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1. Introdução 

1.1. Objetivo 

Este documento ("Manual") tem como objetivo delimitar as regras, os procedimentos e os controles internos 

adotados pela UBS Brasil Administradora de Valores mobiliários Ltda. ("UBS Brasil") na condução das atividades 

de administração de carteiras de valores mobiliários, em atendimento ao que dispõe a Instrução CVM nº 558, de 

26 de março de 2015 (ICVM 558).  

 
1.2. Definição 

As regras, os procedimentos e os controles internos a que se refere este Manual abrangem todo o 

relacionamento de cada cliente com a UBS Brasil, desde a captação e/ou originação até a efetiva prestação dos 

serviços de administração de carteiras e consultoria de investimentos, e visam a garantir que a regulamentação 

aplicável seja cumprida durante todas as etapas do relacionamento com o cliente/ através da atribuição de 

responsabilidades específicas relativas à realização e à implementação dos controles internos a departamentos 

específicos da UBS Brasil. 

 
1.3. Processo 

O processo básico a ser seguido no âmbito deste Manual consiste na verificação permanente por parte das 

diversas áreas de riscos da UBS Administradora (originação, produtos de investimentos e Serviços e operações), 
bem como da área de C&ORC – Compliance & Operational Risk Control a respeito do cumprimento das regras, os 

procedimentos e os controles internos a que se refere este Manual. Além disso, uma vez identificadas falhas de 

execução nos processos, nos controles ou de qualquer outra forma, as áreas acima mencionadas serão 

responsáveis por elaborar, em conjunto com as demais áreas aplicáveis, os planos de ação necessários à 

remediação do ocorrido. 

 

 

2. Controles 

Esta seção compreende a descrição de cada controle a ser realizado, contendo, ainda, informações sobre a 

amostragem a ser analisada e os níveis de tolerância que darão origem a alertas e classificações de risco internas, 

bem como a área responsável pela implementação do respectivo controle mesmo, tendo sido sistematizada com 

base nas divisões internas do organograma da UBS Brasil. 

 

2.1. Originação do Cliente 

2.1.1. Perfil do cliente: Por ocasião da abertura do relacionamento, cada cliente deverá ter seu perfil de risco 

identificado pelo respectivo gerente de relacionamento (“CA”) por meio do preenchimento dos 

questionários de Perfil de Risco do Cliente (CRP) e de Perfil de Risco do Portfólio (PRP). Riscos Wealth 

Management analisará, mensalmente, se os novos relacionamentos possuem CRP e PRP cadastrados no 
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sistema CRM e batem com os resultados dos questionários de risco e da carta de identificação de perfil 

enviada ao cliente no momento da abertura do relacionamento. 

 

2.1.2. Perfil de risco do portfolio (PRP) versus o Perfil de risco do cliente (CRP): Deve haver compatibilidade 

entre o CRP e o PRP no momento da abertura do relacionamento e durante a renovação de suitability. 

Riscos Wealth Management analisa mensalmente se o CA registrou no CRM a solicitação do cliente em 

alterar o CRP e/ou PRP ou a justificativa da incompatibilidade entre os perfis de risco considerando: CRP baixo 

==> PRP Moderate, Growth, Aggressive, Equity /               CRP médio ==> PRP Agressive ou Equity / CRP alto 

==> PRP Capital Preservation e Conservative 

 

2.1.3. Termo de Investidor Qualificado (TIQ) e/ou Profissional (TIP): Na abertura do relacionamento, cada 

cliente pode preencher e assinar o Termo de Investidor Qualificado “TIQ” e/ou o Termo de Investidor 

Profissional "TIP, se aplicável". Mensalmente Riscos Wealth Management analisa se os critérios para se 

enquadrarem como investidores qualificados e/ou profissionais estão corretamente documentados. 

 
2.1.4. Perfil de risco do portfolio (PRP) versus a carteria de investimento do cliente: Diariamente, a Carteira de 

Investimentos do cliente é avaliada pelo sistema e em todos os casos de desenquadramento, o gerente 

de relacionamento é acionado para solucionar o caso. Riscos Wealth Managment analisa mensalmente 

os casos de desenquadramento não solucionados no prazo definido bem como se o procedimento foi 

cumprido. 

2.1.5. Perfil de risco do portfolio (PRP) versus o produto – Suitability do Produto: O UBS Brasil possui 

metodologia e controle interno para que não sejam realizadas ofertas de produto sem que seja 

verificada sua adequação do mesmo ao perfil de riscos do cliente(Procedimento de Suitability). Riscos 

Wealth Management analisa mensalmente todos os casos de desenquadramento, se houve contato 

prévio do CA/CAA e a declaração expressa do cliente de que está ciente da ausência, desatualização ou 

inadequação de perfil conforme previsto na regulamentação aplicável e nos procedimentos do UBS. 

2.1.6. Revisão de Suitability: O CA deve contatar o cliente a partir dos 60 dias de antecedência da data de 

aniversário até a referida data performar a revisão de Suitability. Riscos Wealth Management analisa 

mensalmente se o CA fez a revisão de suitability dentro do prazo e registrou o que foi discutido e o racional 

das decisões tomadas 

2.1.7. Validação de Ordens : Riscos Wealth Management analisa trimestralmente se as ordens dos clientes foram 

devidamente registradas no sistema e em conformidade aos procedimentos internos UBS e regulamentação 

aplicável. Este controle abrange produtos de renda fixa, renda variável e fundos. 

2.1.8. Controle de Bulk/Issuer: Riscos Wealth Management verificar se para as transações que resultaram em 

bulk position (concentração >10% do mesmo ativo) e/ou issuer concentration (concentração >20% do 

mesmo emissor) o CA entrou em contato com o cliente até 30 dias após recebimento da lista com as 

posições, para discutir com o cliente sobre os riscos envolvidos em manter posições não diversificadas.  
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2.2. Produtos de Investimentos e Serviços (IPS) 

2.2.1. Alterações de política de investimento em Templates, causas de rebalanceamento e documentação de 

racional de investimento: Riscos IPS verificar se a orientação do CIO ou qualquer outro fator que 

requeira rebalanceamento de portfolio está sendo acompanhado e documentado.  

2.2.2. Aderência à Política de Investimento: Riscos IPS deve verificar se em casos de ultrapassagem dos limites 

estabelecidos nas políticas de investimentos das carteiras foram apresentados planos de ação e 

justificativas para cada quebra de limite e se os planos de ação foram cumpridos 

2.2.3. Sugestões de Conselho Consultivo: Riscos IPS deve checar se minutas de Conselho Consultivo estão de 

acordo com os racionais armazenados pelo gestor de mandatos no sistema a fim de averiguar se cada 

sugestão tem um racional a ser implementado ou não bem como se há alinhamento entre os registros. 

2.2.4. Procedimentos Operacionais: Riscos IPS deve confirmar se os procedimentos operacionais descritos no 

manual operacional estão sendo seguidos garantindo os padrões de qualidade e reduzindo risco 

operacional. 

2.2.5. Melhor Execução (Best Execution) em Mercado Secundário de Renda Fixa: Riscos IPS deve extrair 

operações de renda fixa do mês anterior e filtrar operações de mercado secundário e obter 

confirmações de ordens correspondentes. Deve coletar túnel de preço da ANBIMA e informações de 

spread e confrontar preços das operações contra túnel de preços da ANBIMA da amostra  

2.2.6. Comunicação e Documentação de Execução: Riscos IPS deve verificar se a Comunicação das decisões de 

investimento e as informações relevantes relacionadas a ações para gerente de conta e gestores foi feita, 

documentada e reportada nas reuniões de investimentos. 

2.2.7. Emissão de Aprovações de Produtos, Emissores e Emissões: Riscos IPS confirmar que materiais apropriados 

são analisados e que o processo de avaliação foi executado em acordo com o manual de Produtos, emissores 

e emissões e que os critérios e manuais definidos foram seguidos. 

2.2.8. Requerimentos mínimos de Aprovação: Riscos IPS verificar se os itens abaixo foram verificados para considerar 

produtos, emissores e emissões aprovados: 

 - Limites de exposição 

 - Avaliação interna de crédito 

- Níveis de Liquidez 

2.2.9. Revisão de Produtos, Emissores e Emissões: Riscos IPS verificar se foram os produtos, emissores e emissões 

revisadas em acordo com os procedimentos definidos. 
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2.2.10. Comunicação: Riscos IPS deve verificar os resultados da reunião de crédito foram comunicados ao time de 

produtos para atualização da base de dados e se as alterações no bloco de ativos foram comunicadas aos 

gestores 

2.2.11. Proposta de Investimento: Riscos IPS deve verificar se o método de revisão feito, conferido foi aplicado em 

propostas de investimento. 

2.2.12. Revisão de Política de Investimento: Riscos IPS deve checar se gerentes estão periodicamente (mínimo a cada 

12 meses) revisitando a politica de investimento dos clientes e gerando novas propostas. 

2.2.13. Avaliação de produtos: Riscos IPS deve verificar se todos os fundos aprovados foram apresentados na reunião 

de gestão de conteúdo e se a minuta reflete isso e foi executada a tempo. 

2.2.14. Critério mínimo e definição do grupo de comparáveis de mercado: Riscos IPS deve verificar se todos os 

fundos foram aprovados de acordo com a definição de critério mínimo para seleção de fundos e processo 

para verificação de grupo de fundos comparáveis de mercados. 

2.2.15. Avaliação quantitativa: Riscos IPS deve verificar se durante a avaliação quantitativa, os fundos foram 

comparados aos seus comparáveis de mercado e verificar se fundos de cada grupo de comparáveis de fato 

pertence ao grupo de acordo com as definições feitas e que essas tem fundamento conciso. 

2.2.16. Revisão do processo de Diligência: Riscos IPS verificar se o processo de Diligência tem no mínimo de uma 

entrevista com o gestor do fundo anterior a sua aprovação e se a revisão foi feita com o processo de feito, 

conferido. 

2.2.17. Processo de rejeição e descontinuidade de fundos: Riscos IPS deve verificar se fundos rejeitados possuem 

documentação adequada e se não estão sendo submetidos novamente para aprovação. 

2.2.18. Monitoramento de Fundos: Riscos IPS deve verificar se a Revisão de cada fundo aprovado foi realizada ao 

menos anualmente para verificar se o mesmo ainda se mantém nos padrões UBS. 

2.2.19. Monitoramento de concentração: Riscos IPS deve verificar se a concentração em fundos então monitoradas e 

aprovados para se em caso de quebra de limite a justificativa, plano de ação e aprovação foram apresentadas 

e documentadas. 

 

2.3. Operações  

2.3.1. Controle de Verificação de Destinatários de extratos: Operações deve fazer Revisão periódica dos extratos 

enviados aos clientes visando garantir a acuracidade do envio eletrônico e/ou físico aos endereços 

apropriadamente armazenados 

2.3.2. Controle de correspondências devolvidas: Operações deve Verificar as correspondências de clientes 

devolvidas 

2.3.3. Reconciliação da base de envio de extratos a clientes: Operações deve fazer a Reconciliação mensal da base 

de clientes de forma a garantir que todos recebam seus respectivos extratos 
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2.3.4. Controle de operações de carteiras administradas e fundos de investimento: Operações deve fazer o 

controle amostral periódico sobre os processos de validação e conferência das operações de carteiras 

administradas e fundos geridos pela UBS Administradora de Valores Mobiliários 

2.3.5. Validação de eventos corporativos e vencimentos: Operações deve fazer a verificação periódica da 

reconciliação diária dos eventos corporativos e do controle sobre vencimentos das operações de carteira 

administrada. 

2.3.6. Controle diário de operações: Operações deve manter um controle amostral sobre o processo diário de 

validação dos eventos corporativos e comunicação aos responsáveis internos sobre esses resultados 

2.3.7. Validação das operações em carteiras administradas: Verificação periódica do processo diário do controle dos 

eventos corporativos e vencimentos e confirmação de todos os eventos nas respectivas carteiras 

administradas 

 

2.3.8. Controle de Reconciliação: Operações deve executar uma avaliação periódica de todos os processos de 

reconciliação de forma a garantir acuracidade das informações nos diversos processos e sistemas 

2.3.9. Controle de Acessos: Operações deve fazer uma avaliação periódica que permite a revisão dos acessos 

concedidos a todas as áreas restritas do escritório através do envio aos gestores das áreas de lista dos 

acessos concedidos. Os acessos são revistos e alterações são solicitadas 

 

2.4. Compliance 

2.4.1. Proxy Voting: Compliance deve performar a analise se o exercício de direito de voto em assembleias gerais está 

de acordo com as Instruções dos órgãos reguladores e de classe e com a política interna de Exercício de Direito 

de Voto em Assembleias Gerais. 

 
2.4.2. Monitoramento de certificações : Compliance deve verificar se o processo de certificação e controles de 

certificações dos funcionários estabelecidas pelo UBS Brasil está sendo aplicado de maneira adequada. 
 

2.4.3. Negociação de Investimentos Pessoais: Compliance deve fazer a verificação de contas investimentos de Pessoas 
do UBS, incluindo como procuradores para assegurar o cumprimento das regras de negociação de 
investimentos pessoais. 

 
2.4.4. Controles das áreas: Compliance deve verificar o último checklist das áreas relativos a:(i) Segregação Física; (ii) 

Acesso ao TI/guarda de informações; (iii) linhas de relatórios; (iv) compliance com a barreira de procedimentos 
local. 

 
2.4.5. Implementações do time de Investimento: Compliance deve avaliar a efetividade do processo de modelo de 

mudanças de mandatos discricionários, checar se as mudanças dos modelos são baseadas nas decisões do 
Time de Investimento, se estas reuniões são documentadas de forma adequada e checar se a implementação 
dos modelos de mudança estão em acordo com as políticas e manuais correspondentes. 

 
2.4.6. Suitability dos Investimentos – Compliance deve receber os Inputs das áreas de controle de maneira a estar 

apto a verificar se as áreas de controle conduziram as análises referentes ao Suitability dos investimentos, os 
resultados e planos de ação.   
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2.4.7. Suitability do Produto: Compliance deve verificar se os produtos/serviços oferecidos foram aprovados dentro 
dos processos do UBS e comunicados aos CA's e se a oferta do produto/serviço passou pela aprovação de 
Compliance nos processos do UBS global. 

 

3. Considerações  

Informações detalhadas sobre os controles, tamanhos de amostras e limites de riscos associados a cada um deles 

pode ser obtido junto à área de Riscos e Compliance no UBS Brasil.  
 

 

 


