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Plano de Continuidade dos Negócios da VectorGlobal WMG  
 
Este documento aborda o Plano de Continuidade dos Negócios (“BCP”) da VectorGlobal WMG Inc. (a 
“Empresa”). Este Plano tem como objetivo garantir a não interrupção das operações da Empresa e/ou a 
recuperação de seus respectivos negócios e operações da maneira mais eficiente e oportuna no caso de 
uma Interrupção Significativa nos Negócios (“SBD”) interna ou externa.  
 
A interrupção pode ser causada por uma circunstância acidental, natural ou maliciosa criada por um 

indivíduo que interrompe as operações ou os serviços normais por um período significativo de tempo. 

Na ocorrência de uma situação de desastre, será iniciada uma cadeia de comunicação entre a “Equipe 

de Contato em Emergências”. 

Indivíduos de Contato no Caso de Emergências  
 
Os indivíduos de contato no caso de emergências da nossa Empresa são: 

Carlos Gadala-Maria CEO 305-799-3204 cgadala-maria@vectorglobalwmg.com 

Juan Luis Osorio CFO 786-483-6097 jlosorio@vectorglobalwmg.com 

Santiago Santos CCO 954-609-5432 ssantos@vectorglobalwmg.com 

Oscar Mejia AML Officer, PFO 786-897-9056 omejia@vectorglobalwmg.com 

 
Esses nomes serão atualizados no caso de alguma alteração importante. Nosso Representante Executivo 
notificará imediatamente a FINRA se ocorrer alguma alteração nestas informações através do Sistema 
de Contato da FINRA pelo site https://www.finra.org/industry/finra-contact-system (em até 30 dias após 
a alteração) e analisará e, se houver necessidade, atualizará essas informações no prazo de 17 dias úteis 
após o encerramento de cada ano civil.  
Regra: Norma Rule 4370(f) da FINRA; Norma 1160 da NASD. II .  
 
 

Política da Empresa  
 
É política da nossa Empresa responder a uma Interrupção Significativa nos Negócios (“SBD”) por meio da 
salvaguarda da vida dos funcionários e dos bens da Empresa, de uma avaliação financeira e operacional, 
da recuperação e da retomada rápida das operações, da proteção de todos os livros e registros da 
Empresa e da permissão para os nossos funcionários conduzirem os negócios. Se ficar determinado que 
não é viável dar continuidade aos nossos negócios, nós garantiremos aos clientes acesso imediato aos 
seus respectivos recursos e títulos mobiliários.  
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Interrupção Significativa nos Negócios (“SBD”)   
 
Nosso Plano prevê dois tipos de SBDs: interna e externa. A SBD interna afeta apenas a capacidade que a 
nossa Empresa tem de se comunicar e realizar negócios, como um incêndio no edifício ou um ataque 
cibernético.  
 
 
A SBD externa impede a operação dos mercados de títulos mobiliários de diversas empresas, como um 
ataque terrorista, enchente em uma cidade ou um transtorno regional de grande escala. Nossa resposta 
a uma SBD externa depende muito mais de outras organizações e sistemas, principalmente da  
capacidade das nossas corretoras. 
 
 

Autoridade de Aprovação e Execução  
Carlos Gadala-Maria (CEO), um executivo registrado, é responsável pela aprovação do Plano. Santiago 
Santos (CCO) é responsável por realizar a revisão anual. Carlos Gadala-Maria tem autoridade para 
colocar em prática este BCP.  
 

Localização e Acesso ao Plano  
Nossa Empresa mantém cópias do Plano BCP, revisões anuais e alterações que tenham sido 
implementadas ao Plano para fins de inspeção. Uma cópia eletrônica do Plano está disponibilizada em 
cada escritório e no servidor principal da VectorGlobal WMG. Os backups externos são mantidos nos 
escritórios da B2B Cloud Solutions, localizada à 12485 SW 137th Ave, Suite 210, Miami, FL 33186.  
 
 

Descrição dos Negócios  
Nossa Empresa realiza negócios nos segmentos de ações, renda fixa e títulos derivativos. Nossa Empresa 
é considerada um canal introdutório e não realiza nenhum tipo de função de compensação para si 
mesma nem para demais empresas. Além disso, nós não mantemos fundos nem títulos mobiliários de 
clientes. Nós aceitamos e lançamos as ordens e, depois, executamos as transações de renda fixa. Nossas 
corretoras executam as ordens de investimentos e instrumentos derivativos. Nossas corretoras 
comparam, alocam, compensam e liquidam todas as transações. Nossas corretoras também fazem a 
manutenção das contas dos nossos clientes, podem conceder aos clientes acesso às suas respectivas 
contas e entregam recursos e títulos mobiliários. Nossa Empresa atende principalmente clientes 
institucionais e do segmento do varejo localizados na América Latina.  
 
Nossa corretora é a Pershing LLC, uma subsidiária do The Bank of New York Mellon Corporation, 
localizada à One Pershing Plaza, Jersey City, NJ 07399, telefone 888-367-2563, site www.pershing.com. 
O nosso contato nessa corretora é o Joel Rivera — Analista Líder - Relação com Clientes Globais, 
telefone 321-249-4453, e-mail Joel.Rivera@pershing.com. Na ausência do Joel Rivera, podemos contatar 
a supervisora Karen Dotson pelo telefone 321-249-4702 ou através do e-mail 
Karen.Dotson@pershing.com.  
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Localidade dos Escritórios  
Nos Estados Unidos, a VectorGlobal WMG Inc. tem escritórios em Miami, Flórida; The Woodlands, 
Texas; e em Basking Ridge, New Jersey.  

Miami, Flórida  O escritório de Miami, na Flórida, está localizado na 1001 Brickell Bay Drive, Suite 1900, 
Miami, FL 33131; o telefone principal é 305-350-3350. Nossos funcionários conseguem chegar ao 
escritório caminhando, de carro, trem, ônibus, barco e avião. Nessa localidade, nós recebemos e 
fazemos o lançamento das ordens. 
 
 

Basking Ridge, New Jersey  
 
O escritório de Basking Ridge está localizado na 233 Mt. Airy Road, Suite 146, Basking Ridge, New Jersey 
07920; o telefone principal é 201-499-7320. Nossos funcionários conseguem chegar ao escritório 
caminhando, de carro, metrô, trem, ônibus, barco e avião. Nessa localidade, nós recebemos as ordens.  

 
The Woodlands, Texas  
O escritório do Texas está localizado na 1330 Lake Robbins Drive, Suite 440, The Woodlands, Texas 
77380; o telefone principal é 281-298-3163. Nossos funcionários conseguem chegar ao escritório 
caminhando, de carro, metrô, trem, ônibus, barco e avião. Nessa localidade, nós recebemos as ordens.  

 
Localidades Físicas Alternativas dos Funcionários  
 
Na ocorrência de uma SBD, nós transferiremos funcionários importantes designados do escritório 
afetado para um local de recuperação de local de trabalho da Regus designado pela administração. A 
lista completa dos locais de recuperação de local de trabalho da Regus está disponível em 
www.regus.com/workplace-recovery. Demais funcionários também serão transferidos para uma 
localidade predeterminada não afetada ou irão trabalhar de casa.  
 
A localidade do escritório principal de backup será o Escritório Virtual da Regus em Orlando, Flórida:  
Endereço: 6900 Tavistock Lakes Blvd., Suite 400, Orlando, FL 32827  
Telefone: 321-424-6500  
Se esta localidade for considerada insegura por algum motivo, a localidade do escritório secundário de 
backup será o Escritório Virtual da Regus em Tampa, Flórida:  
Endereço: 2202 N Westshore Blvd., Suite 200, Tampa, FL 33607  
Telefone: 813-639-7500  
 

Realocação de Funcionários/Equipe Remota  
 
Na ocorrência de uma SBD, a Equipe A concordou em ser transferida para a localidade do escritório 
principal ou secundário de backup. Cada funcionário será responsável por levar todos os materiais 
necessários para realizar os negócios como de costume (computadores, monitores, cabos de energia, 
carregadores, telefones celulares com o aplicativo Jive instalado). Uma vez concluído o BCP, as Equipes 
seguirão o Plano conforme redigido.  
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EQUIPE A   
 
Operação: Shelby Torres  
Compliance: Oscar Mejia  
Trading: Eric Urena  
Fundos mútuos: Carlos Gadala-Maria 

 
 

EQUIPE B  
 
A Equipe B NÃO será obrigada a transferir, mas será esperado que a Equipe trabalhe de maneira remota 
a partir da área segura mais próxima e mantenha contato com a Equipe A. Cada funcionário será 
responsável por levar todos os materiais necessários para realizar os negócios como de costume 
(computadores, monitores, cabos de energia, carregadores, telefones celulares com o aplicativo Jive 
instalado). Uma vez concluído o BCP, as Equipes seguirão o Plano conforme redigido.  
 
Operações: Luis Sicco  
Compliance: Santiago Santos  
Trading: Melvin Saballos e Aaron Brito  
Assim que o edifício onde o escritório de Miami está localizado for considerado seguro para entrar 
novamente, as seguintes pessoas retornarão ao escritório para reinicializar os servidores e quaisquer 
outros sistemas críticos:  
 
Técnicos de TI (B2B Cloud Solutions)  
Juan Manuel de los Reyes e Andrea Narbona  
Norma: Norma Rule 4370(c) (6) da FINRA.  
 

Acesso dos Clientes aos Recursos e Títulos Mobiliários  
 
Nossa Empresa não mantém custódia dos recursos nem dos títulos mobiliários dos clientes, os quais são 
mantidos pela nossa corretora, a Pershing LLC, uma subsidiária do The Bank of New York Mellon 
Corporation. Na ocorrência de uma SBD interna ou externa, se o serviço de telefonia estiver disponível, 
nossas pessoas registradas anotarão as ordens ou as instruções dos clientes e entrarão em contato com 
as nossas corretoras em nome desses clientes. Se a nossa Empresa não estiver disponível, os clientes 
podem contatar diretamente a Pershing LLC pelo telefone 888-367-2563 apenas para ordens de 
liquidação, solicitação de cheques e transferências eletrônicas. A Empresa disponibilizará essas 
informações aos clientes através da sua política de divulgação de informações.  
Se a SIPC determinar que a nossa Empresa não tem condições de cumprir as nossas obrigações perante 
os nossos clientes, ou se os nossos passivos excederem os nossos ativos na violação da Regra 15c3-1 da 
Lei de Valores Mobiliários e Câmbio, a SIPC pode buscar a nomeação de um trustee para desembolsar os 
nossos ativos para os clientes. Nós auxiliaremos a SIPC e o trustee fornecendo os nossos livros contábeis 
e registros que identificam as contas dos clientes sujeitos à regulamentação da SIPC.  
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Regras: Regra 4370(a) da FINRA; Regra 15c3-1 da Lei de Valores Mobiliários e Câmbio; consultar 
também 15 U.S.C. § 78eee. Backup e Recuperação de Dados (formato impresso e eletrônico) 

 
Backup e Recuperação de Dados (formato impresso e eletrônico)  
 
Nossa Empresa mantém os principais livros contábeis e registros de maneira eletrônica, dos quais são 
feitos backups diariamente em seus respectivos servidores mantidos na Flórida, bem como na localidade 
de backup externa mantida pela B2B Cloud Solutions na 12485 SW 137th Ave, Suite 210, Miami, FL 
33186. A Empresa terceirizou suas necessidades com TI da B2B Cloud Solutions, uma empresa que 
mantém os nossos equipamentos eletrônicos.   
 
 
Juan Luis Osorio, CFO, é responsável pela manutenção dos livros e registros financeiros, como também 
de todas as informações e sistemas de comunicação, incluindo backups eletrônicos do servidor da 
Empresa. Nossa Empresa mantém os seguintes tipos de documentos e formulários que não são 
transmitidos para as nossas corretoras: registros financeiros; instruções de clientes pertinentes à 
movimentações por transferências eletrônicas (não de terceiros); documentos complementares da 
constituição de pessoa jurídica; correspondências de clientes; e-mails; e registros de empregos.  
Os tickets das ordens e os registros são mantidos pelas nossas corretoras no formato eletrônico. Nossa 
Empresa imprime e mantém cópias dos tickets das ordens e dos registros, com a assinatura de 
aprovação dos dirigentes da Empresa, no formato impresso, na sede da Empresa em Miami, Flórida.  
 
Nossa Empresa mantém as documentações originais de abertura das contas no formato impresso e 
depende da nossa corretora, a Pershing LLC, para manter um registro eletrônico que seja acessível 
através do seu aplicativo móvel. Cada funcionário é responsável por armazenar todos os registros 
comerciais específicos no servidor principal, onde é realizado o backup diário.  
 
Com relação ao e-mail, a Empresa utiliza os serviços da Global Relay Communications Inc., localizada na 
286 Madison Avenue, 7th Floor, New York, NY 10017, telefone 866-484-6630. Nosso contato é o Kevin 
Zhang e o e-mail dele éKevin.Zhang@globalrelay.net. O site da empresa é www.globalrelay.com. A 
Global Relay, que oferece acesso para análise da supervisão e cria cópias eletrônicas dos backups para a 
Empresa, terceiriza da AppRiver a hospedagem dos endereços de e-mail da nossa Empresa. Mediante 
solicitação, a Global Relay entrega cópias adicionais em mídia eletrônica para a Empresa.  
 
Na ocorrência de uma SBD interna ou externa que acarrete na perda dos nossos documentos impressos, 
nós recuperaremos fisicamente esses documentos no local de backup. Se o nosso local principal não 
estiver funcionando, nós daremos continuidade às operações a partir de uma localidade alternativa 
anotada para a área da SBD. Com relação à perda de registros eletrônicos, nós recuperaremos 
fisicamente a mídia do armazenamento ou recuperaremos eletronicamente os dados da B2B Cloud 
Solutions, que despachará o servidor das imagens para qualquer localidade na área continental dos EUA.  
Regra: Regra 4370(c) (1) da FINRA.  
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Avaliações Financeiras e Operacionais  

 
Risco Operacional  
Na ocorrência de uma SBD, nós identificaremos imediatamente quais meios permitirão a nossa 
comunicação com os nossos clientes, funcionários, parceiros de negócios, bancos, contrapartes e órgãos 
reguladores. Embora os efeitos de uma SBD determinem os meios da comunicação alternativa, as 
opções de comunicação que serão implementadas incluem telefone, telefone celular e correio de voz 
por telefone, e-mail seguro através da Global Relay ou da Bloomberg. Além disso, nós recuperaremos os 
registros principais das nossas atividades, conforme descrito na seção Backup e Recuperação de Dados 
(formato impresso e eletrônico) acima.  
 
Regras: Regras 4370(c) (3), (c) (4), (c) (5), (c) (7), (c) (9 & (g) (2) da FINRA. 
 

 
Risco Financeiro e de Crédito  
Na ocorrência de uma SBD, nós determinaremos o valor e a liquidez dos nossos investimentos e de 
outros ativos com a finalidade de avaliarmos a nossa capacidade para continuar financiando as nossas 
operações e nos mantermos em conformidade com as finanças. De maneira geral, a nossa Empresa 
executa transações de renda fixa com base no principal sem risco e mantém pouco ou nenhum 
inventário, o que serve para atenuar essas preocupações. A Empresa entrará em contato com os bancos 
e investidores da corretora para informá-los a respeito da nossa situação financeira. Se ficar 
determinada a viabilidade de a nossa Empresa não ter condições de cumprir as obrigações perante essas 
contrapartes, nem de outra maneira continuar financiando as nossas operações, nós solicitaremos 
financiamento junto às fontes da nossa empresa controladora para cumprirmos as nossas obrigações 
perante os nossos clientes. Se não for possível solucionar um problema de capital, nós protocolaremos 
uma notificação junto à FINRA e imediatamente tomaremos as devidas providências.  
Regras: Regras 4370(c) (3), (c) (8) & (g) (2) da FINRA.  

 
Sistemas de Missão Crítica  
 
Os “Sistemas de Missão Crítica” da nossa Empresa são aqueles que garantem o processamento imediato 
e exato das transações de títulos mobiliários, incluindo o recebimento de ordens, lançamento, 
execução, comparação, alocação, compensação e liquidação das transações de títulos mobiliários, a 
manutenção das contas dos clientes, acesso às contas dos clientes e a entrega de recursos e títulos 
mobiliários. O sistema de trading da nossa corretora é através do NetX360 (Pershing LLC).  
Outros Sistemas de Missão Crítica incluem: serviço de telefonia local e de longa distância através de 
contratos com a Jive e a Vonage; relatórios de renda fixa da TRACE enviados para a FINRA pela internet; 
serviços da Bloomberg para a execução eletrônica de transações de renda fixa para informações sobre 
renda fixa e serviços de dados do mercado; e e-mail/mensagens instantâneas com outras corretoras; 
software de contabilidade baseado na nuvem oferecido pela Sage Intacct; e, com respeito ao e-mail 
através de contrato com a Global Relay e a AppRiver que hospedam os endereços de e-mail da nossa 
Empresa, oferecer acesso para análise da supervisão e criar cópias eletrônicas de backup.  
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Temos a responsabilidade principal de estabelecer e manter os nossos relacionamentos comerciais com 
os nossos clientes, como também a responsabilidade exclusiva pelas funções de missão crítica de 
receber ordens, lançar ordens e executar renda fixa. O contrato junto à nossa corretora prevê a 
execução (além de renda fixa), comparação, alocação, compensação e liquidação das transações de 
títulos mobiliários, a manutenção das contas dos clientes, acesso às contas dos clientes e a entrega de 
recursos e títulos mobiliários.  
 
O contrato junto à nossa corretora prevê que a nossa corretora irá manter um plano de continuidade 
dos negócios e a capacidade de colocar esse Plano em execução. Nossa corretora confirma que ela nos 
informará a respeito de qualquer alteração significativa ao Plano que possa afetar a nossa capacidade de 
manter os negócios. Na eventualidade de a nossa corretora colocar esse Plano em execução, ela 
confirma que nos notificará a respeito dessa execução e nos fornecerá o mesmo acesso aos serviços que 
fornece aos seus outros clientes.  
 
Se a nossa Empresa determinar de maneira razoável que a nossa corretora não colocou ou não tem 
condições de colocar esse Plano em execução na rapidez suficiente para atender às nossas necessidades 
ou, de outra maneira não conseguir oferecer acesso a esses serviços, a nossa corretora confirma que ela 
nos auxiliará na busca de serviços junto à fontes alternativas.  
 
Nossa corretora confirma que faz o backup dos nossos registros em diversos locais remotos. Nossa 
corretora confirma que ela opera uma instalação de operação de backups em áreas geograficamente 
separadas com a capacidade de realizar o mesmo volume de negócios que o local principal. Nossa 
corretora também confirmou a eficácia dos seus respectivos acordos de backup para fins de 
recuperação a partir de uma interrupção de grande escala por meio de testes, e confirmou que os 
acordos de backups são testados de tempos em tempos.  
 
Os objetivos dos prazos de recuperação apresentam metas concretas para o Plano e testes realizados 
contra o Plano. No entanto, esses prazos não são difíceis e rápidos que precisem ser cumpridos em 
todas as emergências, e diversos fatores externos que envolvem uma interrupção, como a hora no dia, a 
abrangência da interrupção e a condição da infraestrutura crítica – principalmente as telecomunicações 
– podem afetar os prazos reais da recuperação. A recuperação refere-se à restauração das atividades  
de compensação e liquidação após uma interrupção de grande escala; a retomada refere-se à 
capacidade de aceitar e processar novas transações e pagamentos após uma interrupção de grande 
escala. Os objetivos de prazos de recuperação e retomadas da nossa corretora após uma SBD variam 
entre tempo real e de 4 a 12 horas comerciais.  

 
Sistemas de Missão Crítica da nossa Empresa  
 
1. Receber ordens 
No presente momento, a nossa Empresa recebe ordens de clientes pelo telefone ou por intermédio de 
um representante devidamente nomeado pelo cliente. Durante uma SBD, seja interna ou externa, nós 
continuaremos recebendo ordens através do serviço de telefonia ou de telefonia móvel que estiver 
disponível e confiável, e, além disso, se as comunicações permitirem, nós informaremos aos nossos 
clientes quais alternativas eles podem enviar as ordens para nós assim que as comunicações ficarem 
disponibilizadas.  
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Os clientes serão informados a respeito das alternativos pelo telefone, e-mail ou publicação no site. 
Havendo necessidade, nós orientaremos os clientes a enviarem ordens diretamente para a nossa 
corretora, a  Pershing LLC, pelo telefone 888-367-2563.  
 
 

2. Lançar ordens 
No presente momento, a nossa Empresa lança as ordens fazendo o registro eletrônico delas e as 
enviando para a corretora por meio eletrônico ou pelo telefone.  
Na ocorrência de uma SBD interna, nós faremos o lançamento e enviaremos os registros para a 
corretora através do método alternativo mais rápido disponível, que inclui telefone celular, e-mail ou 
mensageiro. Na ocorrência de uma SBD externa, nós manteremos as ordens no formato eletrônico ou 
impresso e enviaremos as ordens para a corretora ou através do corretor da mesa através do método 
mais rápido disponível quando as operações forem retomadas. 

 
3. Execução das ordens 
No presente momento, nós executamos ordens de renda fixa no mercado paralelo, pelo telefone, com 
outros corretores ou de maneira eletrônica através de um terminal da Bloomberg. Na ocorrência de 
uma SBD interna ou externa, nós utilizaremos serviços de telefonia padrão ou de telefonia celular 
disponíveis, e-mail e acesso à internet.  
 

4. Outros serviços oferecidos atualmente aos clientes 
Além dos serviços acima listados nesta seção, o cliente, ou o representante devidamente nomeado por 
ele, pode acessar suas respectivas contas através dos sites fornecidos pela Pershing, 
www.netxinvestor.com e www.netx360.com, respectivamente. Os clientes, ou seus representantes 
devidamente nomeados, podem fazer ordens de ações através do acesso às suas contas pela internet. 
 

Sistemas de Missão Crítica oferecidos pela Corretora  
Nossa empresa depende, por meio de contrato, que a nossa corretora forneça a execução de ordens, 
comparação de ordens, alocação de ordens, manutenção das contas dos clientes, acesso às contas dos 
clientes e a entrega de recursos e títulos mobiliários.   
 
Regras: Regras 3510(c) (2) & (g) (1) da FINRA.  
 

Comunicações Alternativas entre a Empresa e os Clientes, Funcionários 
e Órgãos Reguladores  
 
Clientes  
Atualmente a nossa Empresa se comunica com os clientes pelo telefone, e-mail, fax, correio dos EUA, 
entrega por mensageiro expresso e visitas pessoais em nossa Empresa ou na instalação do cliente. Na 
ocorrência de uma SBD, nós avaliaremos quais meios de comunicação ainda estão disponíveis para a 
Empresa e usaremos os meios que forem mais próximos em termos de rapidez e formato (escrito ou 
verbal) dos meios que foram anteriormente usados para nos comunicar com as demais partes.  
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Por exemplo, se nós nos comunicamos com uma parte por e-mail, mas a internet está indisponível, nós 
entraremos em contato com a parte pelo telefone e faremos um acompanhamento se houver a 
necessidade de um registro em cópia impressa usando o correio dos EUA. 
 
Regra: Regra 4370(c) (4) da FINRA. 
 

Funcionários – Modelo de Comunicação Hierárquica  
Atualmente nós nos comunicamos com os funcionários pelo telefone, e-mail e presencialmente. Na 
ocorrência de uma SBD, nós avaliaremos quais meios de comunicação ainda estão disponíveis para a 
Empresa e usaremos os meios que forem mais próximos em termos de rapidez e formato (escrito ou 
verbal) dos meios que foram anteriormente usados para nos comunicar com os nossos funcionários. 
Também usaremos um método de comunicação hierárquica de forma que a administração sênior possa 
contatar todos os funcionários com rapidez durante uma SBD. O método de comunicação hierárquica 
para os nossos três escritórios dos EUA inclui números de telefones celulares e fixos dos escritórios.  
Os indivíduos autorizados a solicitar o uso do método de comunicação hierárquica são: Carlos Gadala-
Maria, Juan Luis Osorio, Oscar Mejia e Santiago Santos. O método de comunicação hierárquica é o 
seguinte:  
 
CEO - Carlos Gadala-Maria telefonará para:  
Juan Luis Osorio, Santiago Santos, Oscar Mejia, Eduardo Vale, Claudia Batlle, Eric Urena e Luis Sicco.  
Todos os contatos do México e respectivos assistentes (Maria Pia Acevez, Lorenzo Guzman, Gibran 
Abdala)  
 
CFO - Juan Luis Osorio telefonará para:  
Irella Solano, Geraldine Martinez, Genaro Immediato, Adriana Lopez 
 
CCO - Santiago Santos telefonará para:  
Maria Wright, Enrique Lara  
 
CORRETORES/AMÉRICA LATINA – Eduardo Vale telefonará para: Monica Cleves, Pablo Alvarez, Carlos 
Morales. Todos os Assessores Financeiros (AF) da Venezuela, Assessores Financeiros (AF) do Chile, 
Assessores Financeiros (AF) da Colômbia, Assessores Financeiros (AF) do Equador, Assessores 
Financeiros (AF) do Peru e Assessores Financeiros (AF) do Panamá  
 
TRADING - Eric Urena telefonará para:  
Melvin Saballos, Carlos Rivera (NJ,) Aaron Brito, Alejandra Rivera  
 
FAMILY OFFICE - Claudia Batlle telefonará para:  
Eduardo Arriaga, Equipe de Ativos  
 
OPERAÇÕES - Luis Sicco telefonará para: Shelby Torres, Dulce Hernandez, Elluz Gomez, Paola Quintero, 
Karina Barboza 
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TEXAS - Antonio Fernandez telefonará para:  
Brenda Garcia, Paulina Merino 
 
Regra: Regra 4370(c) (5) da FINRA.  

 
Órgãos Reguladores  
 
A Organização de Autorregulamentação (SRO) da qual atualmente somos membros é a FINRA. Nós nos 
comunicamos com a FINRA pelo telefone, e-mail, internet, fax e correio dos EUA. Na ocorrência de uma 
SBD, nós avaliaremos quais meios de comunicação ainda estão disponíveis para a Empresa e usaremos 
os meios que forem mais próximos em termos de rapidez e formato (escrito ou verbal) para nos 
comunicar com a FINRA.  
Regra: Regra 4370(c) (9) da FINRA.  
 

Parceiros de Negócios, Bancos e Contrapartes Essenciais  
 
Parceiros de Negócios  
Entramos em contato com os nossos parceiros de negócios essenciais (empresas com as quais temos um 
relacionamento comercial constante para apoiar as nossas atividades de operações, como fornecedores 
que nos prestam serviços críticos) e determinamos até que ponto podemos dar continuidade ao nosso 
relacionamento comercial com eles considerando uma SBD interna ou externa. Em breve, nós 
estabeleceremos acordos alternativos no caso de um parceiro de negócios não puder mais prestar os 
serviços ou os produtos necessários em virtude de uma SBD ocorrida com eles ou com a nossa Empresa. 
A lista a seguir indica os nossos principais fornecedores. 
 

Informações do Contato do Fornecedor 
 

NOME DO 
FORNECEDOR 

FINALIDADE E N° DA 
CONTA 

CONTATO 
PRINCIPAL NÚMERO DE TELEFONE 

B2B Cloud 
Solutions 

Suporte de TI para 
todos os escritórios 

Frank Fernandez, 
Sócio 

(Direto) 305-216-7400  
Ff@b2cloudsolutions.com 
(Help Desk) 305-593-994 
Support@b2bcloudsolutions.com 
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Bancos  
 
Entramos em contato com os nossos bancos e credores para determinar se eles podem continuar 
oferecendo os financiamentos dos quais precisaremos considerando uma SBD interna ou externa. Nossa 
conta operacional é mantida junto ao Citibank, N.A., 399 Park Avenue, New York, NY 10043; o contato é 
Thomas Christopher Jr. pelo telefone 203-975-6920.  
Nossa corretora é a Pershing LLC, uma subsidiária do The Bank of New York Mellon Corporation, 
localizada na One Pershing Plaza, Jersey City, NJ 07399, telefone 888-367-2563, site www.pershing.com. 
O nosso contato nessa corretora é a Patricia Gray — Analista Líder - Relação com Clientes Globais, 
telefone 321-249-4453, e-mail Patricia.Gray@pershing.com. Na ausência da Patricia Gray, podemos 
contatar a supervisora Karen Dotson pelo telefone 321-249-4702 ou pelo e-mail, 
karen.dotson@pershing.com  
Regras: Regra 4370(c)(7) da FINRA.  

 
Contrapartes  
 
Entramos em contato com as nossas contrapartes críticas, como outras corretoras ou clientes 
institucionais, para determinar se nós teremos condições de levar adiante as nossas transações junto a 
eles considerando uma SBD interna ou externa. Em circunstâncias nas quais não for viável concluir as 
transações, nós trabalharemos com a nossa corretora ou entraremos em contato diretamente com 
essas contrapartes para fazer acordos alternativos tendo em vista a conclusão de qualquer transação em 
aberto o mais breve possível.  
Regras: Regra 4370(c)(7) da FINRA.  

 
Informes aos Órgãos Reguladores  
 
Nossa Empresa está sujeita ás regulamentações pela SEC, FINRA e diversos estados. Atualmente, a nossa 
Empresa protocola os relatórios eletronicamente junto aos órgãos reguladores usando a internet e 
cópias impressas pelo correio dos EUA. Na ocorrência de uma SBD, nós consultaremos a SEC, a FINRA e 
demais órgãos reguladores para determinar quais meios de protocolamento ainda estão disponíveis 
para a Empresa e usaremos os meios que forem mais próximos em termos de rapidez e formato (escrito 
ou verbal) dos meios que foram usados anteriormente para protocolamentos. Se não for possível 
contatar os órgãos reguladores, nós continuaremos protocolando os relatórios necessários usando os 
meios de comunicação disponibilizados para a Empresa.  
Regra: Regra 4370(c)(8) da FINRA.  
Sede de SEC:  
Endereço: 100 F Street, NE Washington, DC 20549  
Telefone: (202) 942-8088  
http://www.sec.gov/ 
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FINRA  
Endereço: 1735 K Street, Washington DC, 20006  
Telefone: Call center da FINRA: (301) 590-6500  
http://www.finra.org/index.htm  
As estatísticas de reclamações por parte dos clientes são protocoladas eletronicamente a cada trimestre 
pela internet no site  
http://www.finra.org/Industry/Compliance/RegulatoryFilings/CustomerComplaints  
Os relatórios da FOCUS são protocolados eletronicamente a cada mês pela internet no site 
https://firms.finra.org/efocus  
 
As cópias dos documentos originais referentes às demonstrações financeiras auditadas no final do 
exercício são enviadas por mensageiro expresso para a SEC em Miami e em Washington D.C.  
Comissão de Títulos e Valores Mobiliários dos EUA (SEC)  
801 Brickell Avenue, Suite 1800  
Miami, FL 33131  
Agência para Registros junto à Comissão de Títulos e Valores Mobiliários dos EUA  
Mail Stop 8031 100 F Street, NE  
Washington, DC 20549, USA  
A partir de 2011, a FINRA apenas recebe demonstrações financeiras auditadas por meio eletrônico.  
 

Divulgação do Plano de Continuidade dos Negócios  
 
Nós divulgaremos aos clientes um resumo por escrito do BCP na abertura da conta e a cada ano. 
Mediante solicitação, também enviaremos ao cliente pelo correio. Em anexo, encontra-se a nossa 
declaração de divulgação. O resumo aborda a possibilidade de ocorrer uma SBD no futuro e como a 
nossa Empresa planeja responder aos eventos de diversas abrangências.  
 
Ao abordar os eventos de diversas abrangências, nosso resumo (1) apresenta cenários específicos de 
várias gravidades (ex., uma interrupção apenas nos negócios da Empresa, uma interrupção em um único 
edifício, uma interrupção em um distrito comercial, uma interrupção comercial em toda a cidade e uma 
interrupção na região; (2) define se a Empresa pretende dar continuidade aos negócios durante o 
respectivo evento e, se decidir dar continuidade, o tempo de recuperação planejado; e (3) 
 
apresenta informações gerais sobre a intenção da nossa resposta. O resumo informa as áreas 
operacionais abrangidas e a existência de instalações de backup e acordos. Números de telefone 
alternativos serão fornecidos quando disponíveis e serão apresentadas informações sobre como 
contatar a nossa corretora e os serviços que ela poderá prestar aos clientes no caso de uma interrupção 
significativa nos negócios.  
Regra: Regra 4370(e) da FINRA.  
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Atualizações e Revisão Anual  
 
A Empresa atualizará este Plano sempre que ocorrer uma alteração significativa em nossas operações, 

estrutura, negócios ou localizações ou nesses aspectos da nossa corretora. Além disso, a Empresa irá 
compor um texto completo deste Plano no dia 1° de maio de todos os anos para garantir que 
todas as partes envolvidas na execução do Plano e todos os funcionários entendam os 
requerimentos e as providências envolvidas.  
Regra: Regra 4370(b) da FINRA.  
 

SIPC  
 
No caso de a Empresa não conseguir se recuperar de um desastre, a Empresa seguirá os procedimentos 
de liquidação da SIPC.  
Securities Investor Protection Corporation (SIPC)  
805 15th Street, N.W. Suite 800  
Washington, D.C. 20005-2215  
Telefone: (202) 371-8300  
http://www.sipc.org  
E-mail: askspic@spic.org  
 
Para sanar dúvidas relacionadas a este Plano de Continuidade dos Negócios, entre em contato com o 
Departamento de Compliance pelo telefone 305-350-3350. 
 

Aprovação do Gerente Sênior 
 
Eu li, atualizei e aprovei este Plano de Continuidade dos Negócios, que foi elaborado de maneira 
razoável, para permitir que a nossa Empresa cumpra as suas respectivas obrigações perante os nossos 
clientes na ocorrência de uma SBD. 
 
Regra: Regra 4370(d) da FINRA. 
 

 
 
Página 15 de 15  
do Plano de Continuidade dos Negócios, VectorGlobal WMG, Inc. 2021 

mailto:askspic@spic.org


 
 

 


