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1. INTRODUÇÃO  

 

A CG INVESTIMENTOS BRAZIL LTDA., (“Compass”)  sociedade empresária limitada, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.982.447/0001-37, com sede na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 960, 12º andar, conjunto 122, Itaim Bibi, 

CEP 04534-004, como proprietária deste website (http://cgcompass.com/brasil e demais 

páginas deste domínio - o “Website”), tem o compromisso de proteger e respeitar sua 

privacidade. Por isso, esta Política de Privacidade esclarece os objetivos e as regras do 

tratamento de dados pessoais realizados pela Compass. 

 

A utilização de qualquer área do website está condicionada à leitura e concordância desta 

política de privacidade (“Política de Privacidade” ou “Política”). Para fins desta política, 

todos os indivíduos que utilizem o website serão denominados de “Usuário”. A pessoa física 

ou jurídica que utilize os serviços prestados pela Compass será denominada de “Cliente”. 

O Usuário e o Cliente devem ler o presente documento em sua integralidade antes de 

utilizar o website. O acesso a qualquer área do website será interpretado como aceite desta 

política de forma integral. Caso você, Usuário ou Cliente, não concorde com alguma 

disposição desta política, interrompa o acesso ao website imediatamente e contate a 

Compass para esclarecer suas dúvidas. 

 

Ao navegar pelo Website e utilizar suas funcionalidades, você aceita guiar-se por esta 

Política de Privacidade vigente nesta data. A Compass poderá alterar esta Política de 

Privacidade a qualquer tempo por meio de atualização postada no Website. Se você 

continuar a usar o Website depois da publicação das alterações, significa que você aceita 

os novos termos da Política de Privacidade, à qual você ficará vinculado. Você deverá 

verificar periodicamente o Website, para tomar ciência da Política de Privacidade mais 

atualizada disponibilizada pela Compass. A última atualização desta Política ocorreu em 

Julho de 2021.  

 

 

2. DEFINIÇÕES 

 

Banco de dados – conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em 

vários locais, em suporte eletrônico ou físico. 

 

Browser – software criado para possibilitar navegação na internet. 

http://cgcompass.com/brasil
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Cliente - pessoa física ou jurídica que utilize os Serviços. 

 

Compartilhamento de dados - Comunicação, difusão, transferência internacional, 

interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais 

por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre 

esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais 

modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados. 

 

Consentimento - manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda 

com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. 

 

Controlador – pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem 

as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. 

 

Cookies – pequenas partes de informações que são emitidas para um computador ou 

dispositivo ao visitar um website, que armazena e por vezes rastreia informações sobre o 

uso do Usuário no website. 

 

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. 

 

Lei Geral de Proteção de Dados – Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, incluindo suas 

subsequentes alterações (“LGPD”). 

 

Operador - pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento 

de dados pessoais em nome do controlador. 

 

Parceiro - empresas do grupo Compass e/ou terceiros/prestadores de serviço. 

 

Titular dos dados - pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de 

tratamento. 
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Tratamento Internacional de Dados - transferência de dados pessoais para país estrangeiro 

ou organismo internacional do qual o país seja membro. 

 

Tratamento de dados - 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. 

 

Usuário – o indivíduo já cadastrado no Website. 

 

Website – www.Compass.com.br e demais páginas deste domínio. 

 

3. CONSENTIMENTOS GERAIS DOS CLIENTES E USUÁRIOS 

 

Ao ler e aceitar esta Política, a Compass quer que você saiba com clareza e precisão com 

o que está concordando. Por isso, você, Usuário ou Cliente, declara que sabe e concorda 

com o seguinte: 

 

• que é o titular das informações fornecidas ou que possui todas as autorizações 

legais relacionadas às informações de terceiros compartilhados com a Compass em 

razão dos Serviços; 

• que é responsável pela veracidade e integridade dessas informações, sujeitando-se 

às medidas legais cabíveis pela violação dessas declarações;  

• que a Compass e seus Operadores poderão fazer o Tratamento de Dados como 

descrito nesta Política; e 

• que as informações de terceiros, mencionadas em documentos ou enviadas à 

Compass, foram obtidas por meios e fontes legais e legítimas. 

 

4. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

 

Esta política tem o objetivo de esclarecer as características, regras e finalidades do 

tratamento de Dados Pessoais realizados pela Compass para a prestação de seus serviços 

de gestão profissional de recursos de terceiros e intermediação de Clientes para Compass 

internacionais (“Serviços”). 

 

http://www.reverts.com.br/
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A Compass é operadora dos dados pessoais fornecidos pelos Clientes e controladora dos 

dados pessoais fornecidos pelos Usuários. As informações de contato da Compass estão 

disponibilizadas no preâmbulo desta política. 

 

Ademais, a Compass conta com terceiros para a execução dos Serviços, tais como 

Administradores e Distribuidores, que também atuam como operadores dos dados pessoais 

fornecidos pelos Usuários e Clientes.  

 

Caso o Usuário ou o Cliente tenha alguma dúvida relacionada à proteção de dados 

pessoais, entre em contato com o encarregado da Compass pelo seguinte endereço de e-

mail: contatobrasil@cgcompass.com . 

 

Ao utilizar os Serviços da Compass, navegar e utilizar as funcionalidades do Website, você 

compreende e aceita guiar-se por esta Política. A Compass poderá alterar esta Política a 

qualquer tempo por meio de atualização publicada no Website, à qual você ficará vinculado. 

 

5. DE QUE FORMA A COMPASS COLETA DADOS PESSOAIS? 

 

A Compass poderá coletar Dados Pessoais das seguintes formas: 

 

• por meio de documentos de subscrição, questionários e outras informações 

fornecidas pelo Cliente, seja pessoalmente, por telefone, eletronicamente ou por 

qualquer outro meio; 

• pelo fornecimento direto dos Usuários na utilização dos recursos de comunicação 

do Website; e/ou 

• pelo registro de cookies. 

 

6. QUAIS DADOS SÃO TRATADOS PELA COMPASS E POR QUÊ? 

 

A Compass realiza o tratamento dos Dados Pessoais para a execução e melhoria dos 

Serviços de forma segura e eficaz, limitando-o ao mínimo necessário para a realização de 

suas finalidades. Esse tratamento inclui o recebimento, coleta, armazenamento, utilização 

e eventual transmissão de Dados Pessoais. 

 

A Tabela 01 detalha quais Dados Pessoais podem ser tratados pela Compass, suas 

finalidades e os fundamentos legais que legitimam seu tratamento, nos termos da LGPD: 

 

mailto:contatobrasil


Política Institucional 

Área Compass 

Compliance 
Código                           Versão  
                                    01      

Assunto 

Política de Privacidade de Proteção de Dados Pessoais 
Data Criação 

06/07/2021 

Data Publicação 
30/07/2021 

Abrangência 

Limitada à CG Investimentos Brazil Ltda. 

 

7 

 

Tabela 01 – Dados pessoais tratados pela Compass 

Propósito/Finalidade Fundamento legal Dados pessoais 

Gestão profissional de recursos de 
terceiros  

Cumprimento de 
obrigação legal ou 

regulatória 
 

• Nome;  

• CPF;   

• RG; 

• Nome da mãe; 

• Naturalidade; 

• Data de 
nascimento;  

• Nacionalidade;  

• Endereço; 

• Profissão;  

• E-mail; 

• Telefone; 

• Renda e situação 
patrimonial; e 

• Passaporte 

Intermediação de Clientes para gestoras 
internacionais 

Consentimento do 
Titular 

• Nome;  

• Telefone; e 

• E-mail 

Resposta a mensagens enviadas pelo 
canal de comunicação do Website 

Consentimento do 
Titular 

• Nome; e 

• E-mail. 

Monitorar o desempenho, acessibilidade 
e o tráfego no Website e aprimorar sua 

experiência uso 

Consentimento do 
Titular 

• IP 

 

7. DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS E DADOS DE MENORES DE 18 ANOS 

 

A Compass não solicita qualquer tipo de Dado Pessoal Sensível ou de dados pessoais de 

menores de 18 anos para a realização dos Serviços.  

 

Desta forma, a Compass solicita que nenhuma informação desta natureza seja fornecida à 

Compass a não ser que expressamente solicitada. Caso sejam fornecidos Dados Pessoais 

Sensíveis por engano ou imprudência, será interpretado que o Titular dos Dados Pessoais 

autorizou expressamente a Compass a tratá-los com objetivo de remoção ou destruição. 

 

8. COMO COMPARTILHAMOS SEUS DADOS PESSOAIS? 

 

A Compass só compartilha Dados Pessoais com Parceiros para os propósitos indicados na 

Tabela 01. Os serviços prestados pelos Parceiros são: (i) administração fiduciária de fundos 

de investimento; e distribuição de cotas fundos de investimento.  
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A Compass só poderá compartilhar Dados Pessoais fora das hipóteses estabelecidas na 

Tabela 01 nas seguintes situações:  

• venda, fusão ou aquisição de um negócio ou ativo;  

• responder uma intimação ou ordem judicial, processo judicial ou autoridades 

regulatórias; e  

• suspeita de conduta potencialmente criminal ou fraudulenta por parte do titular. 

 

A Compass não compartilha Dados Pessoais para fins de marketing e não vende Dados 

Pessoais sob nenhuma hipótese. 

 

9. TRANSFERÊNCIA INTERNACIONAL DE DADOS PESSOAIS 

 

A Compass realiza transferência internacional de Dados Pessoais listados na Tabela 01 

com Parceiro localizado no exterior com o objetivo de viabilizar a prestação dos Serviços. 

Para isso, a Compass observa todos os requerimentos estabelecidos pela legislação 

vigente e adota as melhores práticas de segurança e privacidade para garantir a integridade 

e confidencialidade dos seus Dados Pessoais. 

 

A Tabela 02 abaixo lista os países envolvidos na transferência internacional de dados 

pessoais realizada pela Compass. 

 

Tabela 02 – Transferência Internacional 

País Nível de proteção 
Autoridade de proteção de dados 

pessoais 

Chile 

De acordo com o estudo realizado pela 
Commission Nationale de l'Informatique et 
des Libertés – CNIL (autoridade de proteção 
de dados francesa)1, o Chile possui nível de 
proteção de dados pessoais maior que o 
Brasil. 

Consejo para la Transparencia (CPLT) - 
https://www.consejotransparencia.cl 

 

10. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

A Compass adota mecanismos de segurança cibernética com a finalidade de assegurar a 

confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados pessoais e dos sistemas de 

informação utilizados. 

 

 
1 https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world  

https://www.consejotransparencia.cl/
https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world
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Com a finalidade de mitigar os riscos cibernéticos e proteger seus sistemas, informações, 

base de dados, equipamentos e o andamento dos seus negócios, a Compass e seus 

colaboradores adotam diversas medidas de prevenção e proteção.  

 

Além disso, a Compass possui mecanismos de monitoramento das ações de proteção 

implementadas, para garantir seu bom funcionamento e efetividade. São mantidos 

inventários atualizados de hardware e software, bem como realiza verificações periódicas, 

no intuito de identificar elementos estranhos à Compass, como computadores não 

autorizados ou softwares não licenciados. 

 

Todos os sistemas operacionais e softwares de aplicação são atualizados sempre que os 

updates são disponibilizados. As rotinas de backup são monitoradas diariamente, com a 

execução de testes regulares de restauração dos dados. 

 

São realizados, periodicamente, testes de invasão externa e phishing, bem como análises 

de vulnerabilidades na estrutura tecnológica, sempre que houver mudança significativa em 

tal estrutura. Ainda, a Compass analisa regularmente os logs e as trilhas de auditoria 

criados, de forma a permitir a rápida identificação de ataques, sejam internos ou externos. 

 

 

11. PLANO DE RESPOSTA A INCIDENTES 

 

Caso seja identificado um potencial que envolva o vazamento de dados pessoais, o 

Compliance e Segurança da Informação deverão ser imediatamente comunicados. 

 

Caso haja incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, 

a Compass realizará comunicação à ANPD em prazo razoável e em conformidade com os 

dispositivos da LGPD. 

 

Na hipótese de o incidente comprometer, dificultar ou mesmo impedir a continuidade das 

operações da Compass, serão observados os procedimentos previstos no Plano de 

Continuidade do Negócio. 

 

Além disso, os diretores avaliarão a pertinência da adoção de medidas como (i) registro de 

boletim de ocorrência ou queixa crime e (ii) consulta com advogado para avaliação dos 

riscos jurídicos e medidas judiciais cabíveis para assegurar os direitos da Compass 
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12. O QUE ACONTECE QUANDO TERMINAMOS DE TRATAR SEUS DADOS 
PESSOAIS? 
 

A Compass manterá os Dados Pessoais coletados até que o propósito pelo qual o dado 

pessoal tenha sido coletado for alcançado, conforme indicado na Tabela 01. Portanto, o 

tempo de armazenamento dos Dados Pessoais pode variar de acordo com o tempo de 

tratamento. Após o término do tratamento, os Dados Pessoais serão mantidos pelo tempo 

exigido pela legislação aplicável ou para fins de cumprimento de seus deveres e direitos 

empresariais 

 

13. QUAIS SÃO OS SEUS DIREITOS COMO TITULAR DOS DADOS PESSOAIS 

 

De acordo com as disposições da LGPD, os Titulares dos Dados Pessoais possuem os 

seguintes direitos: 

 

Tabela 03 – Direitos do Titular 

Direitos Descrição 

Confirmação 
O Titular poderá requerer a confirmação de quais são os Dados Pessoais 
objeto de coleta e tratamento pela Compass. 

Acesso 
O Titular pode requisitar, a qualquer momento, uma cópia dos Dados 
Pessoais sob custódia da Compass e de sua Titularidade. 

Correção  
O Titular pode, a qualquer momento, solicitar a correção de seus Dados 
Pessoais. Para efetivar a correção, a Compass checará a veracidade e 
Titularidade dos Dados Pessoais fornecidos. 

Anonimização, 
bloqueio ou 
eliminação  

O Titular pode requerer a anonimização, bloqueio ou eliminação de qualquer 
operação de tratamento de seus Dados Pessoais desnecessários, 
excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto na LGPD. 

Portabilidade 

O Titular possui o direito de solicitar a transferência de seus Dados Pessoais 
a outro prestador de serviços, salvo em relação aos Dados Pessoais já 
anonimizados pela Compass e observados os segredos comercial e 
industrial. 

Exclusão 
O Titular poderá requerer a exclusão de seus Dados Pessoais tratados com 
base no consentimento. 

Compartilhamento 
O Titular possui o direito de ser informado acerca de todas as entidades com 
as quais seus Dados Pessoais são compartilhados.  

Não 
consentimento  

O Titular pode não consentir com o tratamento de dados realizados pela 
Compass, ressalvado os casos em que não é necessário o consentimento 
para seu tratamento (vide Tabela 01 desta Política). Neste caso, a Compass 
poderá ficar impossibilitada de realizar os serviços que utilizam o 
consentimento como base legal para o tratamento dos dados (vide Tabela 
01 desta Política). 

Revogação do 
consentimento 

O Titular poderá revogar seu consentimento acerca do tratamento de seus 
Dados Pessoais realizado pela Compass, ressalvado os casos em que não 
é necessário o consentimento para seu tratamento (vide Tabela 01 desta 
Política), sendo que o tratamento realizado previamente à solicitação 
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continuará válido. Neste caso, a Compass poderá ficar impossibilitada de 
realizar os serviços que utilizam o consentimento como base legal para o 
tratamento dos dados (vide Tabela 01 desta Política). 

 

O exercício dos direitos mencionados na Tabela 03 deverão ser exercidos mediante 

solicitação expressa à Compass, a qualquer tempo e por qualquer razão. Para tanto, é 

necessário entrar em contato com o Compliance da Compass pelo e-mail: 

contatobrasil@cgcompass.com  

 

A Compass alerta que a revogação dos consentimentos expressos nesta Política pode 

resultar na impossibilidade e inviabilização dos Serviços. 

 

14. COOKIES 

 

Ao acessar o website, cookies são gravados no computador do Usuário. Cookies são 

pequenos arquivos de utilizados para monitoramento de navegação com o objetivo de 

personalizar serviços e comunicações, melhorando a experiência de navegação.  

 

A maioria dos cookies utilizados no Website serão apagados automaticamente ao encerrar 

a sessão do navegador, excetuados os Cookies que contêm informações sobre o endereço 

de IP, que permanecerão no computador, possibilitando identificação na próxima visita ao 

Website.  

 

A instalação e recebimento de cookies pode ser impedida a qualquer momento por meio de 

alteração nas configurações dos browsers. 

 

15. DÚVIDAS OU SOLICITAÇÕES 
 

Caso haja alguma dúvida relacionada a esta Política ou queria fazer alguma solicitação 

relacionada ao uso de Dados Pessoais, entre em contato com a Compass: 

 

 

 
E-mail: contatobrasil@cgcompass.com  

 


