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Boas-vindas  

O Grupo Ibiuna Investimentos é constituído por três gestoras de recursos, empresas que administram fundos 

de investimentos, nos quais os clientes-investidores investem. Cada gestora do grupo é dedicada a uma linha 

de investimento. Para saber mais, basta acessar o nosso site, disponível em: 

https://www.ibiunainvest.com.br/. 

Com o objetivo de gerar retornos financeiros ao longo do tempo, são pilares organizacionais do Grupo Ibiuna 

Investimentos: o sólido time de gestão, o método e a disciplina aplicados na gestão dos ativos, a forte cultura 

meritocrática e os elevados padrões de governança, processos e infraestrutura. As gestoras do grupo estão 

empenhadas em oferecer excelência no serviço de gestão de fundos, bem como preservar sua privacidade, 

atuando de forma a proteger seus dados pessoais, quando a eles tiver acesso. 

Nesta Política, você obtém informações de como seus dados pessoais são tratados ao investir nos fundos de 

investimentos geridos pelo Grupo Ibiuna Investimentos ou utilizar os serviços e websites do Grupo Ibiuna 

Investimentos.  

Por que tratamos seus dados pessoais? 

Quando um cliente-investidor decide adquirir cotas dos fundos de investimentos geridos pelas gestoras do 

Grupo Ibiuna Investimentos, dependendo da forma de aquisição das cotas, o tratamento de dados pessoais 

torna-se necessário para o desempenho das atividades de gestão de fundos, por exemplo, para a execução 

de rotinas operacionais de investimentos.  

As gestoras do Grupo Ibiuna Investimentos são responsáveis pelo fornecimento de produtos financeiros na 

forma de fundos de investimentos, administrando a carteira de investimentos dos fundos por meio das 

atividades de: 

(i) análise e decisões sobre quais ativos financeiros irão compor o portfolio dos fundos; 

(ii) realização dos investimentos pelo fundo; e 

(iii) gestão dos riscos e liquidez das carteiras e acompanhamento da rentabilidade, a fim de gerar retornos 

consistentes para os investidores. 

Todas as atividades são executadas em conformidade com a Política de Investimento de cada gestora, os 

objetivos definidos no regulamento de cada fundo, as regulamentações emitidas pela CVM (Comissão de 

Valores Mobiliários), normas estabelecidas pela entidade autorreguladora ANBIMA (Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), além de outras legislações aplicáveis.  

https://www.ibiunainvest.com.br/
https://www.ibiunainvest.com.br/


 
 
 

 

 

Política de Privacidade de Dados 
Março 2023 

 
 

Confidencial - (IB) - CPL 
Página 2 de 8 

 

Importante salientar que as gestoras do grupo Ibiuna Investimentos não realizam distribuição direta dos seus 

fundos e, portanto, não têm contato direto com os investidores. A distribuição dos fundos é realizada através 

de distribuidores parceiros, que são os responsáveis pelo contato com o cotista. Entretanto, os dados 

pessoais dos clientes podem ser disponibilizados para as gestoras em algumas situações especificas, como, 

por exemplo, quando há o contato do cotista diretamente através dos nossos canais de comunicação 

(website, e-mail, mídias sociais, etc), ou quando é fornecido pelo administrador ou distribuidor do fundo, em 

situações que exigem a atuação do time operacional das gestoras.  

O próximo tópico visa esclarecer e fornecer mais detalhes sobre a forma de tratamento, os tipos de dados 

pessoais tratados, seus objetivos, as atividades e respectivo embasamento legal. 

Como tratamos seus dados pessoais? 

Os tipos de dados pessoais e a forma como são tratados dependem de como você se relaciona com a gente 

e por quê. Por exemplo, os dados pessoais coletados serão diferentes caso tenham origem nos distribuidores 

parceiros ou administrador dos fundos, ou por meio do seu acesso aos nossos canais de comunicação, ou 

quando navega em nosso website. A forma de tratamento de seus dados pessoais é detalhada a seguir. 

Fluxo de tratamento de dados pessoais 

 

 

Como obtemos seus dados pessoais? 

Ao adquirir nossos produtos – cotas de nossos fundos de investimentos – por intermédio dos distribuidores, 

podemos obter, voluntariamente, seus dados pessoais. Além disso, quando você navega em nosso site 

https://www.ibiunainvest.com.br/
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podemos obter alguns dados pessoais de forma automática, por meio de cookies ou tecnologias similares. 

Confira abaixo cada caso: 

• Pelo Distribuidor: É o responsável pelo relacionamento direto com você, cliente-investidor do fundo. Sua 

principal atribuição é traçar seu perfil de risco como investidor, geralmente realizado por meio de 

cadastro e questionários, e, com isso, aconselhá-lo com investimentos condizentes ao seu perfil. Além 

disso, os distribuidores são responsáveis pela prevenção à fraude, lavagem de dinheiro e proteção ao 

crédito. Eventualmente, algumas das informações colhidas no seu processo de cadastral podem ser 

compartilhadas conosco, para realização de processos operacionais. 

• Diretamente com você: Quando você entra em contato conosco ativamente por meio de nossos serviços 

de atendimento, seja por telefone, e-mail, chat ou presencialmente, ou ainda automaticamente, por 

meio de cookies relativos à sua navegação em nosso site. 

Quais tipos de dados pessoais tratamos? 

Limitamos o tratamento de dados pessoais ao mínimo necessário para execução de suas finalidades, 

abrangendo apenas os dados pertinentes ao processo, de maneira proporcional e não excessiva. São dados 

pessoais, que podem ser tratados pelo Grupo Ibiuna Investimentos: nome, e-mail, foto do seu documento 

de identidade, geolocalização, filiação, telefone, CPF, RG, endereço físico, protocolo de internet (IP), gênero, 

estado civil e dados bancários (banco, agência e número da conta). 

Dados pessoais de titulares com idade menor que 18 anos 

O Grupo Ibiuna Investimentos não realiza o cadastro de cotistas. Essa função é exercida pelos distribuidores 

e administradores. Dessa forma, a Ibiuna Investimentos não mantém dados pessoais de titulares com idade 

menor que 18 anos. 

Qual é a relação entre: objetivo de tratamento, atividades e o embasamento legal? 

Objetivo Principais atividades Embasamento legal 

 Execução das atividades 

operacionais do fundo 

• Recebimento dos dados pessoais nos arquivos dos 

Administradores. 

• Execução das atividades operacionais do fundo (cálculo 

do valor da cota, lançamento das aplicações e resgates 

nos sistemas do administrador, divulgação da cota diária, 

divulgação da memória de cálculo de remuneração dos 

distribuidores, etc). 

• Execução de contrato. 

• Cumprimento de obrigação legal 

ou regulatória. 

https://www.ibiunainvest.com.br/
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Garantir a conformidade na 

gestão dos recursos 
• Atendimento às disposições da CVM e ANBIMA. 

• Cumprimento de obrigação legal 

ou regulatória. 

Por quanto tempo seus dados pessoais são tratados? 

O Grupo Ibiuna Investimentos trata e mantém seus dados pessoais somente pelo tempo necessário para 

cumprir com as finalidades de seu respectivo tratamento, ou seja, pelo período necessário para execução 

dos nossos trabalhos como gestoras de recursos, enquanto houver uma relação em curso com você ou, ainda, 

no cumprimento de quaisquer obrigações legais, regulatórias, contratuais, entre outras, desde que 

fundamentadas legalmente. Após estes períodos, seus dados pessoais são eliminados. 

Uso compartilhado de seus dados pessoais 

Para que possamos desempenhar nossas atividades de gestora de recursos é também fundamental o 

compartilhamento de seus dados pessoais com administradores e custodiantes dos fundos de investimento. 

Buscamos avaliar cuidadosamente esses parceiros e firmar com eles obrigações contratuais de privacidade e 

proteção de dados, com o objetivo de minimizar os riscos envolvidos no tratamento de dados pessoais. 

Eventualmente, também podemos compartilhar os dados com autoridades públicas. A seguir, descrevemos 

as situações em que é necessário o compartilhamento de seus dados pessoais: 

• Com o administrador: É o responsável pela execução das atividades administrativas do fundo e sua 

principal função é calcular o valor da cota. Diariamente, o administrador recebe todas as movimentações 

de investimentos realizadas pelas gestoras do Grupo Ibiuna Investimentos, assim como as aplicações e 

resgates demandados pelos distribuidores. Resumidamente, o administrador junta essas informações, 

apura as variações dos preços dos ativos do fundo e as cotas emitidas ou resgatadas, calcula o ganho ou 

prejuízo do dia, chegando ao valor da cota de fechamento. O administrador compartilha a carteira do 

fundo, com todos os ativos e a memória de cálculo do dia com as gestoras do grupo Ibiuna Investimentos 

para que essa realize a conferência/validação dos cálculos. 

• Com o custodiante: é o banco responsável por “guardar” os ativos do fundo, como ações, títulos e demais 

ativos, enviando diariamente o inventário para as gestoras e o administrador, bem como pelo 

pagamento, recebimento e liquidação de ativos e recursos. 

• Com autoridades públicas: Caso uma autoridade com competência legal exija que as gestoras do Grupo 

Ibiuna Investimentos compartilhem dados pessoais para cumprimento da lei. 

https://www.ibiunainvest.com.br/
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Caso necessite de informações específicas sobre com quem compartilhamos seus dados pessoais, pedimos 

que entre em contato conosco por meio do endereço de e-mail dpo@ibiunainvest.com.br, conforme o item 

“Fale com nosso encarregado pelo tratamento de dados pessoais” deste documento.  

Não transferimos seus dados pessoais para outros países 

O Grupo Ibiuna Investimentos possui infraestrutura, operacional e tecnológica sediada no Brasil, de modo 

que todas as operações de tratamento são realizadas sem que ocorra a transferência de seus dados pessoais 

para outros países. 

Nossa responsabilidade 

O Grupo Ibiuna Investimentos é responsável por garantir sua privacidade e a proteção dos seus dados 

pessoais durante todo o ciclo de seu tratamento. Para isso, utiliza os dados pessoais somente para as 

finalidades descritas nesta Política e mantém os registros das operações de tratamento de dados pessoais. 

O encarregado pelo tratamento de dados pessoais é responsável por: assegurar a observância das 

disposições legais para tratamento, aplicar as medidas técnicas e administrativas para proteção dos dados 

pessoais de acessos não autorizados, intervir em situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 

alteração ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como para comunicar à ANPD1 e a 

você eventual ocorrência de incidente que possa lhe acarretar risco ou dano relevante. 

Como protegemos seus dados pessoais? 

Nós adotamos práticas de segurança da informação, desde a fase de concepção do produto até a sua 

disponibilização ao mercado, adequadas para o nosso segmento, incluindo medidas técnicas e 

administrativas, controles, políticas e procedimentos internos, ações educativas, e mecanismos de mitigação 

de riscos. Nosso objetivo é manter medidas preventivas de acordo com padrões de segurança 

internacionalmente reconhecidos. 

Somos comprometidos em proteger seus dados pessoais, mas infelizmente segurança é algo que não 

depende apenas das nossas ações e processos. Apesar de todos os nossos esforços, não podemos garantir 

completamente que todos os dados pessoais e informações sobre você estarão livres de acessos ou uso não 

autorizado de terceiros em sua conta. Podem ocorrer falha de hardware ou software que não estejam sob 

controle do Grupo Ibiuna Investimentos, bem como outros fatores que podem comprometer a segurança 

dos seus dados pessoais. 

 
1 Autoridade Nacional de Proteção de Dados. 

https://www.ibiunainvest.com.br/
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Por isso, sua atuação também é fundamental para garantir um ambiente seguro. Você pode nos ajudar 

adotando boas práticas de segurança da informação e proteção de seus dados, como, por exemplo, utilizar 

senhas fortes, antivírus, não compartilhar sua senha entre outras ações de segurança. Caso você identifique 

ou tome conhecimento de algo que comprometa a segurança dos seus dados, por favor, entre em contato 

conosco conforme informações do tópico “Fale com nosso encarregado pelo tratamento de dados pessoais”. 

Exerça seus direitos como titular de dados pessoais 

O Grupo Ibiuna Investimentos respeita a titularidade de seus dados em todos os processos de tratamento 

realizados, de modo que você poderá exercer, a qualquer momento, sem custos e mediante requisição 

expressa encaminhada ao nosso encarregado pelo tratamento de dados pessoais, cada um dos direitos a 

seguir: 

Confirmação de existência de tratamento e acesso aos dados  

Esta requisição permite que você possa verificar se nós tratamos seus dados pessoais. Você pode optar para 

que esta confirmação seja realizada por meio eletrônico, ou sob forma impressa, bem como, se em formato 

simplificada ou completa (indicando a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a 

finalidade do tratamento). Se o nosso tratamento estiver embasado legalmente no seu consentimento ou 

em nossa relação contratual, você poderá ainda requisitar uma cópia eletrônica dos dados pessoais que 

temos sobre você. 

Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados 

Possibilita que você solicite a correção dos seus dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados. 

Anonimização, bloqueio ou eliminação 

Permite, em casos de dados pessoais desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade legal, que 

você nos requisite: (a) anonimizar seus dados, de forma a que eles não possam mais ser relacionados a você; 

(b) bloquear temporariamente seu tratamento; e (c) eliminar seus dados pessoais, inclusive para aqueles que 

possuem seu consentimento, exceto para os casos resguardados por lei. 

Portabilidade dos dados pessoais 

https://www.ibiunainvest.com.br/
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Garante que você solicite para que o Grupo Ibiuna Investimentos forneça a você, ou a terceiros que você 

escolher, os seus dados pessoais, de acordo com a regulamentação da ANPD2, desde que não viole nossa 

propriedade intelectual ou segredo de negócios. Da mesma forma, você pode requisitar para que outras 

empresas nos enviem seus dados pessoais, a fim de facilitar a contratação dos nossos produtos.  

Informação sobre o compartilhamento 

É seu direito saber as entidades públicas e privadas com as quais o Grupo Ibiuna Investimentos realizou o 

uso compartilhado de dados, conforme mencionamos no tópico "Uso compartilhado de seus dados pessoais" 

desta Política. No entanto, você pode ainda requisitar maiores detalhes a respeito. 

Informação sobre a possibilidade de não consentir 

A solicitação desta informação permite que você tenha informações claras e completas sobre a possibilidade 

e as consequências de não fornecer o consentimento para realização do tratamento de seus dados pessoais, 

visto que, sempre que pedimos seu consentimento, você é livre para negá-lo, ainda que, nesse caso, seja 

possível que tenhamos que limitar, bloquear ou cancelar, a utilização de nossos serviços/produtos. 

Revogação do consentimento 

Em casos em que o embasamento legal, para realização do tratamento de dados pessoais, é o seu 

consentimento, você pode cancelá-lo. Isso não afetará a legalidade de qualquer tratamento de seus dados 

pessoais realizados anteriormente. No entanto, vale lembrar que se você cancelar seu consentimento, talvez 

não possamos mais fornecer determinados serviços/produtos e iremos avisá-lo antes disso ocorrer. 

Oposição ao tratamento 

Nos casos em que o embasamento legal para realização do tratamento de dados pessoais, dispensar o seu 

consentimento, você poderá se opor, solicitando esclarecimentos e até sua interrupção. 

Revisão de tratamento automatizado 

Sempre que você quiser exercer seus direitos, podemos solicitar algumas informações complementares para 

fins de comprovação da sua identidade e impedir que pessoas mal intencionadas se passem por você. 

Fazemos isso para garantir sua segurança e privacidade. 

 
2 Conforme Art. 40 da Lei Geral de Proteção de Dados, a autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para 

fins de portabilidade. 

https://www.ibiunainvest.com.br/
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O Grupo Ibiuna Investimentos se compromete a responder todas as requisições em um prazo razoável e 

sempre em conformidade com a legislação aplicável, entretanto, em caso de ocorrer alguma impossibilidade 

de atendimento imediato de sua requisição, encaminharemos um comunicado indicando as razões de fato 

ou de direito que impedem a imediata da providência. 

Caso você ainda tenha alguma dúvida sobre como você pode exercer seus direitos de titular dos dados 

pessoais, fique à vontade para entrar em contato conosco por meio dos canais informados no item a seguir. 

Fale com nosso encarregado pelo tratamento de dados pessoais 

Sempre que você quiser exercer seus direitos, ou caso acredite que seus dados pessoais foram tratados de 

maneira incompatível com esta Política de Privacidade de Dados, ou, ainda, se você tiver dúvidas, 

comentários, sugestões ou comunicações relacionadas ao tratamento de dados pessoais, entre em contato 

conosco. 

Nosso encarregado pelo tratamento de dados pessoais – DPO (Data Protection Officer) está à disposição 

nos seguintes contatos: 

▪ DPO (Encarregado): Marcos Brigante 

▪ Controlador: Ibiuna Investimentos 

▪ Endereço para correspondências: Av. São Gabriel, n. 477, 5º andar - São Paulo Brasil - 01435-001 

▪ E-mail para contato: dpo@ibiunainvest.com.br 

Mudanças na Política de Privacidade 

O Grupo Ibiuna Investimentos está sempre buscando melhorar produtos, de modo que esta Política de 

Privacidade de Dados poderá passar por atualizações, a fim de refletir as melhorias realizadas. Desta forma, 

recomendamos a consulta periódica desta Política para que você tenha conhecimento sobre as modificações 

efetuadas no tratamento dos dados pessoais. 

Vigência e Atualização 

Versão 3 – março de 2023. 
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