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INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

 

A presente Política de Negociação de Valores Mobiliários por Administradores, 

Empregados, Colaboradores e pela R CAPITAL ASSET MANAGEMENT 

INVESTIMENTOS S.A. (“Gestora”) tem por objetivo descrever as regras aplicáveis às 

negociações pessoais dos Colaboradores da Gestora e da própria Gestora, com o 

objetivo de minimizar os riscos de conflitos de interesse entre os Colaboradores e os 

clientes da Gestora, bem como entre a Gestora e os seus clientes. 

 

Para fins dessa política, se faz importante esclarecer que a Gestora é empresa 

integrante do Grupo RTSC (“Grupo RTSC”). O Grupo RTSC é formado, além da 

Gestora, por outras empresas que prestam serviços de administração de carteiras, na 

categoria de gestão de recursos, bem como outras empresas de segmentos diversos, 

conforme detalhado no formulário de referência da Gestora, o qual encontra-se 

disponível para consulta pública em sua página na rede mundial de computadores. 

A presente política foi elaborada considerando que a Gestora atuará na gestão 

profissional de carteiras fundos de investimento regidos pela Instrução CVM Nº 555, de 

17 de dezembro de 2014, conforme alterada, Fundos de Investimento em Participações, 

Fundos de Investimento Imobiliário, Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, 

bem como carteiras administradas. 

 

Esta política de negociações pessoais e da Gestora se aplica aos sócios, 

administradores, funcionários e todos que, de alguma forma, auxiliam o 

desenvolvimento de suas atividades, bem como a colaboradores de empresas 

integrantes do Grupo RTSC (“Colaboradores”). 

 

Ademais, exclusivamente para fins desta política, os Colaboradores atestam ciência e 

concordância ao fato de que quando o presente documento se referir a procedimentos 

e obrigações relativas a investimentos pessoais, o termo “Colaboradores” será 

estendido aos cônjuges, companheiros, filhos, enteados e familiares de primeiro grau 

(“Familiares Diretos”). 

 

 

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÕES PESSOAIS 

 

A. Aspectos Gerais e Conflitos de Interesse 

 

Os investimentos efetuados pelos Colaboradores da Gestora, em benefício próprio, 

devem ser norteados a fim de não interferirem de forma negativa no desempenho de 

suas atividades profissionais, devendo, inclusive, tais Colaboradores assegurarem que 

toda a diligência e não interferência negativa é também observada pelos seus Familiares 

Diretos. Ademais, devem ser totalmente isolados de operações realizadas pela Gestora, 

para que sejam evitadas situações que configurem conflito de interesses.  

 



A Gestora não tolera quaisquer condutas que evidenciem as práticas ilegais de “Insider 

Trading” (assim considerada a compra e venda de títulos ou valores mobiliários com 

base no uso de informação privilegiada, com o objetivo de conseguir benefício próprio 

ou de terceiros) ou de “Front Running” (utilização de informações antecipadas sobre 

operações, que possam afetar a formação de preços dos ativos envolvidos). 

 

Sempre que for detectada alguma situação de conflito de interesse, ainda que potencial, 

os Colaboradores da Gestora ficam obrigados a não realizar a operação ou a se 

desfazerem de sua posição de investimento pessoal. Neste caso, devem notificar 

imediatamente e por escrito ao Diretor de Compliance, Risco e PLD da Gestora. 

 

B. Princípios gerais relativos a operações de valores mobiliários próprios de 

Colaboradores 

 

Nenhum Colaborador deve comprar ou vender, direta ou indiretamente, para sua própria 

conta, ou qualquer conta na qual tenha usufruto: 

 

- Qualquer valor mobiliário (ou opção ou certificado relacionado) que em seu 

conhecimento a Gestora ou outras gestoras do Grupo RTSC estejam comprando ou 

vendendo para os fundos de investimento e/ou carteiras administradas, até que tal 

compra ou venda esteja completa ou cancelada; ou  

 

- Qualquer valor mobiliário (ou opção ou certificado relacionado) que em seu 

conhecimento esteja sobre consideração ativa para compra ou venda pela Gestora ou 

pelas demais gestoras do Grupo RTSC. 

 

A negociação dos seguintes ativos é permitida sem autorização prévia (“Ativos Isentos”):  

 

- Renda Fixa: Títulos Públicos, Certificados de Depósito Bancário, outros títulos de 

créditos bancários e Debêntures (estas últimas desde que (i) emitidas por companhias 

que não façam parte do portfólio de investimentos da Gestora e não estejam na “Lista 

Restrita”, conforme abaixo definida, e (ii) não representem hipótese de conflito de 

interesses entre o investimento do Colaborador e as atividades de gestão da Gestora );  

 

- Fundos de investimento da própria Gestora ou geridos discricionariamente por outro 

gestor (ainda que pertencente ao Grupo RTSC) ou administrador e destinados ao 

público em geral (fundos não exclusivos); 

 

- Posições detidas pelos Colaboradores da Gestora antes da adesão a esta Política, 

não sendo, portanto, obrigatória a venda imediata de tais posições, desde que a 

manutenção da posição seja monitorada pelo Diretor de Compliance, Risco e PLD da 

Gestora, sobretudo se o investimento entrar na Lista Restrita. 

 

Em vista de conflitos identificados pela Diretoria de Compliance da Gestora, certas 

empresas poderão ser incluídas na lista de restrições a negociações (“Lista Restrita”).  

 



Entre os conflitos possíveis, cuja existência implicará reconhecimento de existência de 

conflito e consequente inclusão na Lista Restrita, encontram-se as companhias: 

 

- emissoras de ativos em que um fundo de investimento gerido pela Gestora, ou por 

outras gestoras do Grupo RTSC, esteja posicionado; 

 

- que estejam em avaliação do Comitê de Investimento da Gestora; 

 

- em relação às quais um Colaborador esteja de posse de informações não públicas 

relevantes; e 

 

- em que um Colaborador exerça cargo ou função de administrador. 

 

O Diretor de Compliance, Risco e PLD da Gestora poderá, ainda, incluir outros ativos 

na Lista Restrita (“Ativos Restritos”), caso identifique hipótese de conflito de interesses. 

Para tanto, disponibilizará periodicamente aos Colaboradores a Lista Restrita 

atualizada, sendo que estes deverão verificar as restrições de compra e venda de ativos 

que estarão disponíveis e atualizadas, zelando pela sua observância. 

 

Qualquer Ativo Restrito deve ter o consentimento anterior e por escrito do Diretor de 

Compliance, Risco e PLD para que seja negociado pelo Colaborador, tanto para compra 

como para venda. 

 

Ademais, em relação aos investimentos monitorados ou cuja realização seja necessária 

autorização prévia (dentre os quais, por exemplo, os Ativos Restritos), tais investimentos 

deverão ser comprovados ao Diretor de Compliance, Risco e PLD de forma que se 

permita, ainda, seu monitoramento pelo referido Diretor. 

 

O Diretor de Compliance, Risco e PLD será o responsável por determinar se um 

Colaborador concluiu uma operação antes de sua devida aprovação prévia. Nesta 

hipótese, o Colaborador será considerado em violação à presente Política. 

 

Além disso, a compra e venda de valores mobiliários considerados Ativos Restritos na 

carteira pessoal dos Colaboradores deve ser para propósitos de investimento e não de 

especulação. Portanto, os Colaboradores devem manter em carteira os valores 

mobiliários por pelo menos 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da aquisição. 

Para qualquer exceção pontual a esta regra, deverá haver uma autorização prévia e 

expressa do Diretor de Compliance, Risco e PLD. 

 

C. Uso de corretoras aprovadas 

 

Todas as negociações pessoais no mercado de capitais pelos Colaboradores da 

Gestora deverão ocorrer por intermédio de corretora pré-aprovada pela Diretoria de 

Compliance com a qual a Gestora deverá manter contrato para envio das informações 

sobre as operações realizadas pelos Colaboradores, para fins de monitoramento e 

verificação de aderência às normas do presente documento, bem como de outras 

políticas internas da Gestora. 



 

O envio de ordens e execução de negócios por outro intermediário serão considerados 

uma violação desta Política. Exceções a esta regra poderão ser concedidas pelo Diretor 

de Compliance, Risco e PLD mas o Colaborador deve se comprometer por escrito a 

enviar extratos emitidos pelo intermediário que confirmem as operações declaradas 

para o Diretor de Compliance, Risco e PLD da Gestora. 

 

D. Procedimentos de negociação 

 

1. Segregação 

 

As negociações realizadas por Colaboradores devem ser totalmente segregadas das 

operações realizadas em nome da Gestora, de modo a se evitar situações que possam 

configurar conflitos de interesses. 

 

2. Procedimento de pré-aprovação 

 

Será solicitado ao Colaborador o preenchimento de solicitação e de declarações cada 

vez que negociar um Ativo Restrito. A pré-aprovação, ou não, será concedida na data 

em que o Colaborador a solicitar. A operação de aquisição do ativo, no caso de ser pré-

aprovado, deverá ser concluída até o final da semana em que ocorreu a concessão da 

autorização. Caso a operação não seja concluída dentro deste prazo, o Colaborador 

deve obter uma nova pré-aprovação. 

 

3. Proibição de aprovação pós-transação (ratificação) 

 

O Diretor de Compliance, Risco e PLD poderá determinar que um Colaborador concluiu 

uma operação antes de sua aprovação ou depois que a aprovação expirou. Neste caso, 

a conduta do Colaborador será considerada uma violação desta Política. 

 

E. Informações sobre investimentos pessoais 

 

Colaboradores se comprometem a fornecer ao Diretor de Compliance, Risco e PLD 

informações sobre suas transações pessoais, posições e carteira pessoal de 

investimentos, e contas de custódia e prestadores de serviços. Ao ingressar na Gestora, 

o Colaborador deverá reportar os seus Investimentos Pessoais por meio do Termo de 

Compromisso anexo à Política de Regras, Procedimentos e Descrição dos Controles 

Internos, Elaborados para o Cumprimento da Instrução CVM n° 558/2015 da Gestora. 

Do mesmo modo, anualmente o mesmo reporte deverá ser atualizado. Somente o 

Diretor de Compliance, Risco e PLD poderá ter acesso às informações prestadas pelo 

Colaborador em relação a seus investimentos pessoais. No entanto, conforme 

orientação da Comissão de Valores Mobiliários, o Colaborador autoriza a Gestora a 

divulgar, caso necessário, informações sobre resgates pessoais de cotas de fundos 

geridos pela Gestora. 

 

 

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÕES DA GESTORA 



 

De maneira a evitar conflito de interesses, a Gestora não realiza, com seus recursos 

próprios, negociações de ativos financeiros de renda variável, ou de títulos e valores 

mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, de maneira a evitar conflito de 

interesses. 

 

A gestão do caixa da própria Gestora é feita de maneira conservadora, observando 

sempre os preceitos estabelecidos na presente Política, e está restrita à:  

 

a) Negociação de Ativos Financeiros considerados de renda fixa; 

b) Realização de operações compromissadas com lastro em títulos públicos; e  

c) Aplicação em fundos de investimentos de renda fixa. 

 

 

VIGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO 

 

A presente Política será revisada anualmente, e sua alteração acontecerá caso seja 

constatada necessidade de atualização do seu conteúdo. Poderá, ainda, ser alterada a 

qualquer tempo em razão de circunstâncias que demandem tal providência. 

 

Histórico das atualizações  

Data Versão Responsável 

Março de 2021 1ª e Atual Diretor de Compliance, Risco e PLD 

 

 


