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Objetivo  
 

O objetivo da presente Política de Seleção, Contratação e Monitoramento de Terceiros 

(“Política”) é estabelecer parâmetros qualitativos mínimos para a contratação de terceiros 

prestadores de serviço, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que pretendem iniciar um vínculo 

contratual com a Forpus Capital. 

Toda e qualquer contratação deve seguir as disposições desta Política visando reduzir os riscos 

e elevar a segurança jurídica e operacional, bem como obedecer às exigências legais e 

regulatórias. 

 

Seleção e Contratação de Terceiros  
 

A Seleção dos Prestadores de Serviço para a realização de quaisquer serviços deve se iniciar pela 

apresentação das informações do serviço, como vigência do contrato, descrição do serviço a ser 

realizado, remuneração média deste serviço no mercado, selos de qualidade dos serviços do 

Prestador, bem como algum atestado da qualidade técnica do Prestador, recomendações de 

empresas que o contrataram anteriormente e quaisquer outras informações que possam 

auxiliar a Forpus Capital a decidir a respeito do Prestador de Serviço. 

Tendo em vista que, normalmente, existem mais de uma opção no mercado, quando a Forpus 

Capital desejar contratar um Terceiro, deve-se realizar um bid com mais de um Prestador de 

Serviço para comparação de preços e qualidade do serviço. Este bid deve ser realizado por meio 

do envio da proposta comercial do Terceiro, exigência mínima, bem como com o envio de 

qualquer documento que possa ajudar a Forpus Capital a compreender a qualidade deste 

Terceiro, além da apresentação de todas as informações acima dispostas. 

Quando o  serviço tratar de sociedades Corretoras de câmbio, títulos e valores mobiliários, 

Agentes Autônomos ou quaisquer outra empresa ou pessoa física ligada ao mercado de capitais, 

o julgamento da Seleção deve ser realizado por meio da apresentação de todas as informações 

acima dispostas, no que couber, e das informações abaixo, podendo estas serem apresentadas 

pelo Terceiro ou através de pesquisa interna realizada pela Área de Compliance. 

 

a. Data de início das atividades; 



b. Avaliação financeira por meio do envio da cópia das demonstrações contábeis dos 

últimos 3 (três) anos e referências bancárias e técnicas; 

c. Avaliação jurídica com o envio do quadro societário, qualificação dos prestadores e/ou 

sócios, caso seja pessoa jurídica, e contrato social; 

d. Lista de clientes (passados e atuais); 

e. Objeto da contratação; 

f. Pesquisa a respeito de notícias negativas acerca do prestador de serviço, bem como os 

processos administrativos e/ou judiciais perante órgãos reguladores e entidades públicas da 

sociedade e seus sócios; 

g. Verificação dos selos de programa de qualificação operacional (retail broker e execution 

broker) outorgados pela B3; 

h.  Pesquisa de posicionamento em rankings de negociação de ativos e derivativos nas 

bolsas; e 

i. Comprovação da constituição da sociedade perante os órgãos competentes e da 

idoneidade da sociedade. 

 

As disposições presentes nesta Política poderão, a critério da Forpus Capital, ser 

desconsideradas ou parcialmente aplicadas, caso o Prestador de Serviços tenha elevada e 

reconhecida capacidade econômico-financeira e/ou técnica para realizar os serviços.  

O processo de seleção conclui-se com a celebração do contrato, sendo este o instrumento que 

formaliza a Contratação e estabelece as normas da relação contratual entre as partes. Ademais, 

nenhum tipo de pagamento ou serviço poderá ser efetuado ou iniciado antes da celebração do 

contrato. 

A Área de Compliance deve manter um cadastro permanente e atualizado com todas as 

informações dos Prestadores de Serviços visando destacar os Terceiros com melhores condutas, 

preços e serviços e eliminar aqueles que apresentarem qualquer conduta ou ação que não esteja 

de acordo com a presente Política, práticas do mercado, boa-fé e legislação.   

 

Monitoramento dos Serviços  
 



O Monitoramento dos Serviços deve ser realizado pela área que os solicitaram e pela Área de 

Compliance. Este Monitoramento ocorrerá durante todo o período em que o Serviço estiver 

sendo realizado para averiguar sua correta execução, qualidade dos materiais, além de avaliar 

preventivamente possíveis riscos à Forpus Capital, e, após sua conclusão, para averiguar o 

cumprimento das especificidades previamente acordadas do serviço. 

Os Prestadores de Serviços ligados ao mercado de capitais deverão ser monitorados 

constantemente quanto a qualquer fato novo que possa influenciar na execução dos Serviços 

ou impactar na reputação do Prestador e da Forpus Capital bem como serem avaliados 

semestralmente quanto ao seu custo benefício, desempenho operacional e financeiro. 

  

Vigência e Revisão 
 

Esta Política entra em vigor em 02/01/2019 e deverá ser revisada anualmente pela Área de 

Compliance da Forpus Capital, bem quando for publicada leis, normas ou circulares que 

impactem de alguma forma esta Política. 

Histórico de Versões 
 

Versão Motivo da Alteração Data de Aprovação Autor 

1 Implementação 02/01/2019 Diretor de Compliance, Risco, 

PLDFT e LGPD 

2 Revisão Periódica 20/04/2022 Diretor de Compliance, Risco, 

PLDFT e LGPD 

 

 


