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1 INTRODUÇÃO 

Em atendimento à Instrução CVM nº 497/2011, a presente política dispõe sobre os 

procedimentos e regras a serem observados pelos Agentes Autônomos de Investimentos 

(“AAI”), vinculados ao Grupo Modal, na prestação dos serviços de mediação e distribuição de 

títulos e valores mobiliários, bem como fundos de investimentos. As exigibilidades serão 

aplicáveis respeitando sempre o vínculo formalizado com o AAI e o(s) respectivo(s) produto(s) 

objeto(s) da relação contratual pactuada. 

A presente regra tem a finalidade de regular as atividades entre os AAIs e o Grupo Modal, de 

acordo com as suas normas internas, a regulamentação e as legislações vigentes tendo como 

objetivo, dirimir conflitos de interesses, garantir a confidencialidade de informações, promover 

práticas de prevenção e combate a atividades ilícitas, assim como estender a aplicação das 

regras, procedimentos e controles internos adotados pelo Grupo Modal. 

A adesão a esta política é feita de maneira formal, como anexo, sendo parte integrante e 

inseparável, do “Contrato de Prestação de Serviço de Distribuição e Mediação de Títulos e 

Valores Mobiliários” ou do “Contrato de Prestação de Serviços de Distribuição e Mediação de 

Fundos de Investimento ou Ativos  Mobiliários”, que tenha sido celebrado entre o Grupo Modal 

e, conforme aplicável, o AAI pessoa física individual ou sociedade de AAI constituída 

exclusivamente para a atividade de agente autônomo. 

 

2 AGENTE AUTÔNOMO DE INVESTIMENTO (AAI) 
O AAI é a pessoa natural, registrada na forma da ICVM 497/2011 para realizar, sob a 

responsabilidade e como preposto do Grupo Modal, as atividades: 

 Prospecção e captação de clientes; 

 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 

 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. 

2.1 PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO DO AAI 

O processo de seleção e credenciamento de AAI adotado pelo Grupo Modal, visa avaliar a 

capacidade do profissional na prestação dos serviços, no cumprimento das normas legais e da 

regulamentação e melhores práticas.  

Para garantir o cumprimento das rígidas práticas de administração de risco, desde o início do 

relacionamento, os AAI-s passam pela análise do Compliance para verificar as informações 

prestadas e obter dados adicionais. O objetivo desse procedimento é identificar eventuais 

condutas ilícitas, irregulares ou antiéticas, indícios e/ou envolvimento em práticas de lavagem 

de dinheiro, financiamento ao terrorismo e corrupção por parte dos AAI-s. 
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Conforme políticas e procedimentos internos, o AAI e seus sócios, antes da efetivação da 

contratação, passarão pelo processo de Due Diligence, na avaliação de informações relevantes 

e públicas para quantificação de riscos atrelados ao AAI.  

A verificação das informações será a mais ampla possível, abrangendo, entre outros:  

 Pesquisa no site da ANCORD e CVM, afim de verificar se o AAI é autorizado e se encontra 

vinculado a outras instituições; 

 Pesquisa nos sites da BSM, CVM e Bacen, para averiguar se o AAI está envolvido em algum 

tipo de processo administrativo; 

 Verificação da habilitação e validade da certificação do PQO dos profissionais junto a B3, 

quando aplicável; 

 Análise da existência e validade da carta de referência disponibilizada pelo Participante a 

qual o AAI estava vinculado anteriormente, se aplicável; 

 Consulta sobre a existência de processos judiciais e administrativos em que o AAI seja ou 

tenha sido parte, sua natureza e resultado, bem como a relevância de tais informações 

para o relacionamento com o Grupo Modal e para as boas práticas do mercado; 

 Adicionalmente, realiza-se a pesquisa de apontamentos negativos na mídia e listas 

restritivas disponíveis de maneira a determinar se o relacionamento com o AAI pode 

ensejar eventuais riscos de imagem para o Grupo Modal, além de identificar a existência 

de envolvimento do AAI em casos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo 

ou corrupção. Esse processo é iniciado após todas as informações relativas ao AAI serem 

encaminhadas à equipe de Compliance, que terá até 5 (cinco) dias úteis para a emissão 

de parecer; e 

 Entrega dos questionários solicitados pelo Grupo Modal abrangendo os aspectos de 

Compliance, Governança e Segurança da Informação. 

2.2 CLASSIFICAÇÃO POR GRAU DE RISCO E APROVAÇÃO.  

O resultado dessa avaliação, realizado no momento do onboarding, ensejará maior ou menor 

grau de diligências complementares, cabendo mencionar a possibilidade de exigência de visitas 

ao ambiente do AAI, solicitação de informações adicionais sobre eventuais apontamentos 

identificados, dentre outras medidas. 

As revisões das análises deverão ocorrer em conformidade com nível de risco observado no 

processo de onboarding, em função de operações ou em quaisquer situações que demonstrem 

alteração do nível de risco apresentado pelo AAI. 

Por meio de sistema de acompanhamento e monitoramento contratado de PLD/CFT realizamos 

de forma automática identificação de AAI que passem a figurar em listas restritivas ao longo do 

relacionamento com o Grupo Modal dessa forma, garantimos checagem periódica dos AAI da 

base.  

Destacamos que nomes identificados na lista OFAC (Office of Foreign Assets Control) serão 

impedidos de iniciar e /ou manter relacionamento com o Grupo Modal, bem como com as 

empresas do grupo. 
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Sendo aprovado na avaliação realizada pelo Compliance, inicia-se o fluxo de assinatura 

contratual, com a participação do Jurídico. 

Esta Política estabelece, dentre outras, as seguintes responsabilidades: 

 Veicular, durante o exercício de sua função junto ao Grupo Modal, apenas materiais 

diretamente relacionados a relação existente entre o Grupo Modal e o AAI, previamente 

autorizados pelo Grupo Modal e especificando sempre sua condição de AAI; 

 Declarar que está regularmente autorizado e registrado como AAI perante a CVM e 

devidamente certificado pela B3 para atuar nos mercados por ela administrados, quando 

aplicável, de acordo com as normas vigentes, mantendo suas certificações e cadastros 

devidamente atualizados; 

 Prestar os serviços de distribuição e mediação de títulos e valores mobiliários ou Fundos 

de Investimentos e/ou ativos não mobiliários junto ao Grupo Modal, desde que 

respeitado o objeto da contratação, zelando sempre pela confiabilidade das informações 

a que tenha acesso e agindo de boa-fé; 

 Distribuir produtos adequados ao perfil de investimentos dos seus clientes; 

 Não exercer atividades proibidas aos AAI, expressamente determinadas pela CVM e 

demais órgãos reguladores e se comprometendo sempre a agir de acordo com as regras, 

políticas e procedimentos aplicáveis a sua função, em especial as regras da ANCORD e do 

Grupo Modal;  

 Cumprir todas as diretrizes, procedimentos e regras internas determinadas pelo Grupo 

Modal. 

3 REGRAS E CONDUTAS DE ATUAÇÃO 

O código de  Ética disponibilizado através do site do Grupo Modal é a base do compromisso com 

a ética que deve ser observado por todo AAI vinculado ao Grupo Modal. O AAI deve agir com 

probidade, boa fé e ética profissional, empregando na atividade todo cuidado e diligência 

esperados de um profissional na sua posição, em relação aos clientes do Grupo Modal.  

O AAI deverá observar a todo tempo as normas de conduta, as vedações e as 

responsabilidades previstas nesta política, na regulamentação e na legislação em vigor para 

a atividade, aderindo (inclusive por meio deste) a todas as regras, manuais e controles 

internos praticados pelo Grupo Modal. 

3.1 DEVERES 
O AAI deve observar no exercício de suas atividades as exigências advindas dos órgãos 

reguladores e autorreguladores do sistema financeiro e do mercado de capitais, bem como os 

deveres estabelecidos pelo Grupo Modal para sua atuação, que são: 

 Ter conhecimento e aderir ao código de conduta da Ancord, observar integralmente o 

disposto na instrução CVM 497/11, ter conhecimento e se comprometer em cumprir 

fielmente as regras e preceitos contidos no código de ética da B3 e demais entidades 

reguladoras e autorreguladoras; 
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 Conhecer e cumprir as Regras e Parâmetros de Atuação e as Políticas Internas do Modal, 

observando os preceitos estabelecidos, incluindo, mas não se limitando, Política de Conduta 

Ética, Política de Investimentos Pessoais, Política de Suitability, Política Anticorrupção, 

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, 

atuando em conformidade com os interesses, valores e princípios; 

 Encaminhar ao Grupo Modal os questionários e documentos solicitados para composição e 

arquivamento do dossiê do AAI; 

 Manter a capacitação para exercício de suas atividades e estar devidamente certificado por 

entidade certificadora autorizada pela CVM e manter atualizado seu registro na Ancord; 

 Zelar pela confidencialidade das informações a que tenha acesso no exercício de sua 

atividade de AAI, sob pena de responsabilidade; 

 Participar dos treinamentos periódicos disponibilizados pelo Grupo Modal; 

 Quando houver exclusividade na prestação dos serviços, o AAI somente poderá negociar 

valores mobiliários por conta própria, direta ou indiretamente, somente por intermédio do 

Grupo Modal; 

 Comunicar imediatamente ao Grupo Modal o cancelamento ou suspensão, por parte da CVM 

da autorização para o exercício da atividade de agente autônomo de investimento; 

 Abster-se da prática de atos que possam ferir a relação fiduciária entre investidores e o Grupo 

Modal e recusar ordens que representem riscos de inadimplência para o mesmo; 

 Prestar informações adequadas aos clientes sobre os produtos e serviços oferecidos pelo 

Grupo Modal e garantir adequado e pronto atendimento do cliente no horário regular do 

pregão; 

 Registrar devidamente a ordem do cliente para aplicação ou resgate na Plataforma Digital do 

Grupo sempre realizados de acordo com as evidencias que comprovem a referida ordem do 

cliente, atentando para os requisitos mínimos e obrigatórios da ordem; 

 Apenas utilizar meios de comunicação permitidos e acordados com o Grupo Modal, no 

tocante a comunicação com seus clientes e para o recebimento de ordens de aplicação ou 

resgate, a fim de viabilizar a devida gravação do registro; 

 As mensagens trocadas entre os clientes e o AAI, incluindo ligações telefônicas, devem ser 

arquivadas em sistemas próprios e poderão ser acessadas pela Modal DTVM ou órgãos 

reguladores e autorreguladores, a saber BSM, Ancord ou CVM, à título de auditoria, 

garantindo o cumprimento dos requisitos regulatórios aplicáveis à Modal DTVM e ao AAI. 

 Antes da realização das operações, assegurar que os clientes estão devidamente cadastrados 

e atualizados, e detenham recursos suficientes para a realização de negociações por 

intermédio do Grupo Modal; 

 Advertir e informar os clientes sobre operações de maior risco, se o produto, serviço ou 

operação é adequado ao seu perfil ou objetivo de investimento e que o cliente deve possuir 

o conhecimento necessário para compreender os riscos envolvidos nas operações; 
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 Se o AAI exercer suas atividades por meio de uma pessoa jurídica, deverá ter como sócios 

somente pessoas naturais que sejam agentes autônomos de investimento e não compor 

outra sociedade de AAI; e 

 Utilizar adequadamente e manter em sigilo a senha de acesso ao sistema de negociação ou 

demais plataformas. 

3.2 VEDAÇÕES  

O AAI é responsável no âmbito civil, administrativo e criminal, por todo e qualquer ato que, 

praticado em inobservância às normas ou procedimentos estabelecidos pelo Grupo Modal, pela 

CVM ou de órgãos reguladores ou autorreguladores do sistema financeiro e do mercado de 

capitais ou ainda, com dolo, negligência ou imprudência, caso cause danos a outrem, obrigando-

se a reparar o dano e a manter o Grupo Modal indene. Além disso deve observar as vedações 

estabelecidos pelo Grupo Modal para sua atuação, que são:  

 Receber ou entregar a clientes ou em nome de clientes, por qualquer razão, inclusive a 

título de remuneração pela prestação de quaisquer serviços, numerário, títulos, valores 

mobiliários ou qualquer outro ativo; 

 Desenvolver qualquer atividade em desacordo com as políticas comerciais, operacionais 

e de negócios estabelecidas pelo Grupo Modal e agir em desconformidade com o 

estabelecido pelos manuais de controles internos; 

 Ser procurador ou representante, a qualquer título, dos clientes para quaisquer fins, 

inclusive para emissão de ordem em nome de qualquer cliente, exceto nos casos de 

assistência ou representação no exercício do pátrio poder; 

 Atuar como contraparte, direta ou indiretamente, em operações e negócios dos quais 

participem clientes Grupo Modal ou qualquer outro tipo de atuação que possa implicar 

em conflito de interesses; 

 Delegar a terceiros, total ou parcialmente, a execução dos serviços de distribuição e 

mediação de títulos e valores mobiliários contratados com o Grupo Modal; 

 Prestar, ainda que de forma gratuita, serviços de administração de carteira, consultoria 

de investimento ou análise de valores mobiliários, tendo em vista que a celebração do 

contrato de prestação de serviço de distribuição e mediação de títulos e valores 

mobiliários torna o AAI impedido de realizar tal atividade; 

 Utilizar senhas ou assinaturas eletrônicas de uso exclusivo do cliente para transmissão de 

ordens por meio de sistema eletrônico de negociação; 

 Confeccionar e enviar a clientes extratos contendo informações sobre as operações 

realizadas ou posições em aberto, uma vez que os documentos autorizados a serem 

enviados aos clientes são os documentos feitos ou contratados pelo Grupo Modal; 

 Prometer  ou garantir rentabilidade; 

 Utilizar formatos, tecnologias ou meios para recebimento de ordens não autorizados pelo 

Grupo Modal (ex. celular); 
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 Todo o material usado pelo AAI deverá estar sempre em total consonância com as normas 

legais brasileiras, em especial, mas não limitado, aquelas provenientes da CVM, devendo 

constar, sempre, a sua condição de AAI vinculado ao Grupo Modal (inclusive na utilização 

de logotipos ou sinais distintivos do próprio AAI); ser previamente aprovados pelo 

Compliance Institucional do Grupo Modal; no caso dos AAI pessoa jurídica com a 

identificação dos agentes autônomos dela integrantes e com a apresentação dos dados 

da ouvidoria do Grupo Modal; 

 Quando o AAI tiver celebrado o “Contrato de Prestação de Serviço de Distribuição e 

Mediação de Títulos e Valores Mobiliários”, o AAI somente poderá negociar valores 

mobiliários por conta própria ou para os clientes atendidos pelo AAI, direta ou 

indiretamente, por intermédio do Grupo Modal; e 

 É vedada a prática de “Day Trade” de qualquer ativo, adicionalmente, para fins de 

cumprimento da presente política, as operações com valores mobiliários devem ser 

realizadas exclusivamente através das instituições que compõem o Grupo Modal. 

3.3 TREINAMENTOS 
Todo AAI e sócios do AAI vinculados ao Grupo Modal devem realizar os treinamentos 

obrigatórios indicados e suas reciclagens, sempre em prazo razoável e acordado entre as partes. 

O Grupo Modal busca manter atualizados seus AAIs através de treinamentos relacionados às 

suas regras internas, boas práticas contratuais, conceitos e atividades associadas a suitability, 

prevenção e combate à lavagem de dinheiro e terrorismo, anticorrupção entre outros. 

3.4 INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS 

Informação privilegiada inclui toda informação não disponível ao público de caráter político-

administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios 

de companhias que possa influir de modo ponderável:  

(i) na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles 

referenciados;  

(ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; e 

(iii) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de 

valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados. 

O AAI reconhece que terá acesso a informações e documentos relativos ao Grupo Modal ou 

conhecimento sobre os negócios do Grupo Modal ou ainda deter informação de ato ou fato 

relevante (“Informação Privilegiada”) sobre os negócios de clientes estabelecidos, prospectivos 

ou ainda ex-clientes, fornecedores e funcionários relacionados às companhias emissoras de 

títulos e valores mobiliários. O AAI deve presumir que toda informação deste tipo é confidencial 

e privilegiada e deve detê-la no mais estrito sigilo. 

Não é permitido o uso de tais informações para ganho pessoal ou sua transmissão a qualquer 

pessoa que não esteja explicitamente autorizada para recebê-las. Se o AAI estiver de posse de 

informação de ato ou fato relevante sobre qualquer companhia, ele não poderá negociar títulos 

de tal companhia para si próprio, nem para outros. 
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Além disso o AAI deve presumir que todas as informações relacionadas as transações de clientes, 

posições de carteira / portfólios não públicos e relatórios de pesquisa são Informações 

Privilegiadas, por isso devem ser utilizadas apenas para desempenhar as atribuições no Grupo 

Modal, e sempre em benefício dos interesses de seus clientes, obrigando-se a não divulgar, 

comunicar ou fazer uso de quaisquer dessas informações, dados, materiais e documentos, para 

finalidade diversa da prevista no contrato celebrado com o Grupo Modal, sob pena de responder 

perante ao Grupo Modal ou a terceiros pela integralidade dos danos causados por quaisquer 

descumprimentos acerca da confidencialidade das informações. 

3.5  PENALIDADES 

A identificação de quaisquer descumprimentos às normas e políticas internas do Grupo Modal, 

bem como da regulamentação e autorregulação em vigor sujeita o AAI às seguintes penalidades 

previstas na Política de Conduta Ética e na legislação aplicável. 

Adicionalmente, caso o AAI deixe de apresentar qualquer evidência das respectivas ordens de 

compra e venda do cliente, ao Grupo Modal, poderá cancelar o acesso do AAI aos sistemas 

eletrônicos, solicitar a execução das ordens dos Clientes diretamente pela mesa de operações 

ao Grupo Modal e, ainda, efetuar a imediata rescisão do Contrato. 

As penalidades acima previstas poderão ser aplicadas a qualquer tempo dependendo da 

gravidade dos atos praticados pelo AAI, desde que observados os princípios éticos e legais. As 

penalidades aqui descritas independem daquelas que por ventura possam ser aplicadas pelos 

órgãos reguladores e autorreguladores. As justificativas apresentadas pelo AAI sempre serão 

analisadas pelo Grupo Modal para ponderar sobre aplicação ou não de penalidade. 

O AAI declara-se ciente de que o Grupo Modal, no cumprimento de suas obrigações como 

instituição integrante do Sistema de Distribuição de Títulos e Valores Mobiliários, tem o dever 

de comunicar aos órgãos reguladores e autorreguladores eventuais condutas que possam 

configurar indício de infração às normas advindas dos referidos órgãos, sem que isso configure 

violação às obrigações de sigilo pactuada entre as partes no contrato celebrado com o Grupo 

Modal. 

 Todas as ocorrências deverão ser comprovadas e registradas. O dossiê com os 

documentos e análises serão mantidos pelo Compliance. 

 A reincidência das infrações implica o aumento gradual do nível de sanções. 

 As situações previstas abaixo são exemplificativas, sendo passíveis de penalidades 

quaisquer situações que gerem riscos de qualquer natureza ao Modal ainda que não 

listada abaixo: 

4 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DO GRUPO MODAL 
 Compete à área de Compliance Institucional: 

 Solicitar avaliação dos requisitos de segurança e tecnologia as áreas respectivas; 

 Gerenciar os testes realizados pelas áreas de Segurança e Tecnologia; e 

 Na eventualidade de identificação de riscos e descumprimento de regras e políticas 

do Grupo Modal, a área de Compliance deverá comunicar ao Comitê de Compliance 
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para avaliar as ações de remediação possíveis, eventuais penalidades ou com o 

objetivo de deliberar sobre a aprovação do AAI nas condições vigentes. 

 Compete à área de Segurança da Informação: 

 Avaliar os processos de Segurança da Informação implementados no AAI, quando 

solicitado pela área de Compliance do Grupo Modal; 

 Sugerir melhorias para processos existente e novos; e 

 Testar a eficácia dos controles utilizados e informar área de Compliance do Grupo 

Modal. 

 Compete ao AAI: 

 Cumprir os requisitos mínimos necessários de segurança da informação e tecnologia; 

 Cumprir as regras estabelecidas nesta política, normas e procedimentos de 

segurança da informação, bem como as demais leis, regulamentos e normas 

aplicáveis pelos órgãos reguladores; 

 Proteger as informações contra acessos indevidos, divulgação não autorizadas e 

descarte de forma segura; 

 Comunicar a área de Compliance do Grupo Modal quaisquer riscos de segurança da 

informação existentes na área de atuação; e 

 Nenhuma atividade ilícita de tecnologia deverá ser executada com recursos aos 

disponibilizados. 

5 REQUISITOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Cabe a Tecnologia da Informação: 

 Garantir estabilidade e desemprenho ao ambiente lógico e físico em caso de 

indisponibilidade; 

 Garantir softwares lícitos e previamente homologados no ambiente tecnológico; 

 Monitorar a segurança da rede, de arquivos, base de dados, sistema e trafego de 

informações para garantir sigilo e integridade das informações de clientes; 

 Proteger as informações de clientes sob sua guarda no caso de evento de Segurança 

Cibernética; 

 Controlar acesso aos sistemas internos e disponibilizado a clientes; 

 Assegurar manutenção técnicas e atualizações de segurança no ambiente tecnológico; 

 Assegurar que as senhas internas e de clientes sejam criptografadas e cumpram os 

requisitos mínimos de complexidade de senha dos órgãos reguladores; 

 Assegurar que os registros de informações sensíveis de clientes sejam guardados de forma 

segura e por no mínimo 5 anos; 

 Assegurar que os eventos de ofertas de clientes sejam registrados e guardados de forma 

segura, contendo no mínimo: 

o Identificação do usuário; 

o Data e hora; 
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o Papel; 

o Sessão; 

o Identificação do cliente; 

o Origem da oferta (IP, por exemplo); 

o Retenção de trilha de auditoria, mínimo de 5 anos. 

 Garantir a trilha de auditoria das plataformas de negociação e sistemas de cadastro e 

custódia, contendo identificação do usuário, evento anterior, alteração, data e horário; 

 Possuir ferramentas adequadas e eficazes de segurança de redes instaladas e 

monitoradas para detectar e impedir acessos indevidos aos computadores e aos recursos 

de sua rede interna; 

 Garantir segregação física entre os ambientes, incluindo o data center com acesso restrito 

e controlado; 

 Zelar pelo mecanismo de comunicação com clientes, incluindo a rede de internet e 

telefonia ao ambiente principal e contingencia; 

 Garantir a disponibilidade da cópia de segurança de dados e voz necessários para 

continuar o negócio que permitam ser recuperados em caso de indisponibilidade das 

informações; 

 Garantir que as copias de segurança e gravações de ordens de cliente sejam realizadas e 

enviadas diariamente para armazenagem em local externo às instalações principais, com 

acesso controlado a combate a incêndio; 

 Zelar pelas manutenções e atualizações técnicas e de segurança periódicas, de forma a 

manter em plenas condições de funcionamento seus sistemas e equipamentos 

tecnológicos e de telecomunicações, e a atender às necessidades de seu negócio; 

 Garantir que os ambientes de infraestrutura tecnológica sejam segregados de modo que 

os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção sejam apartados e 

controlados; e 

 Assegurar que o software de antivírus esteja instalado e atualizado, ou procedimentos 

aplicados de segurança equivalente, em todos os servidores e estações de trabalho.  

6 REGRAS DE USO DA MARCA PELO AGENTE AUTÔNOMO 

Os Agentes Autônomos de Investimentos (“AAI”) devem respeitar as instruções contidas neste 

documento e/ou no contrato de distribuição celebrando com o Grupo Modal,  no que se refere 

ao uso da marca/logomarca Modal.  

Não será permitido que o AAI utilize de forma isolada a denominação social e as 

marcas/logomarcas do Modal, bem como sua própria identificação visual.   

O AAI deverá sempre utilizar sua denominação social e marcas/logomarcas em conjunto com a 

identificação visual do Modal, no mínimo, em igual destaque, não podendo sobrepor a 

marca/logomarca do Modal.  

 Destacamos ainda as seguintes restrições:  
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o Não é permitida a criação de domínios de e-mails com referência, direta ou indireta ao 

Modal;  

o Não é permitido fazer referência ou alusão ao nome/marca do Modal no contrato social 

ou no nome fantasia da empresa constituída pelo AAI;  

o O AAI não pode, sob hipótese alguma falar ou contratar em nome do Modal, sendo 

permitida apenas e tão somente a citação da sua relação contratual com o Modal;  

o É expressamente proibida a elaboração de informativos, relatórios, pareceres, estudos, 

extratos, notas, recomendações de compra e/ou venda de ativos, para clientes, com a 

marca Modal. 

6.1  MATERIAIS PUBLICITÁRIOS  

Considera-se material publicitário todo e qualquer instrumento ou veículo utilizado pelo AAI 

para divulgação da sua marca.   

Qualquer material publicitário ou simplesmente informativo que o AAI pretenda divulgar, 

depende da previa aprovação por escrito do Compliance do Grupo Modal. A necessidade de 

aprovação do uso da marca/logomarca do Modal se estende aos cartões de visita, site, letreiros, 

banners, folhetos promocionais, além da eventual assinatura dos e-mails dos seus agentes 

autônomos sócios ou colaboradores. O material deverá prever informações exclusivas para o 

desenvolvimento das atividades relacionadas ao objeto do contrato entre o Grupo Modal e o 

AAI, devendo sempre ser utilizados em benefício do Grupo Modal e de seus clientes. 

É vedada a utilização da marca, logotipo e/ou sinais distintivos do próprio AAI ou da pessoa 

jurídica de que ele seja sócio, desacompanhados da identificação do Grupo Modal com no 

mínimo igual destaque. É vedada ainda a referência à relação com o Grupo Modal por meio de 

expressões que dificultem a compreensão da natureza do vínculo existente entre o AAI e a 

Modal DTVM, tais como “parceria”, “associada” ou “afiliada”. 

Todo material a ser submetido à aprovação do Modal deve ser enviado através do e-mail 

compliance@modal.com.br.  Logo, cumpre ressaltar que o Modal não autoriza a utilização do 

seu logotipo, ou qualquer outra imagem de sua propriedade, assim como o nome da modalmais, 

em materiais que não sejam submetidos à sua consulta prévia. 

 APLICAÇÕES GERAIS: Para aplicações da marca do AAI em conjunto com a marca do 

Modal deve sempre ser adotado o seguinte padrão:   

 

 

 E-mail: Na elaboração da assinatura do e-mail, o AAI deverá obrigatoriamente utilizar sua 

marca respeitando o padrão geral mencionado anteriormente, e ainda:  

(i) Indicar seu nome completo, o nome do escritório que pertence (se aplicável), 

telefone de contato e endereço;  
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(ii) Inserir o disclaimer a seguir: 

O [Nome do AAI] faz parte do sistema de distribuição de produtos de investimento, na categoria 

Agente Autônomo de Investimento (AAI) devidamente registrada na Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM), na forma da Instrução CVM nº 497/11 e pela Associação Nacional das 

Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord).  

O [Nome do AAI] atua no mercado financeiro através da Modal Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários Ltda [Modal DTVM], o que pode ser verificado por meio de acesso ao site da CVM, 

pelo link <http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/agentes_autonomos/sobre.html>, por 

meio do site do modalmais ou pelo link <www.modalmais.com.br> . 

Na forma da legislação em vigor, o agente autônomo de investimento não pode administrar ou 

gerir o patrimônio de investidores. O [Nome do AAI] é intermediário e depende da autorização 

prévia do cliente para realizar operações no mercado financeiro. 

Os produtos financeiros aqui relacionados não são geridos ou administrados pelo [Nome do 

AAI]. A empresa atua como prestadora de informações e como receptora/ transmissora das 

ordens de negociação para o sistema de distribuição de valores mobiliários, em conformidade 

com a Instrução CVM 497/11. 

As mensagens trocadas entre os clientes e o [Nome do AAI], incluindo ligações telefônicas, são 

arquivadas em sistemas próprios e poderão ser acessadas pelo Grupo Modal ou órgãos 

reguladores e autorreguladores, incluindo, mas não limitado à BSM, Ancord ou CVM, à título de 

auditoria, garantindo o cumprimento dos requisitos regulatórios aplicáveis ao Grupo Modal e 

ao [Nome do AAI]. 

Os investimentos no mercado financeiro, em especial em ações, apresentam riscos, para os 

quais o histórico de rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. 

Na realização de operações com derivativos existe a possibilidade de perdas superiores aos 

valores originalmente investidos, podendo resultar em significativas perdas patrimoniais. 

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da 

carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. A 

rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. 

O conteúdo apresentado neste site não se trata de recomendação, indicação e/ou 

aconselhamento de investimento, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a 

tomada de decisão.  

Para informações e dúvidas sobre os produtos financeiros, contate o atendimento do [Nome do 

AAI e dados para contato].  

 SITE: O agente autônomo não pode se basear ou copiar, ainda que parcialmente, o site 

do Grupo Modal. Não pode haver qualquer semelhança com o site do Grupo Modal que 

promova ou induza o investidor a acreditar que se encontra em ambiente do Grupo 

Modal.  

Na utilização do conteúdo do site do Grupo Modal, seja área externa, seja a área logada, o AAI 

deverá informar que se trata de material do Modal. A redação da ressalva deverá ser a seguinte: 

“Este material foi produzido pelo Grupo Modal, com o qual o [Nome do AAI] mantém contrato 

http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/agentes_autonomos/sobre.html
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de prestação de serviços de distribuição de instrumentos financeiros”.  O site deverá ainda 

manter o logo do Modal, constando em conjunto com o logo do AAI, com o link para acesso ao 

site da modalmais. 

Importante: o AAI não pode alterar a redação do material, devendo apresentá-lo tal qual 

apresentado pelo Grupo Modal e com o disclaimer próprio do material.  

O AAI não pode, em seu site, divulgar material contendo análise ou recomendação, técnica ou 

fundamentalista, de compra ou venda de títulos e valores mobiliários, salvo, como dito, aqueles 

produzidos pelo Grupo Modal, sendo que, nesse caso, a matéria deve ser acompanhada do 

disclaimer da área de análise. O uso de qualquer outro material, depende da prévia e expressa 

autorização do Grupo Modal.  

Obrigatoriamente, o site do AAI deverá contemplar no mínimo as seguintes informações:  

(i) Identificação do nome dos AAI’s e a denominação social da empresa de AAI (se aplicável);  

(ii) Dados de contato e endereço; e  

(iii) Definição do relacionamento mantido com o Modal.  

 

 AUTO DEFINIÇÃO: O AAI não pode se apresentar em material escrito ou falado, como 

“representante”, “parceiro”, “afiliada” ou “filial” do Grupo Modal, devendo se auto 

definir, sempre, como “agente autônomo de investimentos” ou “assessor de 

investimentos”.   

 COMUNICADOS DO MODAL REPASSADOS PELO AAI: O AAI não pode adaptar e/ou alterar 

os e-mails/comunicados elaborados pelo Grupo Modal de forma que pareçam produzidos 

pelo AAI.  

 REDES SOCIAIS: Nas Redes Sociais como Linkedin, Facebook, Instagram e outros, o AAI 

pode informar em sua página que é um agente autônomo certificado e que distribui 

produtos através do Modal, mas não pode usar de forma isolada ou na foto de perfil, a 

logomarca do Grupo Modal.   

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cabe ressaltar que essa política foi produzida pela área de Compliance Institucional, e que 

também está disponível na Intranet para conhecimento de todos os associados. Sua reprodução 

ou divulgação sem a autorização prévia é proibida. 

Este documento deverá ser objeto de revisão sempre que se verificarem alterações na 

regulamentação em vigor que afete diretamente este documento, após 1 (um) ano, mesmo não 

havendo alterações.  


