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1. INTRODUÇÃO 

O Código de Ética e de conduta (“Código de Ética”) documenta o compromisso das 

empresas do grupo VERT (“VERT”) e de sua alta administração em criar uma cultura 

onde todos os Colaboradores compreendam a expansão dos negócios e o exercício da 

ética como fatores inter-relacionados e, desta forma, atuem em conformidade com as 

diretrizes internas e as principais regulamentações vigentes. 

Este Código de Ética foi criado para estabelecer os princípios, conceitos e valores que 

deverão pautar o padrão ético e de conduta dos Colaboradores na sua atuação interna 

e com o mercado financeiro e de capitais, bem como suas relações com os diversos 

investidores e com o público em geral. 

2. OBJETIVO 

Este Código de Ética estabelece diretrizes para as condutas a serem adotadas no 

desenvolvimento das relações da VERT, com o objetivo de prevenir e combater a 

ocorrência de atividades ilícitas, dirimir conflitos de interesses, e preservar a 

confidencialidade das informações. 

3. APLICABILIDADE 

Estão sujeitos ao disposto no presente Código de Ética todos os sócios, diretores, 

administradores, funcionários, estagiários, investidores, prestadores de serviços e 

demais colaboradores da VERT (individualmente “Colaborador” ou, em conjunto, 

“Colaboradores”). 

4. VALORES DA VERT 

A VERT acredita que o exercício de suas atividades e a expansão de seus negócios 

baseados em princípios éticos, compartilhados por todos os seus Colaboradores, fazem 

parte de seus valores corporativos. 
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Este Código de Ética representa o compromisso com os valores que caracterizam a 

cultura da VERT e os Colaboradores devem pautar suas ações de acordo considerando 

espírito de colaboração, análise crítica, visão empreendedora, foco em inovação e 

excelência no relacionamento com o cliente. 

5. DEFINIÇÕES 

Cliente: toda pessoa física ou jurídica que mantém relacionamento comercial direto 

com qualquer empresa do Grupo VERT, em caráter permanente ou eventual.   

Colaboradores: são todos os diretores, funcionários, representantes, consultores e 

estagiários de todas as empresas do grupo VERT, além de prestadores de serviços. 

Conflito de interesse: conflito ou incompatibilidade de interesses quando um 

indivíduo ou entidade não é independente em relação a uma determinada situação e 

tem poder para influenciar ou tomar decisões motivadas por interesses distintos 

daqueles que teria se fosse independente em relação a tal situação. 

Corrupção: ato criminoso com a participação de funcionários públicos que aceitam 

(corrupção ativa) ou exigem (corrupção passiva) valores monetários indevidamente e 

que prejudica o desenvolvimento de uma sociedade, por desviar recursos ou receber 

valores em função de poder ou autoridade para conceder favores ou benefícios que 

beneficiem um indivíduo ou grupo de indivíduos em detrimento do atendimento das 

necessidades dos demais cidadãos ou ainda que gerem vantagens e/ou benefícios 

indevidos. Suas formas mais comuns são: suborno, propina, nepotismo, extorsão, tráfico 

de influência, fazer uso de informações privilegiadas, compra e venda de decisões 

judiciais. Recebimento de presentes ou de serviços de alto valor por autoridades 

Informação confidencial: informação que não será disponibilizada ou divulgada a 

indivíduos, entidades ou processos sem autorização do proprietário da informação. 

Operação: todo e qualquer negócio realizado entre a VERT e seus Clientes. 
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Vantagem Indevida: qualquer tipo de tratamento especial que possa decorrer de 

benefício concedido sem previsão nas políticas ou nos procedimentos do grupo VERT 

ou ainda sem autorização prévia pela área de Compliance. Exemplos não exaustivos de 

tratamento especial: presentes, brindes, viagens, refeições, hospedagens, 

entretenimentos, descontos em produtos e serviço. 

6. CONFLITO DE INTERESSE 

Este Código de Ética deverá ser observado por todos.  

Os Colaboradores da VERT devem abster-se da prática de qualquer ação ou omissão 

em situações que possam provocar conflitos entre seus interesses pessoais e/ou os da 

VERT, frente aos interesses de seus investidores, contrapartes, empresas do grupo e 

qualquer pessoa física ou jurídica que realize ou venha a realizar negócios com a VERT 

e com quaisquer terceiros com o intuito de não ferir a relação de confiança existente 

entre as partes. 

É fundamental que as atitudes e comportamentos de todo Colaborador reflitam sua 

integridade pessoal e profissional, jamais colocando em risco a segurança financeira, 

patrimonial e a imagem corporativa e institucional da VERT. 

Neste sentido, cada Colaborador deve, individualmente, avaliar previamente cada 

atitude, decisão e explicação, visando sempre evitar toda e qualquer situação que possa 

colocá-lo em situação de conflito de interesses. A prevenção de situações de conflito, 

mesmo que hipotéticas ou potenciais, é um dever de todo Colaborador. 

O Colaborador deverá estar atento para identificar possíveis situações de conflito de 

interesses potencial ou real, que resulte de sua posição ou de suas atribuições, inclusive, 

mas não se limitando a conflitos relacionados a investimentos pessoais, doação e 

recebimento de presentes e entretenimento. Sempre que ocorrerem situações em que 

se observe um potencial conflito de interesse, o Colaborador deverá prontamente 

informá-lo à Área de Compliance, sem prejuízo de comunicá-lo ao seu gestor imediato, 
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e abster-se de consumar o ato até que a área de Compliance conclua suas análises e 

forneça os direcionamentos.   

Se existir um conflito relevante, caberá ao Diretor responsável pela área de Compliance 

dirimir o conflito e avaliar se é conveniente divulgar o conflito para os clientes afetados, 

ou resolver a questão através de outros meios juridicamente aceitáveis.  

Igualmente, a VERT abstém-se da prática de qualquer ação ou omissão em situações 

que possam provocar conflitos entre seus interesses e de seus investidores. 

Na VERT, todas as decisões e atividades profissionais da companhia devem se pautar 

pela equidade de direitos, tratamentos e oportunidades. Não será tolerada a prática de 

atos que possam ser configurados como abuso de poder, concessão de benefícios 

injustificados, desrespeito, discriminação racial, sexual, política ou religiosa ou que 

esteja relacionada a deficiências, retaliação, violência, ou, ainda, que possa ofender aos 

seus colegas de trabalho ou provocar uma situação que possa levar a um confronto 

físico ou verbal ou assédio moral ou sexual. 

7. PRINCÍPIOS E PADRÕES DE CONDUTA DOS COLABORADORES 

Os Colaboradores, além dos deveres previstos em lei, obrigam-se a: 

• Abster-se de praticar atos que possam configurar corrupção durante o exercício 

de duas funções; 

• Conhecer e entender normativos externos relacionado às atividades da VERT, 

para atuar sempre em conformidade com as exigências legais; 

• Conhecer e entender normativos internos (políticas, manuais e procedimentos), 

para exercer suas atividades em conformidade com as diretrizes da VERT; 

• Utilizar informações recebidas do grupo VERT ou de seus stakeholders 

exclusivamente para o exercício de suas funções e abster-se do uso em benefício 

próprio ou de terceiros; 
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• Zelar pela confidencialidade sobre operações e informações – sejam elas da 

VERT, de seus clientes, de prestadores de serviços ou de seus fornecedores – das 

quais tenham conhecimento por sua atuação profissional, reservando seu 

compartilhamento apenas com aqueles que delas necessitem para executar suas 

atividades; 

• Abster-se de discutir informações confidenciais e não manusear (expor, ler, 

folhear) documentos confidenciais em lugares públicos, nem deixar ou descartar 

documentos confidenciais onde eles possam ser recuperados por outras pessoas; 

• Exercer suas atividades com boa-fé, transparência, imparcialidade, diligência e 

lealdade em relação aos clientes da VERT; 

• Zelar pelos interesses do grupo VERT e de seus clientes; 

• Cumprir todas as obrigações decorrentes do contrato empregatício e de 

contratos formalizados com clientes; 

• Abster-se de enviar presentes ou serviços de alto valor por autoridades; 

• Evitar circunstâncias que possam produzir conflito hipotético ou potencial entre 

interesses pessoais, interesses da VERT e interesses dos clientes; 

• Recusar vantagens cujo objetivo seja influenciar suas decisões em âmbito 

profissional; 

• Informar imediatamente a área de Compliance qualquer situação que possa 

caracterizar conflito de interesses, potencial ou efetivo, próprio ou alheio; 

• Respeitar todas as pessoas com as quais interaja em função de seu vínculo com 

a VERT, abstendo-se de: emitir comentários que possam causar 

constrangimentos, práticas discriminatórias/preconceituosas ou atos de 

intolerância; 

• Agir em conformidade com o disposto no Código de Ética no exercício de suas 

atividades e condutas diárias; 
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7.1 CANAL DE ESCUTA (CANAL DE DENÚNCIAS)   

O Canal de Escuta da VERT é confidencial e está disponível 24 horas por dia, 7 dias por 

semana para todos que precisam informar uma suspeita de violação. As informações 

reveladas serão compartilhadas apenas com as pessoas que precisam saber, como 

aquelas que respondem às perguntas ou investigam e corrigem questões suscitadas.  

Os tópicos podem incluir, entre outros: 

• Atividades que tenham relação com os interesses da VERT; 

• Violações às políticas da VERT e regulamentações; 

• Ameaças à segurança da informação; 

• Vitimização, assédio ou bullying; 

• Atividade criminosa; 

• Fraude.  

A VERT investigará todas as suspeitas relatadas, abordando-as de forma oportuna e 

dando-lhes a melhor resolução. Todos que tenham conhecimento de uma possível 

violação e não a relatem podem estar sujeitos a medidas disciplinares.  

A VERT não exercerá, nem permitirá, retaliação contra ninguém que relatar de boa-fé 

violações reais ou suspeitas de violação de nosso Código de Ética, leis ou 

regulamentações vigentes. Caso sejam identificadas práticas ou tentativas de retaliação, 

os envolvidos estarão sujeitos a sanções.  

Para saber mais, consulte a Política de Canal de Denúncias e a Política de Consequências.  

7.2 VANTAGENS, BENEFÍCIOS E PRESENTES  

Os Colaboradores não devem, direta ou indiretamente, nem para si nem para terceiros, 

solicitar, aceitar, admitir, oferecer, prometer ou dar dinheiro, benefícios, favores, 

presentes, promessas ou quaisquer outras vantagens que possam influenciar o 
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desempenho de suas funções ou de terceiros, ou ainda, como recompensa por ato ou 

omissão decorrente de seu trabalho ou de terceiros. 

Dar, receber ou solicitar presentes em um ambiente de negócios pode sugerir 

impropriedade e pode resultar em graves sanções financeiras e legais.  

Em geral, os Colaboradores podem aceitar presentes de clientes, prospectores, 

fornecedores e parceiros ou outras entidades com as quais a VERT faz negócios, desde 

que a área de Compliance seja comunicada para proceder com o compartilhamento ou 

sorteio do item entre os Colaboradores do Grupo.  

No caso de presentes de caráter personalíssimo, ou seja, aquele relacionado à pessoa 

presenteada, e que não pode ser transferido, como convites para almoço, deve-se 

analisar se o aceite implicará em mudança no tratamento dispensado a quem ofereceu 

o presente. Em caso positivo, o presente deverá ser recusado.  

Nenhum presente pode ser oferecido aos representantes de entidades de pensões 

públicas, fundos soberanos, empresas estatais ou outras entidades ou órgãos públicos. 

Presentes de agentes de colocação, intermediários ou gestores de fundos de 

investimento não são permitidos. No entanto, presentes de valor nominal que podem 

ser consumidos por um grupo podem ser aceitos se disponibilizados para o escritório 

em geral. 

São expressamente proibidos a concessão ou recebimento de presentes em dinheiro 

ou que possam ser convertidos em espécie. 

8. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES  

É de responsabilidade de todos conhecer e cumprir todas as obrigações mencionadas 

no presente Código de Ética e nas regulamentações vigentes, bem como adotar altos 

padrões de conduta profissional ao desempenhar suas atividades. 
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8.1 CULTURA E PESSOAS 

• Garantir, com auxílio de Compliance, que todos os colaboradores da VERT leiam 

e compreendam o presente Código de Ética.  

8.2 COMPLIANCE 

• Estabelecer, comunicar e promover os padrões éticos da VERT; 

• Disponibilizar aos Colaboradores informações sobre normas, políticas, 

procedimentos e regras; 

• Realizar treinamentos periódicos para todos os Colaboradores sobre os 

procedimentos previsto neste Código de Ética, inclusive tratar de casos práticos 

de conflitos de interesse; 

• Dirimir dúvidas dos Colaboradores sobre condutas a serem seguidas; e 

• Assegurar que toda e qualquer conduta que viole normativos externos ou 

internos (políticas, regulamentos ou regras) seja avaliada de maneira sigilosa, 

oportuna e adequada, bem como isentas de influência discriminatória ou 

favoritismo. 

9. VIGÊNCIA 

O presente Código de Ética deve ser revisado anualmente ou em prazo inferior, sempre 

que assim requerido pelo regulador ou se observarem mudanças relevantes nas 

legislações aplicáveis e/ou nas condições descritas acima. Neste caso, serão envidados 

os melhores esforços para refletir as mudanças o mais breve possível. 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Esta Política deve ser aplicada em conjunto com as demais políticas e regras da VERT. 
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Em caso de dúvidas quanto à aplicação ou a conflito a Diretoria responsável pela área 

de Compliance deverá ser consultada. Não serão aceitas alegações de desconhecimento 

do Colaborador para justificar qualquer desvio de conduta.  

11. HISTÓRICO DE VERSÕES  

Versão Motivo Data Responsável Descrição 

1.0 Versão Inicial  Maio/2019 
Área de 

Compliance 
Criação da Política 

2.0 
Alteração da 

Política  
Março/2022 

Área de 

Compliance 

Reestruturação da 

Política para atender a 

regulamentação para 

Instituição Financeira 

12. RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO E APROVAÇÃO 

Atividade Responsável 

Elaboração/ 

Revisão 

Elaborado pela área de Compliance 

Revisado pela Consultoria Jurídica 

Aprovação Administradores (Reunião dos Administradores) 

 


