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1. Introdução 

A Política de negociação de valores mobiliários por administradores, empregados, colaboradores e pela 

própria empresa, visa determinar procedimentos e normas para os investimentos pessoais dos 

colaboradores da PRUMO CAPITAL, bem como de seus familiares diretos e dependentes; estabelecer o 

tratamento de confidencialidade das informações alcançadas na execução de suas atividades cotidianas, 

além das diretrizes para a própria empresa, PRUMO CAPITAL.  

As instruções aqui expostas devem ser aplicadas em todas as negociações pessoais realizadas pelos 

administradores, empregados e colaboradores nos mercados financeiro e de capitais, assim como por seus 

cônjuges, companheiros ou seus dependentes, bem como qualquer pessoa jurídica na qual tais pessoas 

detenham participação societária ou poder de controle. 

Serão permitidas aos cônjuges, companheiros ou dependentes financeiros dos colaboradores as 

aplicações restritas nos termos da presente Política de investimentos pessoais mediante prévia e expressa 

aprovação do Diretor de Compliance, em conjunto com os administradores da PRUMO CAPITAL. 

O Colaborador pode realizar investimentos nos mercados financeiro e de capitais através de instituições 

locais e internacionais, desde que estas instituições possuam boa reputação nos mercados financeiro ou 

de capitais em que atuem e que as operações efetuadas pelo Colaborador estejam em concordância com 

esta Política, com o Código de Ética e demais normas verbais ou escritas da PRUMO CAPITAL. 

O controle, o estabelecimento desta Política estabelecida aqui e o tratamento de exceções é de 

responsabilidade dos administradores da PRUMO CAPITAL. 

Anualmente, os Colaboradores emitirão a declaração de investimentos, nos moldes do Anexo III, 

confirmando o cumprimento da política de investimento pessoal por Colaboradores estabelecida por este 

Manual. 

As negociações realizadas por Colaboradores devem ser totalmente segregadas das operações realizadas 

em nome da PRUMO CAPITAL, de modo a se evitar situações que possam configurar conflitos de 

interesses. 

Qualquer má conduta ou omissão com relação às cláusulas desta política ou às diretrizes éticas da PRUMO 

CAPITAL será considerada como negligência profissional e descumprimento do presente Manual, 

sujeitando o Colaborador envolvido às devidas sanções legais, regulamentares e disciplinares. 
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2. Contexto Atual 

A Prumo Capital é uma gestora independente, focada em renda variável, com predileção por empresas de 

qualidade, busca de assimetrias e com visão de longo-prazo.  

A equipe da Gestora é, portanto, totalmente dedicada e focada nesta estratégia. A Prumo Capital tem como 

um dos pilares ser uma partnership, pois acreditamos que há um maior alinhamento de interesses neste 

modelo. Dado este contexto, esta política se aplica aos administradores, colaboradores, 

independentemente de serem parte do quadro societário ou não.  

Além da atividade de gestão, a Prumo Capital foi autorizada pela CVM em Out/16 para realizar a 

distribuição exclusivamente dos fundos dos quais é a gestora. 

 
3. Restrição para Negociações 

É vedado o investimento em ações ou outros títulos, valores mobiliários, modalidades operacionais, opções 
e demais operações nos mercados derivativos lastreadas, conversíveis ou permutáveis em ações, no 
mercado Brasileiro de Capitais pelo Diretor de Gestão, Distribuição e Suitability; pelo Diretor de Research 
e pelo Diretor de Compliance, Risco e PLD.  
 
As aplicações e os investimentos realizados em benefício do próprio Colaborador no mercado financeiro 
devem ser orientados no sentido de não interferir negativamente no desempenho das atividades 
profissionais. 
 
Com base nesta linha de pensamento e conceitos éticos, são vedadas aos Colaboradores, salvo mediante 
prévia e expressa aprovação do Diretor de Compliance em conjunto com os administradores da PRUMO 

CAPITAL, as aplicações em ações ou outros títulos, valores mobiliários, modalidades operacionais, opções 
e demais operações nos mercados de derivativos lastreadas, conversíveis ou permutáveis em ações. 
 
As aplicações em ações, outros títulos e valores mobiliários, opções e demais operações nos mercados 
derivativos lastreados, conversíveis ou permutáveis em ações, que se referem o parágrafo anterior, só 
poderão ser realizados, se atenderem plenamente as seguintes condições: (i) solicitar e receber o “de 
acordo” prévio do Diretor de Compliance por escrito autorizando o investimento (ii) a ação não poderá 
fazer parte da lista de ações restritas na época do investimento (iii) uma vez devidamente autorizado 
previamente e feito o investimento, o Colaborador, deverá apresentar um extrato mensal ao Diretor de 
Compliance (iv) o Colaborador não poderá vender parcial ou totalmente nenhuma ação/ativo mobiliário, 
antes do período de 06 meses.  
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O Diretor de Compliance, em conjunto com os administradores da PRUMO CAPITAL, deverá levar em 
consideração, para fins do disposto no parágrafo anterior, que quaisquer aplicações realizadas pelos 
Colaboradores em ações ou outros títulos, valores mobiliários, modalidades operacionais, opções e demais 
operações nos mercados de derivativos lastreadas, conversíveis ou permutáveis em ações, somente 
poderão ser autorizadas quando não representarem conflitos de interesse com as atividades 
desempenhadas pelos respectivos Colaboradores na PRUMO CAPITAL, potencial risco para os veículos sob 
gestão da PRUMO CAPITAL ou seus clientes ou, ainda, indício de utilização de informação privilegiada pelos 
Colaboradores. 
 
Neste sentido, os investimentos pessoais em cotas de fundos de investimentos em ações (FIAs) ou em cotas 
de fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos em ações (FICFIAs) serão expressamente 
proibidos aos Colaboradores, exceto no caso de cotas de FIAs e FICFIAs geridos pela PRUMO CAPITAL. 
 
São admitidos investimentos pelos Colaboradores em quaisquer outras modalidades de ativos financeiros 

não expressamente vedados acima, bem como a manutenção em carteira de ativos restritos adquiridos 

anteriormente ao seu ingresso na PRUMO CAPITAL, cuja alienação, no entanto, deverá observar os 

princípios abaixo. 

Adicionalmente aos princípios gerais que devem nortear as condutas da PRUMO CAPITAL e seus 

Colaboradores, os princípios que regem os investimentos pessoais por Colaboradores são:  

(i) O dever de sempre colocar os interesses dos clientes, da PRUMO CAPITAL bem como a integridade 
dos mercados, em primeiro lugar;  

 
(ii) A necessidade de que todos os negócios pessoais com títulos e valores mobiliários e modalidades 
operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro sejam coerentes com esta política, de forma a 
evitar conflitos de interesse; e  

 
(iii) O padrão básico em que a equipe de gestão de investimentos não poderá tirar vantagens inadequadas 
da atividade que exercem. 
 

Os Colaboradores não poderão adquirir títulos e valores mobiliários ou incentivar que terceiros não 

autorizados pela PRUMO CAPITAL os adquiram, em benefício próprio ou de terceiros, valendo-se de 

informações privilegiadas obtidas em decorrência de seu vínculo com a PRUMO CAPITAL. 
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4. Declaração de Investimentos 

Os Colaboradores da Prumo Capital se comprometem anualmente, a partir da sua admissão na Prumo 

Capital, a entregar para o Diretor de Compliance, uma cópia simples da relação de bens e direitos do 

patrimônio pessoal da Declaração de Imposto de Renda do exercício anterior, bem como o recibo da 

entrega à Receita Federal. Os valores poderão ser omitidos. O Diretor de Compliance deverá fazer o 

mesmo, entregando a sua Declaração ao Diretor de Research e/ou aos administradores da Prumo Capital. 

As informações serão armazenadas preservando a confidencialidade e segurança dos dados pessoais. 

Os Colaboradores devem informar no anexo III – Declaração de Investimentos, apenas a relação de 

aplicações em ações, fundos de ações, outros títulos e valores mobiliários, opções e demais operações nos 

mercados derivativos lastreados, conversíveis ou permutáveis em ações. 
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ANEXO I 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

Por meio deste instrumento eu, ______________________________________, inscrito no CPF sob o no 

_________________, declaro para os devidos fins que: 

 
1. Estou ciente de que as Políticas de Negociação Pessoal constantes do Manual de Ética e 
Compliance da PRUMO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. (“PRUMO CAPITAL”), como um todo, passam 
a fazer parte dos meus deveres como Colaborador da PRUMO CAPITAL, incorporando-se às demais regras de 
conduta adotadas pela PRUMO CAPITAL, bem como ao Termo de Confidencialidade. 
 

2. Comprometo-me, ainda, a informar imediatamente a PRUMO CAPITAL qualquer fato que eu venha a ter 
conhecimento que possa gerar algum risco para a PRUMO CAPITAL. 
 

3. A partir desta data, a não observância do Termo de Confidencialidade e/ou deste Termo de 
Compromisso poderá implicar na caracterização de falta grave, fato que poderá ser passível da aplicação das 
penalidades cabíveis, ensejando inclusive sua classificação como justa causa para efeitos de rescisão de 
contrato de trabalho, quando aplicável, nos termos do artigo 482 da Consolidação das Leis de Trabalho, ou 
desligamento ou exclusão por justa causa, conforme minha função à época do fato, obrigando-me a indenizar 
a PRUMO CAPITAL e/ou terceiros pelos eventuais prejuízos suportados, perdas e danos e/ou lucros cessantes, 
independente da adoção das medidas legais cabíveis. 
 

4. As regras estabelecidas no Termo de Confidencialidade e no Termo de Compromisso não invalidam 
nenhuma disposição societária, do contrato de trabalho, nem de qualquer outra regra estabelecida pela 
PRUMO CAPITAL, mas apenas servem de complemento e esclarecem como lidar com determinadas situações 
relacionadas à minha atividade profissional. 
 

5. Tenho ciência de que são vedadas, salvo mediante prévia e expressa aprovação do Diretor de 
Compliance em conjunto com os administradores da PRUMO CAPITAL, as aplicações em ações ou outros 
títulos, valores mobiliários, modalidades, operacionais, opções e demais operações nos mercados de 
derivativos lastreadas, conversíveis ou permutáveis em ações, bem como em cotas de fundos de 
investimentos em ações (FIAs) ou em cotas de fundos de investimentos em cotas de fundos de investimentos 
em ações (FICFIAs), exceto no caso de cotas de FIAs e FICFIAs geridos pela PRUMO CAPITAL e/ou nas condições 
expressas nos itens 11.1 e 11.2 do Manual de Ética e Compliance da PRUMO CAPITAL.  
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6. Participei do processo de treinamento inicial da PRUMO CAPITAL, onde tive conhecimento dos 
princípios e das normas aplicáveis às minhas atividades e da PRUMO CAPITAL e tive oportunidade de 
esclarecer dúvidas relacionadas a tais princípios e normas, de modo que as compreendi e me comprometo a 
observá-las no desempenho das minhas atividades, bem como a participar assiduamente do programa de 
treinamento continuado. 
 

7. Tenho ciência de que é terminantemente proibido fazer cópias (físicas ou eletrônicas) ou imprimir os 
arquivos utilizados, gerados ou disponíveis na rede da PRUMO CAPITAL e circular em ambientes externos à 
PRUMO CAPITAL com estes arquivos sem a devida autorização, uma vez que tais arquivos contêm informações 
que são consideradas como informações confidenciais, conforme descrito no Termo de Confidencialidade. 
 

8. Tenho ciência de que a PRUMO CAPITAL irá gravar qualquer ligação telefônica realizada ou recebida 
por meio das linhas telefônicas disponibilizadas pela PRUMO CAPITAL para minha atividade profissional, 
especialmente, mas não se limitando, às ligações da equipe de atendimento e da mesa de operação da PRUMO 

CAPITAL. 
 

9. Tenho ciência de que a PRUMO CAPITAL irá monitorar toda e qualquer troca, interna ou externa, de 
meus e-mails, bem como meus acessos a sites e arquivos eletrônicos. 
 

10. Tenho ciência de que a senha e login para acesso aos dados contidos em todos os computadores, 
inclusive nos e-mails, são pessoais e intransferíveis, de modo que me comprometo a não divulgá-los para 
outros Colaboradores da PRUMO CAPITAL e/ou quaisquer terceiros. 
 

 

 

[•], [•] de [•] de [•]. 

 

 

_______________________________________ 

[COLABORADOR] 
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ANEXO II 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
Por meio deste instrumento eu, ______________________________________, inscrito no CPF sob o nº 

___________________, doravante denominado Colaborador, e PRUMO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS 

LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 16.734.572/0001-34 (“PRUMO CAPITAL”). 

Resolvem as partes, para fim de preservação de informações pessoais e profissionais dos clientes e da PRUMO 

CAPITAL, celebrar o presente termo de confidencialidade (“Termo”), que deve ser regido de acordo com as 

cláusulas que seguem: 

1. São consideradas informações confidenciais (“Informações Confidenciais”), para os fins deste Termo: 

a) Todo tipo de 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, dos clubes, fundos de investimento e carteiras geridas pela PRUMO CAPITAL, operações 

estruturadas, demais operações e seus respectivos valores, analisadas ou realizadas para os clubes, fundos de 

investimento e carteiras geridas pela PRUMO CAPITAL, 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 PRUMO CAPITAL e a seus sócios ou clientes, 

independente destas informações estarem contidas em discos, disquetes, pen-drives, fitas, outros tipos de 

mídia ou em documentos físicos. 

b) Informações acessadas pelo Colaborador em virtude do desempenho de suas atividades na PRUMO 

CAPITAL, bem como informações estratégicas ou mercadológicas e outras, de qualquer natureza, obtidas junto 

a sócios, sócios-diretores, funcionários, trainees ou estagiários da PRUMO CAPITAL ou, ainda, junto a seus 

representantes, consultores, assessores, clientes, fornecedores e prestadores de serviços em geral. 

2. O Colaborador compromete-se a utilizar as Informações Confidenciais a que venha a ter acesso estrita e 

exclusivamente para desempenho de suas atividades na PRUMO CAPITAL, comprometendo-se, portanto, a 

não divulgar tais Informações Confidenciais para quaisquer fins, Colaboradores não autorizados, mídia, ou 

pessoas estranhas à PRUMO CAPITAL, inclusive, nesse último caso, cônjuge, companheiro(a), ascendente, 

descendente, qualquer pessoa de relacionamento próximo ou dependente financeiro do Colaborador. 
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2.1 O Colaborador se obriga a, durante a vigência deste Termo e por prazo indeterminado após sua rescisão, 

manter absoluto sigilo pessoal e profissional das Informações Confidenciais a que teve acesso durante o seu 

período na PRUMO CAPITAL, se comprometendo, ainda a não utilizar, praticar ou divulgar informações 

privilegiadas, “Insider Trading”, Divulgação Privilegiada e “Front Running”, seja atuando em benefício próprio, 

da PRUMO CAPITAL ou de terceiros. 

2.2 A não observância da confidencialidade e do sigilo, mesmo após o término da vigência deste Termo, estará 

sujeita à responsabilização nas esferas cível e criminal. 

3 O Colaborador entende que a revelação não autorizada de qualquer Informação Confidencial pode acarretar 

prejuízos irreparáveis e sem remédio jurídico para a PRUMO CAPITAL e terceiros, ficando deste já o 

Colaborador obrigado a indenizar a PRUMO CAPITAL, seus sócios e terceiros prejudicados, nos termos 

estabelecidos a seguir. 

3.1 O descumprimento acima estabelecido será considerado ilícito civil e criminal, ensejando inclusive sua 

classificação como justa causa para efeitos de rescisão de contrato de trabalho, quando aplicável, nos termos 

do artigo 482 da Consolidação das Leis de Trabalho. 

3.2 O Colaborador tem ciência de que terá a responsabilidade de provar que a informação divulgada 

indevidamente não se trata de Informação Confidencial. 

4. O Colaborador reconhece e toma ciência que: 

a) Todos os documentos relacionados direta ou indiretamente com as Informações Confidenciais, inclusive 

contratos, minutas de contrato, cartas, fac-símiles, apresentações a clientes, e-mails e todo tipo de 

correspondências eletrônicas, arquivos e sistemas computadorizados, planilhas, planos de ação, modelos de 

avaliação, análise, gestão e memorandos por este elaborados ou obtidos em decorrência do desempenho de 

suas atividades na PRUMO CAPITAL são e permanecerão sendo propriedade exclusiva da PRUMO CAPITAL e 

de seus sócios, razão pela qual compromete-se a não utilizar tais documentos, no presente ou no futuro, para 

quaisquer fins que não o desempenho de suas atividades na PRUMO CAPITAL, devendo todos os documentos 

permanecer em poder e sob a custódia da PRUMO CAPITAL, salvo se em virtude de interesses da PRUMO 

CAPITAL for necessário que o Colaborador mantenha guarda de tais documentos ou de suas cópias fora das 

instalações da PRUMO CAPITAL; 

b) Em caso de rescisão do contrato individual de trabalho, desligamento ou exclusão do Colaborador, o 

Colaborador deverá restituir imediatamente à PRUMO CAPITAL todos os documentos e cópias que contenham 

Informações Confidenciais que estejam em seu poder; 
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c) Nos termos da Lei 9.609/98, a base de dados, sistemas computadorizados desenvolvidos internamente, 

modelos computadorizados de análise, avaliação e gestão de qualquer natureza, bem como arquivos 

eletrônicos, são de propriedade exclusiva da PRUMO CAPITAL, sendo terminantemente 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; a reprodução, a distribuição ou comunicação ao público de informações parciais, dos resultados das 

operações relacionadas à base de dados ou, ainda, a disseminação de boatos, ficando sujeito, em caso de 

infração, às penalidades dispostas na referida lei. 

5. Ocorrendo a hipótese do Colaborador ser requisitado por autoridades brasileiras ou estrangeiras (em 
perguntas orais, interrogatórios, pedidos de informação ou documentos, notificações, citações ou intimações, 
e investigações de qualquer natureza) a divulgar qualquer Informação Confidencial a que teve acesso, o 
Colaborador deverá notificar imediatamente a PRUMO CAPITAL, permitindo que a PRUMO CAPITAL procure a 
medida judicial cabível para atender ou evitar a revelação. 
 
5.1 Caso a PRUMO CAPITAL não consiga a ordem judicial para impedir a revelação das informações em tempo 
hábil, o Colaborador poderá fornecer a Informação Confidencial solicitada pela autoridade. Nesse caso, o 
fornecimento da Informação Confidencial solicitada deverá restringir-se exclusivamente àquela a que o 
Colaborador esteja obrigado a divulgar. 
 
5.2 A obrigação de notificar a PRUMO CAPITAL subsiste mesmo depois de rescindido o contrato individual de 
trabalho, ao desligamento ou exclusão do Colaborador, por prazo indeterminado. 
 

6. Este Termo é parte integrante das regras que regem a relação de trabalho e/ou societária do Colaborador 

com a PRUMO CAPITAL, que ao assiná-lo está aceitando expressamente os termos e condições aqui 

estabelecidos. 
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6.1 A transgressão a qualquer 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 

pelos sócios da PRUMO CAPITAL. 

Assim, estando de acordo com as condições acima mencionadas, assinam o presente em 02 vias de igual teor 

e forma, para um só efeito produzirem, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

[•], [•] de [•] de [•]. 

 

______________________________________ 

[COLABORADOR] 

_______________________________________________ 

PRUMO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. 

Testemunhas: 

____________________  ____________________ 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

 

Através deste instrumento eu, ______________________________________, inscrito no CPF sob o no 

_________________, declaro, para os devidos fins, ter observado integralmente, no período de [__.__.____] 

a [__.__.____], a Política de Investimentos Pessoais estabelecida no Manual de Ética e Compliance (“Manual”) 

da PRUMO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 16.734.572/0001-34 

(“PRUMO CAPITAL”), do qual tomei conhecimento e com o qual concordei. 

Declaro ainda que, nesta data: (i) meu nível de endividamento pessoal encontra-se plenamente de acordo 

com minha remuneração e com meu patrimônio; (ii) os extratos que acompanham esta declaração e a listagem 

abaixo são a expressão fiel e integral dos investimentos que detenho nos mercados financeiro e de capitais 

que estejam sujeitos a restrições de acordo com a Política de Investimentos Pessoais descrita no Manual; e 

(iii) a presente declaração faz parte das políticas adotadas pela PRUMO CAPITAL em estrito cumprimento ao 

disposto no inciso V do artigo 15 da Instrução CVM nº. 306, de 05.05.99 e alterações posteriores. 

 

Ativo Quantidade  

  

  

  

  

 

Declaro, por fim, estar ciente de que a apresentação de falsa declaração me sujeitará não somente às 

penalidades do Manual, mas também às penalidades da Lei. 

 

[•], [•] de [•] de [•]. 

_______________________________________ 

[COLABORADOR] 



 
 

 

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR ADMINISTRADORES, EMPREGADOS, 

COLABORADORES E PELA PRÓPRIA EMPRESA 

 

 
  

14 

5. Política de Compra e Venda de valores mobiliários pela própria empresa 
 
Com o caixa da própria empresa, a Prumo Capital tem uma política conservadora, que visa a solidez financeira 

da gestora, o cumprimento de todas as suas obrigações (ex. legais, trabalhistas, fiscais) e a perenidade do 

negócio visando o longo-prazo. Seguindo esta filosofia, os recursos serão investidos de forma 

predominantemente conservadora em fundos de renda fixa de baixo risco e/ou títulos públicos.  

É permitido que a Prumo Capital invista o excedente do seu caixa em fundos geridos pela própria gestora, 

desde que a empresa possua recursos aplicados em renda fixa equivalentes a três anos de suas despesas 

operacionais. 

É vedado o investimento em: (i) títulos ou fundos com risco de crédito privado (ii) valores mobiliários 

diretamente negociados na Bolsa de Valores (iii) em outros fundos de investimentos de qualquer categoria de 

ativos.  

 

 


