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Aprovação: Ricardo Baars e Eduardo de Abreu Borges 
Classificação do documento: CONFIDENCIAL 
 
PÚBLICO-ALVO 
 
O plano define um conjunto de princípios aplicáveis à Cypress Earth Capital 
Partners Ltda. (“Cypress”). 
 
OBJETIVO 
 
O plano de continuidade de negócios (“PCN”) tem por objetivo organizar as 
ações e orientar os funcionários da instituição sobre como agir em situações 
que afetem a continuidade normal das suas atividades e definir como e em 
quais locais alternativos serão realizadas as atividades na eventualidade de 
incidentes ou emergências, bem como assegurar a confidencialidade, a 
integridade e a disponibilidade das informações da Cypress mediante a 
utilização de mecanismos de segurança da informação e cibernética, 
balanceando fatores de risco, tecnologia e custo. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
O PCN tem como objetivo preparar as áreas de negócio para prever recursos 
alternativos e traçar estratégias de continuidade para impedir que 
ocorrências inesperadas interrompam os processos críticos da empresa. Além 
disso, o plano é responsável por assegurar aos clientes e parceiros comerciais 
que seus recursos e compromissos assumidos entre as partes estejam em 
segurança em uma sociedade que possui estratégias de continuidade 
definidas.  
 
Os objetivos deste PCN são:  

 
§   Documentar o cenário atual de interdependência entre as áreas de 

negócios, o nível de controle existente e os principais riscos que a 
empresa está sujeita devido à utilização dos recursos em seus processos 
de negócios; 
 

§   A definição das equipes para atuação em situações de contingência e 
adoção dos planos de ação de continuidade. Essas equipes e seus 
membros receberão atribuições exclusivas que deverão ser treinadas e 
seguidas para que o plano obtenha a eficiência esperada durante uma 
situação de incidente ou desastre; 
 

§   A predefinição dos recursos disponíveis para atuação em situações de 
emergência, tais como: instalações, recursos alternativos de telefonia, 
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comunicação de dados, eletricidade e outros serviços utilizados pelas 
áreas de negócios para prestar serviços a instituição; e 
 

§   Servir como um guia de orientação para a empresa na ocorrência de 
eventos, incidentes ou desastres que afetem os recursos críticos aos 
processos de negócio. Essas orientações têm como objetivo facilitar as 
decisões previamente validadas e testadas em um cenário de incertezas. 
 

Estão contempladas nesse plano as situações necessárias para que a empresa 
possa recuperar seus serviços, de forma total ou parcial em outras instalações 
e possa também: 

 
§   Responder prontamente às demandas de decisões e ações causadas por 

uma situação de emergência; 
 

§   Restabelecer os sistemas mínimos necessários de comunicação e troca 
de informações, tais como telefonia, troca de dados, internet e e-mail; 

 
§   Identificar e definir as atividades prioritárias a serem recuperadas dentro 

de cada intervalo de tempo; 
 

§   Estabelecer as condições e recursos mínimos necessários para 
recuperação e continuidade; 

 
§   Estabelecer um ponto central (local e equipe) para comando das 

operações durante a situação de desastre ou incidente; 
 

§   Detalhar os itens e condições das instalações e dos recursos que deverão 
permanecer em “stand by” para serem utilizados nos casos de 
indisponibilidades ou desastres. 

   
RESPONSABILIDADES 
 
O Comitê de Segurança da Informação e de Continuidade de Negócios é 
composto por todos os representantes das áreas essenciais para o 
funcionamento das principais atividades da instituição. 
 
Comitê: 

 
§   Responsável pela aprovação do PCN, disponibilizando os recursos 

necessários para possibilitar o seu acionamento a qualquer tempo; 
 

 
§   Prover respaldo para a implementação e melhoria contínua deste Plano, 

requerendo a todos os responsáveis pelas áreas envolvidas a ajustá-lo em 
função de mudanças organizacionais, tecnológicas ou operacionais da 
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empresa e as derivadas de ajustes decorrentes de novos requisitos dos 
órgãos externos reguladores. 

 
Risco: 

 
§   Promover o aprimoramento do PCN, propondo à Diretoria a aquisição, 

contratação ou acesso a recursos alternativos que venham a mitigar o 
nível de exposição de risco da empresa; 
 

§   Manter o Plano atualizado em termos de recursos materiais e humanos, 
processos e elementos críticos; 

 
§   Gerenciar o processo de treinamento e envolvimento dos colaboradores 

(i.e., sócios, administradores, funcionários e terceiros), especialmente os 
recém-contratados ("Colaboradores”). 

 
Tecnologia da Informação: 

 
§   Garantir que o ambiente de contingência esteja completamente 

operacional, ou seja, com equipamentos adequados e versões de 
sistemas idênticas às do local de processamento principal; 
 

§   Gerenciar o processo de migração para o site de contingência e o plano 
de retorno; 

 
§   Manter a área de Risco informada sobre mudanças significativas na 

estrutura tecnológica que afetem o conteúdo do plano, assim como 
eventuais mudanças decorrentes disso no processo. 

 
Dos demais Gestores:  

 
§   Manter a área de Risco atualizada sobre as mudanças significativas do 

escopo de sua atuação ou de mudanças de quantidade de colaboradores 
que impactem na necessidade de alteração na quantidade de 
colaboradores atuando em contingência. 

 
DEFINIÇÕES E PREMISSAS 
 
Este plano foi elaborado a partir das seguintes premissas básicas e definições 
que refletem a visão da Administração da Cypress e seus valores. 
 
A estratégia de continuidade prevista neste documento leva em consideração 
algumas premissas assumidas pela instituição, a fim de limitar a abrangência 
do plano e racionalizar os investimentos e esforços de continuidade sobre as 
ameaças e impactos de maior probabilidade e significância para a empresa.  
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O plano considera que: 
 
Todas as indisponibilidades e desastres que afetarem os processos de negócio 
de forma significativa serão tratados segundo as definições e estratégias 
definidas no plano; 
 
As instalações serão contratadas por demanda e estarão disponíveis e 
acessíveis para serem utilizados como sites de continuidade dos principais 
processos de negócio da empresa e poderão permanecer disponíveis 
enquanto durar a situação de emergência (lista de locais em anexo);  
 
O “Data Center” estará equipado e com todos os equipamentos de 
redundância e contingência necessários e suficientes para assumir e executar 
os sistemas de informação principais; 
 
As informações fornecidas sobre o inventário atual das instalações e demais 
ativos (mobiliário, estações de trabalho, equipamentos de informática, etc.) 
estão atualizadas;  
 
As informações obtidas sobre a quantidade e o funcionamento dos processos 
de negócio de cada área, bem como a criticidade apontada pelos gestores 
estão atualizadas;  
 
As tabelas de alternância de pessoal fornecidas por cada área de negócio são 
factíveis e verdadeiras, ou seja, no caso da ausência de uma determinada 
pessoa, a alternância será capaz de executar as atividades críticas necessárias;  
 
Existem acordos pré-estabelecidos instituídos com os proprietários das 
instalações a serem utilizadas para continuidade, renovados semestralmente, 
de modo que a ocupação das mesmas ocorra dentro dos prazos de 
recuperação dos processos de negócio previstos no plano;  
 
Os prazos de contratação de serviços, compra e entrega dos equipamentos 
de tecnologia e demais bens a serem adquiridos quando da ocorrência de 
uma indisponibilidade total definitiva, estarão em conformidade com as 
necessidades e prazos especificados neste plano; 
 
As cópias dos dados, principais softwares, sistemas operacionais, aplicativos e 
utilitários utilizados nos equipamentos de tecnologia serão disponibilizados 
em tempo hábil para instalação e em plenas condições de utilização; 
 
A quantidade de mobília, cadeiras, mesas, armários, aparelhos telefônicos, fax, 
impressoras e estações de trabalho serão suficientes para os grupos que serão 
recuperados nas instalações de continuidade; 
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Todas as estratégias e definições deste plano foram lidas, entendidas e aceitas 
pelos membros das equipes do plano e pela Diretoria da empresa; e 
 
Este plano será testado, corrigido, atualizado e divulgado antes de uma 
necessidade real de utilização, de modo que as pessoas estejam familiarizadas 
com o formato, conceitos, padrões e estratégias de atuação. 
 
As categorias de recursos críticos compreendem:  
 
Instalações 

 
§   Todos os ambientes utilizados pelas áreas de negócios onde se 

encontram os recursos, incluindo os seguintes sistemas de 
infraestrutura: 
 

§   Servidor de Arquivos Local e OneDrive for Business (Em implementação) 
 

§   Link de Internet para dois para caso de falha em algo, a contingências 
em caso de falha dos dois será o 3G dos usuários. 

 
Escritório Rio de Janeiro 

 
§   Rede: 

o   Mundivox 10MB Full 
o   Net Virtua 30MB 
o   Rede Ethernet GbE com 48 pontos de rede 
o   Switch Dlink Gerenciavel 
o   Firewall SonicWALL  

 
§   Servidor: 

o   HP DL360 com Windows Server 2012, DNS, DHCP e Active Directory  
o   Nobreak de 1,5 kva  
o   Rack APC  
o   CFTV de 8 vias com duas câmeras ativas  

 
Escritório São Paulo: 

 
§   PABX – Mitel 3300CXi 
§   Servidor para Ramal Remoto – Dell R420 com MBG (Mitel Border 

Gateway). 
§   E1 da Algar, com 30 linhas e 50 ramais 
§   Servidor: 

o   Servidor de Windows Dell R420 – Contingencia para RJ de acesso e 
autenticação de usuário 

o   Servidor de Dados – Lenovo 8TB  
§   Rede: 
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o   Firewall – SonicWall TZ215 – Segurança e restrição de acesso 
o   Link dedicado Algar – 3Mb 
o   Virtua de 10Mb 

 
Funções ou Pessoas 
 
Todo o pessoal atuante nas áreas de negócio da empresa, seus 
conhecimentos específicos e suas respectivas funções. 

Equipe Função Área de Negócios 
Eduardo de Abreu Borges Diretor Negócios 
Ricardo Baars Diretor Operations, Legal & 

Compliance 
 
Serviços 
 
Todos os serviços contratados e/ou gerenciados e que viabilizam os processos 
e recursos das áreas de negócio. 
 
Light – Fornecimento de Luz 
MUNDIVOX – Linha Telefônica 
MUNDIVOX - Internet 
NET – Linha Telefônica e Internet (Contingência) 
 
Softwares e Sistemas 
 
Todos os softwares utilizados pelos equipamentos de tecnologia da 
informação comercializados na forma de licença de uso, padrão para qualquer 
empresa que adquira e instale o produto (pacotes). Também são considerados 
todos os sistemas desenvolvidos ou customizados pertencentes à empresa ou 
fornecidos a ela, incluindo: 
§   Sistemas operacionais  
§   Windows 7 e MAC OS,  
§   Server: Windows 2012; 
§   Softwares utilitários  
§   Backup Online: Idrive 
§   Antivírus: TrendMicro Services (Cloud) 
§   Pacotes de software 
§   MS Office 2010 e 2013 
§   Sistemas corporativos – utilizados pelas áreas e processos de negócio da 

empresa – N/A 
§   Sistemas específicos – utilizados dentro de um determinado processo ou 

área de negócio e com finalidade específica – Será adquirido um sistema 
para a gestão de carteiras até o final de 2014, quando algum fundo estiver 
operacional. 

 
Equipamentos 
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Todos os equipamentos de uso corporativo ou específico utilizado nas 
dependências da Cypress para realização dos processos de negócios da 
empresa, incluindo: 
§   Servidores 
§   HP DL320 e G.8. Com Windows Server 2013, funções: File Server, DNS, 

DHCP e Active Directory 
§   Estações de trabalho 
§   10 notebooks e 03 Desktops 
§   Equipamentos de conectividade – Firewall SonicWALL TZ205 
§   Equipamentos de impressão: 
§   HP Laser Jet Pro 400 color (M451DW), Scanner Fujitsu Scan Snap IX500 

e EPSON TX560WD 
§   Telefonia 
§   Operadora ALGAR – Controladora Voip MITEL 3300 CXI 
§   Linha Telefone Fixo Oi (contingência). 
 
SEGURANÇA CIBERNÉTICA  
 
Comprometido com a segurança das informações de seus clientes, a Cypress 
atua no sentido de minimizar os riscos relativos à segurança cibernética, dessa 
forma, estabeleceu diversos mecanismos de controle objetivando assegurar a 
confidencialidade dos dados transacionados em seus ambientes.  
 
Fica estabelecido que o Gestor é o profissional responsável pela Segurança da 
Informação, que deverá reportar todas as ocorrências para a área de Risco e 
Compliance. Realizará o monitoramento de segurança de borda, com a 
implementação de ferramentas de proteção dos diversos ambientes lógicos 
com o objetivo de garantir a manutenção desses ambientes.  
  
Dentre as ferramentas desenvolvidos pela CYPRESS, destaca-se a segregação 
dos arquivos salvos na rede interna da CYPRESS em diferentes diretórios, cujo 
acesso é limitado a determinados Colaboradores que possuem a devida 
autorização de acesso, conforme usuário e senha pessoal de cada 
Colaborador, de modo a viabilizar a identificação dos detentores das 
informações constantes em cada diretório para eventual responsabilização. 
 
As senhas de acesso dos Colaboradores, para acesso a qualquer sistema 
disponibilizado pela CYPRESS, serão invioláveis e intransferíveis, não podendo 
ser reveladas a outra pessoa.  
 



Plano de Continuidade de Negócios e 
Segurança da Informação 

	  

	  
  

Av. Brigadeiro Faria 
Lima 4.221 – 6º andar                           

R. Lauro Muller, 116 – 13º andar                                       Av do Batel, 1550 – 10º andar 

São Paulo, SP Rio de Janeiro, RJ Curitiba, PR 

	  

A área de Compliance é responsável pelo desenvolvimento e revisão das 
Matrizes de Acesso à sistemas e redes, bem como a aprovação dos acessos a 
esses ambientes de forma a garantir a identificação de riscos de segregação 
e segurança da informação.  
  
A CYPRESS destaca que a determinação das restrições de acesso foi realizada 
considerando: (i) a área de atuação de cada Colaborador; e (ii) o gênero de 
conteúdo dos arquivos que estão presentes em cada um dos diretórios. Desse 
modo, as informações acessíveis por cada Colaborador são aquelas relativas 
ou à sua respectiva área, ou aquelas que não estejam diretamente 
relacionados a sua função, mas que sejam relevantes para o exercício da sua 
atividade. 
  
Sempre que for identificada qualquer vulnerabilidade ou materialização de 
incidentes cibernéticos os profissionais envolvidos deverão seguir as 
determinações abaixo:  
 

a) Comunicação imediata à área de TI e Risco Operacional;  
b) Tomar medidas de cessação da falha observada de forma imediata;  
c) Levantamento das causas para determinação das ações de 
remediação;  
d) Formalização do incidente para estabelecimento e aprovação dos 
controles para mitigação de novos incidentes. 

 
PROCESSOS DE NEGÓCIO E ÁREAS EXISTENTES 
 
Todo o planejamento de continuidade foi desenvolvido baseando-se na 
interdependência das áreas e processos de negócio.  
 
São apresentadas na tabela abaixo as áreas de negócio consideradas mais 
críticas ao funcionamento das atividades da instituição, seus principais 
processos e as áreas correlacionadas.  
 

ÁREA DE NEGOCIOS RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS 
PROCESSOS 

PRINCIPAIS 
ÁREAS 
RELACIONADAS 

01 Comercial Cadastro de Clientes e 
Prospects; 

Diretoria  
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ÁREA DE NEGOCIOS RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS 
PROCESSOS 

PRINCIPAIS 
ÁREAS 
RELACIONADAS 

02 Gestão Gestão das carteiras dos FIPs 
(Fundos de Investimentos 
ilíquidos); 
Relacionamento com CVM e 
Instituições do mercado 
responsáveis por 
Administração, Auditoria e 
Custódia. 
Elaboração de relatórios 
gerenciais dos Fundos sob 
gestão para os cotistas. 

Diretoria de 
Gestão, 
comercial e 
Administrativo 

03 Análise Análise das oportunidades de 
negócios e dos ativos 
constantes na carteira dos 
Fundos sob gestão; 
Elaboração de modelagem 
financeira e relatórios de 
acompanhamento dos 
investimentos  

Diretoria e 
Análise 

04 Administrativo Controle Administrativo 
Financeiro da Gestora; 
Responsável pelo envio de 
informações dos custos e 
receitas da gestora para a 
Diretoria 

Diretoria  

 
PLANO DE RETORNO À NORMALIDADE 
 
A partir do início da atuação em Contingência o Departamento de TI deve 
manter registro de datas. Volumes e ocorrências que caracterizem este 
período de exceção. 
 
Com isso deve ser mantido e avaliado constantemente e desenvolvido o plano 
de retorno com as peculiaridades de cada ocorrência.  
 
Para viabilização desta estratégia deve ser muito preciso o registro dos fatos 
observados. 
 
PROCESSO DE MANUTENÇÃO DESTE PLANO 
 
A falta de atualização e compatibilização da situação real e o conteúdo deste 
Plano é fator de Risco para toda a continuidade dos negócios, em razão do 
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que as seguintes responsabilidades são fundamentais que sejam cumpridas 
integralmente: 
 
Gestores e Diretores 
 
Informar imediatamente ao responsável pelo Compliance na gestora a 
respeito de mudanças que impactem este plano. Devem ser informados a 
implementação de novos sistemas, alterações de procedimentos 
operacionais, aumento no número de pessoas que devem se deslocar para o 
site de contingência e entre outros. 
 
Risco 
 
Incorporar ou fazer incorporar as alterações de ambiente e especialmente as 
tecnológicas e de estrutura organizacional que reflitam em novas 
necessidades ou mudança significativa das premissas e quantidades de 
colaboradores previstos para atuar em contingência segundo o constante 
deste plano. 
 
Tecnologia da Informação 
 
Informar imediatamente ao responsável pelo Compliance na gestora as 
mudanças de Arquitetura, Infraestrutura, Prestadores de Serviços, sistemas de 
entidades ligadas que impactem os recursos previstos neste Plano para que 
seja providenciada sua atualização / manutenção.  
 
PROCEDIMENTOS DE TESTES DE CONTINGÊNCIA 
 
Serão elaborados Planos de Testes detalhados e incorporados a este 
documento, cobrindo o período de seis meses. 
 
Os testes serão feitos com providências mínimas de preparação e aviso prévio 
aos envolvidos para evitar perdas e riscos desnecessários de não atendimento 
de clientes ou perda de períodos de liquidação de operações, mas para 
garantir a efetividade do plano, ao menos um teste mensal deverá ser feito. 
 
Os resultados dos testes serão registrados, sendo as falhas e ocorrências não 
previstas justificadas e formalizadas em plano de ação para que não 
aconteçam novamente, especialmente em situação de contingência real. 
 
Serão convocados os colaboradores listados para contingência para simular 
uma das situações previstas e realizada a mudança do local de execução e 
processamento das operações pelo período mínimo de 2 horas. 
 
Os testes serão monitorados pela Área de Compliance (conforme definido no 
Manual de Controles Internos e Compliance), visando auxiliar na validade e 
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efetividade do teste. Os resultados dos testes devem ser integralmente 
formalizados e comunicados, incluindo os planos de ação resultantes a todos 
os envolvidos. 
 
CONFIDENCIALIDADE 
 
As informações confidenciais que cheguem ao conhecimento dos 
Colaboradores em decorrência do exercício de suas funções não podem ser 
divulgadas internamente, salvo se para outro Colaborador que deva ter acesso 
à mesma informação, ou externamente, salvo se a divulgação se fizer de 
acordo com as normas legais e deste Manual. 
 
É proibido o uso de informações confidenciais para quaisquer outras 
finalidades que não aqueles a que se destinam internamente na Cypress, e 
que justificaram o acesso dos Colaboradores a tais informações. 
 
Os Colaboradores não devem discutir informações confidenciais nas áreas 
comuns dos escritórios da Cypress ou em quaisquer outros ambientes, na 
presença de terceiros, Colaboradores ou não, que dela não tenham e/ou não 
devam ter conhecimento, ainda que se espere que referido terceiro não possa 
intuir o significado da conversa. 
 
O tratamento das informações confidenciais observará as regras prescritas no 
“Termo de Responsabilidade e Confidencialidade” contido no Anexo I, a ser 
assinado pelo Colaborador no momento de sua contratação, ou no início do 
exercício de suas funções junto à Cypress. A Área de Compliance manterá em 
arquivo cópia do Termo de Responsabilidade e Confidencialidade assinado. 
 
Adicionalmente, os terceiros contratados que tiverem acesso às informações 
confidenciais também deverão observar as regras prescritas no “Termo de 
Responsabilidade e Confidencialidade” contido no Anexo I, a ser assinado 
pelo terceiro no momento de sua contratação, podendo tal documento ser 
dispensado quando o contrato de prestação de serviço possuir cláusula de 
confidencialidade. 
 
Ainda sobre a segurança das informações, ao utilizaram os seus respectivos e-
mails, os Colaboradores deverão sempre se certificar se o endereço do 
destinatário indicado corresponde realmente ao destinatário desejado.  
 
O Colaborador deve ser diligente em relação: 
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Aos usuários que receberão a mensagem (Destinatário/ To, Copiado/Cc e 
Copiado Oculto/Bcc);  

•   Ao nível de sigilo da informação contida na mensagem e, conforme o 
caso, indicar expressamente o grau de confidencialidade da 
informação;  

•   Aos anexos da mensagem, enviando os arquivos apenas quando for 
imprescindível e indicando, de forma clara e inquestionável, a 
confidencialidade dos mesmos;  

•   Ao uso da opção encaminhar (Forward), verificando se é necessária a 
manutenção das diversas mensagens anteriores que estão 
encadeadas.  

 
Informação privilegiada  
 
Considera-se informação privilegiada qualquer informação relevante a 
respeito de qualquer companhia, que não tenha sido divulgada publicamente 
e que seja obtida de forma privilegiada (i.e., em decorrência da relação 
profissional ou pessoal mantida com um cliente, com pessoas vinculadas a 
companhias analisadas ou investidas ou com terceiros). 
 
Informações verbais ou documentadas a respeito de resultados operacionais 
de empresas, a possibilidade de realização de operações societárias (i.e., 
fusões, cisões e incorporações), informações sobre compra e venda de 
empresas, títulos ou valores mobiliários, inclusive ofertas públicas de ações, 
poderão ser consideradas informações privilegiadas, desde que ainda não 
tenham sido divulgadas ao mercado.   
 
Informações privilegiadas devem ser mantidas em sigilo por todos que a elas 
tiverem acesso, seja em decorrência do exercício da atividade profissional ou 
de relacionamento pessoal.   
 
Quem recebe, ou acredita ter recebido, informação que potencialmente 
constitui informação privilegiada deverá informar imediatamente ao Diretor 
de Risco e Compliance, não devendo informá-la a ninguém mais, nem mesmo 
a outros integrantes da CYPRESS, profissionais de mercado, amigos e 
parentes, nem a utilizar, seja em benefício próprio ou de terceiros. 
 
Caso haja dúvida sobre o caráter privilegiado da informação, aquele que a ela 
teve acesso deve se abster de utilizar tal informação, seja em benefício próprio, 
de terceiros ou mesmo da CYPRESS e de seus clientes, bem como deve 
imediatamente relatar tal fato ao Diretor de Risco e Compliance.  
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Todos aqueles que tenham acesso a uma informação privilegiada deverão, 
ainda, restringir totalmente a circulação de documentos e arquivos que 
contenham essa informação, inclusive de outros Colaboradores ad CYPRESS 
que dela não tenham e/ou não devam ter conhecimento.  
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ANEXO I 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFIDENCIALIDADE 
 
Através deste instrumento, eu, ______________________________________, RG nº 
[•], CPF/ME sob o nº [•] (“Colaborador”), subscrevo o presente termo de 
responsabilidade e confidencialidade (“Termo”), tendo como objetivo 
preservar as informações pessoais e profissionais dos clientes da Cypress, da 
própria Cypress, bem como as informações confidenciais a que venha a ter 
acesso em decorrência de minhas funções na Cypress. O Termo será regido 
pelas cláusulas que seguem: 
 
1. São consideradas informações confidenciais (“Informações Confidenciais”), 
para os fins deste Termo: 

 
a) qualquer informação escrita, verbal ou apresentada de modo 
tangível ou intangível, podendo incluir: know-how, técnicas, cópias, 
diagramas, modelos, amostras, programas de computador, 
informações técnicas, financeiras ou relacionadas a estratégias de 
investimento ou comerciais, incluindo saldos, extratos e posições de 
clientes e dos fundos geridos pela Cypress, operações estruturadas, 
demais operações e seus respectivos valores, estruturas, planos de 
ação, relação de clientes, contrapartes comerciais, fornecedores e 
prestadores de serviços, bem como informações estratégicas, 
mercadológicas ou de qualquer natureza relativas às atividades da 
Cypress; e 
 
b) informações acessadas pelo Colaborador em virtude do 
desempenho de suas atividades na Cypress, bem como informações 
estratégicas ou mercadológicas de qualquer natureza, obtidas junto 
aos sócios, administradores ou funcionários da Cypress, de suas 
subsidiárias, coligadas, afiliadas ou controladas ou, ainda, junto a seus 
representantes, consultores, assessores, clientes, fornecedores e 
prestadores de serviços em geral. 

 
2. Não se consideram Informações Confidenciais as informações que: 

 
(a) à época ou após o seu fornecimento ou obtenção, sejam ou se 
tornem de domínio público por publicação ou qualquer outra forma de 
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divulgação, sem que tal divulgação tenha sido feita em ofensa ao 
disposto neste Termo; ou 
 
(b) ao tempo da divulgação, sejam conhecidas pelo destinatário, sem 
violação da lei ou do presente Termo; 
 
(c) em virtude de lei, decisão judicial ou administrativa, devam ser 
divulgadas a qualquer pessoa; ou 
 
(d) cuja divulgação tenha sido aprovada pela Cypress. 

 
3. Eu me comprometo a utilizar as Informações Confidenciais a que venha a 
ter acesso exclusivamente para desempenho de minhas atividades na 
Cypress, comprometendo-me, portanto, observadas as disposições do Manual 
de Compliance (“Manual”), a não divulgar tais Informações Confidenciais para 
quaisquer fins ou pessoas estranhas à Cypress, durante a vigência do Contrato 
e até 02 (dois) anos após sua rescisão. 

 
3.1 Eu me obrigo a, durante a vigência do Contrato e por prazo 
indeterminado após sua rescisão, manter sigilo pessoal e profissional 
das Informações Confidenciais a que tive acesso, relativas aos sócios da 
Cypress, a seus clientes e às operações realizadas pelos fundos geridos 
pela Cypress. 
 
3.2 As obrigações ora assumidas persistirão no caso de eu ser 
transferido para qualquer subsidiária ou empresa coligada, afiliada, ou 
controlada da Cypress. 

 
4. A violação do dever de manutenção de sigilo, de qualquer Informação 
Confidencial poderá me obrigar a indenizar a Cypress, seus sócios e terceiros 
prejudicados, nos termos estabelecidos a seguir. 
 
4.1 Será considerado ilícito civil e criminal, ensejando inclusive sua classificação 
como justa causa para efeitos de rescisão de contrato de trabalho, 
desligamento ou exclusão do Colaborador, sem prejuízos do direito da 
Cypress de pleitear indenização pelos eventuais prejuízos suportados, perdas 
e danos ou lucros cessantes. 
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4.2 A obrigação de indenização pelo Colaborador em caso de revelação de 
Informações Confidenciais subsistirá pelo prazo durante o qual o Colaborador 
for obrigado a manter as Informações Confidenciais. 
 
4.3 O Colaborador terá a responsabilidade de provar que a informação 
divulgada indevidamente não se qualifica como Informação Confidencial. 
 
5. Eu reconheço que: 

 
(a) os documentos relacionados direta ou indiretamente com as 
Informações Confidenciais, são e permanecerão sendo propriedade 
exclusiva da Cypress, razão pela qual me compromete a não os utilizar 
para quaisquer fins que não o desempenho de suas atividades na 
Cypress. Tais documentos permanecerão em poder da Cypress, salvo se 
em virtude de interesses da Cypress for necessário que eu os mantenha 
fora das instalações da Cypress; 
 
(b) em caso de rescisão do contrato individual de trabalho ou de meu 
desligamento, deverão ser restituídos à Cypress os documentos e 
cópias sob seu poder, que contenham Informações Confidenciais; 
 
(c) a base de dados, sistemas computadorizados desenvolvidos 
internamente, modelos computadorizados de análise e avaliação de 
qualquer natureza, bem como arquivos eletrônicos, são de propriedade 
exclusiva da Cypress, sendo proibida sua reprodução total ou parcial, 
por qualquer meio ou processo; sua tradução, adaptação, reordenação 
ou qualquer outra modificação; a distribuição do original ou cópias da 
base de dados ou a sua comunicação ao público; ou, ainda, a 
reprodução, a distribuição ou comunicação ao público de informações 
parciais, dos resultados das operações relacionadas à base de dados;  
 
(d) é proibida a instalação de softwares não homologados pela Cypress 
no equipamento do mesmo; e 
 
(e) a senha fornecida para acesso à rede de dados institucionais é 
pessoal e intransferível e não deverá ser revelada a outra pessoa. 

 
6. Caso eu seja requisitado por autoridades brasileiras ou estrangeiras a 
divulgar qualquer Informação Confidencial, eu deverei notificar a Cypress a 
tempo de que este possa decidir sobre a propositura de medida judicial 
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cabível para evitar a revelação. Caso a Cypress não obtenha ordem judicial que 
impeça a revelação das informações em tempo hábil, o Colaborador poderá 
fornecer a Informação Confidencial solicitada, restringindo-se exclusivamente 
àquela que o Colaborador esteja obrigado a divulgar. 
 
7. Este Termo é parte integrante das regras que regem a relação de trabalho 
do Colaborador com a Cypress. Ao assiná-lo, o Colaborador aceita 
expressamente os termos e condições aqui estabelecidos. A violação das 
regras descritas neste Termo, sem prejuízo do disposto no item 3 e seguintes 
acima, será considerada infração contratual, sujeitando o Colaborador às 
sanções que lhe forem atribuídas ou recomendadas pela Área de Compliance. 

 
[Local], [•] de [•] de [•]. 

 
 

_______________________________________ 
[COLABORADOR] 
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ANEXO II 
 
TERMO DE ADESÃO À POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DE 

SEGURANÇA CIBERNÉTICA 
 
 
Nesta data, eu, _________________________, inscrito no CPF/ME sob o nº 
_____________ , declaro que li e estou plenamente de acordo com as 
disposições do Plano de Continuidade de Negócios e Segurança da 
Informação da Cypress Earth Capital Partners Ltda., pelo que me comprometo 
a cumprir com os termos dispostos na mesma, preservando, ainda, a 
confidencialidade das informações as quais terei acesso. 
 

[Local], [•] de [•] de [•]. 
 
 

_______________________________________ 
[COLABORADOR] 

 


