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1. OBJETIVO 

 
1.1. O objetivo desta Política é estabelecer os procedimentos e controles internos necessários para a 

seleção, contratação e distrato de agentes autônomos de investimentos, bem como gerenciamento 
de suas atividades e riscos decorrentes de serviços prestados pelos mesmos à ÓRAMA DTVM S.A 
(“ÓRAMA”). 

  

2. ALCANCE 

 
2.1. Aplica-se a todas as áreas da ÓRAMA. 

 
 

3. REFERÊNCIA 

 
3.1. Instrução CVM nº 497, de 3 de junho de 2011. 

 
 

4. ÁREA GESTORA 

 
4.1. Diretoria Comercial. 

 

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 
5.1. Definições e Princípios gerais 

 
5.1.1. O agente autônomo de investimento (“AAI”) é a pessoa natural, registrada na forma da 

Instrução CVM nº 497/2011, para realizar, sob a responsabilidade e como preposto de 
instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, as atividades de: 

 
5.1.1.1. prospecção e captação de clientes; 

 
5.1.1.2. recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de 

negociação ou de registro cabíveis, na forma da regulamentação em vigor; e  
 

5.1.1.3. prestação de informações sobre os produtos oferecidos e sobre os serviços prestados 
pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários pela qual 
tenha sido contratado, incluindo as atividades de suporte e orientação inerentes à 
relação comercial com os clientes. 

 
5.2. Da Contratação e Distrato do AAI 

 
5.2.1. Da Seleção 

 
5.2.1.1. Os critérios para seleção dos AAI são: 

 
5.2.1.1.1. Perspectiva de captação; 
5.2.1.1.2. Sinergia com os produtos e serviços oferecidos pela ÓRAMA; 
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5.2.1.1.3. Registro e Credenciamento do AAI junto à ANCORD. 

 

5.2.1.2. A seleção dos AAI será realizada exclusivamente pela área Comercial da ÓRAMA, a 
qual verificará o atendimento aos critérios mínimos estabelecidos acima. 

 
5.2.1.3. A área Comercial disponibilizará ao AAI selecionado o “Formulário de Avaliação para 

Celebração de Vínculo com Agente Autônomo de Investimento”, que deverá ser 
devidamente preenchido pelo AAI selecionado. 
 

5.2.1.4. O “Formulário de Avaliação para Celebração de Vínculo com Agente Autônomo de 
Investimento” tem por objetivo a realização de diligência para a celebração de vínculo 
contratual entre o AAI pessoa jurídica e a ÓRAMA e deverá ser apresentado para 
avaliação da área de Compliance da ÓRAMA juntamente com os seguintes documentos 
obrigatórios: (i) fichas cadastrais do AAI pessoa jurídica e dos AAI pessoas físicas; (ii) 
questionário de diligência devidamente preenchido; (iii) documentação mínima como 
RG, CPF e comprovante de residência; (iv) Plano de Continuidade de Negócio do AAI; 
(v) Política de Educação Continuada do AAI; e (vi) Certidões de regularidades fiscais e 
tributárias.  

 
5.2.1.5. Assim que recebida a documentação completa exigida pelo “Formulário de Avaliação 

para Celebração de Vínculo com Agente Autônomo de Investimento”, a área Comercial 
da ÓRAMA deverá se certificar da capacidade de execução dos serviços requeridos pelo 
AAI pessoa jurídica e também encaminhar os referidos documentos à área de 
Compliance para avaliação.  

 

5.2.1.6. A área de Compliance realizará pesquisas relativas à cada um dos AAI pessoas 
físicas através do sistema denominado WorldCompliance e consultas na base de 
processos da BSM (Bolsa de Supervisão de Mercados) e da CVM (Comissão de Valores 
Mobiliários). A área Comercial e a área de Compliance emitirão parecer sobre a sua 
conclusão, para fins de aprovação ou não da celebração de vínculo contratual com o 
AAI. 
 

5.2.1.7. Caso a avaliação do “Formulário de Avaliação para Celebração de Vínculo com 
Agente Autônomo de Investimento” tenha parecer positivo conjunto da área Comercial e 
da área de Compliance da ÓRAMA o processo terá continuidade.  

 

5.2.1.8. Caso o AAI não seja formalmente aprovado pela área Comercial ou pela área de 
Compliance, a área Comercial deverá comunicar ao AAI a decisão de não celebração de 
vínculo contratual por parte da ÓRAMA e a documentação será arquivada pela área de 
Compliance. 

 
 

5.3. Da Contratação 
 

5.3.1. Após a aprovação formal do AAI pela área Comercial e pela área de Compliance da ÓRAMA, 
a área Comercial demandará a área Jurídica da instituição para a realização dos ajustes 
necessários na: (i) minuta do “Contrato de Prestação de Serviços de Distribuição de Cotas de 
Fundos de Investimento e Outras Avenças” ou no (ii) minuta de Contrato de Prestação de 
Serviços de Distribuição e Intermediação de Títulos e Valores Mobiliários. 

 
5.3.2. O Contrato com o AAI tem por objetivo estabelecer as cláusulas e condições que regem a 

prestação de serviços do AAI para a ÓRAMA, bem como a submissão do AAI às regras, 
políticas e procedimentos de controles internos da ÓRAMA. 

 
5.3.3. O AAI será submetido ao “Acordo de Uso da Plataforma Eletrônica de Parceria e Outras 

Avenças” (“Acordo de Uso da Plataforma”) que tem como objetivo estabelecer as condições 



    AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTOS 
 

                                        
 

 
Informação Pública   5 

 

para disponibilização ao AAI das funcionalidades da Plataforma de Parceria da Órama, 
através do compartilhamento, gerenciamento e fluxo de informações acerca dos clientes e dos 
produtos financeiros detidos por tais clientes junto à Órama. 

 
5.3.4. Após o cumprimento das formalidades de celebração do Contrato com o AAI e do Acordo de 

Uso da Plataforma pelo AAI e pela ÓRAMA, os mesmos deverão ser entregues devidamente 
assinados e com firmas reconhecidas, no caso do Contrato com o AAI, à área Comercial, que 
submeterá à área Jurídica da ÓRAMA. Ao receber os documentos a área jurídica deverá: 
 

5.3.4.1. Comunicar a contratação do AAI à Associação Nacional das Corretoras e 
Distribuidora (“ANCORD”) e no Gerenciador de Habilitação dos Profissionais (“GHP”), 
em até 5 (cinco) dias da celebração do Contrato; 
 

5.3.4.2. Realizar o cadastro das informações do AAI pessoa jurídica e dos AAI pessoas físicas 
no sistema interno denominado “Admin”; 

 
5.3.4.3. Informar à área Comercial a celebração do vínculo contratual com o AAI; 

 
5.3.4.4.  Encaminhar informações do AAI à área de TI para inclusão no site institucional da 

ÓRAMA em até 5 (cinco) dias do recebimento. 
 

5.3.5. A área Comercial, após a comunicação acima feita pela área Jurídica, deverá: 
 

5.3.5.1. Entrar em contato com o AAI para informar sobre a formalização para o início de suas 
atividades. 
 

5.3.5.2. Encaminhar, através de e-mail boas vindas: (i) o link parametrizado para realização 
do cadastro dos clientes provenientes do AAI; (ii) as informações necessárias para o 1º 
acesso à plataforma de operações da ÓRAMA; (iii) os horários limites para 
aplicação/resgate de fundos e de títulos de renda fixa; (iv) os horários limites para 
solicitação de retirada de recursos financeiros; e (v) informações sobre as contas 
bancárias da ÓRAMA para o depósito de recursos financeiros. 

 
5.3.5.3. Manter visitas periódicas ao AAI e/ou outra forma de contato de modo a se certificar 

de que o AAI permanece agindo com probidade, boa fé e ética profissional em relação 
aos clientes e à ÓRAMA. 

 
5.3.6. Os clientes que realizarem o seu cadastro junto à ÓRAMA através do link parametrizado do 

AAI deverão passar pelo mesmo processo de cadastro realizado pelos clientes da ÓRAMA, 
assim como, receberão comunicação automática sobre o regime e limitações de atuação do 
AAI. 
 

5.3.7. A ÓRAMA adota os mesmos procedimentos e controles internos para averiguar o processo de 
aceitação e cadastramento dos clientes que venham através do link do AAI, abrangendo todos 
os requisitos dispostos na Política de Cadastro da ÓRAMA. 
 

5.3.8. O AAI terá acesso às informações e documentos obrigatórios dos fundos de investimento e 
demais produtos e serviços oferecidos pela ÓRAMA através da plataforma de operações que 
lhe será disponibilizada. 

 
5.4. Do Distrato 

 
5.4.1. No Contrato com o AAI, celebrado entre o AAI e a ÓRAMA, estão previstas as hipóteses de 

rescisão motivada e imotivada do mesmo. 
 

5.4.2. Caso ocorra a rescisão do referido Contrato, independentemente se motivada ou imotivada, a 
área Jurídica da ÓRAMA deverá: 
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5.4.2.1. Encaminhar Termo de Rescisão para assinatura do AAI com posterior devolução à 

ÓRAMA ou notificação extrajudicial para rescisão, conforme o caso; 
 

5.4.2.2. Comunicar tal fato à ANCORD e GHP em até 5 (cinco) dias contados da data do 
evento formal de rescisão; 
 

5.4.2.3. Informar à área Comercial a rescisão do vínculo contratual com o AAI; 
 

5.4.2.4. Informar à área de TI para o cancelamento de acessos aos sistemas da ÓRAMA 
eventualmente utilizados pelo AAI e posterior retirada das suas informações do site 
institucional da ÓRAMA; 

 
5.4.2.5. Informar à área de Cadastro para que esta realize a transferência dos clientes 

atendidos pelo AAI para outra base comercial na ÓRAMA; 
 

5.4.2.6.   Solicitar que a área de Atendimento dispare e-mail aos clientes atendidos pelo AAI 
informando o descredenciamento do mesmo na ÓRAMA, bem como informando as 
novas opções de atendimento. 

 
5.4.3. Nota: Os clientes do AAI descredenciado também poderão optar por serem atendidos por 

outro AAI contratado pela ÓRAMA, mediante manifestação por e-mail encaminhado à área de 
Atendimento.   

 
 

5.5. Disseminação de Políticas  
 

5.5.1. A área de Compliance deverá disseminar aos prestadores de serviços de AAI, no mínimo, as 
seguintes políticas e normas internas da ÓRAMA: Política de Compliance e Controles 
Internos, Política de Investimentos Pessoais, Política Anticorrupção, Política de Suitability, 
Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo e Política de 
Segurança da Informação. 

 
 

5.6. Avaliação e Monitoramento 
 

5.6.1. A área de Compliance deverá exercer controles de continuidade operacional considerando os 
riscos operacionais relacionados ao prestador de serviços no que diz respeito à continuidade 
desses, formalizando Registros de Ocorrência quando for o caso. 
 

5.6.2.  A supervisão baseada em riscos dos AAI considerará prioritariamente os seguintes aspectos: 
 

5.6.2.1.  Apontamento identificado no processo de auditoria de ordens.  
 
5.6.2.2.  Apontamento relacionado à falha nos controles internos. 

 
5.6.2.3. Apontamento relacionado ao não cumprimento de disposições contratuais e/ou 

políticas internas da ÓRAMA. 
 

5.6.3. O AAI será advertido em caso de descumprimentos verificados pela ÓRAMA, bem como será 
multado em caso de reincidência. As penalidades em caso de descumprimento estão 
descritas no Contrato celebrado entre o AAI e a ÓRAMA. 
 

5.6.4. Além disso, serão realizadas consultas periódicas relativas ao AAI pessoa jurídica e AAI 
pessoa física nos sites de controle utilizados pela ÓRAMA, considerando o período máximo 
de 24 (vinte e quatro) meses. As consultas também incluem a revisão dos documentos e 
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formulários utilizados para celebração de vínculo do AAI com a ÓRAMA, que serão analisados 
pela área de Compliance, de acordo com o processo de contratação previsto nesta política. 
 

5.6.5. Nota: A ÓRAMA disponibilizará acesso à plataforma de operações ao AAI, sendo que cada 
AAI pessoa física ligada a AAI pessoa jurídica deverá ter login e senha individual. 

 
 

5.7. Classificação e pontuação de risco das não conformidades identificadas no processo de 
supervisão 

 
5.7.1. Não conformidade de gravidade baixa: nenhum impacto regulatório e reputacional - 0 pontos 

de risco. 
 

5.7.2. Não conformidade de gravidade moderada: em função da reincidência do apontamento de 
gravidade baixa - 1 a 4 pontos de risco. 
 

5.7.3. Não conformidade de gravidade alta: possível impacto regulatório e risco de impacto na 
imagem da ÓRAMA -  12 pontos de risco. 

 

5.7.4. Observação: A atribuição da pontuação de risco é feita de maneira mensal e leva em 
consideração o conjunto dos aspectos estabelecidos no item 5.6.2 acima. 

 
5.8. Violação das Normas 

 
5.8.1. O AAI que violar as políticas e controles internos da ÓRAMA estará sujeito às sanções 

estabelecidas no Contrato e demais medidas, judiciais ou não, que se façam necessárias, 
inclusive a possibilidade de reavaliação tempestiva da relação contratual. 

 
 

5.9. Papéis e Responsabilidades 
 

5.9.1. É de responsabilidade do AAI, quanto do responsável pela contratação dos serviços (Área 
Comercial), a gestão dos riscos inerentes à atividade, informando e comunicando à área de 
Compliance eventuais perdas operacionais, ocorrências e/ou não conformidades na execução 
dos processos de negócios e atividades relacionadas à execução dos serviços. 

 
 

6. METODOLOGIA PARA SUPERVISÃO BASEADA EM RISCOS 

 
6.1. Classificação dos AAI por grau de risco  
 

6.1.1. Todos os AAI iniciam o relacionamento com a ÓRAMA com classificação de risco baixo. De 
acordo com a pontuação obtida no processo de monitoramento, o AAI será classificado da 
seguinte maneira: 

 

6.1.1.1.1. Risco Baixo: até 3 pontos de risco nos últimos 12 meses de monitoramento. 
 

6.1.1.1.2. Risco Médio: de 4 a 11 pontos de risco nos últimos 12 meses de 
monitoramento. 

 

6.1.1.1.3. Risco Alto: 12 ou mais pontos de risco nos últimos 12 meses de 
monitoramento. 
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6.2. Descrição das supervisões para cada segmento de baixo, médio e alto risco: 
 

6.2.1.  AAI classificados como risco baixo: realização de auditoria de 10% das ordens. 
 
6.2.2.  AAI classificados como risco médio: realização de auditoria de 20% das ordens. 

 
6.2.3.  AAI classificados como risco alto: realização de auditoria de 40% das ordens, realização de 

diligência e comunicação para diretoria da ÓRAMA. 
 

 

7. VALIDADE 

7.1. A presente política passa a vigorar a partir de sua emissão. 

 

8. DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. A presente política deverá ser revisada em período anual ou sempre que necessário em virtude de 
alteração de critérios e/ou alteração de legislação.  

 

9. CONTROLE DE VERSÃO 

 

Versão Data 

1.0 11/03/2013 

1.1 12/01/2016 

1.2 20/04/2016 

1.3 10/02/2107 

1.4 07/03/2017 

1.5 01/10/2019 

1.6 20/12/2019 

1.7 27/01/2021 

 


