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1 Introdução  

A Política de Investimentos Pessoais (“Política”), adotada pelas empresas do grupo VERT (“VERT”), define 

os padrões de conduta interna relacionados aos investimentos pessoais e negociações de valores 

mobiliários, instituindo práticas e procedimentos específicos em cumprimento à legislação vigente.  

2 Objetivo 

Esta Política tem como objetivo estabelecer os procedimentos e normas para os investimentos pessoais 

dos Colaboradores e sócios das empresas do Grupo VERT para evitar potenciais conflitos de interesse 

entre as operações realizadas, considerando a possibilidade de acesso a informações privilegiadas.   

3 Aplicabilidade 

Estão sujeitos ao disposto na presente Política todos o(s) sócio(s), diretores, estagiários, e demais 

colaboradores da VERT (individualmente “Colaborador” ou, em conjunto, “Colaboradores”).  

4 Base normativa   

A presente Política está em consonância com: 

• Lei Federal 6.404/76; 

• Instrução CVM nº 400/03; e 

• Código de Ética e Conduta do Grupo VERT. 

5 Diretriz 

Os Colaboradores da VERT poderão realizar a negociação de qualquer valor mobiliário, observando 

diretrizes a seguir. 
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5.1 Investimentos Pessoais 

Todos os Colaboradores deverão inteirar-se da regulamentação, políticas internas e procedimentos 

aplicáveis aos investimentos pessoais assim que iniciarem suas atividades na VERT e antes de executar 

cada transação pessoal.  

Todos os Colaboradores deverão prestar atenção especial ao gerenciar seus investimentos pessoais, 

comprometendo-se a não realizar operações envolvendo ativos relativos aos quais obteve informação 

não pública, em decorrência de suas funções exercidas na VERT, e que um investidor consideraria 

importante ao tomar suas decisões de investimento.  

É vedado a todo e qualquer Colaborador divulgar e/ou negociar, em caráter pessoal ou em nome de 

clientes, com base em Informações privilegiadas. 

Informação privilegiada é qualquer informação relevante, que ainda não tenha sido publicada, a 

respeito de alguma empresa, capaz de proporcionar ao detentor ou terceiros, ao negociar em nome 

próprio ou não, vantagem indevida. Trata-se de informação obtida em consequência da ligação 

profissional ou pessoal, mantida com clientes, Colaboradores de empresas ou terceiros. 

Exemplos não exaustivos de informações privilegiadas: 

i. informações verbais ou documentadas referentes a resultados operacionais de empresa;  

ii. alterações societárias (fusões, cisões e incorporações), informações sobre compra e venda de 

empresas, títulos ou valores mobiliários; 

iii. qualquer outro acontecimento caracterizável como confidencial de uma empresa que possua 

relação com a VERT ou com terceiros. 

5.2 Investimentos Permitidos  

É permitido que os Colaboradores invistam sem quaisquer restrições ou autorizações em títulos 

públicos, poupança, certificados de depósito bancário, notas promissórias, títulos de dívida de curto 

prazo, previdência privada (PGBL, VGBL) e cotas de fundos de investimento. Para investimento em 

outros títulos ou valores mobiliários admitidos a negociação no mercado de valores mobiliários, além 



 

 

 

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS   

 

6 

de observar se há identificação de informações privilegiada, devem ser observados os princípios 

descritos abaixo: 

• Cumprimento da legislação vigente e das regras de mercado;  

• Agir com boa-fé e transparência; 

• Abster-se de práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com os clientes da VERT;  

• Respeito à integridade dos mercados;  

• Segregação das atividades entre áreas do grupo que possam ter potenciais conflitos de 

interesses (inclusive, mas não se limitando, à gestão de recursos e administração fiduciária), 

como forma de prevenir e evitar a troca de informações confidenciais, privilegiadas, relevantes 

e/ou não públicas e que possam ter impacto no preço de um ativo entre as referidas áreas. 

Antes da realização de qualquer operação pessoal, exceto as citadas no item 5.2 desta Política, todos os 

Colaboradores devem consultar a Lista Restrita, que será atualizada sempre que necessário e 

disponibilizada a todos os Colaboradores. 

A Lista Restrita contempla empresas cujas informações privilegiadas derivam de relacionamento com as 

empresas do Grupo VERT e não estão disponíveis ao público em geral.  

No caso de operações envolvendo ações de emprestas listadas em bolsa, será necessário cumprir o 

período de 30 (trinta) dias, no mínimo, para realização de novo tipo de operação (após operação de 

compra de um dado ativo, deve-se aguardar 30 (trinta) dias para uma operação de venda do mesmo 

ativo; após operação de venda de um dado ativo, deve-se aguardar 30 (trinta) dias para uma operação 

de compra do mesmo ativo).  

5.3 Monitoramento de Investimentos Pessoais  

Todos os Colaboradores da VERT deverão informar semestralmente à área de Compliance se sua 

carteira de investimentos está compatível com sua situação financeira e patrimonial e, caso tenha 

efetuado operações no período monitorado, deverá relacionar os códigos dos ativos que operou, 

mediante preenchimento do formulário disponibilizado no Anexo II.  
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Procedimento de reporte: as transações deverão ser reportadas semestralmente (semestre do 

calendário civil) via formulário que deverá ser encaminhado até o último dia útil do 2º mês subsequente 

ao encerramento do semestre, conforme descrito na tabela abaixo.  

Período monitorado Prazo máximo para reporte 

janeiro a junho até o último dia útil de agosto 

julho a dezembro até o último dia útil de fevereiro 

5.4 Orientações de Conduta 

Todos os Colaboradores da VERT deverão:   

• Observar a legislação vigente para a negociação de cotas de fundos de investimento que sejam 

geridos e/ou administrados por empresas do Grupo VERT 

• Seguir os princípios abaixo elencados: 

o Prioridade das Operações: Todas as operações relativas a clientes da VERT terão 

prioridade sobre operações pessoais; e 

o Fundamentação das Decisões: Todas as decisões de investimento deverão ser baseadas 

nas avaliações elaboradas pelos gestores, a despeito de qualquer interesse da VERT ou 

dos Colaboradores.  

5.5 Vedações   

São vedadas aos Colaboradores negociações de valores mobiliários em situações que:  

• possam prejudicar o bom andamento dos mercados; 

• gerem situações artificiais ou de manipulação do mercado ou dos fundos sob gestão e/ou 

administração fiduciária da VERT;  
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• utilizem informações confidenciais e/ou privilegiadas obtidas no exercício de suas atividades na 

VERT;  

• envolvam títulos ou valores mobiliários emitidos por qualquer empresa que esteja indicada na 

lista de emissores proibidos (“Lista Restrita”); e 

• contrariem ou aparentem contrariar as posições das carteiras administradas. 

Caso os Colaboradores já detenham títulos integrantes da Lista Restrita no momento da publicação 

desta Política ou, no caso de novos Colaboradores, no momento de sua contratação, será admitida a 

manutenção ou venda, a qualquer tempo, desde que os Colaboradores não adquiram novos títulos ou 

valores mobiliários que se enquadrem nas condições vedadas por esta Política. 

6 Investimentos dos Recursos Próprios da Sociedade  

Somente Colaboradores autorizados podem aplicar ou resgatar recursos financeiros em nome da VERT, 

conforme responsabilidades inerentes à sua função. Ainda, quando houver interesse em manter os 

recursos financeiros em nome da VERT em qualquer investimento que não seja em títulos e operações 

de emissão e obrigação de instituições financeiras e/ou títulos públicos brasileiros pós fixados, deverão 

ser observados os mesmos critérios adotados para os investimentos pessoais dos Colaboradores a fim 

de se evitar a criação de conflitos de interesses ou a aparência de conflitos de interesses entre tais 

investimentos e as atividades e negócios da VERT e de seus clientes, além de ser obtida uma aprovação 

prévia da Diretoria de Riscos e Compliance. 

7 Vigência 

A presente Política deverá ser revisada 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 

8 Disposições Finais 
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Esta Política deve ser aplicada em conjunto com as demais políticas e regras da VERT DTVM. 

Em caso de dúvidas quanto à aplicação ou a conflito a Diretoria de Compliance deverá ser consultada. 

Não serão aceitas alegações de desconhecimento do Colaborador para justificar qualquer desvio de 

conduta.   

9 Histórico de versões  

Versão Motivo  Data Responsável Descrição 

1.0 Versão Inicial  16.03.2022 
Área de 

Compliance 
Criação da Política 

2.0 
Alteração de 

Layout 
21.07.2022 

Área de 

Compliance 
Alteração de Layout 

10 Responsáveis pelo documento e aprovação 

Responsável Departamento 

Elaboração/ 

Revisão 

Elaborado pela área de Compliance 

Revisado pela Consultoria Jurídica 

Aprovação 

 

Administradores (Reunião dos Administradores) 
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ANEXO I - DECLARAÇÃO SEMESTRAL DE INVESTIMENTOS PESSOAIS 

 

Eu,__________________________________________________________, CPF:________________________, em observância 

às diretrizes do Código de Ética e Conduta e à Política de Investimentos Pessoais do Grupo VERT, 

declaro:  

☐ a) não ter realizado investimentos pessoais durante o período monitorado ou ter realizado apenas 

investimentos previstos no item 5.2 da Política de investimentos pessoais;  

☐ b) ter realizado investimentos pessoais distintos daqueles previstos no item 5.2 da Política de 

investimentos pessoais.  

Caso a resposta tenha sido a opção “b”, favor preencher a tabela abaixo:  

 

 

 

 

Data

dd/mm/aa
Ativo Compra/Venda

1) 

2)

3)

4)

5)

6)

7)


