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Este material foi elaborado pela AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT (“AZBWM”) que é composta pelas empresas 
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA ("GESTORA") e AZIMUT BRASIL DTVM LTDA ("DTVM") e não pode 
ser alterado, copiado, impresso, reproduzido ou distribuído sem prévia e expressa concordância destas.
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1. Objetivo 

A proteção à privacidade e aos dados dos usuários estão alinhados com as melhores práticas da AZIMUT BRASIL 
WEALTH MANAGEMENT (“AZBWM”) que é composta pelas empresas AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT 
LTDA ("GESTORA") e AZIMUT BRASIL DTVM LTDA ("DTVM") e suas subsidiárias, refletindo seus valores e 
respeito aos clientes, reafirmando o compromisso com a melhoria contínua da eficácia do processo de proteção de 
dados. 
 
Esta Política de Privacidade trata das diretrizes e regras adotadas pela organização em relação à receptação, 
armazenamento e utilização das informações pessoais disponibilizadas pelos clientes e visitantes para acesso aos 
serviços e devem ser interpretadas em conjunto com outras disposições aplicáveis, provenientes da legislação em 
vigor. 
 
Em caso de dúvidas, entre em contato conosco pelos nossos canais de atendimento. 

2. Termos de Uso 

 
Ao acessar sites e/ou aplicativos, o usuário se declara ciente e expressa sua livre aceitação quanto as disposições da 
Política de Privacidade para todos sites e aplicativos da AZBWM e/ou suas subsidiárias, autorizando a obtenção dos 
dados e informações aqui mencionados, bem como sua utilização para os fins abaixo especificados.  
 
Caso não esteja de acordo com estes termos, o usuário não deve utilizar ou acessar o site e/ou aplicativo da 
organização. 
 
Os termos e condições constantes e apresentadas na Política de Privacidade poderão ser modificados e atualizados a 
qualquer momento pela AZBWM, em virtude de alterações na legislação ou nos serviços , em decorrência da utilização 
de novas ferramentas tecnológicas ou, ainda, sempre que, a exclusivo critério da organização, tais alterações se façam 
necessárias. 
 

3. Definições 

• Cookies: é um pequeno arquivo digital enviado por um site da Internet para o navegador do usuário, quando o 
utilizador visita o site. Esses arquivos podem ou não ser aceitos pelo navegador e armazenam e reconhecem 
dados de navegação para garantir o correto funcionamento do site e melhor experiência do usuário.  
É possível excluir os cookies que já estão armazenados no dispositivo do usuário. Caso o usuário decida não 
aceitar os mesmos, ainda assim você poderá visitar o site da AZBWM, no entanto, a disponibilidade dos 
serviços fornecidos pelo site e experiência do usuário poderá ser afetada. 
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• Links: Link é uma palavra em inglês que significa elo, vínculo ou ligação. Também denominados hyperlinks, 
hipervínculos ou enlaces, são conexões lógicas e dinâmicas, uma palavra, texto ou imagem que quando é 
clicada pelo usuário, o encaminha para outra página na internet, que podem levar o usuário a um arquivo 
digital, imagem ou uma página/website na internet. 

4. Propriedade Intelectual 

• A logomarca, o nome das empresas, marcas, patentes, nomes de domínio, slogans ou propagandas do Grupo 
Azimut são de propriedade da AZBWM e não devem ser utilizadas para qualquer finalidade, sem prévio e 
expresso consentimento da AZBWM; 

 
• As informações contidas no site e/ou aplicativo são de propriedade da AZBWM e são expressamente vedados, 

sob pena da lei, quaisquer tipos de utilização, cópia, reprodução, distribuição, publicação integral ou parcial, 
todos os softwares, aplicativos ou funcionalidades criados, produzidos ou contratados pela AZBWM para os 
Sites e Aplicativos, assim como sua identidade visual e conteúdo, salvo com prévia e expressa autorização da 
AZBWM; 

 
• Todo e qualquer relatório, informes, previsões e/ou projeções das mais diversas naturezas disponibilizadas 

pela AZBWM, subsidiárias ou afiliadas tem finalidade informativa e não possuem nenhuma garantia, expressa 
ou implícita e não devem ser encaradas como solicitação de compra ou venda de produtos de qualquer tipo; 

 
• O site e aplicativos da AZBWM podem conter informações ou “links” para sites ou aplicativos terceiros. Estes 

materiais são fornecidos somente para conveniência e informação do usuário, sendo que a AZBWM não 
mantém controle, não assume qualquer responsabilidade e não fornece qualquer tipo de garantia sobre eles, 
tais como exatidão, qualidade e atualidade. A existência desses links não significa nenhuma relação de 
endosso ou de patrocínio entre a AZBWM e esses terceiros e a AZBWM não tem nenhuma responsabilidade 
com relação a tais terceiros. 

 

5. Armazenamento de Dados 

Para o fornecimento dos serviços aos seus clientes, a AZBWM adota recursos avançados visando a proteção das 
informações pessoais dos usuários e de seus serviços. 
 
As informações coletadas e fornecidas pelo usuário como o nome completo ou razão social, endereço físico e 
eletrônico, número de telefone, RG, CPF ou CNPJ, situação financeira, patrimonial, contrato social, balanço 
patrimonial, conteúdos enviados pelo usuário (como fotos, vídeos, áudios, cópias de documentos e 
comentários),endereço de IP, data e hora de uso dos sites e aplicativos, “cookies” ou tecnologias similares do site são 
utilizadas para: 
 

• Permitir a manutenção e a atualização cadastral dos usuários, novas iniciativas, produtos e serviços da 
AZBWM; 



 
NORMATIVO CORPORATIVO Página 

5 de 6 

Nome do Documento 

Política de Privacidade 
Versão 

1ª 

 

 

Datas 
Classificação Aprovação Data de Criação Última Revisão 

Dezembro 2020 Dezembro 2020 Uso Interno Diretoria 
 

5 

• Verificar a identidade e dados pessoais do usuário, avaliar e identificar e prevenir eventuais ameaças de 
segurança; 

• Possibilitar a administração técnica, execução, pesquisa e desenvolvimento dos serviços e de funcionalidades 
disponíveis no site e/ou aplicativo, bem como administração e marketing de clientes e usuários; 

• Permitir o cumprimento e execução de obrigações legais, regulatórias e contratuais e a proteção e o exercício 
regular de direitos do usuário e da AZBWM; 

• Permitir o cumprimento e requisições, solicitações e decisões de autoridades administrativas e judiciais. 

6. Compartilhamento de Dados 

 
A AZBWM preza muito pela privacidade de seus clientes e trata os dados coletados e armazenados utilizando-se de 
rígidos padrões de sigilo e integridade, bem como controles de acesso físico e lógico, observando-se sempre os mais 
elevados princípios éticos e legais. 
 
Usamos ferramentas e tecnologias para manter a integridade e confidencialidade das suas informações e protegê-las 
de acessos não autorizados, tais como, criptografia e uso de dispositivos de segurança para autenticação do Usuário. 
Além disso, restringimos o acesso às suas informações na medida necessária, com rígidas obrigações de 
confidencialidade e sigilo e mediante a adoção de medidas de segurança 
 
As informações e dados armazenados são compartilhados somente com suas afiliadas, parceiros estratégicos, 
prestadores de serviço autorizados e contratados pela AZBWM ou para o cumprimento e execução de obrigações 
legais, regulatórias e contratuais, investigações de possíveis infrações, requisições, solicitações de autoridades 
judiciais, administrativas ou arbitrárias. 
 
Os dados compartilhados são feitos dentro de padrões rígidos de segurança, sempre visando à confidencialidade das 
suas informações e seguindo as normas de sigilo bancário e demais normas de proteção à privacidade. 
 

7. Responsabilidades 

O usuário do site e/ou aplicativo é responsável: 
 

• Por todas e quaisquer ações ou omissões realizadas no site e/ou aplicativos da AZBWM; 
• Pelos conteúdos enviados e/ou transmitidos no site e/ou aplicativo da AZBWM e não representam a opinião ou 

visão da AZBWM. 

A AZBWM não se responsabiliza pelos itens citados acima e também por indisponibilidades e falhas técnicas do 
sistema dos sites e aplicativos.  
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8. Suspensão de Acesso 

A qualquer momento, sem aviso prévio ou posterior, a AZBWM poderá suspender, cancelar ou interromper o acesso 
ao site e/ou aplicativo. 

9. Segurança 

• Sua conexão com os servidores da AZBWM será descontinuada após 30 minutos de inatividade no site. Para 
retomar suas atividades, informe novamente o log in e a senha; 

 
• Mantenha suas informações cadastrais atualizadas; 

 
• Sua senha é pessoal e intransferível. Troque-a regularmente; 

 
• A senha será bloqueada após três tentativas erradas; 

 
• Uma conta não poderá ser acessada por diferentes computadores simultaneamente. A AZBWM poderá 

bloquear a sua senha caso julgue seu uso como irregular. 

10. Disposições Gerais 

Este material foi elaborado pela AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT (“AZBWM”) que é composta pelas 
empresas AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT LTDA ("GESTORA") e AZIMUT BRASIL DTVM LTDA 
("DTVM") e não pode ser alterado, copiado, impresso, reproduzido ou distribuído sem prévia e expressa concordância 
destas. 
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