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Procedimentos de alto 
nível 

Code of Conduct (DG0038) 

Compliance Function Charter (DG0018) 

Procedimentos 
relacionados 

Global Policy on Protecting Market Integrity (CPL0241)  

Policy for the protection of interests of clients (CPL0276) 

Global Policy for conflicts of interest involving Employees (CPL0099) 

Global anti-corruption Policy (CG0183) 

  RISK0379 - General Policy of the BNP Paribas Group on Personal Data Protection 

 

Regulamentos  

Directive 2014/65/EU of European Parliament and Council of 15th May 2014 on markets in 

financial Instruments (MiFID II) 

Regulation (EU) n° 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on 

market abuse (MAR) 

Delegated Regulation n° 2017/565 on organisational requirements and operating conditions for 

investment firms and defined terms (Delegated Regulation on MiFID II) 

EBA Guidelines on Internal Governance (EBA/GL/2017/11) 

Law on information technology and individual freedom of January 6, 1978 

Directive 95/46/EC of 24 October, 1995 

General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 

Equivalent data protection legislation outside the European Economic Area 

Law N° 2018-493 of June 20, 2018 on the personal data protection / ordonnance n° 2018-1125 of 

December 12, 2018 (entry into force in June 2019) 

Given the abundance of regulatory or legal texts dealing with COI related topics throughout the 

many jurisdictions where the group is implemented, it is not possible to list them all here. 

Ref do plano de controlo  

Generic Control Plan for the Protection of Interests of Clients (CPL0227) & Compliance LOD1 

Generic Control Plan – Protection of interests of Clients (CPL0330) 

The Generic Control Plan for MARKET INTEGRITY Domain (CPL0297) & 1LOD Generic Control 

Plan & additional Guidelines from Compliance Market Integrity Domain (CPL0332) 

Compliance LoD1 Generic Control Plan_Professionnal Ethics (CPL0329) 
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Evidências Transversal workshops reports 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

BACKGROUND 

 

O Grupo BNP Paribas reconhece que, no curso normal dos seus negócios e como em qualquer grande 

instituição financeira, podem ocorrer situações de conflito de interesses (COI). Portanto, é necessário 

fornecer regras para garantir que esses conflitos sejam adequadamente identificados, prevenidos 

e/ou geridos de acordo com as normas aplicáveis (leis, regulamentos e padrões da indústria, ...). 

Diversas regras relacionadas com conflitos de interesse são implementadas em todo o Grupo, em 

diversos procedimentos alguns sendo de nível 1 ou 2, outros de nível 3. Consulte o Compêndio, anexo 

no anexo 1 desta política. O Compêndio é um resumo de cada política/procedimento de Compliance 

do BNP Paribas (Nível 2) que trata os conflitos de interesse. 

Dando um passo adiante, o BNP Paribas deseja fornecer uma compreensão global da questão de 

conflitos de interesse de Compliance a todos os funcionários, em vez de se concentrar em 

procedimentos específicos. Portanto, esta política global visa: 

- Explicar os tópicos de conflitos de interesse no contexto das atividades do Grupo e, de forma mais 

geral, no contexto empresarial. 

- Delinear os princípios do Grupo para a identificação, prevenção e gestão de situações de conflito 

de interesses. 

 

Esta Política também descreve princípios e requisitos de alto nível relacionados situações de conflito 

de interesses. 
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NOVIDADES  

 

A Política de Conflitos de Interesse do Grupo foi atualizada seguindo um objetivo de racionalização 

e simplificação. Descreve princípios e requisitos de alto nível e apresenta alguns exemplos que não 

cobrem exaustivamente todas as atividades e Métiers do Grupo. 

Em comparação com a versão anterior, veja abaixo as principais alterações introduzidas por esta 

Política atualizada: 
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1. ÂMBITO 

 

empresarial e estão incluídos no Código de Conduta do BNP Paribas e na Carta de Compliance. 

Esta Política descreve, numa abordagem de alto nível, os conflitos de interesse que podem ocorrer 

no ambiente de negócios do BNP Paribas e os riscos associados a conflitos de interesse não 

identificados, prevenidos ou geridos indevidamente. 

Esta Política, portanto, descreve princípios de alto nível para identificação, prevenção, gestão, 

incluindo, quando necessário, a divulgação de situações de conflito de interesses. 

De referir que cada Domínio de Compliance relevante (Ética Profissional (PE), Integridade de 

Mercado (MI) e Proteção dos Interesses dos Clientes (PIC)) definiu e poderá definir ainda, para além 

desta política, regras específicas aplicáveis a situações específicas. Tais regras internas estão 

reunidas no Compêndio. 

No entanto, a identificação e a gestão do COI exigem que todas as partes envolvidas estejam 

envolvidas: Negócios, Compliance, Funções, os próprios funcionários. 

Esta Política se aplica a todas as atividades/entidades do Grupo a nível mundial. 
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2. DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO CONFLITO DE INTERESSES  
 

2.1. Definição e tipos de conflitos de interesse 

 

Um conflito de interesse é uma situação em que um ator tem a capacidade de promover um interesse 

sobre outro(s) interesse(s) que essa pessoa tem o dever de proteger. 

Um interesse é qualquer tipo de vantagem, que provavelmente pode proporcionar um benefício ou 

evitar uma perda, para si mesmo ou para uma pessoa relacionada. Esse benefício ou prejuízo pode 

ser de qualquer tipo: financeiro, reputacional, profissional, comercial, pessoal, monetário ou não 

monetário. 

Os interesses que podem ser conflituantes com outros interesses no decurso do amplo âmbito das 

atividades do BNP Paribas podem ser, de forma autónoma ou cumulativa: 

 Os interesses de um ou vários Clientes1; 

 Os interesses do BNP Paribas; 

 Os interesses do cliente vinculados a uma transação; 

 Os interesses particulares dos colaboradores ou membros do órgão de administração do BNP 

Paribas, incluindo interesses de outras organizações onde possam estar a atuar na sua vida 

privada, ou seja, fora da sua atividade profissional no BNP Paribas; 

O BNPP distingue conflitos de interesse transacionais e não transacionais: 

a) Conflitos de interesse transacionais são aqueles que são desencadeados por uma ou várias 

transações e estão por trás das barreiras de informação. Incluem: 

 Conflitos de interesse internos ao BNPP: por exemplo, duas equipes 

diferentes do BNPP estão visando o mesmo cliente corporativo, uma delas 

para propor financiamento de crédito, a outra para organizar a venda do 

                                                      
1 Qualquer individuo ou entidade legal que: 

(i) Está numa relação direta ou indireta com a entidade; 
(ii) É provável que entre numa relação direta ou indireta com a entidade; 
(iii) Atua em nome de uma pessoa ou entidade conforme definido em (i) ou (ii) acima 

(intermediário, beneficiário...). 
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cliente; 

 Conflitos de interesse entre o BNPP e seus Clientes: por exemplo, dois 

clientes corporativos estão solicitando ao BNPP que atue como assessor na 

mesma aquisição de uma empresa-alvo; 

 Conflitos de interesses entre o BNPP e os seus colaboradores ou membros 

do seu órgão de administração: por exemplo, um colaborador é 

administrador de uma empresa que está a negociar uma importante linha 

de crédito com o BNPP (conflito de interesses privados). 

Tais situações são capturadas pelo Cosima2, a ferramenta Global Control Room3. 

b) Conflitos de interesse não transacionais são quaisquer outros tipos de conflitos de interesse. 

Eles podem ser classificados em 2 categorias principais, dependendo de suas fontes: 

 Conflitos particulares/pessoais, que correspondem a conflitos de interesse situacionais 

decorrentes/ou impactando as atividades privadas ou relações pessoais dos colaboradores, ou; 

 Conflitos profissionais, que correspondem a conflitos de interesse situacionais decorrentes das 

atividades profissionais dos funcionários 

 

Exemplos de conflitos de interesse profissionais não transacionais: 

Um conflito de interesses pode surgir quando: 

 A remuneração é o principal motivo da recomendação de um determinado produto ou serviço a 

um Cliente em detrimento da adequação/adequação do produto ou serviço às necessidades e 

situação do cliente. 

 Se um trader recebe vantagens para executar ordens em plataformas de 

negociação específicas; 

 O BNP Paribas, ou os seus colaboradores, podem receber uma 

indemnização monetária ou comissão não-monetária por fazer negócios 

com um determinado corretor ou fornecedor de produtos. Isso pode induzir 

o BNP Paribas ou seus funcionários a fazer negócios com a contraparte, que 

paga as taxas de comissão mais altas, mesmo que isso não seja do melhor 

                                                      
2 Lógica de deteção do Cosima no anexo 3 
3 Refere ao Procedimento Global Control Room (MI0005) 
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interesse do cliente. 

 Se o esquema de remuneração dos Gerentes de Relacionamento (parte variável) os leva a 

assumir riscos excessivos ao negociar por conta do banco. 

 O Asset manager ou Portfolio Manager multiplica o churning dos títulos do cliente para obter 

as taxas de transação (carteira churning). 

 Uma pessoa produz e/ou divulga recomendações/pesquisas de investimento, que incluam 

recomendações erradas ou que não constituam uma recomendação objetiva, uma vez que 

favorece os seus próprios interesses ou interesses do Grupo e não os dos clientes. Essa pessoa 

pode ser o BNP Paribas, uma entidade, ou um funcionário. 

 Uma pessoa está a tirar vantagem na produção/manipulação de qualquer índice por referência 

ao qual é determinado o montante a pagar ao abrigo de um instrumento financeiro ou contrato 

financeiro, ou o valor de um instrumento financeiro; ou um índice que seja utilizado para medir 

o desempenho de um fundo de investimento com o objetivo de acompanhar o retorno desse 

índice ou definir a alocação de ativos de uma carteira ou calcular as taxas de desempenho de 

forma que desfavoreça o Cliente. 

 Um conflito pode surgir na resolução de pedidos quando: 

 Quando dois ou mais clientes manifestam interesse em se envolver na 

mesma transação (por exemplo, quando a liquidez do instrumento 

financeiro solicitado pode satisfazer apenas um interesse). 

 Quando o BNPP agrega solicitações de clientes. 

 No decurso da atribuição de instrumentos financeiros a clientes (pode ser a 

favor de alguns investidores em detrimento de outros). 

 O tempo de tratamento de um pedido pode ser atrasado/planeado 

deliberadamente para beneficiar um cliente em detrimento de outro ou 

para beneficiar o BNPP. 

 

Exemplos de conflitos de interesse privados/pessoais não transacionais: 

 Um funcionário é nomeado diretor do conselho de administração de uma empresa de dimensão 

méida não cotada em bolsa. Esta empresa possui várias linhas de crédito com diversos bancos 

que são renovadas no vencimento. O funcionário é vice-chefe do departamento de crédito do 

BNP Paribas. O colaborador pode ter interesses conflituantes entre as suas funções como 
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administrador dessa empresa e as suas funções profissionais como colaborador do BNP 

Paribas. Esse conflito de interesses deve ser identificado e gerido adequadamente. As medidas 

de mitigação podem incluir a não participação do funcionário no conselho de administração da 

empresa quando a oferta de crédito do BNP Paribas estiver sendo discutida ou decidida, bem 

como não contribuir para nenhuma oferta de crédito do BNP Paribas a esta empresa. 

 Um funcionário ocupa um cargo público, sendo empregado do BNP Paribas. De acordo com esse 

órgão público, ele tem autoridade para encomendar serviços ou produtos específicos que 

possam ser fornecidos por uma entidade do BNP Paribas para a qual esteja a trabalhar. Assim, 

poderá ter interesses conflituantes entre as suas funções de titular de um cargo público e as 

suas funções de funcionário do BNP Paribas. Esse conflito de interesses deve ser identificado e 

gerido adequadamente, caso contrário, existe o risco de crime de corrupção pública tanto para 

o funcionário quanto para sua entidade BNP Paribas. 

 Um gerente de departamento é o cunhado de um membro das equipes sobre a sua 

responsabilidade. O potencial conflito de interesses deve ser divulgado e gerido para evitar o 

risco de tratamento preferencial ou falta de independência. 

 

2.2. Características de um conflito de interesses 

 

Conflitos de interesse permanentes: uma situação de conflito de interesse que é repetida ou 

contínua durante um determinado período. Isso acontece principalmente quando as situações de 

conflito de interesses são intrínsecas à atividade. Esses tipos de conflitos de interesse devem ser 

evitados/geridos com medidas como, por exemplo, disposições organizacionais específicas 

(particularmente situações em que o interesse proprietário entra em conflito com o interesse do 

Cliente) ou pela monotorização central. Este quadro pode ser completado por medidas de fluxo de 

informação como a configuração de barreira de informação. 

Conflitos de interesse temporários: uma situação de conflito de interesses que ocorre pelo menos 

uma vez e/ou ocorre por um período limitado. Esses conflitos de interesse podem ser geridos, por 

exemplo, por disposições organizacionais específicas ou por divulgação. 

 

2.3. Riscos incorridos  

 

Caso os conflitos de interesse não sejam adequadamente identificados e geridos, o BNP Paribas 
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poderá enfrentar, dependendo da situação, vários tipos de riscos, entre os quais: 

 Violação de lei ou regulamento, com consequências associadas, como por exemplo: multa, 

perda de licença, remediação, responsabilidade civil ou criminal... 

 Risco de corrupção, seja corrupção pública ou privada, com a consequência de responsabilidade 

criminal 

 Riscos de insider trading e manipulação de mercado, com as consequências associadas de 

responsabilidade regulatória e criminal 

 Perda de cliente 

 Reclamações do cliente e riscos de ação coletiva 

 Risco reputacional e impacto comercial nos Clientes 

 Fraude 

 

2.4. Matriz de análise de alto nível de conflitos de 
interesse  

 

Ao avaliar uma potencial situação de conflito de interesse, a seguinte matriz de análise de alto nível 

pode ser usada, tendo em consideração que, dependendo do tipo de conflito de interesse, outros 

critérios podem ser ter que ser levados em consideração (consulte os procedimentos detalhados 

listados no Compêndio). 

 Quem é/são a(s) pessoa(s) com interesses conflituantes? Essa(s) pessoa(s) é(são) um 

indivíduo ou uma empresa/instituição? 

 Quais são os interesses em conflito? Pelo menos, existem 2 interesses divergentes, às 

vezes mais, e eles precisam ser claramente identificados, como, por exemplo: 

o O interesse dos Clientes 

o Os interesses do BNP Paribas 

o Os interesses dos mercados financeiros 

o Os interesses particulares dos colaboradores ou membros do órgão de 

administração do BNP Paribas, incluindo interesses de outras organizações onde 

possam estar a atuar na sua vida privada, ou seja, fora da sua atividade profissional 
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no BNP Paribas; 

 Qual é o interesse a proteger (o interesse prevalecente) e com que fundamento (regulamento, 

lei, interesse público geral, dever de lealdade do trabalhador para com o empregador, etc....). 

Esse é um elemento importante a ser avaliado, pois pode haver vários interesses prevalecentes 

e, em algum momento, um deve estar acima dos demais. 

Que tipo de medidas de mitigação podem ser consideradas razoavelmente?  É importante 

avaliar se as medidas consideradas podem ser compreendidas e monitorizadas e controladas 

de forma eficiente. Também é importante, para conflitos de interesses temporários, dar um 

prazo para a medida e poder reavaliar a situação e as medidas quando esse limite for atingido. 

Para conflitos permanentes, quando aplicável, a robustez das medidas organizacionais (como 

barreiras de informação, linhas de reporte...) deve ser avaliada regularmente. 

 Quais são os controlos implementados ou a implementar, para monitorizar a situação e as 

medidas de mitigação associadas? 

 

3. FRAMEWORK PARA IDENTIFICAÇÃO E PREVENÇÃO DE CONFLITOS 
DE INTERESSE 

 
A identificação e prevenção a montante de potenciais conflitos de interesse (através da 

implementação de medidas permanentes), numa base teórica, é um passo essencial. 

 

3.1. Identificação de potenciais conflitos de interesse 

 

Cada entidade deve identificar o tipo de conflito de interesse que pode ocorrer considerando as 

atividades realizadas. 

Dependendo da organização local de cada entidade, essa identificação pode ser realizada em nível 

de Negócios e/ou em nível de Compliance. 

Isso pode ser feito através da preparação e manutenção de um mapeamento (também conhecido 

como cartografia) que é um censo de potenciais situações de conflito numa base teórica (de qualquer 

tipo referido na seção 2.1), ou por qualquer outro meio relevante. 

O mapeamento inclui a descrição genérica dos potenciais conflitos de interesse, bem como as 
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medidas de mitigação relacionadas existentes que permitem a prevenção e/ou gestão de tais COIs. 

O mapeamento deve ser atualizado regularmente por cada entidade, com base na evolução do seu 

negócio, seu ambiente legal e regulatório, bem como experiências anteriores e incidentes. 

A entidade precisa garantir através da execução de controlos apropriados que as medidas de 

mitigação descritas no mapeamento sejam adequadamente implantadas e implementadas. 

Para apoiar o esforço das entidades, um modelo de mapeamento está anexado no anexo 2 desta 

política. 

 

3.2. Prevenção de conflito de interesses 

 

Com base no trabalho de identificação acima (mapeamento), cada entidade precisa implementar 

uma estrutura proporcional para evitar que as situações de COI ocorram. 

A prevenção do COI é assegurada através de 4 tipos de medidas: 

o Procedimentos: todos os procedimentos relacionados ao COI, para procedimentos de nível 

2 do BNPP, estão listados e descritos resumidamente no Compêndio. 

o Processos e ferramentas. 

o Programas de conscientização e formação: o pessoal deve ser adequadamente treinado 

dependendo de seu papel na organização de acordo com os programas de formação 

organizados pelo BNPP. A comunicação é entregue periodicamente aos funcionários. 

o Medidas organizacionais: são medidas postas em prática para prevenir algumas situações 

de COI permanente, incluindo por exemplo: barreiras de informação, segregação de funções. 

Eles são especificados quando necessário nos procedimentos relevantes. 

 

4. DETEÇÃO E GESTÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE  
 
Apesar das medidas de prevenção implementadas numa entidade, as situações de COI ainda são 

prováveis de ocorrer. Cada entidade deve então detectar e gerir adequadamente tais situações, que 

podem ocorrer diariamente. 
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4.1. Deteção de situações de conflito  

Caso a caso, tais conflitos de interesse devem ser detetados para permitir uma gestão adequada. 

O gatilho para essa deteção específica pode ser qualquer um dos seguintes, dependendo da situação 

e do tipo de conflito de interesses: 

 Um alerta gerado pelo Cosima ou outra ferramenta de filtragem 

 Uma declaração de um funcionário 

 Uma questão levantada por um cliente 

 Um alerta de negócios 

 Uma revisão de um órgão de governamento interno, como um comitê TAC/NAC, etc .... 

 Um alerta gerado por meio de um canal de denúncias ou para um oficial de fraude de risco 

 Quaisquer outros 

Em qualquer desses casos, a análise da situação deve ser realizada, de acordo com a análise da 

matriz de alto nível proposta (referida na Seção 2.4), bem como qualquer instrução operacional 

fornecida no procedimento do BNP Paribas aplicável, ou quaisquer normas aplicáveis ( lei, 

regulamento, diretrizes,...). 

 

4.2. Gestão de situações de conflito de interesses 

 

Uma vez que um conflito de interesse é detetado, ele deve ser gerido. 

Em resposta a um conflito de interesses, uma Entidade BNP Paribas pode: 

 Aceitar a situação do COI, como tal, ou sob condições específicas definidas para garantir que o 

interesse prevalecente apropriado seja protegido. 

 Recuse a situação de COI, por exemplo, retirando-se de uma possível transação. 

Além disso, existem situações em que, de acordo com a lei ou regulamento aplicável, alguns conflitos 

com terceiros (em particular com clientes) podem precisar de ser divulgados. 

Em todas as situações, as entidades têm de gerir os conflitos de interesse, de acordo com as leis e 

regulamentos aplicáveis. 
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Para muitos conflitos de interesse transacionais, as situações podem ser geridas através do Comitê 

COI (consulte a Seção 6.1) 

 

4.3. Registo  

 

O BNPP SA e cada uma das outras entidades possuem um Registo de Conflitos de Interesses. 

Este registo reflete o quadro de todos os conflitos de interesse detetados ao longo de um período 

considerado. 

Para cada situação de conflito detetada, os seguintes elementos precisam de ser relatados no 

registo: 

 A descrição precisa/concreta da situação deve ser detalhada no registro 

 Detalhes sobre o contexto de deteção 

 Detalhes sobre a resposta ao conflito (forma de gestão/existência de divulgação...) 

 Partes interessadas envolvidas 

 Todas as informações adicionais relevantes que permitem uma visão clara da situação 

Algumas situações podem ser detetadas sem que a entidade tenha identificado a priori. Nesse caso, 

a situação considerada deve ser incluída no exercício de identificação a posteriori. 

 

5. FERRAMENTAS 
 

Algumas ferramentas são implantadas a nível local para permitir a deteção e/ou a gestão de 

conflitos de interesse (como o Comet). 

Ao nível do Grupo BNP Paribas existe uma ferramenta principal para detetar e gerir situações de 

conflitos de interesse transacionais, 

A ferramenta Cosima do processo MI/Control Room. 

Esta ferramenta também prevê um Registro de conflitos de interesse transacionais 
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6. GOVERNAÇÃO 
 

6.1. Cooperação MI-PIC-PE 

 

O enquadramento para a adequada identificação, prevenção e gestão de conflitos de interesse é da 

responsabilidade partilhada dos 3 Domínios de Compliance, Integridade de Mercado, Ética 

Profissional e Proteção dos Interesses dos Clientes. 

Embora o enquadramento legal e regulamentar relacionado com o conflito de interesses possa ser 

diferente de uma atividade para outra e de um tema para outro e, portanto, resultar em vários 

procedimentos, controlos e processos do BNP Paribas, repartidos entre os 3 Domínios, é necessária 

uma boa cooperação entre eles. 

De fato, alguns conflitos de interesses podem abranger aspetos relacionados a 2 ou mais dos 

Domínios acima. Além disso, ter uma visão consolidada a nível de grupo dos tópicos de conflitos de 

interesse é importante para permitir melhor uso de recursos e melhor compreensão de possíveis 

problemas e riscos. 

 

6.2. Comité COi para situações transacionais  

 

Quando um potencial conflito futuro for identificado entre potenciais clientes ou entre diferentes 

funções do BNPP e quando a situação não puder ser gerida adequadamente apenas por arranjos de 

Barreiras de Informação, um comité, específico ou não (Comité de Seleção de Clientes e Conflito de 

Interesse) pode ser formado para tomar com a maior brevidade possível as decisões necessárias 

relativas à seleção de clientes e/ou ao posicionamento do BNPP. Este comité reúne vários managers 

e com o Head de Compliance Market Integrity Domain.  

 

7. TRANSGREÇÕES  
 

Paralelamente à responsabilidade do BNP Paribas em caso de incumprimento das leis e 

regulamentos relativos a conflitos de interesse, os colaboradores podem ser pessoalmente 

responsabilizados, em algumas situações como, por exemplo, situações de conflito de interesses que 
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levem a abuso de informação privilegiada, corrupção e/ou fraude 

 

8. CONTROLOS  
 

Cada procedimento conforme listado no Compêndio anexo fornece uma descrição dos controlos ou 

será atualizado para fornecer isso. Os tópicos de Conflitos de Interesse estão incorporados na 

Estrutura de Controlo Permanente (GCP, Testes Independentes) de cada Domínio de Compliance. 

 

9. PROTEÇÃO DE DADOS 
De acordo com os regulamentos de proteção de dados relevantes, qualquer pessoa tem o direito de 

aceder, corrigir e excluir informações sobre si mesmo, bem como o direito de especificar como esses 

dados devem ser tratados após sua morte, o que ela pode exercer entrando em contato com seu 

departamento local sobre privacidade/proteção de dados. Ele/ela também pode se opor ao 

processamento de seus dados pessoais com base em suas circunstâncias pessoais particulares. 

Os arquivos que contêm dados pessoais devem ser armazenados e retidos não mais do que o 

necessário, de acordo com as leis e regulamentos de proteção de dados relevantes. 

 

10. ANEXOS 
 

10.1. Anexo 1- Compendio  

 

Adobe Acrobat 

Document  
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10.2. Anexo 2- Template de mapeamento  

 

COI 
Ref 

Conflict  

Category 

High-Level  

Description 

Key Policies,  

Procedures &  

Guidance 

Key Training &  

Competence 

Key Controls  

Deployed 
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10.3. Anexo 3- lógica de deteção do COSIMA para conflitos 
de interesses transacionais 
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10.4. Glossário 

 
Term Definition 

Acima da 
barreira 

Indivíduos seniores que estão posicionados acima da barreira da informação e possuem um 

estatuto especial devido ao recebimento de todas as informações confidenciais em relação a 

um determinado métier, território ou função devido à natureza de sua função. 

Cruzamento da 
Barreira  

Uma passagem de barreira (comumente chamada de “cruzamento de parede”) é um arranjo 

temporário pelo qual um indivíduo do lado público é trazido sobre a barreira de informação 

para trabalhar numa transação específica do lado privado onde o MNPI está presente. 

Benchmark Significa qualquer taxa, índice ou valor, disponibilizado ao público ou publicado, 

periodicamente ou regularmente determinado pela aplicação de uma fórmula para, ou com 

base no valor de um ou mais ativos ou preços subjacentes, incluindo preços estimados, 

valores reais ou taxas de juros estimadas ou outros valores, ou pesquisas, e por referência à 

qual é determinado o valor a pagar de um instrumento financeiro ou o valor de um instrumento 

financeiro. 

Melhor 
execução 

Melhor execução pelas Entidades do BNP Paribas significa que as Entidades devem executar 

as ordens do cliente para demonstrar que foram tomadas todas as medidas suficientes para 

obter o melhor resultado possível para o cliente. Eles levarão em consideração os seguintes 

fatores: O preço, Os custos, A velocidade, O tamanho da ordem, A natureza da ordem, A 

probabilidade de execução e liquidação, A capacidade dos Locais de Execução de gerenciar 

ordens colocadas, Qualquer outro consideração relevante para a execução da ordem (fatores 

adicionais podem ser levados em consideração. 

Cliente Qualquer pessoa física ou jurídica que: (i) esteja em relação comercial direta ou indireta com 

uma Entidade; (ii) É suscetível de estabelecer uma relação comercial direta ou indireta com 

uma Entidade (um cliente potencial); (iii) Atua em nome de uma pessoa ou entidade conforme 

definido em (i) ou (ii) acima (intermediário, beneficiário...). 
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Relação 
próxima 

Uma “Relação próxima” é definida de acordo com o relacionamento com o Funcionário: 

a) Laços familiares: 
· Cônjuge não separado judicialmente ou companheiro em parceria civil 

(pacte civil de solidarité); 
· Filhos sobre os quais o Colaborador exerça o poder paternal ou viva, 

habitualmente ou em partilha, com o Colaborador e por quem seja efetiva e 
permanentemente responsável; 

· Qualquer outra pessoa dependente do Colaborador ou que resida em sua 
residência por mais de um ano. 

c)  Estreitar laços:· 
 Contas que o Funcionário controla em vigor, ou pode ser razoavelmente 
presumido que controle, ou 

 Uma pessoa jurídica na qual o Colaborador detenha, diretamente ou por meio de 
vínculo de controle, 20% ou mais do capital ou dos direitos de voto 

COI Comité Quando um potencial conflito futuro é identificado entre clientes em potencial ou entre diferentes 

funções do BNPP e quando a situação não pode ser gerenciada adequadamente apenas por 

acordos de Barreiras de Informação, um Comitê de Seleção de Clientes e Conflito de Interesses 

deve ser realizado para tomar o mais cedo possível as medidas necessárias decisões relativas à 

seleção de clientes e/ou posicionamento do BNPP. Este comitê reúne vários chefes de linhas de 

negócios com o chefe de Compliance Market Integrity Domain. O Presidente do comitê não deve 

ser Patrocinador Executivo de nenhuma das partes envolvidas. 

Informação 
confidencial 

Um termo amplo relativo a qualquer informação não pública relativa ao BNP Paribas e a 

informação recebida no decurso das suas negociações em relação a um cliente ou a um cliente 

potencial e significa qualquer informação que não tenha sido divulgada publicamente, como por 

meio de um comunicado de imprensa divulgação, em uma agência de notícias, em um jornal, em 

um relatório de pesquisa publicado, em materiais enviados a acionistas ou investidores em 

potencial, como uma declaração de procuração ou prospeto, ou em materiais disponíveis em 

serviços de divulgação pública. As Informações Confidenciais incluem Informações Proprietárias 

e Informações Não-Públicas Relevantes 

Cargo 
corporativo 

• Em França, Presidentes, Diretores Executivos, Diretores Executivos Adjuntos, 

Administradores, Administradores únicos, Presidentes e membros do Conselho de Administração, 

Presidentes, Vice-Presidentes e membros do Conselho Fiscal, gerentes, representantes 

permanentes e gerentes de pessoas coletivas que sejam eles próprios gerentes ou dirigentes 

sociais, e qualquer outra função de representante da direção ou com sede em pessoa jurídica, 

são considerados, neste procedimento, diretores sem direito a voto, controladores de gestão de 

EIGs e liquidatários voluntários. 

• No exterior, diretores corporativos assim caracterizados pela legislação local. 

COSIMA “Cosima” é uma ferramenta central administrada pela Sala de Controle que, ao comparar os dados 

fornecidos pelos aplicativos da Sala de Controle (como Lista Cinza, Lista de Observação, Lista 

Restrita e Watchdog, consulte a parte 6.2.1) e outras fontes que tenham informações úteis na 

gestão de conflitos de interesse, como cargos de diretoria de pessoas do Banco envolvidas em 

empresas e linhas de crédito atualmente concedidas a clientes, possibilita detetar 

automaticamente potenciais conflitos de interesse com base em cenários pré-determinados. 
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Disseminador 
de uma 
recomendação 
de investimento 

Uma pessoa (pessoa física / Entidade) que divulga um investimento recomendação, que foi 

produzida por outra pessoa, ao público ou a um grande número de pessoas. Esteja ciente de que 

se o divulgador modificar a recomendação de investimento, ele se tornará produtor. 

Colaborador Um «Funcionário» é uma pessoa que trabalha para o Banco de forma permanente ou temporária, 

na França, sob um contrato regido pela lei trabalhista francesa e celebrado diretamente com a 

pessoa, ou destacado para o Banco ou que detenha uma sede social; ou fora da França, 

trabalhando dentro de um quadro contratual equivalente. Na aplicação desta Política, 

trabalhadores temporários e estagiários são considerados empregados 

Global Control 
Room 

Equipa global, integrante do Domínio de Integridade de Mercado, supervisionando a estrutura de 

Sala de Controle para todas as Entidades do Grupo (com exceção das atividades de Asset 

Management). 

Lista Cinzenta Uma lista que permite identificar instrumentos financeiros e/ou empresas (cotadas e não cotadas) 

com as quais o BNP Paribas (excluindo BNP Paribas Asset Management) tem uma relação 

comercial que se encontra em fase preliminar e cuja informação detida é sensível mas não MNPI 

(se este fosse o caso, a transação seria adicionada diretamente à Lista de Observação) para 

facilitar a deteção de conflitos de interesse. 

Recomendação 
de investimento 

Informação que recomende ou sugira uma estratégia de investimento, explícita ou implicitamente, 

relativa a um ou mais instrumentos financeiros ou emitentes, incluindo qualquer opinião emitida 

sobre o valor ou preço atual ou futuro desses instrumentos, destinados a canais de distribuição 

ou ao público. 

perquisa de 
investimento 

De acordo com a Diretiva MiFID II, a “pesquisa de investimento” deve ser entendida como 

abrangendo material de pesquisa referente a: 

· um ou vários instrumentos financeiros ou outros ativos, ou 

· os emissores ou potenciais emissores de instrumentos financeiros, ou 

· uma indústria ou mercado específico (pesquisa setorial). 

Este material de pesquisa informa opiniões sobre instrumentos financeiros, ativos ou emissores 

dentro desse setor ou mercado. 

Esse tipo de material: 

· explicitamente ou implicitamente recomenda ou sugere uma estratégia de investimento e fornece 

uma opinião fundamentada quanto ao valor ou preço presente ou futuro de tais instrumentos ou 

ativos, ou de outra forma 

· contém análises e insights originais e chega a conclusões com base em informações novas ou 

existentes que podem ser usadas para informar uma estratégia de investimento e ser relevante e 

capaz de agregar valor às decisões da Entidade em nome dos clientes cobrados por essa 

pesquisa. 

Interesses 
privados 

Interesses privados” refere-se aos interesses pessoais dos Colaboradores e seus Parentes 

Próximos e, de forma mais geral, qualquer um dos seus interesses privados 
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Negócios do 
lado privado 

Negócios com acesso contínuo a informações não disponíveis no domínio público. Estão 

elencados nas políticas de informação de fluxos por cada perímetro operacional do Grupo BNP 

Paribas. 

Transações do 
lado privado 

Uma transação do lado privado é aquela que emana das áreas do lado privado do negócio e 

envolve a originarão e execução de atividades de banco comercial e de investimento. As 

Transações do Lado Privado podem envolver o uso de Informações Confidenciais que podem ou 

não ser Informações Não Públicas Relevantes. 

Produtor de 
recomendações 
de investimento 

Uma pessoa (pessoa física / Entidade) que produz uma recomendação de investimento e a 

divulga ao público ou a um grande número de pessoas. 

Negócios do 
lado público 

Áreas que não têm acesso ao MNPI de forma rotineira. 

Lista restrita Uma lista de instrumentos financeiros sujeitos a restrições ou proibições à divulgação de 

recomendação de investimento (pesquisa financeira, nota de venda, eco de negociação, lado de 

venda e lado de compra), solicitação de cliente ou negociação em conexão com atividades por 

conta própria (mais raramente, atividades do cliente, incluindo, às vezes, gestão discricionária de 

ativos ou esquemas de investimento coletivo, como aqueles impostos em determinada jurisdição, 

se o “status de isenção” não se aplicar), ou transações pessoais das pessoas envolvidas. 

Pessoas interessadas: significa uma pessoa física que trabalha para o Banco, em caráter 

permanente ou temporário, na França por meio de um contrato de trabalho, transferência 

temporária, de pessoal ou escritório corporativo, ou no exterior em posição equivalente no Banco, 

estagiários, o pessoal temporário e os membros de quaisquer estruturas do Conselho (o órgão de 

administração). 

Subscrição O facto de subscrever ou adquirir instrumentos financeiros diretamente ao emitente ou ao 

vendedor, com vista à sua venda. 

Lista de 
observação 

A Watch List é uma lista consolidada do grupo mantida pela Sala de Controle do Grupo BNP 

Paribas que contém: 

· Emitentes e/ou instrumentos financeiros sobre os quais os perímetros operacionais do BNP 

Paribas detêm MNPI. 

· Projetos de Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) assim que informações não públicas forem obtidas. 

· Listas de pessoas que têm acesso ao MNPI e são consideradas insiders: insiders ocasionais, 

insiders acima da barreira, insiders permanentes 

 


