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1. POLÍTICA DE COMPLIANCE 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

O termo compliance é originário do verbo, em inglês, to comply, e significa “estar em 

conformidade com regras, normas e procedimentos”. 

 

Visto isso, a UJAY adotou em sua estrutura as atividades de “Controles Internos” e 

“Compliance”. O responsável pelo compliance acumula estas duas funções e tem como foco 

principal garantir o cumprimento das normas regulamentares e processos internos, 

prevenindo e controlando os riscos envolvidos nas atividades da UJAY. 

 

Por meio dos controles de compliance, qualquer desvio em relação às políticas da UJAY é 

observado e minimizado (ou evitado, quando se toma conhecimento prévio do risco 

inerente a determinada atividade). 

 

Diante dos desvios identificados, o responsável pelo compliance faz uma avaliação dos riscos 

existentes e implementa os mecanismos de controles necessários. 

 

1.2. FUNÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPLIANCE 

 

RESPONSABILIDADES 

 

São responsabilidades do departamento de compliance da UJAY: 

 

i. Assegurar que toda a equipe esteja operando de acordo com as diretrizes e 

políticas estabelecidas pela UJAY; 

 

ii. Descrever, avaliar e revisar os procedimentos das áreas visando minimizar riscos 

operacionais; e 

 

iii. Estabelecimento de normas, procedimentos e controles internos. 

 

ATIVIDADES PRINCIPAIS 

 

i. Emissão de regulamentos internos; 

 

ii. Testes de compliance em operações, procedimentos e cadastros; 

 

iii. Monitoramento e implementação de mecanismos de controles internos; 

 

iv. Criação e manutenção de Plano de Continuidade dos Negócios; 
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v. Pesquisa diária de legislação aplicável às atividades da UJAY no que se refere à 

compliance e controles internos; 

 

vi. Controle e revisão de erros ou falhas que gerem perdas financeiras efetivas ou 

potenciais; e 

 

vii. Criação de controles e testes para prevenção à “lavagem de dinheiro”. 

 

1.3. FUNÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO COMPLIANCE (COMPLIANCE OFFICER) 

 

O Compliance Officer tem como principais atribuições o suporte a todas as áreas no que 

concerne a esclarecimentos de todos os controles e regulamentos internos, bem como no 

acompanhamento de conformidade das operações e atividades da UJAY com as normas 

regulamentares (internas e externas) em vigor, definindo os planos de ação e monitorando o 

cumprimento de prazos e do nível de excelência dos trabalhos efetuados. 

 

1.4. RISCOS 

 

Os controles internos e de compliance se tornaram obrigatórios após aprovação da Instrução 

da Comissão de Valores Mobiliários nº 306, de 5 de maio de 1999, conforme alterada. 

 

A referida Instrução dispõe sobre a implantação e implementação de sistema de controles 

internos nas administradoras de recursos autorizadas a funcionar pela Comissão de Valores 

Mobiliários destinadas às atividades por elas desenvolvidas, seus sistemas de informações 

financeiras, operacionais e gerenciais e o cumprimento das normas legais e regulamentares 

a elas aplicáveis. 

 

Em referência aos pontos supracitados, o cargo de Compliance Officer foi criado com o 

intuito de minimização de 3 (três) principais riscos: Risco de Imagem, Legal e Operacional. 

 

RISCO DE IMAGEM 

 

O risco de imagem (ou reputação) é um dos mais preocupantes atualmente. Assim, é 

importante a consciência de todos sobre a necessidade de se prezar pela imagem da UJAY. 

 

Um simples boato pode causar danos irreparáveis à reputação de uma instituição, de modo 

que todos devem ter sempre em mente a importância de seguir as regras deste Código de 

Ética e de quaisquer políticas e diretrizes impostas pela diretoria da UJAY. 
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Quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou aconselhamento sobre quais ações possam gerar 

riscos de imagem para a UJAY devem ser, imediatamente, direcionados ao Compliance 

Officer. 

 

RISCO LEGAL 

 

Basicamente, o conceito de risco legal pode ser definido como o de não cumprimento das 

leis vigentes e aplicáveis à UJAY. No escopo da UJAY, estende-se também este conceito ao 

de não se estar em conformidade com as normas internas emitidas pelo Compliance Officer 

e determinadas pela diretoria da UJAY. 

 

RISCO OPERACIONAL 

 

O risco operacional pode ser definido como “risco de perdas geradas por sistemas e 

controles inadequados, falhas de gerenciamento e erros humanos". 

 

Este conceito pode ser dividido em diversos sub-riscos, tais como: 

 

i. Risco de Obsolescência; 

 

ii. Risco de Equipamento; 

 

iii. Risco de Tecnologia; 

 

iv. Risco de Erro Não Intencional (“erro humano”); 

 

v. Risco de Fraudes; 

 

vi. Risco da Qualificação de Pessoal; 

 

vii. Risco de Lavagem de Dinheiro; e 

 

viii. Risco de Acesso. 

 

Em relação aos 3 (três) primeiros itens acima, estes serão controlados pelo Compliance 

Officer, contando com apoio de uma Área de Suporte de Tecnologia. 

 

Dentro da classificação Risco Operacional, o Compliance Officer controlará, diretamente, os 

5 (cinco) últimos riscos supracitados. 

 

ERROS HUMANOS 
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Como equívocos, omissões, distrações ou negligência que não sejam notados de pronto pelo 

Compliance Officer serão a ele diretamente reportados por quem o cometeu, por seus pares 

e/ou por clientes que deles tenham conhecimento.  

 

Com relação a erros operacionais, o Compliance Officer zela pelos controles internos e 

criação de planos de reparação de erros, sendo o responsável por verificar as operações que 

geraram erros, além de criar soluções para a correção dos referidos erros e entender os 

procedimentos que falharam. 

 

FRAUDE 

 

A fraude, externada pela falsificação, adulteração de documentos, divulgação de 

informações falsas etc. será evitada por meio da análise, pelo Compliance Officer, de todo e 

qualquer documento e informação que entrar ou sair da UJAY, os quais receberão carimbo 

ou disclaimer “Compliance Officer”. 

 

Adicionalmente, com relação à qualificação de pessoal, ao Compliance Officer serão 

submetidos todos os Colaboradores da UJAY, para entrevistas periódicas e avaliação e 

reciclagem de práticas e conhecimentos. 

 

ESPECIFICIDADES DOS MECANISMOS DE CONTROLES INTERNOS 

 

A UJAY, por meio do Compliance Officer, mantém disponível, para todos os Colaboradores, 

quaisquer diretrizes internas, que devem ser sempre respeitadas, podendo atender, entre 

outros, os seguintes pontos: 

 

i. Definição de responsabilidades dentro da UJAY; 

 

ii. Segregação das atividades atribuídas aos integrantes da UJAY de forma que seja 

evitado o conflito de interesses, bem como meios de minimizar e monitorar 

adequadamente áreas identificadas como de potencial conflito da espécie; 

 

iii. Meios de identificar e avaliar fatores internos e externos que possam afetar 

adversamente a realização dos objetivos da empresa; 

 

iv. Existência de canais de comunicação que assegurem aos Colaboradores, segundo 

o correspondente nível de atuação, o acesso a confiáveis, tempestivas e 

compreensíveis informações consideradas relevantes para suas tarefas e 

responsabilidades; 

 

v. Contínua avaliação dos diversos riscos associados às atividades da empresa; e 
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vi. Acompanhamento sistemático das atividades desenvolvidas, de forma que se 

possa avaliar se os objetivos da UJAY estão sendo alcançados, se os limites 

estabelecidos e as leis e regulamentos aplicáveis estão sendo cumpridos, bem 

como assegurar que quaisquer desvios identificados possam ser prontamente 

corrigidos. 

 

Os controles internos da UJAY são periodicamente revisados e atualizados pelo Compliance 

Officer, de forma que a eles sejam incorporadas medidas relacionadas a riscos novos ou 

anteriormente não abordados. Deste modo, o Compliance Officer revisará e atualizará 

regularmente o conteúdo dos referidos controles e políticas, de modo a minimizar ações 

contrárias aos valores da UJAY. 

 

Por fim, esclarecemos que serão disponibilizados, a todos os Colaboradores, equipamentos e 

softwares sobre os quais a UJAY possua licença de uso, acesso à internet, bem como correio 

eletrônico interno e externo com o exclusivo objetivo de possibilitar a execução de todas as 

atividades inerentes aos negócios da empresa. A esse respeito, o Compliance Officer poderá 

disponibilizar a diretriz para utilização de recursos de tecnologia, detalhando todas as regras 

que devem ser seguidas por todo e qualquer Colaborador, independentemente do grau 

hierárquico dentro da empresa. 

 

Cumpre-nos salientar que todas as políticas, normas e diretrizes ora mencionadas têm 

atualizações periódicas ou de acordo com as necessidades da empresa. 
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2. POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

2.1. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO 

 

Com relação aos procedimentos relativos à precaução à lavagem de dinheiro, o Compliance 

Officer diligenciará para que sejam observados os seguintes parâmetros: (i) evitar operações 

de qualquer tipo com recebimentos em dinheiro; (ii) limitar o valor máximo de pagamentos 

em dinheiro a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia e por grupo e evitar que os mesmos 

aconteçam com frequência e/ou regularidade; (iii) favorecer sempre recebimentos que 

transitem pelo sistema bancário (DOC ou TED); (iv) evitar realizar qualquer operação 

comercial ou financeira por conta de terceiros, a não ser que seja transparente, justificada e 

sólida, além de viabilizada ou executada através de canais bancários; (v) evitar operações 

com pessoas ou entidades que não possam comprovar a origem do dinheiro envolvido e que 

não sejam bem conhecidas; (vi) evitar operações por quantias elevadas que não tenham 

uma origem muito bem definida e um sentido econômico, comercial e financeiro sólido; (vii) 

evitar operações suspeitas ou que apareçam "milagrosamente" e/ou que pareçam "boas 

demais"; (viii) evitar operações financeiras internacionais complexas, que envolvam muitas 

movimentações de dinheiro em países diferentes e/ou entre bancos diferentes. 

 

Com relação aos procedimentos relativos à prevenção à lavagem de dinheiro, o Compliance 

Officer disponibilizará aos Colaboradores conteúdo específico em treinamento (detalhado 

em política específica) para conscientização dos riscos legais e de imagem a que a UJAY está 

exposta no caso de envolvimento, direto ou indireto, em atividades relacionadas a crimes de 

lavagem de dinheiro. 

 

2.2. CONHEÇA SEU CLIENTE (KNOW YOUR CUSTOMER)  

 

A UJAY adota, exclusivamente com relação a carteiras administradas, a política know your 

customer, procedimento referente à identificação do cliente a ser implementado antes da 

concretização da operação por este realizada. Caso o cliente se recuse ou dificulte o 

fornecimento das informações requeridas, a UJAY não o aceitará como cliente. Além do 

cadastro utilizado para a identificação do cliente, conforme acima referida, a UJAY atentará 

para os seguintes tipos de clientes: 

 

i. Clientes de integridade ou honestidade questionáveis; 

 

ii. Recusem ou dificultem o fornecimento de informações ou documentação 

requerida; 

 

iii. Relacionados com comércio reconhecido como de origem duvidosa ou cuja 

receita atribuída ao negócio seja, em um primeiro momento, incompatível com o 

tipo de negócio; 
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iv. Clientes que demonstrem descaso ou não se preocupem com datas de resgate, 

taxas e tarifas, acarretando perdas nos rendimentos; 

 

v. Para pessoas jurídicas, deve se observar a linha de produção, analisando 

instalações, volume de produção e equipamentos; 

 

vi. Para pessoas físicas, sempre que possível, é importante que se visite os clientes 

em seu escritório comercial para constatar a natureza de suas atividades e fontes 

de receitas; 

 

vii. Clientes que ofereçam "caixinhas", gorjetas ou propinas para que as operações 

se realizem; e 

 

viii. Contas de clientes idosos, ou ingênuos, controladas por não familiares. 
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3.  COMITÊS 

 

ATRIBUIÇÕES DO COMITÊ DE COMPLIANCE 

 

São atribuições do Comitê de Compliance, não obstante outras já estabelecidas neste Código 

de Ética: 

 

i. Implantar o conceito de controles internos através de uma cultura de 

compliance, visando melhoria nos controles e a consequente redução dos riscos 

e custos; 

 

ii. Definir estratégias e políticas pelo desenvolvimento de processos que 

identifiquem, mensurem, monitorem e controlem os riscos incorridos pela UJAY; 

 

iii. Promover altos padrões éticos e de conduta e estabelecer uma cultura dentro da 

UJAY que enfatize e demonstre a todos os Colaboradores a importância do 

comprometimento de todos com os controles internos; 

 

iv. Propor estudos para eventuais mudanças estruturais que permitam a 

implementação ou garantia de cumprimento do conceito de segregação das 

atividades; e 

 

v. Definição de política e controle sobre investimentos pessoais dos Colaboradores. 

 

FREQUÊNCIA DO COMITÊ DE COMPLIANCE 

 

O Comitê se reunirá, ordinariamente, em periodicidade anual e, extraordinariamente, 

sempre que necessário para desempenhar todas as suas atribuições. 

 

 

4. REALIZAÇÃO DE TESTES PERIÓDICOS E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO ANUAL 

 

O diretor responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, 

procedimentos e controles internos e da Instrução CVM nº 558 (Compliance Officer) deve 

encaminhar à diretoria da UJAY, até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano, 

relatório relativo ao ano civil imediatamente anterior à data de entrega, contendo: 

  

I – as conclusões dos exames efetuados; 
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II – as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o 

estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for o caso; e 

 

III – a manifestação do diretor responsável pela administração de carteiras de 

valores mobiliários ou, quando for o caso, pelo diretor responsável pela 

gestão de risco a respeito das deficiências encontradas em verificações 

anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, 

ou efetivamente adotadas para saná-las. 

 

O relatório acima mencionado deve ficar disponível para a CVM na sede da UJAY.     

 

 

5. POLÍTICA DE SEGREGAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

5.1. SEPARAÇÃO FÍSICA E ELETRÔNICA 

 

A área de administração de recursos é segregada fisicamente das demais áreas da UJAY, 

inclusive por meio de porta com controle de acesso. 

 

Adicionalmente, a UJAY segrega suas diversas áreas a partir dos procedimentos operacionais 

por ela adotados, ou seja: cada Colaborador possui microcomputador e telefone de uso 

exclusivo, de modo a evitar o compartilhamento do mesmo equipamento e/ou a visualização 

de informações de outro Colaborador. Ademais, não há compartilhamento de equipamentos 

entre os Colaboradores da área de administração de recursos e os demais Colaboradores, 

sendo que há impressora e fax destinados exclusivamente à utilização da área de 

administração de recursos.  

 

Especificamente no que diz respeito à área de informática e de guarda, conservação, 

restrição de uso e acesso a informações técnicas/arquivos, dentre outros, informamos que o 

acesso aos arquivos/informações técnicas é restrito e controlado, sendo certo que tal 

restrição/segregação é feita em relação a: (i) cargo/nível hierárquico; e (ii) equipe. 

 

Ademais, cada Colaborador possui um código de usuário e senha para acesso à rede, o qual 

é definido pelo responsável de cada área, sendo que somente os Colaboradores autorizados 

podem ter acesso às informações da área de administração de recursos. Ainda, a rede de 

computadores da UJAY permite a criação de usuários com níveis de permissão diferentes, 

por meio de uma segregação lógica nos servidores da UJAY que garantem que cada 

departamento conte com uma área de armazenamento de dados distinta no servidor com 

controle de acesso por usuário. Além disso, a rede de computadores mantém um registro de 

acesso de cada arquivo, que permite identificar as pessoas que acessaram cada dado ou 

informação.  
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Ainda, cada Colaborador tem à disposição uma pasta própria de acesso exclusivo para 

digitalizar os respectivos arquivos, garantindo acesso exclusivo do usuário aos documentos 

de sua responsabilidade. 

 

É de competência dos membros do Comitê de Compliance, ao longo do dia, fiscalizar a 

presença dos Colaboradores em suas devidas seções, sendo, ainda, informado 

imediatamente por e-mail se o acesso a áreas restritas for negado aos Colaboradores por 

mais de 5 (cinco) vezes. O Comitê de Compliance elucidará as circunstâncias da ocorrência 

deste fato e aplicará as devidas sanções. Eventual infração à regra estabelecida será 

devidamente esclarecida e todos os responsáveis serão advertidos e passíveis de punições a 

serem definidas em reunião do Comitê de Compliance. 
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6. POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

6.1. POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

A informação alcançada em função da atividade profissional desempenhada na UJAY não 

pode ser transmitida de forma alguma a terceiros não Colaboradores ou a Colaboradores 

não autorizados. Incluem-se aqui, por exemplo, posições compradas ou vendidas, 

estratégias e conselhos de investimento ou de desinvestimento, relatórios, análises e 

opiniões sobre ativos financeiros, dados a respeito de resultados financeiros antes da 

publicação dos balanços e balancetes da UJAY e dos fundos geridos e transações efetuadas e 

que ainda não foram publicadas, informações oriundas de estudo efetuado pelas áreas de 

Research de Ações, Renda Fixa, Derivativos e Hedge Funds, mesmo que os ativos 

correspondentes não tenham sido contraídos na composição do portfólio da UJAY etc. 

 

Quanto à confidencialidade e tratamento da informação, recordamos que o Colaborador 

deve cumprir o que se estabeleceu nos itens a seguir: 

 

6.2. INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 

Pode-se considerar como informação privilegiada qualquer informação importante a 

respeito de alguma empresa, que não tenha sido publicada e que seja conseguida de 

maneira privilegiada, em consequência da ligação profissional ou pessoal mantida com um 

cliente, com colaboradores de empresas estudadas ou investidas ou com terceiros, ou em 

razão da condição de Colaborador. 

 

São exemplos de informações privilegiadas: informações verbais ou documentadas 

referentes a resultados operacionais de empresa, alterações societárias (fusões, cisões e 

incorporações), informações sobre compra e venda de empresas, títulos ou valores 

mobiliários, e qualquer outro acontecimento que seja motivo de um acordo de 

confidencialidade fixado por uma empresa com a UJAY ou com terceiros. 

 

As informações privilegiadas precisam ser mantidas em sigilo por todos que a acessarem, 

seja em função da prática da atividade profissional ou do relacionamento pessoal. 

 

Quem tiver acesso a uma informação privilegiada deverá transmiti-la rapidamente ao 

Comitê de Compliance, não podendo comunicá-la a ninguém, nem mesmo a outros 

membros da UJAY, profissionais de mercado, amigos e parentes, e nem usá-la, seja em seu 

próprio benefício ou de terceiros. Se não houver certeza quanto ao caráter privilegiado da 

informação, deve-se rapidamente relatar o ocorrido ao Comitê de Compliance. Quem tiver 
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acesso a uma informação privilegiada deverá reduzir ao máximo a circulação de documentos 

e arquivos com tal informação. 

 

6.3. INSIDER TRADING E “DICAS” 

 

Insider Trading baseia-se na compra e venda de títulos ou valores mobiliários com base no 

uso de informação privilegiada, com o objetivo de conseguir benefício próprio ou de 

terceiros (compreendendo a própria UJAY e seus Colaboradores). 

 

“Dica” é a transmissão, a qualquer terceiro, de informação privilegiada que possa ser usada 

com benefício na compra e venda de títulos ou valores mobiliários. 

 

É proibida a prática dos casos mencionados anteriormente por qualquer membro da 

empresa, seja agindo em benefício próprio, da UJAY ou de terceiros. 

 

O disposto nos itens de “Informação Privilegiada” e neste “Insider Trading e Dicas” deve ser 

analisado não só durante a vigência do relacionamento profissional do Colaborador com a 

UJAY, mas mesmo após o seu término. 

 

6.4. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

 

Nenhuma informação confidencial deve, em qualquer hipótese, ser divulgada a pessoas, 

dentro ou fora da UJAY, que não necessitem de, ou não devam ter acesso a tais informações 

para desempenho de suas atividades profissionais. 

 

Qualquer informação sobre a UJAY, ou de qualquer natureza relativa às atividades da UJAY e 

a seus sócios e clientes, obtida em decorrência do desempenho das atividades normais do 

Colaborador na UJAY, só poderá ser fornecida ao público, mídia ou a demais órgãos caso 

autorizado pelo coordenador do Comitê de Ética. 

 

É terminantemente proibido que os Colaboradores façam cópias ou imprimam os arquivos 

utilizados, gerados ou disponíveis na rede da UJAY e circulem em ambientes externos à UJAY 

com estes arquivos, uma vez que tais arquivos contêm informações que são consideradas 

informações confidenciais. 

 

A proibição acima referida não se aplica quando as cópias ou a impressão dos arquivos 

forem em prol da execução e do desenvolvimento dos negócios e dos interesses da UJAY. 

Nestes casos, o Colaborador que estiver na posse e guarda da cópia ou da impressão do 

arquivo que contenha a informação confidencial será o responsável direto por sua boa 

conservação, integridade e manutenção de sua confidencialidade. 
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Ainda, qualquer impressão de documentos deve ser imediatamente retirada da máquina 

impressora, pois podem conter informações restritas e confidenciais, mesmo no ambiente 

interno da UJAY. 

 

O descarte de informações confidenciais em meio digital deve ser feito de forma a 

impossibilitar sua recuperação. Todos os arquivos digitalizados em pastas temporárias serão 

apagados semanalmente, de modo que nenhum arquivo deverá ali permanecer. A 

desobediência a esta regra será considerada uma infração, sendo tratada de maneira 

análoga à daquele que esquece material na área de impressão. 

 

O descarte de documentos físicos que contenham informações confidenciais ou de suas 

cópias deverá ser realizado imediatamente após seu uso, de maneira a evitar sua 

recuperação.  

 

Adicionalmente, os Colaboradores devem se abster de utilizar pen-drives, disquetes, fitas, 

discos ou quaisquer outros meios que não tenham por finalidade a utilização exclusiva para 

o desempenho de sua atividade na UJAY. 

 

É proibida a conexão de equipamentos na rede da UJAY que não estejam previamente 

autorizados pela área de informática e pela área de compliance. 

 

Cumpre ressaltar que todos os recursos computacionais utilizados pela UJAY e seus 

Colaboradores: 

 

I – são protegidos contra adulterações; e 

 

II – mantém registros que permitam a realização de auditorias e inspeções. 

 

Cada Colaborador é responsável por manter o controle sobre a segurança das informações 

armazenadas ou disponibilizadas nos equipamentos que estão sob sua responsabilidade. 

 

O envio ou repasse por e-mail de material que contenha conteúdo discriminatório, 

preconceituoso, obsceno, pornográfico ou ofensivo é também terminantemente proibido, 

conforme acima aventado, bem como o envio ou repasse de e-mails com opiniões, 

comentários ou mensagens que possam denegrir a imagem e/ou afetar a reputação da 

UJAY. 

 

Em nenhuma hipótese um Colaborador pode emitir opinião por e-mail em nome da UJAY, 

salvo se expressamente autorizado para tanto. 

 

Ainda, e-mails contendo palavras suspeitas, como código de ações, por exemplo, são 

automaticamente sinalizados para conferência na reunião quinzenal do Comitê de Ética, 
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sendo que qualquer ocorrência mais suspeita será cuidadosamente analisada pelo referido 

comitê, que tomará as decisões cabíveis. 

 

O Comitê de Ética também será avisado por e-mail em caso de tentativa de acesso aos 

diretórios e logins virtuais no servidor protegidos por senha. O comitê elucidará as 

circunstâncias da ocorrência deste fato e aplicará as devidas sanções. 

 

Programas instalados nos computadores, principalmente via internet (downloads), sejam de 

utilização profissional ou para fins pessoais devem obter autorização prévia do responsável 

pela área de informática. Não é permitida a instalação de nenhum software ilegal ou que 

possuam direitos autorais protegidos. A instalação de novos softwares, com a respectiva 

licença, deve também ser comunicada previamente ao responsável pela Informática. Este 

deverá aprovar ou vetar a instalação e utilização dos softwares dos Colaboradores para 

aspectos profissionais e pessoais. 

 

As conversas telefônicas mantidas com a UJAY e seus profissionais, para tratar de quaisquer 

assuntos relativos às operações do cliente, poderão ser gravadas e seu conteúdo ser 

utilizado como prova no esclarecimento de questões relacionadas a sua conta e suas 

operações. As gravações poderão ser arquivadas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

A UJAY se reserva no direito de gravar qualquer ligação telefônica dos seus Colaboradores 

realizada ou recebida por meio das linhas telefônicas disponibilizadas pela UJAY para a 

atividade profissional de cada Colaborador.  

 

Todas as informações do servidor da UJAY, do banco de dados dos clientes e os modelos dos 

analistas são enviados para o servidor interno. Nesse servidor, as informações são 

segregadas por área e transformadas em pacotes criptografados, sendo armazenadas com 

backup. 
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