintes 
elementos: 

1° Linha de Defesa (Unidades de Negócio – Gestores dos Riscos): 

 Identificar, avaliar, controlar e mitigar os riscos;  
 Implementar ações para gerenciar e tratar os riscos; 
 Cumprir com as diretrizes da área de Gestão de Riscos; 
 Manter controles internos eficazes; e 
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 Registrar potenciais incidentes na base de perdas operacionais. 

 2° Linha de Defesa (Compliance, Gestão de Riscos e Controles Internos - Controle do Risco e 
Conformidade): 

 Fornecer orientação a fim de facilitar a implementação de práticas eficazes de 
gerenciamento de riscos por parte da 1° Linha de Defesa; 

 Definir limites de exposição ao risco e reportar adequadamente; 
 Monitorar e gerenciar as perdas operacionais;  
 Implementar a estrutura de gerenciamento de riscos por toda a Companhia; 
 Identificar potenciais mudanças no apetite ao risco da organização; e 
 Monitorar a adequação e a eficácia do controle interno, a precisão e a integridade do 

reporte, a conformidade com leis e regulamentos e a resolução oportuna de deficiências. 

 3° Linha de Defesa (Auditoria Interna - Avaliação independente dos Riscos): 

 Fornecer ao órgão de governança e à alta administração avaliações independentes dos 
processos de gerenciamento de riscos da Companhia; 

 Prover avaliações sobre a eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos 
controles internos. 

7.2 Informar qual sistema de controle de risco é adotado pela instituição.  

A XP Investimentos adota sistemas, metodologias e modelos proprietários para medir e reportar 
o risco de mercado em suas posições proprietárias.  

Relatórios diários contendo exposições, mapas de sensibilidade e outras métricas utilizadas na 
estratégia de gerenciamento de risco de mercado são disponibilizados às linhas de negócio para 
acompanhar as estratégias de negociação e monitorar a utilização de limites. O risco de mercado 
é monitorado pela área de Riscos Financeiros, responsável por consolidar e acompanhar os 
limites estabelecidos, bem como: 

i. Executar os procedimentos necessários para o efetivo cumprimento desta política e dos 
processos definidos, que incluem identificar, medir e informar, diariamente, os riscos de 
mercado, bem como garantir que os limites operacionais estejam sendo cumpridos; 

ii. Realizar o cálculo de VaR e Stress Testing; 
iii. Avaliar e monitorar as estratégias de proteção (hedge) e iniciativas de assunção de riscos; 
iv. Avaliar alteração nas perspectivas macroeconômicas; e 
v. Apontar eventuais desenquadramentos em relação aos limites de risco da empresa à 

Diretoria e ao Comitê de Tesouraria, além de cobrar planos de ação para que as 
exposições sejam reestabelecidas aos níveis normais da política de risco (estabelecidos 
no manual de limites e alçadas). 

7.3 
A instituição tem comitê de gerenciamento de riscos? Em caso positivo, informar: 

I. periodicidade em que é realizado;  
II. áreas envolvidas e número de participantes; e  
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III. se as decisões são formalizadas. 

Sim, com periodicidade bimestral e incluindo os seguintes membros: CEO, CRO, e responsáveis 
pelas seguintes áreas: Risco Operacional, Controles Internos, Riscos Financeiros, Operações, 
Jurídico, Compliance, Prevenção à Fraudes, Segurança da Informação.   
 
Comitê de Riscos tem como responsabilidade: 

i. Supervisionar a área de riscos, controles e Compliance e assessorar a alta administração 
no desempenho de suas atribuições relacionadas à adoção de estratégias, políticas e 
medidas voltadas à disseminação da cultura, mitigação de riscos e da conformidade com 
as normas aplicáveis; 

ii. Exercer sua responsabilidade como fórum de discussão e encaminhamento de resolução 
de pontos de atenção e melhorias referentes aos assuntos que englobem risco 
operacional, controles internos e Compliance; 

iii. Propor, com periodicidade mínima anual, recomendações a Diretoria; 
iv. Avaliar os níveis de apetite por riscos fixados na RAS e as estratégias para o seu 

gerenciamento, considerando os riscos individualmente e de forma integrada; 
v. Supervisionar a atuação e o desempenho do CRO; 

vi. Supervisionar a observância, pela Diretoria da Companhia, dos termos da RAS; 
vii. Avaliar o grau de aderência dos processos da estrutura de gerenciamento de riscos às 

políticas estabelecidas; 
viii. Entender as limitações e as incertezas relacionadas à avaliação dos riscos, aos modelos, 

mesmo quando desenvolvidos por terceiros, e às metodologias utilizadas na estrutura 
de gerenciamento de riscos; e 

ix. Assegurar o entendimento e o contínuo monitoramento dos riscos pelos diversos níveis 
da Companhia. 

7.4 

Anexar o PCN (plano de continuidade de negócios) adotado pela instituição, devendo 
informar, no mínimo:  

I. se é auditado e qual a periodicidade;  
II. se é validado/testado por área independente;  

III. local, distância do ambiente principal e avaliação sobre o local;  
IV. processo para gerenciamento de crise; e 
V. pessoas de contato/árvore de decisão. 

O plano de continuidade de negócios da XP Investimentos aborda um conjunto de definições, 
ações e estratégias que deverá ser seguido na ocorrência de incidentes ou situações de 
emergência que causem a interrupção ou indisponibilidade dos processos de negócio ou dos 
recursos da Corretora.  

A estrutura de continuidade de negócios é iniciada com a identificação e o mapeamento dos 
ativos da Corretora para posterior análise das vulnerabilidades, ameaças, impactos ou 
consequências da falta destes ativos. Todos os processos vitais da XP Investimentos foram 
mapeados e avaliados quanto as suas necessidades mínimas de: instalações, pessoas, serviços, 
sistemas e equipamentos. 
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O planejamento de recuperação da Corretora visa identificar as principais técnicas para casos 
de indisponibilidade dos ativos visando à manutenção e continuidade plena dos negócios com 
custo proporcional ao da possível perda operacional.  

O Plano de Continuidade de Negócios é testado, no mínimo, anualmente. Os seguintes cenários 
são considerados: Indisponibilidade Total, Indisponibilidade Parcial ou Impossibilidade de 
Acessos às Dependências dos Escritórios. O Plano também pode ser testado quando houver um 
consenso de todos sobre a sua realização, em função de alguma modificação ocorrida e que 
requeira uma certificação de contingência como forma de segurança.  

Os dados críticos são armazenados nos bancos de dados e no servidor de arquivos. A XP 
Investimentos dispõe de um link ponto a ponto de fibra ótica entre o CPD principal e o backup 
que permite que scripts específicos promovam a replicação online ou regular dos dados para o 
site remoto, protegendo-os de quaisquer ocorrências de desastres no site principal.   

Além do contingenciamento a desastres, a estrutura do CPD principal conta com dispositivos de 
alta tecnologia, como storages que internamente possuem mecanismos de redundância, 
permitindo manter a estrutura funcional mesmo nas ocorrências de danos a alguns 
componentes da estrutura. Os servidores da XP Investimentos são hospedados basicamente em 
dois CPDs distintos:  

São Paulo  

SP1 

Rua Dr. Miguel Couto, 58 – Centro 

São Paulo/SP – CEP: 01008-010 

Tel: (11) 3524-4300 

lat./long.: -23.546154, -46.635803 

SP2 

Al. Araguaia, 3641 - Tamboré 

Barueri/SP – CEP: 06455-000 

Tel: (11) 3958-2582 

lat./long.: -23.503104, -46.827209 
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8.  Jurídico 

8.1 A instituição conta com departamento jurídico próprio? Em caso positivo, informar a 
composição da área. Em caso negativo, contrata terceiros para essa atividade? Detalhar. 

Tem departamento jurídico próprio, sendo composto pelas seguintes áreas internas: mercado 
de capitais, societário, regulatório, fiscal e contencioso, contando com 25 funcionários, sendo 
um o diretor jurídico e estatutário da XP Investimentos, Fabricio Cunha de Almeida. 
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9. Anexos ou endereço eletrônico 

9.1 Documentos societários da instituição, devidamente registrados 

9.2 Organograma funcional indicando os responsáveis de cada área 

9.3 Currículo dos profissionais responsáveis pelas áreas indicados no organograma 

9.4 Cópia dos últimos 2 (dois) balanços auditados 

9.5 Código de ética e conduta 

9.6 Política/manual conheça seus profissionais 

9.7 Política/manual de treinamento (se aplicável) 

9.8 Política/manual de controles internos e compliance (dependendo do porte da instituição, 
as políticas podem estar juntas ou separadas) 

9.9 Política/manual de segregação de atividades 

9.10 Política/manual de PLDFT 

9.11 Política/manual de anticorrupção 

9.12 Política/manual de segurança da informação 

9.13 Política/manual de gerenciamento de riscos 

9.14 PCN 

9.15 Política/manual de investimentos pessoais 
 

São Paulo, 26 de abril de 2019. 

 
 

TIAGO DE SOUZA BARSALOBRE JULIA AZEVEDO DUARTE 

ADVOGADO ADVOGADA 

11 3027 2337 11 3027 2337 
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ONB.INSTITUCIONAL@XPI.COM.BR ONB.INSTITUCIONAL@XPI.COM.BR 
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ANEXO I – SERVIÇOS QUALIFICADOS AO MERCADO DE CAPITAIS 

SEÇÃO I – CUSTÓDIA 

1. Cadastro de clientes 

1.1 Descrever como a instituição realiza o cadastro de seus clientes e sua atualização, nos 
termos da regulação aplicável, indicando, no mínimo: 

I. a periodicidade de atualização cadastral;  
II. se o cadastro é físico e/ou eletrônico; e  

III. o procedimento de guarda de documentação cadastral.  
Detalhamento completo pode ser encontrado na Política de Cadastro da XP Investimentos. 

O cliente Pessoa Física deverá entrar no site www.xpi.com.br, clicar no botão “Abra sua Conta” e 
preencher os dados cadastrais, conforme solicitado. No processo de cadastramento devem ser 
utilizadas as informações dos documentos solicitados para a verificação e confirmação dos dados 
ali expostos. O sistema validará todas as informações que forem preenchidas na ficha cadastral 
através de Bureaux de consulta de dados (sistema de validação de dados). Se todas as informações 
estiverem validadas, os dados cadastrais do cliente serão exportados automaticamente ao sistema 
de cadastro (Sinacor) e será enviado um e-mail automático confirmando a abertura de conta. Caso 
haja algum dado cadastral não validado pelo sistema de validação de dados (Bureaux), o cliente 
receberá um e-mail solicitando os documentos para análise manual do cadastro, tais como: 
comprovante de residência, documento de identificação, etc. Esses documentos deverão ser 
enviados pelo cliente por e-mail. 

 Após análise pela área de cadastro, a conta será aberta. Cabe destacar que, antes do efetivo 
cadastramento do cliente, toda a documentação apresentada é rigorosamente revisada e avaliada 
pelos colaboradores da área de Cadastro, bem como avaliado se o cliente possui alguma restrição 
negativa quanto a sua imagem, bem como se foi reportado ao COAF. As informações serão 
validadas por sistemática própria, mediante o confronto de informações com bases de dados 
públicas e privadas de notória confiabilidade. No caso de dúvidas ou inconformidades em relação 
aos documentos fornecidos pelo cliente, os documentos serão apresentados a área de Compliance, 
para avaliação e aprovação.  

1.2 Informar o sistema de cadastro utilizado pela instituição indicando se esse sistema 
permite a identificação da data e do conteúdo de todas as alterações e atualizações 
realizadas.  

Sistema indicado na resposta ao item 12.1. O sistema gera um log de registro com todas as 
informações de identificação, data, conteúdo e responsáveis por alterações e atualizações. 

1.3 Informar se a instituição registra o formulário KYC (conheça seu cliente) para todos os 
clientes de sua base. Em caso positivo, qual é o procedimento adotado? Detalhar o 
tratamento adotado para PEP (pessoas expostas politicamente) e INR (investidores não 
residentes).  



  

    29  

KYC: conforme detalhamento no item 7.2, Política de Cadastro e Política de PLDFT. 

PEP: Os clientes devem declarar no cadastro se devem ser considerados como pessoas 
politicamente expostas. A XP Investimentos mantém rotina de verificação nas bases de dados 
quanto ao adimplemento desta condição por seus clientes. Para efeitos das disposições legais, são 
classificadas como pessoas politicamente expostas, as pessoas definidas na Circular Bacen nº 
3.461, de 24 de julho de 2009 e demais legislações correlatas. 

2. Backoffice 

2.1 Descrever a estrutura operacional utilizada pela instituição para prestação do serviço de 
custódia com a especificação das principais características dos processos e sistemas 
informatizados utilizados.  

A Diretoria Operacional da XPI possui estrutura própria de Back Office composta por mais de 50 
profissionais que se reportam a diretoria de operações. A diretoria foi estruturada para atender ás 
necessidades de seus Clientes, das Clearings e Centrais depositárias, Reguladores e Autorregulação, 
sendo suas atividades performadas através do sistema proprietário INOA, como descrito no item 5.2. 

O Back Office está divido da seguinte forma: 

- Custódia de Renda Variável Clientes Varejo; 

- Custódia de Renda Variável Clientes Institucionais; e 

- Custódia de Renda Fixa; 

- Financeiro Operacional Renda Variável e Renda Fixa.  

Ainda, o gestor de cada uma dessas estruturas é responsável por supervisionar todas as atividades 
de sua área, e cada profissional e seus backups (contingência) são responsáveis por uma ou mais 
atividades. Ainda, a XPI possui matriz de segregação de função que prevê que as funções conflitantes 
devem ser segregadas, sendo essa matriz seguida pelas áreas, destacando-se a segregação entre 
Custódia Vs Liquidação e Custódia e Liquidação Vs Front. A área operacional fica segregada 
fisicamente das demais áreas da corretora com controle de acesso apenas aos profissionais 
permitidos.  

As principais atividades desempenhadas são: Supervisão das atividades BM&FBovespa, recompra 
(compra e venda) e liquidação de ativos, controle de chamada de margem, LQV, transferência de 
custódia via OTA, transferência de custódia, conciliação financeira e física, pre-matching de INR, 
atendimento ao middle office, boletagem, especificação, liquidação de INR, envio de confirmação de 
operações, batimento de operações, consolidação e fechamento do movimento de renda fixa, entre 
outras. 
2.2 Referente à custódia do investidor, informar brevemente como é realizada: 

I. a guarda eletrônica e liquidação física e financeira de ativos; 
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II. a conciliação das posições junto às entidades registradoras e depositárias centrais; e  
III. o processo para tratamento de instruções de movimentações de ativos.  

Fluxo para Renda Variável - Nossos operadores são orientados para registrar todas as ordens 
recebidas de clientes em nosso sistema de registro de ordens. Nosso sistema de registro ordens é o 
SINACOR. Sistema esse que é fornecido pela BM&FBOVESPA e tem como objetivo efetuar o controle 
de execução das ordens respeitando a cronologia do recebimento das mesmas. 

Fluxo para Renda Fixa –  

Institucional: As operações de clientes institucionais fechadas com as mesas de Crédito Privado e 
Títulos Públicos são lançadas assim que fechadas num sistema proprietário desenvolvido em Apama 
(Boletador). Com base nas informações lançadas nesse sistema, as equipes de Liquidação Selic e 
Cetip realizam o batimento das operações com os liquidantes das contrapartes e os lançamentos no 
Selic e na Cetip para liquidação. Caso tenham sido executadas em tela, as operações são lançadas no 
Boletador e entram no mesmo fluxo das demais boletas. 

Varejo: As operações de clientes da nossa base são realizadas através de nossa Plataforma de Renda 
Fixa. A Mesa Clientes disponibiliza uma lista de ativos para aplicação no início do dia e, no momento 
de fechamento da plataforma, executam as ordens de aplicação e resgate solicitadas e as aprovam 
para que a equipe de BackOffice prossiga com o operacional de liquidação. 

A Corretora possui procedimento diversificado de conciliação para com suas depositárias centrais a 
varias da espécie de ativo a ser verificado, sendo opções, renda fixa, termo, varejo, swap e opções. 

A corretora possui procedimento de movimentação de ativos por meio de solicitação realizada junto 
ao Middle office para área própria de transferências, ao qual dá o devido tratamento para o ativo. 

 
2.3 Quais são os meios de recebimento de operações para liquidação? Existem casos de exceção 

referentes a esse processo ou processo divergente por tipo de veículo (fundos ou investidores 
não residentes)? Em caso afirmativo, descrever o meio e os controles adicionais. 

Correio eletrônico, chat da bloomberg, aplicativo, telefone. Não há quaisquer exceções para clientes 
não residentes. 
2.4 Como é realizada a verificação de mandato das pessoas autorizadas a encaminharem boletas 

das operações? Descrever o procedimento para todos os meios de recebimento relatados na 
questão anterior.  

Ao efetuar a ordem por intermédio de boleta física é verificado o mandato outorgado em nome do 
cliente que efetua a operação, por meio de monitoramento realizado junto ao departamento de 
compliance e a mesa de operações. As operações efetuadas através de aplicativos possuem log de 
verificação para identificação IP do meio eletrônico utilizado. 
2.5 Existe mecanismo de contingência (e-mail, fax etc.) caso o meio principal de recebimento de 

operações para liquidação apresente falha? Em caso positivo, descrever o mecanismo e quais 
processos são utilizados para verificação de mandato. 
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2.6 Quais são os procedimentos para a conciliação das operações com a contraparte das 
operações para liquidação? Há sistema de gravação de ligações das pessoas autorizadas para 
o batimento de liquidações executadas por telefone? Há algum procedimento para assegurar 
que todas as negociações realizadas foram confirmadas com a contraparte?  

A XP Investimentos tem procedimentos específicos de conciliações detalhados em materiais que 
podem ser acessados conforme solicitação do contratante. Os procedimentos detalhados são: 
Procedimento Operacional de Conciliação de Termo, Procedimento Operacional de Conciliação Swap 
do BackOffice BM&F, Procedimento Operacional de Conciliação de Renda Variável, Procedimento 
Operacional de Renda Fixa, Procedimento Operacional de Conciliação de Opções, Procedimento 
Operacional de Conciliação de Tesouro Direto, Procedimento Operacional de Conciliação de Fundos 
de Investimentos e Procedimento Operacional de Conciliação de BackOffice BM&F. Dentro de cada 
procedimento específico é detalhado a forma como as negociações realizadas são confirmadas com 
a contraparte bem como a utilização de sistemas para batimento de liquidações executadas por 
telefone. Por fim, todas as ligações são gravadas e armazenadas pelo prazo de 5 anos, conforme 
política de gravação da XP Investimentos. 
2.7 Descrever o processo de verificação dos recursos do cliente para efetivação da liquidação 

física e financeira, bem como os procedimentos adotados para o caso em que não há recursos 
disponíveis ou suficientes. 

Conforme detalhado no procedimento operacional de liquidação de operações de renda fixa e renda 
variável, disponível para consultas dos contratantes. 
2.8 A instituição promove os atos necessários ao registro de gravames ou de direitos sobre ativos 

custodiados? Qual é o processo para a formalização do gravame?  
Sim, na forma detalhada de Regras e Parâmetros de Atuação da XP Investimentos, anexo a estes 
documentos. 
2.9 A instituição contrata terceiros para desempenhar as atividades de custódia ou acessórias às 

atividades de custódia? Se sim, detalhar o processo de diligência para a contratação e de 
monitoramento das atividades deles. 

N/A 

2.10 Referente à custódia do emissor, informar brevemente: 
I. como é realizada a guarda física dos ativos, indicando o ambiente utilizado;  

II. quais são os controles para manutenção da integridade da cártula; e  
III. A existência: 

a. de espaço segregado para guarda dos documentos ou existência de cofre 
(centralizado ou não);  

b. a localização desse espaço e se há facilidade de acesso (em caso de estrutura 
centralizada);  

c. se há proteção contra incêndio nesse espaço; e  
d. a existência de digitalização dos documentos etc.  

Todos os documentos diretamente relacionados a emissores de ordem atualmente somente são 
acatados virtualmente, seguindo o procedimento de backup da corretora para fins de arquivamento, 
atualmente sendo a totalidade da documentação de clientes varejo digitalizadas. 
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Em referência a clientes institucionais e pessoa jurídica, a documentação física é prontamente 
digitalizada, sendo arquivada em diretório digital seguindo conformidade com política de backup da 
corretora. 
2.11 Do ponto de vista da custódia, quais são os procedimentos adotados para implantação de 

novos fundos de investimento e carteiras administradas? Como é realizada a transferência de 
custódia para outros custodiantes? 

Devido ao detalhamento das informações, solicitamos que seja consultado os seguintes documentos 
da XP Investimentos: Procedimento Operacional de Transferência de Custódia Entrada e 
Procedimento Operacional de Transferência de Custódia Saída. 
2.12 Descrever como é realizado o processo de auditoria externa.  
A empresa contratada para fazer o trabalho de auditoria externa é a KPMG Consultores 
Independentes, o detalhamento das informações é confidencial e pode ser consultada conforme 
solicitação do contratante. 

2.14 Descrever os procedimentos para controle, monitoramento e pagamentos de eventos 
societários, se aplicável.  

N/A 

2.15 Quais são os sistemas utilizados para a conciliação das posições? Quais são os 
procedimentos adotados em caso de divergência na conciliação das posições? 

A XP investimentos utiliza o sistema proprietário Brokertools, desenvolvido pela INOA, conforme 
descrito no item 5.2. que auxilia para a conciliação de posições de clientes utilizando a interface do 
Sinacor, sistema disponibilizado pela B3. 
2.16 Como é realizada a troca de informações com o administrador/controlador, se aplicável? 

Qual é o formato utilizado para a troca dessas informações?   

2.13 Para quais tipos de fundos a instituição faz custódia? Caso a instituição realize a custódia de 
FIDC (Fundos de Investimento em Direitos Creditórios), quais são os procedimentos 
adicionais adotados para a custódia desse produto? Preencher o quadro abaixo, se aplicável, 
com a quantidade de fundos custodiados por segmento e número de funcionários por 
departamento dedicados a cada um dos tipos de fundos. 
 
N/A 

Tipo Nº Exclusivos/reservados % total Nº de Funcionários 
Renda fixa NA    
Multimercado NA    
Ações NA    
Cambial NA    
FIDC NA    
FIP NA    
Fundos imobiliários NA    
Fundo de índice (ETF) NA    
Outras categorias NA    
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E-mail. 

2.17 Quais são os controles utilizados para garantir a segregação da posição própria e de 
terceiros dos fundos e carteiras de administradas?  

As operações efetuadas em carteira própria são realizadas por intermédio de uma das assets do 
grupo econômico - XP Advisory, que realiza suas operações com total independência, segregação 
e autonomia. Portanto, exceto para conta erro, facilitation e market maker a XP Investimentos não 
possui operações em carteira própria. 
2.18 Quais são os controles de acesso físico do ambiente de custódia das demais áreas da 

instituição? 
O ambiente de custódia tem segregação física e tem controle de acesso realizado por meio de regas 
de segurança da informação, em que apenas funcionários específicos da área de custódia podem 
acessar o ambiente. O acesso é controlado por travas de entrada e controle por câmeras. 
2.19 Descrever os procedimentos adotados para assegurar a veracidade das ordens judiciais, 

eventos societários e instruções de depositária central recebidas pelo custodiante.  
A XP Investimentos possui setor exclusivamente dedicado para o recebimento de ofícios e ordens 
judiciais, eventos societários e instruções de depositária central sendo coordenado por célula 
autônoma a equipe de cadastro, na qual coordena junto aos demais times por meio de sistema 
proprietário o cumprimento efetivo da ordem. 
2.20 Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da instituição 

(últimos três anos). 
Ano Patrimônio sob custódia (posição de final de período) 

2016 Aproximadamente R$30.000.000.000,00 (trinta bilhões de reais) 

2017 Aproximadamente R$125.000.000.000,00 (cento e vinte e cinco bilhões de reais) 

2018 Aproximadamente R$210.000.000.000,00 (duzentos bilhões de reais) 

  

São Paulo, 26 de abril de 2019. 

 
 

TIAGO DE SOUZA BARSALOBRE JULIA AZEVEDO DUARTE 

ADVOGADO ADVOGADA 
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11 3027 2337 11 3027 2337 
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SEÇÃO II – CONTROLADORIA DO ATIVO 

1. Backoffice 

1.1 Qual é o sistema utilizado para realização da controladoria do ativo? 
N/A 

1.2 Anexar ao final deste documento manual de apreçamento utilizado pela instituição.  
N/A 

1.3 Detalhar como é realizada a troca de informações com o custodiante, se aplicável, 
descrevendo, no mínimo: 

I. o formato utilizado para a troca dessas informações;  
II. se o controlador recebe do custodiante informações de saldo de caixa, posição de 

custódia e da movimentação dos ativos integrantes da carteira; e 
III. se o controlador recebe essas informações, como e com qual frequência.  

N/A 

1.4 Informar como é realizado o apreçamento dos ativos indicando detalhadamente: 
I. as fontes de informação utilizadas;  

II. as metodologias de cálculo;   
III. a metodologia e as fontes secundárias de apreçamento a valor justo de ativos 

ilíquidos e produtos estruturados, tais como os Fundos de Investimento em 
Participação e Fundos Imobiliários; e 

IV. a estrutura organizacional do processo decisório. 
N/A 

1.5 Informar como a instituição realiza o controle dos ativos financeiros da carteira, despesas 
e encargos sobre eles incidentes.  

N/A 

1.6 Quais são os procedimentos de geração de informações para a contabilidade? 
N/A 

1.7 Informar, caso haja eventuais divergências, como e em qual prazo elas são comunicadas 
aos administradores fiduciários.  

N/A 

1.8 Informar como são registradas as provisões aos direitos creditórios, incluindo, se houver, 
metodologia adotada.  

N/A 

1.9 Qual é a metodologia para registro de provisão de devedores duvidosos, se aplicável? 
N/A 
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1.10 Descrever como é realizado o acompanhamento dos procedimentos da auditoria externa. 

 
1.11 Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da instituição 

(últimos três anos). 

Ano Patrimônio sob controladoria do ativo (posição de final de período) 

  

  

  

São Paulo, 26 de abril de 2019. 

 
 

TIAGO DE SOUZA BARSALOBRE JULIA AZEVEDO DUARTE 

ADVOGADO ADVOGADA 

11 3027 2337 11 3027 2337 

ONB.INSTITUCIONAL@XPI.COM.BR ONB.INSTITUCIONAL@XPI.COM.BR 
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SEÇÃO III – CONTROLADORIA DO PASSIVO 

1. Cadastro de clientes 

1.1 Informar se a instituição registra formulário de KYC para todos os clientes. Em caso positivo, 
qual é o procedimento adotado? Detalhar o tratamento adotado para PEPs e INRs. 

N/A 

2. Backoffice 

2.1 Qual é o sistema utilizado para controle e validação da quantidade de cotas emitidas e 
resgatadas?  

N/A 
2.2 Como a área fornece ao administrador fiduciário as informações necessárias do passivo de 

cotistas para o envio de extratos, informes e outros documentos, quando aplicável?  
N/A 
2.3 Detalhe como é realizado o procedimento de troca de informações com a controladoria de 

ativos (recebimento do valor da cota e informe da quantidade de cotas). 
N/A 
2.4 Há controle das posições individualizadas e histórico de movimentação dos cotistas? 

Descreva-o.  
N/A 
2.5 Descrever como é realizado o processo de auditoria externa. 

N/A 

2.6 Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da Instituição 
(últimos três anos). 

Ano Patrimônio sob controladoria do ativo (posição de final de período) 
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SEÇÃO IV – ESCRITURAÇÃO  

1. Backoffice 

1.1 Informar brevemente como se dá o registro e controle eletrônico das informações relativas 
à propriedade das cotas dos fundos escriturados. 

N/A 

1.2 Informar o controle adotado pela instituição para identificar os investidores, no caso das 
cotas de fundos depositados em depositários centrais, a partir das informações fornecidas 
pelos depositários.  

N/A 

1.3 Informar os procedimentos realizados pela instituição para assegurar a conciliação diária 
das cotas dos fundos com os depositários centrais.  

N/A 

1.4 Todos os bloqueios, ônus e gravames são especificados com a indicação de suas causas 
diretas e seu prazo de vigência? Existe algum controle periódico para tal atividade? 

N/A 
1.5 Descrever os procedimentos adotados para assegurar a veracidade das ordens judiciais, 

eventos societários e instruções de depositária central recebidas pelo escriturador.  

N/A 

1.6 Quais os controles para assegurar a fiscalização posterior das posições mantidas no sistema 
de escrituração? O controle é realizado de forma manual ou sistemática? Qual a 
periodicidade? 

N/A 

1.7 Descrever como é realizado o acompanhamento dos procedimentos da auditoria externa. 
N/A 

1.8 Preencha a tabela abaixo com os valores correspondentes aos números da instituição 
(últimos três anos). 

Ano Patrimônio sob escrituração (posição de final de período) 
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ANEXO II – CORRETORAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS  

1. Informações gerais 

1.1 Informar os mercados de atuação e produtos oferecidos pela corretora. 
☒ Administração fiduciária 
☐ Agente fiduciário 
☒ BM&F 
☒ Bovespa 
☒ Câmbio 
☒ Clubes de investimento 
☒ Conta margem 
☒ Custódia 
☐ Escrituração  
☒ Gestão de recursos 
☒ Intermediação 
☒ Renda fixa 
☒ Títulos públicos 
☐ Outros 

 
1.2 Informar os selos de certificação que a corretora possui por meio do programa de 

qualificação da B3. 
BM&F BOVESPA Corretora Home Broker 
Qualificação Operacional – Execution Broker, Retail Broker, Agro Broker 
CETIP Certifica – Corretora Credenciadora 
Top Broker CETIP Crédito Privado 
Top Broker Títulos Públicos 
1.3 Informar se a corretora opera em carteira própria. Em caso positivo, detalhar as práticas 

adotadas, evitando potenciais conflitos de interesse. 
As operações efetuadas em carteira própria são realizadas por intermédio de uma das assets do 
grupo econômico - XP Advisory, que realiza suas operações com total independência, segregação 
e autonomia. Portanto, exceto para conta erro, facilitation e market maker a XP Investimentos não 
possui operações em carteira própria. 

2. Dados financeiros 

2.1 Informar a posição no ranking geral Bovespa e BM&F nos últimos 6 (seis) meses anteriores 
à resposta deste questionário.  

Não há mais publicidade quanto a disponibilidade do ranking em referência. 
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2.2 Descrever como é composta a receita da corretora e se ela é complementada por receitas 
diversas da taxa de corretagem. Em caso positivo, informar qual(is) receita(s)?  

Resultados com títulos de Renda Fixa; 

• Aplicações em fundos de investimentos; 

• Rebate de distribuição de fundos de investimentos; 

• Comissões de intermediação em operações de empréstimo (BTC); 

• Taxa de custódia; 

• Taxa de administração de fundos de investimento; 
2.3 Informar, em percentual, o total das receitas da corretora discriminando do seguinte modo: 

Informação confidencial.  
☐ Maior cliente 
☐ 5 (cinco) maiores clientes 
☐ 10 (dez) maiores clientes 

Confidencial. 

2.4 Demonstrar a concentração total do volume operado (em percentual, no ano anterior e no 
ano atual), conforme abaixo:  
Informação confidencial.  
☐ Fundos/Clubes de investimento 
☐ Fundos de pensão 
☐ Instituições financeiros 
☐ Investidores estrangeiros 
☐ Pessoas físicas e pessoa jurídicas não financeiras 
☐ RPPS 
☐ Fundações (EAPC) 

Confidencial. 

3. Backoffice 

3.1 Informar se a corretora trabalha com área de backoffice própria. Em caso negativo, 
informar:  

I. se a atividade é terceirizada; e  
II. como é realizada a supervisão.  

A XP Investimentos possui área de backoffice própria. 

3.2 Informar como se dá o registro das ordens dos clientes e a verificação quanto a sua correta 
execução, sua origem e veracidade.  

As ordens são registradas por intermédio de correio eletrônico, aplicativo ou por meio telefônico 
junto a mesa de operações da corretora, considerando a necessidade de comprovação da origem 
e veracidade da emissão da ordem dada pelo investidor para movimentação (aplicação ou resgate), 
informar como é evidenciada a transmissão das informações para os casos de ordens recebidas por 
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telefone ou outros, conforme mencionado anteriormente, em conformidade com as regras de 
atuação e conduta para atuação na CETIP e na BM&FBOVESPA. 

4. Research 

4.1 Informar se a corretora oferece serviço de research ou discount broker a seus clientes. Em 
caso positivo, informar:  

I. quantos analistas estão alocados para esse serviço; e 
II. se todos são certificados (como CFA, Apimec).  

A XP Investimentos possui equipe dedicada exclusivamente a research para os clientes varejo, 
sendo esta composta por 5 analistas, todos devidamente certificados. 
4.2 Descrever a estrutura de análise e pesquisa econômica local e internacional da corretora, 

incluindo: 
I. quantidade de analistas e suas certificações;  

II. quadro de cobertura dos funcionários; e 
III. análises setoriais e de empresas e se são contratados serviços e empresas para essa 

análise. 
Karel Luketic – mineração, siderurgia e papel e celulose. (APIMEC) 
Gabriel Francisco – elétricas e petróleo (APIMEC) 
Betina Roxo – Alimentos e varejo (APIMEC) 
Bruna Pezzin – Transportes, shoppings e bens de capital (APIMEC) 
André Martins – Serviços financeiros (CFA e APIMEC) 
 

5. Estrutura tecnológica 

5.1 Descrever os sistemas de negociação da corretora. 
A área de Compliance participa do Comitê de Novos produtos para avaliar de forma prévia, sob a 
ótica de PLD/CFT, os novos produtos e serviços com objetivo de mitigar riscos regulatórios e riscos 
destes produtos envolverem e/ou serem utilizados para prática de crimes de lavagem de dinheiro 
ou de financiamento ao terrorismo. 
5.2 Descrever o procedimento adotado para acesso às gravações de operações, retenção e 

recuperação. 
Todos os telefones da XP Investimentos são gravados e as gravações ficam disponíveis por, no mínimo, 
cinco anos. As gravações são ouvidas sob demanda ou quanto tiver alguma situação que justifique a 
oitivas de tais gravações. 
5.3 Informar se a corretora usa filtro de e-mail, firewall e sistemas de antivírus. Em caso 

positivo, detalhar. 
Sim. Para antispam, utilizamos o Proofpoint. Para firewall, utilizamos o Fortnet. Para antivírus, 
utilizamos Kaspersky. 
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5.4 Informar se a corretora disponibiliza serviços de acesso ao ambiente eletrônico de 
negociação em bolsa por meio do modelo DMA.  

A XP investimentos disponibiliza a seus clientes, operações por intermédio de DMA. 

5.5 A corretora trabalha com um time específico para DMA (risco, relacionamento, 
desenvolvimento, tecnologia)? 

A XP Investimentos possui equipe dedicada exclusivamente para operações por intermédio de DMA, 
comtemplando risco, relacionamento, desenvolvimento, tecnologia, sendo denominado equipe de ETS 
(Eltronic Trade System). 
5.6 A corretora segue política de revisão dos limites cadastrados nas plataformas? Em caso 

positivo, qual a frequência para revisão? 
A XP investimentos segue política de revisão de limites operacionais de seus clientes em conformidade 
com o patrimônio declarado e sua carteira, havendo revisão periódica e monitoramento através de 
nosso departamento de risco. 
5.7 Com quais plataformas a corretora opera (GL, Tradebook etc.)? 

Bloomberg EMSX, GL, Trading Technologies, ATG, Tradebook, BLK Robotrader, Broadcast, RealTick 

6. Controles internos e práticas abusivas 

6.1 Descrever os controles adotados para garantir que as ordens de pessoas não vinculadas 
tenham prioridade sobre as ordens da carteira proprietária e de pessoas vinculadas. 

As Corretoras observarão as seguintes condições, no que se refere às operações envolvendo 
Pessoas 
Vinculadas: 
i. em caso de ordens concorrentes dadas simultaneamente por clientes que não sejam Pessoas 
Vinculadas e por Pessoas Vinculadas, ordens de clientes que não sejam Pessoas Vinculadas devem 
ter prioridade; 
ii. é vedado às Corretoras privilegiar seus próprios interesses ou de Pessoas Vinculadas em  
iii. as Pessoas Vinculadas somente podem negociar valores mobiliários por conta própria, direta ou 
 indiretamente, por meio das Corretoras. 
Na negociação de negociação de valores mobiliários, é vedada as Pessoas Vinculadas: 
i. Realizar operações com valores mobiliários em período inferior ao holding período de 90 dias 
contados da última compra. O holding período afeta a sua capacidade de vender, mas não de 
comprar novamente. Instrumentos financeiros não contemplados nessa política não estão sujeitos 
aos requisitos do holding período. 
ii. Realizar operações de derivativos que gerem risco de crédito ou que não possuam limitador, e 
que não tenham a finalidade de proteção; e 
iii. Ter posição em venda ou lançamento a descoberto. 
6.2 A corretora faz rodízio de brokers no atendimento a clientes? Em caso positivo, detalhar. 

A corretora não realiza rodizio de Brokers. 
6.3 Descrever os procedimentos adotados pela corretora para evitar a prática de front running.  
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Qualquer Informação Privilegiada detida pelos colaboradores, em razão de sua relação com as 
empresas do Grupo XP e os nossos clientes, seja mantida em sigilo e não seja usada como base 
para a tomada de decisão em seus investimentos ou para a realização de front running; 
6.4 Informar como é feito o controle para utilização de telefone celular pelos profissionais nos 

ambientes da corretora, especialmente na mesa de operações. 
Para controlar o uso e acesso às informações privilegiadas, garantir a segregação das atividades 
desenvolvidas e evitar conflitos de interesse, a XP Investimentos aplica o conceito de information 
wall, que consiste em separar as informações de colaboradores envolvidos principalmente em 
atividades de vendas, negociação e pesquisa (o “lado público”), daqueles envolvidos em atividades 
de investimentos, gerenciamento de relacionamentos e clientes (o “lado privado”). Esta segregação 
é feita através de segregação física, com acessos exclusivos, determinados por área de negócio e 
fornecidos por meio do crachá. 
A barreira de informações é garantida e monitorada pela área de Compliance, que tem acesso a 
informações de ambos os lados e se incumbe de manter a integridade da barreira, supervisionando 
as várias atividades da empresa e de seus colaboradores. O Compliance se encarrega, inclusive, 
pela administração e controle das negociações proprietárias do grupo, de clientes e colaboradores. 
6.5 A corretora segue política de soft dollar? Em caso positivo, descrever resumidamente e 

anexar documento completo ao final do documento.  
 A Corretora possui especificamente política de soft dólar os colaboradores e a XPI estão proibidos 
de aceitar qualquer gratificação ou presente superior a R$350,00 (soft dollars), bem como realizar 
atividades que gerem vantagens indevidas, independentemente do valor, sejam essas diretas ou 
indiretas. Para maiores informações, ver a “Política Corporativa de Prevenção e Combate à 
Lavagem de Dinheiro, à Corrupção, ao Financiamento do Terrorismo e Ocultação de Bens, Direitos 
e Valores (PCLD/FT/OBDV)”, disponível no website da XP Investimentos 
6.6 Detalhar as regras adotadas pela corretora para recebimento e oferecimento de presentes 

e entretenimento para os profissionais e clientes.  
Vide resposta acima. 
6.7 A corretora disponibiliza canal de denúncia para comunicação de violações internas? Em 

caso positivo, detalhar o processo. Em caso negativo, informe como essa comunicação deve 
ser realizada pelos profissionais, incluindo a área a que a denúncia deve ser direcionada.  

 A corretora possui canal confidencial com a finalidade de atender as denúncias internas, sendo 
esta gerenciada por meio da equipe de auditoria interna, sendo estes exclusivamente dedicados 
ao tratamento de qualquer evento ou fato ocorrido e denunciado ao canal. 
6.8 A corretora define limites operacionais e monitora ao longo do dia as posições em aberto 

dos clientes? Em caso positivo: 
I. qual é a metodologia utilizada para determinação desses limites;  

II. se é realizado o monitoramento dos limites;  
III. se é utilizado algum sistema; e 
IV. quais são as ações tomadas em caso de quebra de limites? 

XPI monitora a perda potencial máxima do cliente, buscando manter os riscos de sua carteira de 
acordo com seu Patrimônio Total Projetado. 
A cada operação, é determinado o Risco Potencial da carteira do cliente, que é o resultado do 
somatório do Riscos Direcionais das posições menos a bonificação do hedge. 
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XP Investimentos monitora aqueles classificados como Risco Iminente de Insolvência e, conforme 
escala de perdas, poderá enquadrar as suas posições, reduzindo os Riscos Potenciais de suas 
carteiras para dentro dos padrões aceitáveis dos limites exigidos pela XPI. 
A XP Investimentos possui sistemas de monitoramento que mensuram e controlam as exposições 
ao risco, de forma a garantir que o nível de exposição ao risco seja menor que o total de garantia 
alocado. 
A XP investimentos possui exceções delimitadas através de manual de risco, sendo verificado e 
discriminado pelo tipo de ativo. 
6.9 Descrever o procedimento adotado para monitoramento de operações na conta erro. 

A XP Investimentos possui uma conta erro destinada, exclusivamente, para à alocação de erros 
operacionais. Além disso, adotamos procedimentos internos para a utilização e reversão das 
operações. As operações apenas são alocadas na conta erro após a análise do Compliance e Back 
Office, por meio do sistema interno de alocação com trilha de auditoria. Tal análise consiste na 
verificação do valor, natureza da operação, operador e justificativa do erro. Caso os 4 requisitos de 
verificação estejam de acordo, a operação é alocada na conta erro e acionada a reversão. 
Como parte do programa de governança corporativa da XP, mensalmente, a área de Risco 
Operacional monitora o volume alocado e os resultados da conta erro e os reporta ao Comitê de 
Risco. Historicamente, o volume máximo alocado foi de R$ 350.000,00 
6.10 Descrever os procedimentos de monitoramento implementados para prevenção e detecção 

de práticas ilícitas de execução de ordens – Trading Surveillance (ex. front running, insider 
trading, spoofing, etc). 

A XP Investimentos utiliza diversos sistemas de monitoramento implementados para prevenção e 
detecção de práticas ilícitas de execução de ordens, segue abaixo os principais utilizados. 
 
ACL GRC voltada para o monitoramento de informações cadastrais dos clientes (beneficiários 
finais), informações transacionais e financeiras garantindo, assim, adequação as exigências 
regulatórias da Instrução Normativa da CVM n.º 301/99. Sistema utilizado pela área de Compliance 
para monitoramento das rotinas de PLDFT. Esse sistema foi contratado para substituição do 
sistema FIRA Solução. 

AXUR_Sistema de monitoramento de sites de AAI que faz uma varredura nos domínios registrados 
dos AAI. Ainda, serve como ferramenta de Brand Protection da Corretora. Com tecnologia de ponta 
e acesso a um network mundial, a Axur monitora a rede em busca de incidentes relacionados ao 
uso indevido das marcas de seus clientes. Além de apenas identificar as ocorrências, a Axur notifica 
os infratores e reúne evidências que podem ser apresentadas à Organização Mundial de 
Propriedade Intelectual. O sistema automatizado da Axur entrega, com mais eficiência e economia, 
benefícios como o fortalecimento da reputação de uma marca, o aumento da audiência nos canais 
oficiais e a redução de perdas financeiras relacionadas a indenizações ou processos jurídicos. 

SMART TRADE SURVELLIANCE_É uma ferramenta de monitoramento de operações de clientes e 
agentes autônomos da XP Investimentos, que auxilia na detecção de operações que possivelmente 
estariam em desacordo com a Instrução CVM nº 8/79, que se refere a criação de condições 
artificiais de demanda e oferta, manipulação de preços, operações fraudulentas e uso de práticas 
não equitativas. Dentre os diversos parâmetros utilizados pelo sistema, pode-se destacar a análise 
de operações com características de prática de churning por parte dos agentes autônomos, vez que 
o sistema pode indicar o Turnover Ratio, ou seja, o número de “giros” efetuados com a carteira do 
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cliente, comparando-se o patrimônio médio do cliente com o volume total de compras efetuado. 
O sistema é utilizado pelo departamento de risco e de compliance da XP Investimentos. 

INOA – BrokerTools_O BrokerTools foi desenvolvido com as diretrizes de ser modular, extensível e 
de utilizar semânticas, processos e protocolos padronizados para definir suas estruturas e fluxos 
internos. Dessa forma temos um sistema distribuído, composto de diversos módulos opcionais que 
se comunicam através de um barramento de mensagens baseado no sistema de filas. No sistema 
de controle do compliance o Brokertools observa todas as operações que foram especificadas na 
“conta erro” da Corretora e coloca um alerta na tela no operador, que, enquanto não justificar a 
especificação, não consegue prosseguir. 

MAPS S.A SOLUCOES E SERVICOS_A Plataforma para Tesourarias MAPS atende bancos e outras 
instituições financeiras no processamento, controle e gestão operacional, gerencial e regulatória 
de títulos, valores mobiliários, derivativos e emissões próprias de renda fixa. Todas as modalidades 
de operações com esses instrumentos financeiros (compras e vendas definitivas, compromissadas 
curtas e longas, operações à vista e a termo, aluguéis, dentre outras) são tratadas de forma 
totalmente automatizada e com monitoramento de estoques e de status de liquidações em tempo 
real, desde a negociação da contratação até a sua efetiva liquidação e registro. 

 

São Paulo, 26 de abril de 2019. 

 
 

TIAGO DE SOUZA BARSALOBRE JULIA AZEVEDO DUARTE 

ADVOGADO ADVOGADA 
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