AVISO DE PRIVACIDADE
Este AVISO DE PRIVACIDADE tem por objetivo afirmar o compromisso da ATTIMO
CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS (“ATTIMO”) com a segurança e transparência no
tratamento de dados dos clientes, conforme previsto nas leis referentes à proteção de dados (“LGPD”), na
POLÍTICA DE PRIVACIDADE e CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA da ATTIMO.
I) DAS INFORMAÇÕES QUE COLETAMOS NO SITE
Quanto às informações inseridas no “FALE COM A GENTE” do site da ATTIMO, são coletados somente
o e-mail, mensagem, nome e telefone de quem entra em contato, os quais são direcionados a uma caixa de
mensagens da ATTIMO, sem intermediação e utilização de cookies. Posteriormente, o contato prosseguirá
via e-mail, aplicativos de mensagem ou telefone celular.
II) DA ANÁLISE CADASTRAL INICIAL PARA ADMISSÃO DE NOVOS CLIENTES
O processo de análise cadastral inicial é realizado previamente à admissão de novos clientes e inclui o
levantamento de documentos que comprovem a situação financeira e patrimonial.
São adotadas medidas de controle, confirmação e verificação das informações cadastrais e consultas a listas
restritivas, sites de busca e órgãos reguladores, para confirmação de dados e/ou identificação de informações
desabonadoras, conforme a POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E
FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E CORRUPÇÃO da ATTIMO, em conformidade com a
legislação vigente.
A ficha de cadastro é assinada pelos clientes, contemplando as exigências de informações e declarações
presentes no ANEXO 11-A da Instrução CVM 617/2019. As atualizações são feitas em até 2 anos.
O contrato de prestação de serviços é assinado com os clientes admitidos.
Quando pessoa física, para realização da análise cadastral inicial será necessária a apresentação e envio dos
seguintes documentos, por parte de todos os membros adultos da família que fazem parte do contrato:
1. Cópia dos RGs;
2. Comprovante de residência atual;
3. Certidão de casamento;
4. Declarações de Imposto de Renda do último ano;
5. Extratos e posições consolidadas de investimentos financeiros e previdência, no Brasil e exterior, dos
últimos 3 meses.
Além dos dados presentes nos documentos fornecidos, é necessário informar estes outros dados na ficha
de cadastro: sexo; endereço eletrônico; telefone; entidade para a qual trabalha; ocupação profissional;
formação acadêmica.
Quando pessoa jurídica, para realização da análise cadastral inicial será necessária a apresentação e envio dos
seguintes documentos:
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1. Contrato social e alterações;
2. Declaração de Imposto de Renda;
3. Declaração de faturamento anual;
4. Balanço e/ou Balancetes
5. Demonstração de Resultados.
III) DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O CONSENTIMENTO PARA
TRATAR DADOS
Ao assinar o contrato, os clientes dão o seu consentimento para tratarmos os dados e iniciarmos o seu
atendimento.
Para que o trabalho da ATTIMO seja completo e as recomendações sejam prestadas de forma
fundamentada, são realizadas reuniões presenciais ou remotas, com o objetivo de entender qualitativamente
seu estilo de vida, relações pessoais, objetivos, valores e preocupações. São abordados o histórico familiar e
os planos para o futuro.
É também levantado o histórico de fluxo de caixa e uma lista de documentos adicional mais ampla,
especificada no contrato, para que sejam compreendidas a dinâmica financeira e patrimonial atual, bem
como a estrutura securitária, sucessória e as empresas ligadas aos clientes.

IV) COMO AS INFORMAÇÕES SÃO USADAS E ARMAZENADAS
Todas as informações, dados e documentos se destinam exclusivamente à realização dos nossos serviços,
sendo armazenados em servidor de dados, com acesso restrito à equipe pertinente para o atendimento de
cada cliente, com vedação expressa quanto ao armazenamento em outro local, compartilhamento ou
divulgação para terceiros.
V) DA OBRIGATORIEDADE DOS REGISTROS E MANUTENÇÃO DE ARQUIVOS
A ATTIMO mantém arquivos digitais com as cópias dos cadastros, documentos e relatórios referentes aos
clientes, pelo prazo mínimo de 05 anos após o encerramento do relacionamento, conforme legislação
vigente.

VI) DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente AVISO DE PRIVACIDADE foi revisado e atualizado em 23 de março de 2021.
Comunicações devem ser feitas por mensagem a compliance@attimofinancas.com.br
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