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INTRODUÇÃO
Os termos de uso e política de privacidade do website institucional baseiam-se no
compromisso com a transparência e respeito a privacidade e segurança de todos os
visitantes deste website.
Ao visitar ou utilizar este website ou quaisquer de suas páginas, pressupõe-se a leitura e
concordância automática com todos os termos aqui estabelecidos.

II.

METODOLOGIA
A Ouro Preto Gestão de Recursos S.A poderá coletar, armazenar, tratar, processar e utilizar
as seguintes informações a respeito do acesso do Usuário ao Site e/ou Aplicativo, com a
finalidade de desenvolver e aperfeiçoar as suas funcionalidades, analisar o desempenho do
Site e/ou Aplicativo, verificar hábitos e experiências de navegação do Usuário e análise de
segurança:
a) Localização geográfica;
b) Sistema operacional utilizado pelo Usuário;
c) Navegador e suas respectivas versões;
d) Resolução de tela;
e) Java (linguagem de programação);
f) Reprodutor de flash instalado;
g) Endereço IP;
h) Código ID (IMEI) do aparelho mobile, se aplicável;
i) Informações referentes à data e hora de uso do Site e/ou Aplicativo pelo Usuário, a partir
de um determinado Endereço IP;
j) Informações referentes às quantidades de cliques e tentativas de uso do Site e/ou
Aplicativo, bem como de páginas acessadas pelo Usuário.
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DEFINIÇÕES
Dado Pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;
Dado Pessoal Sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou
político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando
vinculado a uma pessoa natural;
Dado Anonimizado: dado relativo ao titular que não possa ser identificado, considerando a
utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;
Banco de Dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários
locais, em suporte eletrônico ou físico;
Titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;
Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as
decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento
de dados pessoais em nome do controlador;
Agentes de Tratamento: o controlador e o operador;
Tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta,
produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição,
processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da
informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
Consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com
o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;
Bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do
dado pessoal ou do banco de dados;
Eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados,
independentemente do procedimento empregado;
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COMO TRATAMOS DADOS PESSOAIS
As informações solicitadas pela Ouro Preto possuem a finalidade necessárias à realização e
ao aprimoramento dos serviços prestados e ficam armazenadas para fins estatísticos e de
melhoria deste website.
Suas informações pessoais são coletadas por meios éticos e legais e guardadas de acordo
com padrões rígidos de confidencialidade e segurança, sendo acessadas apenas por pessoal
autorizado e qualificado a seu uso adequado.
As informações pessoais não são repassadas a terceiros, exceto se expressamente autorizado
por você ou por força de lei, nem usadas para finalidades diferentes daquelas para as quais
foram coletadas.
Caso o usuário manifeste interesse em fornecer suas informações pessoais, inclusive as
informações pessoais sensíveis, tais informações serão tratadas atendendo às finalidades
definidas em contrato de prestação de serviços, ou Termos e Condições de Uso ou ainda
dentro das bases legais definidas pela legislação vigente.

V.

USO DE COOKIES
Durante a navegação nos sites, a Ouro Preto Investimentos utiliza Cookies para que o cliente
tenha a melhor experiência possível no portal. Cookies são pequenos arquivos gravados no
dispositivo de acesso do usuário enquanto este navega na internet e são armazenados em
seu navegador, armazenando suas preferências e personalizando seu acesso.
Os cookies são pequenos arquivos que rastreiam movimentos dentro dos sites, como por
exemplo visitas a páginas específicas, visando otimizar sua navegação. Eles não armazenam
informações pessoais sem que você as tenha fornecido e não coletam informações
registradas em seu computador.
Você pode, a qualquer momento, usar recursos do seu navegador para bloquear a instalação
dos cookies ou para ser informado sobre quando estão ativados.
A Ouro Preto Investimentos utiliza-se do direito de usar cookies e coletar, tratar, armazenar
e, em alguns casos, compartilhar, com as empresas do Conglomerado e outros parceiros, as
informações coletadas, para:
•

Aperfeiçoas a navegabilidade e a experiência do usuário ao realizar a navegabilidade
e utilização do site institucional
Promover informações e dados aderentes aos interesses e necessidades dos clientes

•
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Permitir que a navegação seja mais eficiente e rápida;
Aprimorar o relacionamento interno com os clientes.

CONSULTA, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO DE TRATAMENTO DE
DADOS PESSOAIS
Caso o usuário desejar realizar a consulta alteração ou descarte dos seus dados pessoais que
são tratados em nosso ambiente, a solicitação deverá ser encaminhada para
compliance@ouropretoinvestimentos.com.br.

VII.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DE GOVERNAÇA INTERNA
A Gestora adota um sistema de governança corporativa interna que a norteia, dirige,
monitora e incentiva, envolvendo o relacionamento entre os sócios, colaboradores, e seus
Comitês pertinentes.
As práticas de governança corporativa interna na Gestora convertem os princípios de
transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa em
recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o
valor da sociedade, contribuindo para sua longevidade
Cada Sócio-Diretor é responsável por suas atribuições e desta forma participam diretamente
da condução dos negócios. A governança corporativa interna da Gestora considera a
estruturação de três diferentes comitês, todos amparados em termos de referência e
independência próprios para as respectivas atribuições.
A. ENCARREGADO PELA PROTEÇÃO DE DADOS
A estrutura da Área de Gerenciamento de Riscos e Compliance, por sua vez, deve estar apta
a identificar, avaliar, monitorar e controlar os riscos decorrentes da presente Política. A Área
de Gestão de Riscos e Compliance tem o seguinte organograma:
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Monitoramento de Compliance e Risco

Nome: Sr. João Baptista Peixoto Neto
Cargo: Diretor de Compliance e Risco
Telefone para Contato: (11) 3080-8179
E-mail para Contato: compliance@ouropretoinvestimentos.com.br

VIII.

DISPOSIÇÕES GERAIS (Revisão da Política e Versão)
Neste documento, a Gestora detalha os principais pontos da estratégia de sua PGR. Esta
política será submetida à revisão a cada dois anos ou em períodos inferiores a este, sempre
que necessário, com o intuito de preservar as condições de segurança, rentabilidade,
solvência e liquidez dos investimentos por conta da conjuntura econômica vigente ou
alteração legal.
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VERSÃO

IX.

Versão

Data

Modificações

01

Setembro/2020

Original.

PREVISÃO REGULATÓRIA E AUTOREGULATÓRIA
Os colaboradores e prestadores de serviço devem ter conhecimento das legislações que são
aplicáveis à Gestora. No caso de dúvidas relativas às legislações, deve-se procurar a área de
Compliance para que possam auxiliá-lo.
LEI Nº 13.709, DE 14 • Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos
DE AGOSTO DE 2018 meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito
público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
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