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I.  OBJETIVO 

Essa Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais explica como a Ouro Preto Investimentos 

S.A. (“Ouro Preto” ou “Gestora”) coleta, usa, compartilha e de outra forma trata seus Dados Pessoais 

em conexão com o seu relacionamento conosco de acordo com as leis de privacidade de dados 

aplicáveis e a Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”). 

Esta Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais aplica-se às atividades de tratamento de 

dados pessoais dos clientes, potenciais clientes e partes envolvidas nas operações dos fundos de 

investimentos geridos pela Gestora, candidatos a vagas de emprego, visitantes dos escritórios da 

Gestora e dos nosso Site. 

II. 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; 

Encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação 

entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD); 

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; 
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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; 

III. REGRAS GERAIS 

a) Meios de Coleta de Dados 

Como parte das operações diárias da Gestora, necessário coletar dados pessoais de nossos clientes e 

potenciais clientes com o intuito de fornecer os nossos produtos e serviços alinhados aos valores, 

interesses e perfil de cada investidor e para garantir a segurança das operações envolvendo os fundos 

de investimento. 

Também no âmbito das atividades diárias da Gestora, necessário coletar dados pessoais das 

contrapartes das operações, como por exemplo, cedentes, sacados, compradores, vendedores, etc. 

A Gestora poderá utilizar diferentes formas para coletar dados pessoais, tais como: 

• Quando são fornecidos por meio do preenchimento de formulários, questionários, e-mail, 

sites, correio, aplicativos, telefone, contratos, por meio da entrega de documentos pessoais, 

em situações que incluem, por exemplo, você: 

 

➢ ter ou pretender ter relação de trabalho com a Ouro Preto; 

➢ fornecer ou pretender nos fornecer produtos e/ou serviços; 

➢ solicitar produtos ou serviços da Ouro Preto; 

➢ contratar serviços da Ouro Preto; 

➢ solicitar o envio de materiais de marketing ou institucionais; 

➢ participar de promoção ou pesquisa; 

➢ nos contatar para transmitir algum feedback; 

➢ no âmbito de uma operação com um fundo de investimento atuando como 

contraparte. 

 

• Por meio de dados de acesso aos nosso Site, 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; e 

• Por meio de fontes publicamente disponíveis. 

b) Quais as Informações Coletadas pela Gestora 

Informações coletadas de Usuários ao utilizar os Sites incluem, entre outras: 
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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. 

Informações que podem ser coletadas de prestadores de serviço, funcionários clientes e participantes 

de operações envolvendo os fundos de investimento incluem, entre outras: 

• Nome completo, E-mail, CPF, Data de Nascimento, Telefone Celular; 

• Número de RG e Órgão Emissor; ou 

• CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e Código de Segurança; ou 

• RNE (Registro Nacional de Estrangeiro); 

• Data de Expedição, UF; 

• Gênero, Estado Civil; 

• Nome da mãe e nome do pai; 

• CEP, endereço, número, complemento, Estado, Cidade, Bairro, Nacionalidade; 

• Estado de nascimento e cidade de nascimento; 

• Banco, tipo de conta, agência, conta corrente; 

• Renda mensal, aplicações financeiras, outros rendimentos; 

• Bens imóveis e bens móveis; 

• Ocupação Profissional, e caso esteja trabalhando, informar; 

c) Porque a Gestora Coleta e Utiliza seus Dados Pessoais. 

A Gestora utilizará as informações tratadas nos termos da legislação em vigor para desempenhar 

seus serviços e cumprir suas obrigações e para atividades de parceiros, incluindo enviar e-mails, 

mensagens e notificações sobre atividades, anúncios, informações promocionais, campanhas de 

marketing em geral, avisos relacionados a temas de interesse e outros comunicados, sejam eles 

próprios ou de terceiros. 

Existe uma variedade de obrigações legais provenientes das legislações aplicáveis às quais estamos 

sujeitos. Também existem várias autoridades supervisoras a cujas leis e regulamentações estamos 

sujeitos. Tais obrigações e normas obrigam-nos a executar atividades de processamento de dados 

pessoais para verificações de crédito, verificação de identidade, cumprimento de ordens judiciais, 

leis tributárias e outras obrigações. 
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Caso queira ser um de nossos funcionários, necessitamos coletar seus dados pessoais para que 

possamos executar o processo de credenciamento internamente e realizar validações exigidas por 

Órgãos Reguladores.  

Necessitamos tratar dados pessoais com objetivo de análise e prevenção contra fraudes, em diversos 

cenários. Além disso, podemos tratar informações pessoais com a finalidade de segurança dos 

titulares de dados, prevenindo contra potenciais crimes, medidas contra invasão, e segurança de 

ativos. 

De qualquer forma, informações fornecidas pelo Usuário voluntariamente serão tratadas como 

informações confidenciais e estão sujeitas a medidas de segurança para impedir o acesso, o uso ou a 

divulgação não-autorizados, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados de seu registro em nossos 

servidores ou durante o tempo necessário para cumprir com os fins para os quais as informações são 

tratadas ou por outros motivos válidos para reter suas informações pessoais, como por exemplo o 

cumprimento de obrigações legais. 

Estas informações, no entanto, poderão ser compartilhadas, desde que de acordo com a legislação, 

com empresas parceiras (como, por exemplo, custodiantes, administradoras outros e serviços 

relacionados à Gestora). Ressaltamos que esses terceiros não estão autorizados a usar ou divulgar 

tais informações de qualquer outra maneira que não as previstas nesta Política de Privacidade. 

IV. 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 

• Permitir que a navegação seja mais eficiente e rápida; 

• Aprimorar o relacionamento interno com os clientes. 
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V. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Observados os critérios definidos nesta Política, a Gestora não divulgará dados pessoais dos seus 

clientes a uma terceira parte, exceto: 

• para atendimento à medida necessária dentro dos termos das leis, regras ou regulações 

aplicáveis; 

• perante a existência de obrigação de divulgação; 

• por legítimo interesse que exija a divulgação; ou 

• a pedido do cliente, mediante o seu consentimento. 

As entidades terceiras para as quais são compartilhadas informações pessoais de forma a 

desempenhar os serviços contratados, devem executar o processamento de forma a garantir o 

cumprimento com as obrigações legais. Ainda assim, exigimos que os terceiros que manuseiam ou 

obtêm esses dados pessoais, reconheçam a criticidade desta informação, assumam respeitar todos 

os direitos individuais de privacidade e cumpram com todas as leis relevantes de proteção de dados. 

Como parte do uso dos seus dados para os fins acima mencionados, podemos eventualmente divulgar 

a sua informação pessoal a: 

a) Entidades terceiras tais como prestadores de serviços comerciais e consultores 

especializados contratados para serviços administrativos, financeiros, legais, segurança, 

pesquisa e outros serviços; 

b) Entidades terceiras que estejam realizando trabalhos de Auditoria; 

c) Partes empresariais, fornecedores de crédito, tribunais, órgãos controladores e 

autoridades reguladoras; 

d) Prestadores de serviços de pagamento e/ou instituições bancárias, para geração e 

controle de pagamentos; 

e) Na eventualidade de divulgarmos os seus dados pessoais a partes empresariais, de forma 

a desempenhar os serviços solicitados pelos clientes, as referidas partes podem armazenar 

a sua informação de forma a cumprir com as suas obrigações legais; 

f) Caso seja participante relacionado à operação com fundo de investimento, poderemos 

divulgar seus dados pessoais aos demais prestadores de serviço para que também possam 

exercer suas atividades; 

g) Qualquer pessoa ou empresa desde que tenhamos o seu consentimento; e 

h) Os clientes aceitam e consentem que podemos ocasionalmente analisar os dados 

recolhidos quando visita os nossos Sites e Aplicativos ou por outros meios, como 

questionários, para fins estatísticos de forma a melhorar e aprimorar os nossos serviços. 



 
 
 

Página 6 de 7 

 

 

Versão: 2.0          |          Início da Vigência: novembro/2021          |          Responsável: Diretor de Compliance e Riscos 

POLÍTICA DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

VI. SEGURANÇA E PRIVACIDADE DOS DADOS PESSOAIS 

A Gestora tem como compromisso zelar e tratar as informações de nossos clientes, funcionários e 

demais titulares de dados utilizando medidas que visam garantir a proteção, a manutenção da 

privacidade, integridade, disponibilidade e confidencialidade dos dados pessoais tratados em nosso 

ambiente. Além de implementar medidas para prevenir, detectar e reduzir a vulnerabilidade a 

incidentes em nossos ambientes tecnológicos. Por exemplo, criptografamos ou anonimizamos certas 

informações pessoais confidenciais, também exigimos que nossos fornecedores protejam tais 

informações contra acesso, uso e divulgação não autorizados. Para mais informações, consulte nossa 

Política de Segurança Cibernética. 

VII. CONSULTA, ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO DE TRATAMENTO DE 

DADOS PESSOAIS 

A Gestora trata as suas informações pessoais em território nacional e em países que possuem 

legislações semelhantes e equivalentes. Além disso, mantém clausulas específicas para assegurar o 

correto tratamento, alinhadas com as leis e regulamentações brasileiras 

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 

carlos.rava@ouropretoinvestimentos.com.br. 

A Gestora não é responsável pelo uso indevido ou perda dos dados pessoais a que não tem acesso ou 

controle. Ficamos também isentos de responsabilidade diante do uso ilegal e não autorizado dessa 

informação como consequência de uso indevido ou desvio das suas credenciais de acesso, conduta 

negligente ou maliciosa como consequência de atos ou omissões da sua parte ou de alguém 

autorizado em seu nome. 

VIII. 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.  

mailto:carlos.rava@ouropretoinvestimentos.com.br
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A. ENCARREGADO PELA PROTEÇÃO DE DADOS 

A área de Compliance da Gestora deve estar apta a identificar, avaliar, monitorar e controlar os 

riscos decorrentes da presente Política. O profissional abaixo foi indicado como Encarregado: 

 

Nome: Sr. Carlos Henrique de Araújo Ferreira Rava 

Cargo: Diretor de Compliance e Risco 

Telefone para Contato: (11) 3080-8165 

E-mail para Contato: carlos.rava@ouropretoinvestimentos.com.br 

 

IX. 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. 

 

VERSÃO 

Versão Data Modificações 

01 Setembro/2020 Original. 

02 Novembro/2021 Revisão geral, adequação de redação e nova 
formatação dos itens. 

X. 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 

DE AGOSTO DE 2018 

• Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos 
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. 

 

 

mailto:compliance@ouropretoinvestimentos.com.br
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