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VISÃO GERAL

Finalidade. Este Manual de Política Interna de Ética, Compliance e Investimentos
Pessoais (“Manual”) apresenta as políticas de conduta ética e procedimentos da HSI Hemisfério Sul Investimentos S.A., Companhia(“HSI” ou “Companhia”). Este Manual
definirá e delineará os padrões a serem seguidos por todos os Colaboradores das
Companhia e a maneira como estes devem interagir com o mercado, incluindo investidores,
investidores em potencial, intermediários, consultores, órgãos governamentais e outras
partes interessadas.
Pessoal-chave da área de risco da HSI. A coordenação direta das atividades relacionadas a
este Manual é uma atribuição da Sra. Celina Maria Lemos Vaz Guimarães, inscrita no
CPF/MF sob o nº. 286.929.458-11, indicada no Contrato Social da HSI como diretora
responsável pela implementação e cumprimento de regras, políticas, procedimentos e
controles internos da HSI e da Instrução CVM nº 558/2015 (“Diretora de Compliance e
Risco”). A identificação dos membros do área responsável pelas atividades de compliance e
do Comitê de Compliance da HSI consta do Anexo IV deste Manual. Todos esses
integrantes, em conjunto, serão mencionados como “Área do Compliance” e “Comitê de
Compliance”, respectivamente.
Aplicabilidade. As informações neste Manual aplicam-se a todos os Colaborador da
Companhia. Um “Colaborador” (individualmente) ou “Colaboradores” (em conjunto) são
definidos como qualquer integrante, executivo, diretor, estagiário, trainee e terceirizado da
Companhia.
Objetivo do Manual. O objetivo deste Manual é definir e delinear os padrões que as
Companhia estabeleceram para:
•
promover um ambiente de trabalho adequado
•
habilitar os Colaboradores a executar tarefas com eficiência para a
Companhia
•
manter altos padrões éticos
•
fornecer uma referência conveniente
Responsabilidade dos Colaboradores. Todos os Colaboradores são responsáveis pela
compreensão e cumprimento das disposições deste Manual. Qualquer violação da conduta
ética, políticas e procedimentos pode resultar em ação disciplinar. As violações devem ser
informadas à Diretora de Compliance e Risco.
Todos os Colaboradores devem expressar aceitação deste Manual assinando o Instrumento
de Compromisso (Anexo I) aqui presente.
Isenção. Este Manual é fornecido apenas para fins informativos e não cria um contrato de

trabalho, expresso ou implícito, ou promessa de qualquer tipo e não garante o emprego por
qualquer período específico.
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A HSI reserva-se o direito de alterar, complementar ou remover qualquer item deste
Manual. Nesse caso, a Companhia deve fornecer prontamente uma versão revisada deste
Manual aos Colaboradores. Entre em contato com a Diretora de Compliance e Risco para
quaisquer esclarecimentos ou dúvidas a respeito da aplicação das políticas contidas neste
Manual.
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CÓDIGO DE ÉTICA
1.
Visão geral. A HSI é conhecida por sua transparência, integridade e altos padrões
éticos. Todos os Colaboradores devem respeitar todas as leis brasileiras e observar os
padrões éticos e políticas da Companhia. As políticas estabelecidas neste Manual serão
devidamente administradas e implantadas pelo Comitê de Compliance. Violações deste
material por qualquer Colaborador serão motivo para extinção do contrato de trabalho.
2.
Aplicabilidade. As regras contidas neste Código de Ética são aplicadas a todos os
Colaboradores.
3.
Princípios Éticos. O exercício das atividades da Companhia e a expansão de seus
negócios devem se basear em princípios e valores éticos de conduta que devem ser seguidos
e compartilhados por todos os Colaboradores:
i.

ii.
iii.

A Companhia e seus Colaboradores devem executar suas atividades de
maneira transparente e com respeito às leis e determinações dos órgãos de
supervisão e inspeção do setor no qual operam, transmitindo tal imagem ao
mercado;
A Companhia e seus Colaboradores devem consolidar sua reputação,
mantendo-a completa e sólida, fortalecendo sua imagem institucional
corporativa; e
A Companhia e seus Colaboradores não devem permitir manifestações de
preconceito relacionadas à origem, à raça, religião, nível social, sexo,
deficiência ou qualquer outra forma de discriminação.

A publicação deste Código de Ética deve representar o compromisso de todos os
Colaboradores com os valores que caracterizam sua cultura, com base na honestidade,
integridade, confiança, lealdade e valorização do ser humano.
4.
Conduta. Todos os Colaboradores devem confiar em seu próprio bom julgamento e
serem incentivados a contribuir com um bom ambiente de trabalho. Entretanto, os itens a
seguir são exemplos de (mas não representam todas) condutas não permitidas:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
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roubo ou outros atos de desonestidade, falsificação ou deturpação de
registros ou relatórios da Companhia (oralmente ou por escrito);
fabricação, distribuição, dispensação, posse ou uso ilegal de drogas nas
instalações, unidades, locais de trabalho da Companhia ou em veículos
pessoais da Companhia usados para fins comerciais;
uso de instalações, unidades, dispositivos de comunicação da Companhia ou
cargo do Colaboradores para fabricar, dispensar, vender, trocar ou possuir
qualquer droga ilícita;
insubordinação ou recusa em executar as instruções do trabalho;
destruição, dano ou abuso consciente de propriedade da Companhia;
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vi.

conduta indelicada ou abusiva (oral, escrita ou física) em relação aos
gerentes, colegas de trabalho, fornecedores ou clientes, incluindo
comentários negativos sobre a Companhia e/ou os Colaboradores;
vii.
confrontos verbais ou físicos ou jogos de apostas nas propriedades da
Companhia, em qualquer forma;
viii.
ausência sem explicação do trabalho sem notificação prévia;
ix.
falha em seguir o cronograma proposto (incluindo levar mais tempo do que o
especificado para o lanche ou períodos de descanso);
x.
ausência ou atrasos excessivos, independentemente do motivo;
xi.
falha em voltar ao trabalho ao final de uma licença sem autorização;
xii.
não voltar ao trabalho após ser liberado pelo médico após uma licença;
xiii.
discriminação de um Colaborador com base na raça, cor, religião, sexo,
orientação sexual, nacionalidade, status familiar, deficiência, idade ou outra
forma de discriminação;
xiv.
violação de leis trabalhistas federais, estaduais ou municipais;
xv.
violação das regras da Companhia em relação a solicitações ou distribuições;
xvi.
criação consciente ou negligente de riscos de segurança ou de incêndio;
xvii. posse de armas de fogo, facas ou outras armas nas propriedades da
Companhia;
xviii. distúrbios ou conduta desordeira;
xix.
publicação de avisos não autorizados nas propriedades da Companhia;
xx.
solicitação ou recebimento de pagamento, mercadoria ou serviços de clientes
ou fornecedores;
xxi.
violação das principais políticas de controle da Companhia;
xxii. dormir no trabalho;
xxiii. violação de regras ou práticas comuns de segurança;
xxiv. vestir-se inapropriadamente;
xxv. fumar em uma área não designada;
xxvi. uso de linguagem vulgar ou sexualmente explícita;
xxvii. desempenho insatisfatório no trabalho;
xxviii. uso dos sistemas de e-mail ou internet da Companhia para fins outros que
não os comerciais autorizados, incluindo publicação de declarações em salas
de bate-papo ou boletins informativos.
A Companhia adotou este Código de Ética para criar um ambiente de trabalho livre de
discriminação de qualquer tipo, incluindo assédio sexual e outros tipos de assédio no local de
trabalho com base em:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
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Se houver quaisquer dúvidas, problemas ou preocupações a respeito das funções do cargo,
políticas da Companhia, ação disciplinar/corretiva ou outras questões referentes ao
trabalho, os Colaboradores devem falar com o Gerente de RH. Se o Gerente de RH não
resolver a situação ou o Colaborador não se sentir à vontade em falar com o gerente, deverá
entrar em contato com a Diretora de Compliance e Risco. Se a situação ainda não for
resolvida, o Colaborador deverá buscar orientações comqualquer dos membros do Conselho
de Administração das Companhia.
5.
Conflitos de interesse. No desempenho de suas funções, o Colaborador deve evitar
conflitos de interesse. Se houver conflito, o Colaborador em questão deve informar sua
natureza à Diretora de Compliance e Risco. Os exemplos a seguir são conflitos de interesse:
i.

Taxas de corretagem, royalties, participação ou interesse em algum ativo,
propriedade ou entidade que esteja sendo adquirido por um contrato
assinado pela Companhia;
ii. A negociação de ativos da Companhia por um Colabhorador que mantenha
(a) uma relação pessoal com pessoas ligadas à companhia-alvo de
investimento pelos fundos sob gestão da HSI (“Companhia-Alvo”) que
possam se beneficiar de uma análise positivo da negociação ou que possam
ter acesso a informações confidenciais da Companhia-Alvo; ou (b)
investimentos pessoais na Companhia-Alvo (conforme listado na Política de
Investimentos Pessoais);
iii. Negociação de contratos ou interesses e qualquer natureza em nome da
Companhia quando a contraparte desses contratos ou interesses tiver uma
relação pessoal com o Colaborador.
Para fins das cláusulas acima:
i.

“Relação Pessoal” significa esposas, companheiras, descendentes,
ascendentes ou qualquer pessoa com a qual o Colaborador tenha qualquer
relação ou que dependa dele ou dela financeiramente ou que pertença à sua
família ou círculo afetivo próximo, bem como qualquer pessoa jurídica na
qual o Colaborador ou qualquer pessoa de seu relacionamento pessoal tenha
participação no capital;
ii. “Pessoas Ligadas à Companhia” ou “pessoas ligadas à contraparte” significa
acionistas e/ou parceiros controladores, membros da diretoria, executivos
administrativos ou diretores ou quaisquer pessoas que em razão de suas
funções na Companhia ou devido ao relacionamento pessoal com tais
pessoas, possam ter acesso a informações confidenciais da Companhia.
Os Colaboradores devem se abster de praticar qualquer ação ou omissão em situações que
possam levar a conflitos entre seus interesses pessoais e os da Companhia e seus
investidores, ao tratar com fornecedores, prestadores de serviços, investidores ou qualquer
pessoa física ou jurídica que tenha realizado ou possa realizar negócios com a Companhia.
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Situações que possam gerar conflito entre os interesses de um Colaborador e investidores,
bem como situações suspeitas, devem ser imediatamente informadas ao superior direto e,
quando necessário, à Diretora de Compliance e Risco, para que estes tomem as devidas
providências junto ao Comitê de Investimento aplicável dos fundos de investimento em
relação ao qual possa haver conflito de interesses, conforme estipulado nas respectivas
regulamentações – “Comitê de Investimentos” - e os investidores afetados.
6.
Solicitação e divulgação de informações. Sem consentimento prévio da Diretora de
Compliance e Risco, os Colaboradores não poderão atender a solicitações para qualquer
finalidade durante o horário de trabalho. Isso compreende situações em que os
Colaboradores sejam os solicitantes ou sejam solicitados.
Os Colaboradores que violarem esta política atendendo a solicitações durante o horário de
trabalho estarão sujeitos a ação disciplinar, até e incluindo a extinção do contrato de
trabalho.
Finalmente, a entrada de não Colaboradores na propriedade da Companhia é proibida,
sempre.
7.
Presentes e doações. A oferta ou aceitação de presentes ou outros itens
relacionados a pessoas ou Companhia que tenham feito ou tenham a intenção de fazer
negócios com as Companhia pode colocar em dúvida a independência em tomar uma
decisão em relação à outra parte. Limitações e regulamentação dessas possibilidades, sem
autorização da Diretora de Compliance e Risco, são mencionadas abaixo:
ii. Em determinadas ocasiões, devido ao cargo e posição do Colaborador, um
terceiro pode oferecer um presente ou uma recompensa não financeira.
Qualquer presente extraordinário ou extravagante não é permitido e deve
ser imediatamente recusado. Presentes com um valor nominal e acumulado
além de R$300,00, bem como qualquer forma de entretenimento ou refeição
com o terceiro em uma valor excessivo. Se o Colaborador permanecer com
dúvidas em uma situação específica, a Diretora de Compliance e Risco
deverá ser contatada com antecedência;
iii. Nenhum Colaborador pode oferecer presentes com um valor nominal e
acumulado além de R$300,00 no ano a um terceiro ligado à Companhia;
iv. É estritamente proibido oferecer ou receber dinheiro como parte de um
presente;
v. Doações por qualquer Colaborador acima são proibidas:
a.
para qualquer campanha política
b.
para representantes do governo
c.
para colaborador do governo
Se o Colaborador tiver qualquer dúvida sobre qualquer situação que esteja enfrentando, ele
deve consultar a Diretora de Compliance e Risco, que o aconselhará sobre a melhor
maneira de proceder.
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8.
Soft Dollar. Em termos gerais, Soft Dollar pode ser definido como sendo o benefício
econômico, de natureza não pecuniária, eventualmente concedido à entidades gestoras de
recursos por corretoras de títulos e valores mobiliários ou outros fornecedores, em
contraprestação ao direcionamento de transações dos fundos de investimento e carteiras
administradas geridos pelas entidades gestoras de recursos, para fins de auxílio no
processo de tomada de decisões de investimento em relação aos respectivos fundos e
carteiras.
No entanto, a HSI informa que, principalmente em razão dos tipos de produtos sob sua
gestão, não firmará quaisquer acordos de Soft Dollar.

9.

Relacionamento

9.1.
Com acionistas. Sempre respeitando os interesses da Companhia, os
Colaboradores devem agir de modo a proteger os interesses dos acionistas, tendo em mente
a confiança depositada por eles nos Colaboradores, usando de seus melhores esforços no
desempenho das atividades e fornecendo informações confiáveis, com base em um
relacionamento leal e transparente.
9.2.
Com investidores. O respeito aos direitos dos investidores deve ser traduzido em
atitudes e ações concretas que busquem a satisfação permanente de suas expectativas em
relação aos nossos produtos e serviços. Todos os Colaboradores devem ter em mente a
preservação da relação fiduciária com os investidores e que sua satisfação com o trabalho
executado é essencial para a continuidade e expansão dos negócios da Companhia.
A relação fiduciária é compreendida como o relacionamento de confiança e lealdade entre
os investidores e a Companhia, que começa no momento em que a Companhia é contatada
por um investidor em potencial e no contexto de suas atribuições e responsabilidades, as
seguintes regras devem ser estritamente observadas pelos Colaboradores:
i.

Executar suas atribuições buscando atender aos objetivos dos investidores,
observar as regulamentações e documentos dos fundos de investimentos dos
quais a HSI é gestora e/ou administradora;

ii.

Executar todas as obrigações estabelecidas pela lei e/ou regulamentações,
usando de seus melhores esforços, agindo com lealdade em relação aos
interesses dos investidores, evitando práticas que podem arruinar a relação
fiduciária e sendo responsável por quaisquer violações ou irregularidades
que possam ser cometidas durante o período dos serviços prestados;

iii.

Promover e disseminar informações sobre os fundos de investimento dos quais
a HSI seja gestora e/ou administradora ou de outros investimentos
administrados pela HSI de forma transparente, incluindo o respeito à
remuneração por seus serviços, buscando sempre facilitar e corrigir o
entendimento dos investidores;

iv.

Compreender e contribuir com a melhoria e aprimoramento da
regulamentação em vigor e procedimentos internos que regem, disciplinam e
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orientam todas as atividades desempenhadas pela Companhia, incluindo
este Código de Ética;
v. Evitar práticas que possam ser prejudiciais ao setor de fundos de investimento
e seus participantes, particularmente em relação aos deveres e direitos
relacionados às atribuições específicas da Companhia, conforme estabelecido
em acordos, regulamentações e a legislação aplicável.
Além disso, os relacionamentos com os investidores devem ser baseados na cortesia e na
eficiência dos serviços e no controle eficiente de riscos, sempre observando os Conflitos de
Interesse em potencial, bem como fornecendo respostas claras e imediatas, mesmo que
negativas.
Nenhum investimento pode receber tratamento preferencial devido a qualquer interesse ou
motivação de natureza pessoal de qualquer Colaborador.
Interesses pessoais de Colaboradores nunca devem prevalecer sobre os interesses da
Companhia e/ou dos investidores.
Todas as informações relacionadas aos investidores são consideradas de propriedade
exclusiva da Companhia, sujeitas à confidencialidade e seu uso é proibido para fins
diversos aos objetivos corporativos da Companhia. Qualquer dúvida em relação a isso deve
ser enviada à Diretora de Compliance e Risco.
Mesmo após deixar a Companhia por qualquer motivo, todos os Colaboradores estarão
comprometidos em manter total sigilo em relação a quaisquer informações referentes aos
investidores.
9.3.
Com os concorrentes. O princípio da lealdade também se aplica ao relacionamento
com nossos concorrentes, com os quais devemos estabelecer relações de respeito
compatíveis com as regras e critérios aplicados no mercado.
Acreditamos que quaisquer conflitos ou situações de desrespeito ou concorrência desleal
podem ser resolvidas em primeira instância dentro das associações comerciais do setor.
9.4.
Com fornecedores e prestadores de serviços. Critérios técnicos, profissional e
éticos, bem como os interesses da Companhia devem sempre prevalecer na escolha de
fornecedores e prestadores de serviços.
As partes responsáveis por um determinado evento de contratação devem evitar
fornecedores e prestadores de serviços com má reputação e/ou que tenham seus nomes
envolvidos em denúncias e escândalos divulgados pela mídia, mesmo que ainda não tenha
havido condenação.
A Companhia honrará pontualmente seus compromissos com os fornecedores e prestadores
de serviços.
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9.5.
Com a comunidade. A Companhia incentiva o papel ativo dos Colaboradores na
comunidade, desde que sua participação não afete adversamente a Companhia ou o
desempenho do trabalho.
A Companhia orientou seus Colaboradores, para que estes considerem a HSI como
principal empregadora. Dessa maneira, trabalhar para outra entidade ou para um negócio
pessoal ativo só será permitido com aprovação específica por escrito da Diretora de
Compliance e Risco.
Nenhum Colaborador poderá fazer qualquer pagamento direto ou indireto que beneficie
representantes individuais de outra entidade ou do governo.
9.6.
Instrumento de compromisso. Todos os Colaboradores, mediante recebimento do
Código de Ética, o qual é descrito neste Manual, assinará um Instrumento de Compromisso
(Anexo I). Por este documento, cada Colaborador se torna ciente da existência deste Código
de Ética e reconhece sua aceitação das regras e princípios contidos aqui.
No momento da assinatura, cada Colaborador deve declarar qualquer situação que possa
gerar para ele um Conflito de Interesses e, anualmente deve atualizar tais informações por
um Modelo de Declaração Anual de Investimentos Pessoais (Anexo II).
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MANUAL DE COMPLIANCE
1.

Estrutura Organizacional e Responsabilidades

A coordenação direta das atividades relacionadas a este Manual de Compliance e Ética
será uma atribuição da Sra. Celina Maria Lemos Vaz Guimarães, indicada como diretora
de Compliance e risco da Companhia em seu Contrato Social.
São obrigações da Diretora de Compliance e Riscos:
o
o

o
o
o

Acompanhar as políticas descritas neste Manual.
Levar quaisquer pedidos de autorização, orientação ou esclarecimento ou
casos de ocorrência, suspeita ou indício de prática que não esteja de acordo
com as disposições deste Manual e das demais normas aplicáveis à atividade
da Companhia para apreciação do Comitê de Compliance e Riscos da
Companhia.
Atender prontamente todos os Colaboradores da Companhia.
Identificar possíveis condutas contrárias a este Manual.
Encaminhar ao Comitê de Compliance e Riscos da Companhia, até o último
dia útil do mês de janeiro de cada ano, relatório relativo ao ano civil
imediatamente anterior à data de entrega, contendo: (a) as conclusões dos
exames efetuados; (b) as recomendações a respeito de eventuais deficiências,
com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for o caso; e
(c) a manifestação do diretor responsável pela administração de carteiras de
valores mobiliários ou, quando for o caso, pelo diretor responsável pela
gestão de risco a respeito das deficiências encontradas em verificações
anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico,
ou efetivamente adotadas para saná-las; devendo referido relatório
permanecer disponível à CVM na sede da Companhia.

Todo e qualquer Colaborador da Companhia que souber de informações ou situações em
andamento, que possam afetar os interesses da Companhia, gerar conflitos ou, ainda, se
revelarem contrárias aos termos previstos neste Manual, deverá informar o Diretor de
Compliance e Riscos ou algum dos administradores da Companhia, para que sejam
tomadas as providências cabíveis.
São atribuições do Comitê de Compliance e Riscos relacionadas a este Manual:
o

o

o
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Definir os princípios éticos a serem observados por todos os Colaboradores da
Companhia, constantes deste Manual ou de outros documentos que vierem a
ser produzidos para este fim, elaborando sua revisão anual.
Promover a ampla divulgação e aplicação dos preceitos éticos no
desenvolvimento das atividades de todos os Colaboradores da Companhia,
inclusive por meio dos treinamentos previstos no item 7 deste Manual.
Apreciar todos os casos que cheguem ao seu conhecimento sobre o
descumprimento dos preceitos éticos e de compliance previstos neste Manual
ou nos demais documentos aqui mencionados, e também apreciar e analisar
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o

o
o

o
o

situações não previstas.
Garantir o sigilo de eventuais denunciantes de delitos ou infrações, mesmo
quando estes não solicitarem, exceto nos casos de necessidade de testemunho
judicial.
Solicitar sempre que necessário, para a análise de suas questões, o apoio da
auditoria interna ou externa ou outros assessores profissionais.
Tratar todos os assuntos que chegue ao seu conhecimento dentro do mais
absoluto sigilo e preservando os interesses e a imagem institucional e
corporativa da Companhia, como também dos Colaboradores envolvidos.
Definir e aplicar eventuais sanções aos Colaboradores.
Analisar situações cheguem ao seu conhecimento e que possam ser
caracterizadas como “conflitos de interesse” pessoais e profissionais.

Toda e qualquer solicitação que dependa de autorização, orientação ou esclarecimento
expresso da Diretora de Compliance e Riscos, bem como eventual ocorrência, suspeita ou
indício de prática por qualquer Colaborador que não esteja de acordo com as disposições
deste Manual e das demais normas aplicáveis às atividades da Companhia, deve ser
dirigida pela pessoa que necessite da autorização, orientação ou esclarecimento ou que
tome conhecimento da ocorrência ou suspeite ou possua indícios de práticas em desacordo
com as regras aplicáveis, ao Diretor de Compliance e Risco.
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2.

Política de Segurança da Informação

2.1.
Objetivo. O objetivo da presente Política de Segurança da Informação é designar
procedimentos e regras para garantir o sigilo de informações confidenciais para os
Colaboradores, enquanto que o sigilo efetivo com relação às operações atuais ou potenciais
é essencial para a devida condução dos negócios e o cumprimento das leis aplicáveis.
2.2.

Aplicação. As regras contidas nesta Política são aplicáveis a todos os Colaboradores.

2.3
Definição de Informações Confidenciais. As Informações Confidenciais estão
definidas na Cláusula 3 deste Manual.
2.4
Procedimentos. Todos os Colaboradores devem manter a confidencialidade de
quaisquer informações relacionadas a investidores e investimentos, bem como as
informações sigilosas das próprias Companhia. Exceto se exigido pelas autoridades
regulatórias ou governamentais, os Colaboradores deverão evitar a divulgação pública
dessas informações sobre os investidores das Companhia ou dos fundos administrados e/ou
geridos pela HSI.
Existem diversas medidas que podem ser tomadas, e várias dessas medidas são baseadas
no bom senso e dever fiduciário, como por exemplo:
i.

Evitar pronunciamentos públicos com relação a negócios em andamentos,
exceto se estiverem autorizados a fazê-lo;
ii. Destruir materiais confidenciais antes do seu descarte, dessa forma evitando
o acesso indevido aos materiais confidenciais;
iii. Evitar circular em áreas de acesso restrito;
iv. Evitar o compartilhamento de tags de identificação, senhas e equipamentos
que contenham informações confidenciais.
2.5
Segurança da Informação. Além do senso comum e medidas informadas em outras
seções do Manual, a HSI tem sistemas e/ou estabelece medidas para segurança da
informação, que devem ser usadas e respeitadas por todos os Colaboradores, como:
i.

Nos termos da legislação aplicável em vigor, existem espaços segregados e
salas de reuniões para as diferentes equipes, a fim de evitar que os
Colaboradores de um departamento tenham acesso a Informações
Confidenciais de Colaboradores de outro departamento;
ii. A segregação ocorre também por meio da restrição da circulação de arquivos
físicos e do sistema de armazenamento de dados, com acesso restrito aos
dados para cada departamento/equipe por meio de controle de acesso e
senhas individuais;
iii. Há câmeras de segurança, das quais os Colaboradores estão cientes, de modo
que a circulação e o acesso a espaços segregados possam ser avaliados e
punidos, se necessário;
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iv. A Companhia reserva-se o direito de monitorar o acesso ao sistema de dados,
contatos telefônicos, troca de e-mail e acesso a sites;
v. A Companhia também se reserva o direito de aplicar sanções aplicáveis,
sempre respeitando o direito a ampla defesa, para Colaboradores que
circulam ou têm acesso a espaços restritos na Companhia, sejam eles físicos
ou de dados, sem prévia autorização da Diretora de Compliance e Risco.
2.6
Administração da Segurança. O Comitê de Compliance será diretamente
responsável por:
i.

Decidir
a quais Informações Confidenciais e áreas restritas os
Colaboradores terão acesso, tanto em relação aos espaços físicos como aos
sistemas eletrônicos;
ii. Manter os sistemas eas medidas de segurança da informação atualizados e
adequados.
Os responsáveis de cada departamento devem designar os procedimentos de operação e
fiscalização do cumprimento/controle dos mesmos.
Todos os Colaboradores devem não só cumprir as medidas, mas também garantir que as
medidas serão respeitadas e os sistemas serão bem utilizados.
2.7
Monitoramento. Todas as informações armazenadas em sistemas de computadores
da Companhia são de propriedade das respectivas empresas, e o uso de e-mail, Internet e
Intranet podem ser monitorados. A Companhia podem auditar e confiscar a qualquer
momento qualquer material contido em sistemas de computador ou de comunicações
eletrônicas da Companhia. Nenhum Colaborador deve esperar qualquer privacidade ou
confidencialidade em relação às informações armazenadas no sistema ou a respeito do uso
de sistemas da Companhia para acessar ou utilizar o e-mail, Internet ou Intranet.
2.8
Diretrizes de Uso. A Companhia incentiva o uso de computadores e sistemas de
comunicações eletrônicas (incluindo correio de voz/sistemas de telefone e telefones
celulares) para tornar o trabalho mais eficiente e eficaz e fornecer fontes valiosas de
informação sobre fornecedores, clientes, tecnologia e novos produtos e serviços. No entanto,
todos os Colaboradores devem lembrar que o sistema de computadores e o acesso a
comunicações eletrônicas fornecidos pela Companhia, incluindo e-mail e acesso à Internet e
Intranet, são de propriedade das respectivas empresas e seu uso é para facilitar e apoiar os
negócios da Companhia. Qualquer uso pessoal ou para negócios que não sejam da
Companhia está sujeito a esta Política, e deve ser incidental, ocasional e mantido a um
mínimo. Qualquer utilização dos sistemas de computadores e de comunicações eletrônicas
que seja contrária aos interesses comerciais ou à imagem profissional da Companhia é
proibida.
Para garantir que a utilização de sistemas de computadores e de comunicações eletrônicas
da Companhia seja compatível com os interesses comerciais da Companhia, as seguintes
diretrizes serão seguidas:
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i.

Qualquer uso do nome, marcas de serviços ou marcas comerciais da
Companhia sem a autorização por escrito da Diretora de Compliance e Risco
é proibido;
ii. Nenhuma propaganda na mídia, home page na Internet, publicação em
boletim eletrônico ou qualquer outra representação pública sobre a
Companhia ou em nome da Companhia pode ser publicada, a menos que seja
primeiramente aprovada por escrito pela Diretora de Compliance. Além
disso, nenhum Colaborador pode participar de discussões em salas de batepapo eletrônico com relação à Companhia ou responder a perguntas sobre
ela, a menos que tais atividades tenham recebido essa aprovação por escrito
da Diretora de Compliance;
iii. Os Colaboradores devem respeitar todos os direitos autorais, direitos de
propriedade e licenças de software e proteger informações proprietárias da
Companhia. Os funcionários não devem vazar informações confidenciais,
proprietárias ou sensíveis. Essas informações não podem ser enviadas ou
distribuídas sem autorização prévia. Os sistemas de computação e de
comunicações eletrônicas da Companhia não devem ser utilizados para o
envio (upload) ou recebimento (download) de materiais com direitos autorais,
segredos de negócios, informações financeiras proprietárias ou substanciais
semelhantes sem autorização prévia por escrito;
iv. O compartilhamento de software licenciado de aplicação, números de
identificação de usuário, nomes ou senhas de qualquer pessoa, incluindo
Colaboradores, colegas, consultores externos ou prestadores de serviços ou
outras partes externas, exceto conforme especificamente permitido por um
acordo de licenciamento aplicável ou política da empresa, é proibido;
v. O acesso a um sistema de computador ou a modificação ou recuperação de
qualquer informação armazenada é proibido a menos que haja autorização
para fazê-lo;
vi. Exige-se que cada Colaborador revise o material de e-mail armazenado em
uma base regular. Todas as mensagens desnecessárias ou irrelevantes e
outros materiais (p. ex., minutas de cartas, documentos, memorandos
deverão ser apagados após 60 (sessenta) dias. As mensagens importantes e
anexos devem ser salvos no computador do Colaborador ou no servidor de
arquivos local;
vii. Os sistemas de informática e de comunicações eletrônicas da Companhia não
devem ser usados para criar, distribuir ou receber mensagens ofensivas ou
perturbadoras. Entre aquelas que são consideradas ofensivas estão
mensagens com implicações sexuais, insultos raciais, comentários específicos
de gênero ou qualquer outro comentário que aborde de maneira ofensiva a
idade, tamanho, sexo, orientação sexual, crenças religiosas ou políticas, raça,
nacionalidade ou deficiência de alguém ou que ataque pessoalmente um
Colaborador;
viii.
Os sistemas de informática de comunicações eletrônicas das
sCompanhia não podem ser utilizados para solicitar empreendimentos
comerciais, causas religiosas ou políticas, organizações externas, ou outras
solicitações não relacionadas com o trabalho;
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ix. Embora a Companhia possa recuperar e ler todas as comunicações
eletrônicas, todas as mensagens devem ser tratadas como confidenciais por
Colaboradores e acessadas apenas pelo destinatário. Nenhum Colaborador
está autorizado a recuperar e ler qualquer mensagem de e-mail que não seja
enviada para esse Colaborador;
x. Todos os Colaboradores são pessoalmente responsáveis pelas comunicações
eletrônicas que encaminham ou originam utilizando sistemas de
comunicação da Companhia, incluindo o sistema de e-mail;
xi. Deturpar, obscurecer ou suprimir ou substituir a identidade de um usuário é
proibido. Construir comunicações eletrônicas ou outros para parecer ser de
outra pessoa é proibido;
xii. Os sistemas de informática e de comunicações eletrônicas da Companhia não
pode ser utilizado para o envio (upload) ou recebimento (download) de
programas de software pessoais ou outros dispositivos.
2.9
Instrumento de Confidencialidade. Todos os Colaboradores devem firmar o
Instrumento de Confidencialidade (Anexo III). Por este documento, cada Colaborador
torna-se ciente da existência desta Política de Segurança da Informação e reconhece sua
submissão às regras e princípios contidos neste documento, com o compromisso de absterse de divulgar informações confidenciais, seja dentro ou fora da Companhia, a pessoas que
não têm a necessidade ou o direito de receber tais informações.
Os prestadores de serviços, sempre que adequado, devem fazer instrumentos de
confidencialidade, cujo conteúdo será avaliado caso a caso, no qual se comprometem a
proteger as informações confidenciais recebidas no decurso do serviço realizado.
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3.

Política de Segregação das Atividades

3.1.

Objetivo.

Atualmente, a HSI desempenha exclusivamente atividades voltadas para a administração
fiduciária e gestão de carteiras de títulos e valores mobiliários, a qual é autorizada e
exercida nos termos da Instrução CVM 558/15.
As atividades desenvolvidas pela HSI são exaustivamente reguladas, especialmente pela
CVM, e consiste na gestão de recursos de fundos de investimento em participações – FIPs e
de 1 (um) fundo de investimento em direitos creditórios - FIDC. Além disso, a HSI exerce
também a administração fiduciária dos FIPs sob sua gestão, sendo que a administração
fiduciária do FIDC é terceirizada.
Os FIPs atuam, de forma ampla e destacada, no mercado imobiliário brasileiro,
principalmente, mas não limitadamente, adquirindo e desenvolvendo ativos nos segmentos
de shopping centers, galpões logísticos e industriais, edifícios comerciais, loteamentos
residenciais, hotéis, self storages.
Tais atividades exigem credenciamento específico e estão condicionadas a uma série de
providências, dentre elas a segregação total de suas atividades de gestão de fundos de
investimento e a administração fiduciária de tais veículos, nos termos do art. 27 da
Instrução CVM 558/15.
Neste sentido, a HSI assegura aos Colaboradores, seus clientes e às autoridades
reguladoras, a completa segregação de suas atividades, adotando procedimentos
operacionais objetivando a segregação física de instalações entre a área responsável pela
gestão de recursos e a área responsável pela administração fiduciária.
Além disso, a HSI, sob supervisão, acompanhamento e responsabilidade do seu Diretor de
Administração Fiduciária, contrata prestadores de serviço terceirizados para as demais
atividades dos fundos de investimento sob sua administração e gestão, tais como,
exemplificativamente, as atividades de custódia, escrituração, controladoria e distribuição
das cotas de tais fundos. As informações a respeito da política de seleção, contratação e
supervisão de prestadores de serviços constam de política específica apartada deste
Manual.
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Por outro lado, a HSI não contrata terceiros para a prestação de serviços de back office e
análise de valores mobiliários, contando apenas com seu departamento técnico para tanto.
Tendo em vista as atividades desenvolvidas pela HSI, bem como a contratação dos
prestadores de serviços descritos acima, todos os Colaboradores que tiverem suas
atividades profissionais relacionadas com a gestão de fundos de investimento estão
alocados de forma totalmente segregada das áreas de administração fiduciária e dos
demais prestadores de serviços, incluindo acesso exclusivo por meio de ponto eletrônico,
utilização de instalações físicas totalmente independentes e segregadas, disponibilização de
linhas telefônicas específicas e diretório de rede privativo e restrito, acessível somente
mediante login e senha individuais.
Todas e quaisquer informações e/ou dados de natureza confidencial (incluindo, sem
limitação, todas as informações técnicas, financeiras, operacionais, econômicas, bem como
demais informações comerciais) referentes à HSI, suas atividades e seus clientes e
quaisquer cópias ou registros dos mesmos, orais ou escritos, contidos em qualquer meio
físico ou eletrônico, que tenham sido direta ou indiretamente fornecidos ou divulgados em
razão das atividades de gestão de recursos e/ou administração fiduciária, conforme o caso,
desenvolvidas pela HSI, não devem ser divulgadas a terceiros (incluindo prestadores de
serviços de back office e análise de valores mobiliários) sem a prévia e expressa autorização
da Diretora de Compliance e Risco.
Neste sentido, todos os Colaboradores deverão respeitar as regras e segregações
estabelecidas neste Manual e guardar o mais completo e absoluto sigilo sobre as
informações que venham a ter acesso em razão do exercício de suas atividades. Para tanto,
cada Colaborador, ao firmar o Instrumento de Compromisso, anexo ao presente, atesta
expressamente que está de acordo com as regras aqui estabelecidas e, por meio da
assinatura do Instrumento de Confidencialidade, abstém-se de divulgar informações
confidenciais que venha a ter acesso.
Por fim, a HSI contratará, a qualquer momento, terceiros que não estejam ligados à sua
atividade principal.
3.2

Outras Atividades
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Embora autorizada pela Instrução CVM 558 de 2015, a HSI não tem a intenção de realizar
outras atividades, notadamente consultoria de valores mobiliários e/ou distribuição ou
oferta dos fundos de investimento por ela geridos para o mercado e, portanto, não estará
sujeita às regras de consultoria e distribuição de valores mobiliários estabelecidas na
Instrução CVM 539/13, conforme alterada, e outras normas aplicáveis às atividades de
consultoria e distribuição de valores mobiliários.
Não obstante, a HSI exerce a atividade de consultoria de investimentos, nos termos do seu
contrato social.
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4.

Conflito de Interesses

4.1

Definição e objetivo.

Conflitos de interesse são situações decorrentes do desempenho das funções de
determinado Colaborador, nas quais os interesses pessoais de tal Colaborador possam ser
divergentes ou conflitantes com os interesses da HSI e/ou entre os interesses diferentes de
dois ou mais de seus clientes, para quem a HSI têm um dever para cada um (“Conflito de
Interesses das Atividades”).
O Colaborador tem o dever de agir com boa-fé e de acordo com os interesses dos
investidores com o intuito de não ferir a relação fiduciária com o cliente. Para tal, o
Colaborador deverá estar atento para uma possível situação de Conflito de Interesses das
Atividades, e sempre que tal situação ocorrer deverá informar, imediatamente, a Diretora
de Compliance e Risco sobre sua existência e abster-se de consumar o ato ou omissão
originador do Conflito de Interesses das Atividades até decisão em contrário.
4.2.

Disclosure aos Clientes

A HSI deve exercer suas atividades com lealdade e boa-fé em relação aos seus clientes,
evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida.
Caso se encontre em uma potencial situação de conflito de interesses, a HSI entende que a
ampla divulgação de potenciais conflitos de interesses aos seus clientes, de forma clara, é o
meio mais eficaz de mitigação de tais conflitos.
Portanto, quando do exercício de suas atividades, os Colaboradores devem atuar com a
máxima lealdade e transparência com os clientes. Isso significa, inclusive, que diante de
uma situação de potencial Conflito de Interesses das Atividades, a HSI deverá informar ao
cliente que está agindo em conflito de interesses e as fontes desse conflito, sem prejuízo do
dever de informar após o surgimento de novos conflitos de interesses.
As atividades de gestão de carteiras de valores mobiliário é uma atribuição do Sr. Maximo
Pinheiro Lima Netto, diretor estatutário da HSI, conforme indicado em seu Contrato
Social.
Já com relação à atividade de administração fiduciária de carteiras de valores mobiliários
da HSI é uma atribuição do Sr. Angel David Ariaz, diretor estatutário da HSI, conforme
indicado em seu Contrato Social.
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5.

Política de Prevenção à Corrupção, Fraude, Lavagem de Dinheiro e Financiamento
ao Terrorismo

5.1.

Visão Geral

5.1.1

Objeto.

O objeto desta Política de Prevenção à Corrupção, Fraude, Lavagem de Dinheiro e
Financiamento ao Terrorismo (“Política”) é formalizar e comunicar os processos para a
prevenção, detecção e resposta à corrupção, fraude, lavagem de dinheiro e financiamento
ao terrorismo.
Seguindo o determinado pela Lei 9.613, de 03 de março de 1998 e de acordo com a Circular
3.461, de 24 de agosto de 2009 e Carta-Circular 3.542, de 12 de março de 2012, ambas
editadas pelo Banco Central do Brasil, bem como a Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de
1999, conforme alterada, e o Ofício-Circular nº 5/2015/SIN/CVM, a prevenção da utilização
dos ativos e sistemas das Companhia para fins ilícitos, tais como crimes de “lavagem de
dinheiro”, ocultação de bens e valores, é dever de todos os Colaboradores.

5.1.2. Responsabilidade do Colaborador. O cumprimento dos dispositivos trazidos por esta
Política é obrigatório a todos os Colaboradores. Todos os Colaboradores e terceiros
contratados tem a obrigação de apoiar iniciativas de detecção e prevenção à corrupção,
fraude, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo estabelecidas nesta Política.
5.1.3. Violações. Qualquer Colabroador ou terceiro que violar esta Política estará sujeito à
medidas disciplinares, até e inclusive a demissão no caso de um Colaborador, ou cessação
da relação comercial no caso de um terceiro e, quando adequado, encaminhamento do
assunto às autoridades de segurança competentes.
5.2.
Conheça Seu Cliente e Medidas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e
Financiamento ao Terrorismo
5.2.1. Princípios Gerais.
A Companhia não permite e ne aceita qualquer forma de Lavagem de Dinheiro, Terrorismo
ou Facilitação de Terrorismo ou de uma Entidade Proibida, seja por meio de sua própria
atividade ou por meio de seus Colaboradores, e deverão cumprir todas as suas exigências
segundo a legislação aplicável que possam estar em vigor periodicamente, em caráter
imediato, diligente e preciso.
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Todos os Colaboradores deverão cooperar plenamente com a Prevenção à Lavagem de
Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo apresentando quaisquer relatórios exigidos pela
legislação em vigor às autoridades competentes, em quaisquer investigações que possam
resultar desse relatório ou de um relatório segundo as disposições desta Política, ou em
quaisquer investigações que possam ser iniciadas por uma autoridade policial local,
nacional ou internacional com competência sobre esse assunto.
Nas atividades de administração fiduciária e gestão de recursos das carteiras dos fundos de
investimento, todos os Colaboradores das áreas sensíveis deverão observar as medidas de
Conheça seu Cliente (“KYC”), Conheça seus Parceiros e Funcionários e de Prevenção à
Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (“AMLTF”).
O processo de KYC inicia após a aceitação da pessoa física ou jurídica proposta na
qualidade de investidor e é frequentemente monitorado após a admissão. Esse
monitoramento inclui a análise de documentos, visitas no local e questionários de avaliação
especialmente elaborados para obter informações, tais como perfil de investimento,
atividade econômica, capacidade financeira e origem dos Fundos. Não obstante o acima
exposto, as medidas de KYC e AMLFT devem ser observadas por qualquer Funcionário que
tenha conhecimento de um fato que, presumidamente, entre em conflito com esta Política,
fato esse que deverá ser reportado de acordo com os termos deste Manual.
A HSI contará com esforços dos custodiantes e distribuidores dos fundos de investimento
que são ou venham a ser por ela administrados e/ou geridos para (i) realizar a identificação
de clientes novos ou já existentes, inclusive previamente à efetiva realização dos
investimentos; e (ii) prevenir, detectar e reportar quaisquer operações suspeitas. Nesse
sentido, a Diretora de Compliance e Risco acompanhará as atividades dos distribuidores e
custodiantes, de modo a verificar se os procedimentos e regras de identificação e
atualização de dados cadastrais de investidores, bem como controles para detecção de
operações suspeitas foram efetivamente implementados e estão sendo diligentemente
cumpridos, de acordo com a Instrução CVM nº 301/99, conforme alterada, e o OfícioCircular nº 5/2015/SIN/CVM.
As atividades dos investidores serão monitoradas continuamente para garantir que
qualquer evidência de operações suspeitas possa ser imediatamente identificada e
investigada. Caberá à Diretora de Compliance e Risco o monitoramento e fiscalização do
cumprimento, pelos Colaboradores, distribuidores e custodiantes dos fundos de
investimento administrados e/ou geridos pela HSI, da presente Política. Nesse sentido, tem
a função de acessar e verificar periodicamente e no que for possível, as medidas de combate
à lavagem de dinheiro adotadas pela HSI e pelos distribuidores e custodiantes dos fundos
que são ou venham a ser administrados e/ou geridos pela HSI, sugerindo inclusive a adoção
de novos procedimentos ou alterações nos controles já existentes.
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A identificação adequada de parceiros comerciais será feita por meio de um processo de
auditoria conforme consta da Política de Seleção e Contratação de Prestadores de Serviços
da HSI.
5.2.2. Procedimentos.
Análise qualitativa e quantitativa das informações e documentação obtidas, incluindo
todas as operações e a compatibilidade com a situação econômico-financeira dos clientes e
investidores, especificamente no caso de pessoas que estejam politicamente expostas e em
outras situações que sejam consideradas um caso sensível.
A negociação de ativos e valores mobiliários financeiros para os fundos de investimento sob
adminisração e/ou gestão da HSI deve, assim como o passivo, ser igualmente objeto de
análise, avaliação e monitoramento para fins de prevenção e combate à lavagem de
dinheiro.
5.2.3. Dados do Cliente.
Atualização dos registros de investidores em um intervalo máximo de 24 (vinte e quatro)
meses solicitando, no mínimo, os seguintes itens:
I – Em caso de pessoa física:
a) nome completo, gênero, data de nascimento, local de nascimento,
nacionalidade, estado civil, filiação e nome do cônjuge ou companheiro;
b) tipo e número do documento de identificação, nome do órgão emissor e data
de emissão;
c) número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF/MF);
d) informações completas de contato (rua, complemento, distrito, cidade,
unidade da Federação e Código Postal), endereço de e-mail e número de
telefone e um comprovante de residência;
e) ocupação profissional;
f) informações referentes à receita e situação patrimonial;
g) nome e informações do contratante;
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h) perfil de risco e conhecimento financeiro;
i) indicação de procuradores, advogados ou representantes com a descrição
completa de seus poderes e uma cópia das procurações e documentos de
identificação pertinentes para cada procurador, advogado ou representante; e
j) assinatura do cliente.
II – Em caso de pessoa jurídica:
a) denominação ou razão social;
b) nomes dos proprietários controladores, diretores administrativos e
procuradores;
c) Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE) e do Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
d) informações completas de contato (rua, complemento, distrito, cidade,
unidade da Federação e Código Postal), endereço de e-mail e número de
telefone;
e) principal atividade profissional;
f) informações referentes ao patrimônio e às demonstrações financeiras da
Sociedade;
g) denominação ou razão social de pessoas jurídicas controladoras, controladas
ou relacionadas;
h) perfil de risco e conhecimento financeiro;
i) indicação de procuradores, advogados ou representantes com a descrição
completa de seus poderes e uma cópia das procurações e documentos de
identificação pertinentes para cada procurador, advogado ou representante;
j) cópia do CNPJ, Memorando de Constituição e Contrato Social ou Atos
Constitutivos devidamente registrados e documentos societários que
identifiquem e nomeiem os gerentes da sociedade quando aplicável; e
l) assinatura do cliente.
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III – em todos os outros casos:
a) identificação completa dos investidores e de seus representantes e/ou
diretores administrativos;
b) informações referentes ao patrimônio e às demonstrações financeiras;
c) perfil de risco e conhecimento financeiro; e
d) assinatura do cliente.
5.2.4. Registros do Cliente – Monitoramento da Operação.
A HSI possui processo de identificação de contraparte (cliente) adequado às características
e especificidades dos negócios. Tal processo visa a prevenir que a contraparte utilize os
fundos de investimento administrados e/ou geridos pela HSI para atividades ilegais ou
impróprias.
A HSI busca os seguintes procedimentos para todas as operações, transações e negociações
com clientes e investidores:
a) manter documentos que confirmem os dados de investidores e identifiquem
adequadamente os beneficiários finais das operações para evitar o uso de
qualquer conta por terceiros.
b) identificar imediatamente pessoas expostas politicamente.
c) dedicar atenção especial às negociações realizadas com: (i) pessoas que
estejam politicamente expostas, principalmente no início da relação e de
quaisquer operações, transações ou negociações realizadas com pessoas que
estejam politicamente expostas ou pessoas vindas de países com os quais o
Brasil mantém um grande número de operações financeiras e comerciais,
fronteiras comuns ou proximidade étnica, de idioma ou política, e (ii)
investidores não residentes, principalmente quando constituídos em países
com paraíso fiscal conhecido como "off-shores" na forma de trusts, sociedades
com títulos ao portador ou modelos que não permitam a identificação
adequada e imediata da pessoa física ou beneficiário final.
d) dedicar atenção especial com relação às seguintes situaçãoes e/ou operações,
conforme o caso, sejam estas isoladas ou conjuntamente com outras que
estejam relacionadas e/ou possam fazer parte de um mesmo grupo de situações
e/ou operações ou que tenham qualquer tipo de relação entre elas:
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i) Operações com valores que aparentemente sejam incompatíveis com a
ocupação profissão, com a receita e/ou com os bens ou com a situação
financeira de qualquer uma das partes envolvidas, com base nas
informações de registro de clientes pertinentes;
ii) Operações conduzidas entre as mesmas partes ou em seu benefício
nas quais haja ganhos ou perdas contínuos com relação a uma das partes
envolvidas;
iii) Operações conduzidas em um volume e/ou frequência incomum por
uma das partes envolvidas;
iv) Operações que tenham uma meta comercial e econômica indefinida;
v) Operações cujas características e/ou desenvolvimentos evidenciem
uma atividade contumaz em nome de outra pessoa;
vi) Operações que evidenciem desvio do padrão comum dos métodos
operacionais normalmente usados pelo(s) terceiro(s) envolvido(s);
vii) Operações conduzidas com a finalidade de gerar perdas ou ganhos
para os quais, objetivamente, não há quaisquer finalidades;
viii) Operações com a participação de pessoas físicas residentes ou pessoas
jurídicas constituídas em países e territórios não colaboradores, segundo
os termos das cartas circulares emitidas pelo Conselho de Controle de
Atividades Financeiras – COAF;
ix) Operações acordadas em dinheiro;
x) Transferências particulares de Fundos e de valores mobiliários sem
qualquer motivo aparente;
xi) Operações cujo grau de complexidade e risco seja incompatível com a
qualificação técnica do investidor ou de seu representante;
xii) Depósitos ou transferências feitas por terceiros para a liquidação de
operações, ou para garantir commodities e contratos futuros;
xiii) Pagamentos por parte do investidor ou cliente a outras partes para
liquidar as operações financeiras ou garantias de outras partes
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xiv) Resistência ao fornecimento de informações necessárias para o início
de relacionamento ou para a atualização cadastral, oferecimento de
informação falsa ou prestação de informação de difícil ou onerosa
verificação;
xv) Apresentação de irregularidades relacionadas aos procedimentos de
identificação e registro das operações exigidos pela regulamentação
vigente;
xvi) Solicitação de não observância ou atuação no sentido de induzir
funcionários da instituição a não seguirem os procedimentos
regulamentares ou formais para a realização de operações ou conjunto de
operações de compra ou de venda de ativos e valores mobiliários para o
fundo;
xvii) Operações ou conjunto de operações de compra ou de venda de ativos
e valores mobiliários para o fundo envolvendo pessoas relacionadas a
atividades terroristas listadas pelo Conselho de Segurança das Nações
Unidas;
xviii)
Operações ou conjunto de operações de compra ou de venda de
títulos e valores mobiliários, qualquer que seja o valor da aplicação, por
pessoas que reconhecidamente tenham cometido ou intentado cometer
atos terroristas, ou deles participado ou facilitado o seu cometimento;
xix) Operações ou conjunto de operações de compra ou de venda de títulos
e valores mobiliários com indícios de financiamento do terrorismo;
xx) Operações ou conjunto de operações de compra ou de venda de títulos
e valores mobiliários fora dos padrões praticados no mercado;
xxi) Operações que resultem em elevados ganhos para os agentes
intermediários, em desproporção com a natureza dos serviços
efetivamente prestados; investimentos significativos em produtos de baixa
rentabilidade e liquidez, considerando a natureza do fundo; e
xxii) Operações nas quais haja deterioração do ativo sem fundamento
econômico que a justifique..
e) evitar relação com pessoas físicas, sociedades, pessoas jurídicas ou
jurisdições suspeitas de envolvimento em atividade de lavagem de dinheiro e
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financiamento ao terrorismo, ou que pertençam ou financiem organizações ou
atividades criminais, incluindo todas as pessoas, sociedades ou pessoas
jurídicas identificadas nas listas publicamente restritivas emitidas por órgãos
de execução e inteligência financeira internacional.
h) manter por 5 (cinco) anos: (i) registros completos de todas as operações que
envolvem instrumentos e valores mobiliários desde o final da relação do
investidor ou desde a última operação conduzida pelo cliente, (ii) um registro
de toda a documentação que possa comprovar a adoção de controles internos, e
(iii) os documentos anteriormente mencionados por um prazo indeterminado,
caso estejam sendo investigados pelas autoridades competentes.
Os ativos e valores mobiliários elencados a seguir, em função de sua contraparte e do
mercado nos quais são negociados, já passaram por processo de verificação, eximindo,
portanto, a HSI de diligência adicional em relação ao controle da contraparte, a saber:
(a)

Ofertas públicas iniciais e secundárias de valores mobiliários, registradas de acordo
com as normas emitidas pela CVM;

(b)

Ofertas públicas de esforços restritos, dispensadas de registro de acordo com as
normas emitidas pela CVM;

(c)

Ativos e valores mobiliários admitidos à negociação em bolsas de valores, de
mercadorias e futuros, ou registrados em sistema de registro, custódia ou de
liquidação financeira, devidamente autorizados em seus países de origem e
supervisionados por autoridade local reconhecida;

(d)

Ativos e valores mobiliários cuja contraparte seja instituição financeira ou
equiparada; e

(e)

Ativos e valores mobiliários de mesma natureza econômica daqueles acima listados,
quando negociados no exterior, desde que (i) sejam admitidos à negociação em
bolsas de valores, de mercadorias e futuros, ou registrados em sistema de registro,
custódia ou de liquidação financeira, devidamente autorizados em seus países de
origem e supervisionados por autoridade local reconhecida pela CVM, ou (ii) cuja
existência tenha sido assegurada por terceiros devidamente autorizados para o
exercício da atividade de custódia em países signatários do Tratado de Assunção ou
em outras jurisdições, ou supervisionados por autoridade local reconhecida pela
CVM.

Para os demais ativos e valores mobiliários, como títulos e valores mobiliários objeto de
distribuição privada (renda fixa ou ações, por exemplo), direitos creditórios,
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empreendimentos imobiliários etc., é recomendável que a HSI, além dos procedimentos de
identificação de contrapartes, adote também outros procedimentos (como visita de
diligência) e controles internos, ou verificar se a contraparte dispõe de mecanismos
mínimos para análise para fins de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.7.2.5.
5.2.5.

Definição de Pessoas Expostas Politicamente.

Uma pessoa exposta politicamente é considerada:
I – Uma pessoa que exerça, ou exerceu nos últimos 5 (cinco) anos, cargos,
trabalhos ou funções públicos importantes, no Brasil ou em outros países, em
territórios e dependências estrangeiras, bem como familiares e outras pessoas
com as quais tenha uma relação próxima;
II – Um cargo, trabalho ou função público importante exercido por chefes de
estado e do governo, políticos de alto nível, servidores de alto nível dos
governos, magistrados ou pessoal militar de alto nível, conselheiros de
empresas públicas ou diretores de partidos políticos;
III – Os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Legislativo e Executivo
da Federação;
IV – Os que ocupam um cargo no Poder Executivo da Federação: (i) de
Ministro de Estado ou equivalente, (ii) de natureza especial ou equivalente,
(iii) de Presidente, Vice-Presidente e diretor executivo ou cargos equivalentes
de órgãos governamentais independentes, fundações públicas, empresas
estatais e controladas pelo governo; ou (iv) do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e cargos equivalentes;
V – Os membros do Conselho Nacional de Justiça, da Suprema Corte Federal e
dos tribunais superiores;
VII – Os membros do Conselho Nacional da Procuradoria Geral, os
Procuradores Gerais da República, os Vice-Procuradores Gerais da República,
o Procurador Geral do Ministério do Trabalho, o Procurador Geral dos
Tribunais de Justiça Militar, os Procuradores Gerais Adjuntos da República e
os Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal;
VIII – Os membros do Tribunal de Contas da União e os Procuradores Gerais
da Procuradoria Geral do Tribunal de Contas da União;
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IX – Os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, o Presidente dos
Tribunais Superiores, da Câmara dos Deputados e da Câmara do Distrito e os
Presidentes dos Tribunais e dos Conselhos de Contas dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal;
X – Prefeitos e Presidentes dos Conselhos Municipais das Capitais estaduais; e
XI – Representantes de pessoas que estão politicamente expostas, seus
familiares, seus parentes diretos até o primeiro grau, bem como seus cônjuges,
companheiros, enteados e quaisquer dependentes financeiros.
O prazo de 5 (cinco) anos mencionado no item I deve ser contabilizado retroativamente a
partir da data de início da relação de negócio, ou a partir da data na qual o investidor for
classificado como uma pessoa politicamente exposta.
5.2.6. Apresentação de Relatórios e Comunicações Legais.
A Diretora de Compliance e Risco, ao receber a comunicação, analisará a informação junto
ao Comitê de Compliance e Risco, e conduzirá o caso às autoridades competentes, se julgar
pertinente. A análise será feita caso a caso, mediante avaliação dos instrumentos
utilizados, a forma de realização, as partes e valores envolvidos, a capacidade financeira e
a atividade econômica do cliente e qualquer indicativo de irregularidade ou ilegalidade
envolvendo o cliente ou suas operações.
As comunicações positivas devem ser feitas dentro de 24 (vinte e quatro) horas a partir da
ocorrência da operação com evidência de suspeita de “lavagem de dinheiro” ou ocultação de
bens, direitos e itens de valor, proveniente de uma violação penal, incluindo terrorismo ou
seu financiamento;
“Comunicações Positivas” referem-se às comunicações de operações com evidências
significativas de crimes de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro ou que
ultrapassem o limite estabelecido pelo órgão regulatório competente, e que devem ser feitas
pelos agentes sujeitos a essa lei. Essas comunicações deverão ser agora endereçadas ao
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (“COAF”), em vez de ser endereçadas aos
órgãos regulatórios setoriais, em conformidade com a Lei nº 12.683/12..
“Comunicações Negativas”: Se nenhuma comunicação positiva tiver sido entregue ao
COAF, as pessoas físicas sujeitas ao Instrução CVM 301/99 deverão submeter à CVM,
anualmente e até o último dia útil de janeiro, por meio do sistema eletrônico do CVM, uma
comunicação de não ocorrência, no ano civil anterior, das operações ou propostas de
operações que serão possivelmente comunicadas.A Diretora de Compliance e Risco emitirá
relatório anual listando as operações identificadas como suspeitas, e as operações ou
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propostas de operações que, na forma da legislação vigente, caracterizam indício de
lavagem de dinheiro, e foram devidamente comunicadas às autoridades competentes. Os
processos de registro, análise e comunicação, às autoridades competentes, de operações
financeiras que revelam indício de lavagem de dinheiro são realizados de forma sigilosa,
inclusive em relação aos clientes.
5.3.

Prevenção e Combate à Corrupção e Atos Fraudulentos

5.3.1. Introdução.
A Companhia está sujeita às leis e normas de anticorrupção, incluindo, mas não se
limitando, à Lei nº 12.846/13 e Decreto nº 8.420/15 (“Normas de Anticorrupção”).
Qualquer violação desta Política de Anticorrupção e das Normas de Anticorrupção pode
resultar em penalidades civis e administrativas severas para a Companhia e/ou seus
Colaboradores, bem como impactos de ordem reputacional, sem prejuízo de eventual
responsabilidade criminal dos indivíduos envolvidos.
5.3.2. Abrangência das Normas de Anticorrupção.
Normas de Anticorrupção estabelecem que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas
objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos praticados por seus
sócios e colaboradores contra a administração pública, nacional ou estrangeira, sem
prejuízo da responsabilidade individual do autor, coautor ou partícipe do ato ilícito, na
medida de sua culpabilidade.
Considera-se agente público e, portanto, sujeito às Normas de Anticorrupção, sem
limitação: (i) qualquer indivíduo que, mesmo que temporariamente e sem compensação,
esteja a serviço, empregado ou mantendo uma função pública em entidade governamental,
entidade controlada pelo governo, ou entidade de propriedade do governo; (ii) qualquer
indivíduo que seja candidato ou esteja ocupando um cargo público; e (iii) qualquer partido
político ou representante de partido político.
Considera-se administração pública estrangeira os órgãos e entidades estatais ou
representações diplomáticas de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo,
bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de
país estrangeiro e as organizações públicas internacionais.
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As mesmas exigências e restrições também se aplicam aos familiares de funcionários
públicos até o segundo grau (cônjuges, filhos e enteados, pais, avós, irmãos, tios e
sobrinhos).
Representantes de fundos de pensão públicos, cartorários e assessores de funcionários
públicos também devem ser considerados “agentes públicos” para os propósitos desta
Política de Anticorrupção e das Normas de Anticorrupção.
5.3.3. Definição.
Nos termos das Normas de Anticorrupção, constituem atos lesivos contra a administração
pública, nacional ou estrangeira, todos aqueles que atentem contra o patrimônio público
nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos:
(i)

prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

(ii)

comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar
a prática dos atos ilícitos previstos nas Normas de Anticorrupção;

(iii)

comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou
dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos
praticados;

(iv)

no tocante a licitações e contratos:
a)

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b)

impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público;

c)

afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

d)

fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

e)

criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de
licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

f)

obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações
ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos
instrumentos contratuais; ou
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g)

manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos
celebrados com a administração pública.

(v)

dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes
públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e
dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

5.3.4. Normas de Conduta.
É terminantemente proibido dar ou oferecer qualquer valor ou presente a agente público
sem autorização prévia da Diretora de Compliance e Risco.
Os Colaboradores deverão se atentar, ainda, que (i) qualquer valor oferecido a agentes
públicos, por menor que seja, poderá caracterizar violação às Normas de Anticorrupção e
ensejar a aplicação das penalidades previstas; e (ii) a violação às Normas de Anticorrupção
estará configurada mesmo que a oferta de suborno seja recusada pelo agente público.
Os Colaboradores deverão questionar a legitimidade de quaisquer pagamentos solicitados
pelas autoridades ou funcionários públicos que não encontram previsão legal ou
regulamentar.
Nenhum sócio ou colaborador poderá ser penalizado devido a atraso ou perda de negócios
resultantes de sua recusa em pagar ou oferecer suborno a agentes públicos.
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6.

Política Ambiental

6.1. Objetivo. A Companhia está empenhada em reduzir os impactos negativos sobre o
meio ambiente através da adoção e monitorização das práticas sustentáveis e melhoria
contínua do desempenho ambiental. A Companhia promove uma cultura ambiental
amigável com os Colaboradores e prestadores de serviços, comprometendo-se com questões
ambientais em todas as atividades de negócios, aumentando a qualidade de vida,
produtividade e possibilitando um mundo mais eficiente em termos de recursos.
6.2. Aplicabilidade. As regras contidas neste Política são aplicadas a todos os
Colaboradores.
6.3. Procedimentos. Por suas políticas, rotinas e controles, a Companhia compromete-se a:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
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Assegurar o conhecimento e a consciência sobre questões ambientais
entre todos os Colaboradores, a fim de melhorar continuamente o
impacto ambiental e prevenção da poluição;
Atender ou ultrapassar os requisitos legais e outros para proteger o
ambiente;
Utilizar serviços, projetos e empreendimentos imobiliários que sejam
seguros para o uso pretendido, eficientes no uso de energia, protetores do
meio ambiente;
Implementar processos que não afetem negativamente o ambiente,
incluindo o desenvolvimento e aperfeiçoamento de operações e
tecnologias para minimizar o desperdício, evitar poluição do ar e da água
e outros tipos de poluição, minimizar os riscos à saúde e segurança e
eliminar os resíduos com segurança e responsabilidade;
Cooperar com os parceiros da cadeia de abastecimento, a fim de garantir
o controle ambiental;
Integrar a consideração das preocupações e impactos ambientais em toda
a a tomada de decisões e atividades;
Promover a consciência ambiental entre os nossos Colaboradores e
incentivá-los a trabalhar de uma maneira ambientalmente responsável;
Treinar, educar e informar os Colaboradores sobre as questões
ambientais que podem afetar o seu trabalho,
Reduzir o desperdício por meio da reutilização e reciclagem e compra de
produtos e materiais reciclados, recicláveis ou reformados em que estas
alternativas estão disponíveis e são econômicas e adequadas,
Promover o uso eficiente de materiais e recursos em toda a nossa
instalação, incluindo água, eletricidade, matérias-primas e outros
recursos, especialmente aqueles que não são renováveis,
Evitar o uso desnecessário de materiais e produtos perigosos, procurar
substituições, quando possível, e adotar todas as medidas razoáveis para
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XII.
XIII.
XIV.
XV.

proteger a saúde humana e o ambiente quando esses materiais devem ser
usados, armazenados e descartados,
Comprar e usar produtos ambientalmente responsáveis,
Quando exigido por lei ou onde existem perigos significativos para a
saúde, segurança ou ambientais, desenvolver e manter planos de
resposta de emergência apropriados,
Comunicar nosso comprometimento com o ambiente aos clientes,
consumidores e ao público e incentivá-los a apoiar isso,
Tentar melhorar frequentemente o nosso desempenho ambiental e
diminuir o impacto social e danos de atividades por meio da revisão
intermitente de nossa política ambiental, à luz de nossas ações atuais e
futuras planejadas

6.4. Escopo. A Companhia deverá operar em conformidade com toda a legislação
ambiental relevante, lutar para previnir a poluição e se utilizar das melhores práticas
ambientais em todas as atividades. No Brasil a avaliação ambiental pode ser exigida sob
um número de diferentes esquemas legislativos e reguladores. O termo avaliação
ambiental é geralmente entendido como todo o processo pelo qual as informações sobre os
efeitos ambientais de um projeto ou desenvolvimento de bens imóveis são recolhidas por
desenvolvedores ou de outras fontes e que são consideradas pela autoridade competente e
pela administração da Companhia na formação de seu julgamento sobre se o projeto ou o
desenvolvimento imobiliário deve ser executado.
6.5. Legislação Relacionada. A Companhia deve manter em todos os momentos uma lista
de verificação de auditoria jurídica que siga a Lei Federal Brasileira nº 12.305 e também
em todos os momentos aplicar a Resolução do CONAMA nº 307 para todos os lixos
residuais e de construção.
6.6. Comunicação. Todas as discussões e conclusões relativas à identificação de potenciais
riscos Ambientais devem ser imediatamente comunicadas à Diretora de Compliance e
Risco.
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7.

Programa de Treinamento

7.1. Objetivo. O Programa de Treinamento (“Programa”) tem o objetivo de garantir que as
decisões de investimento conhecidas e praticadas pelos Colaboradores sejam orientadas de
acordo com este Manual, a legislação, melhores práticas de gestão de fundos, princípios,
conceitos e de confidencialidade da informação.
7.2. Aplicabilidade. O Programa aplica-se a todos os Colaboradores no entanto, o conteúdo
pode ser parcialmente aplicável devido a atividades do Colaborador e sua experiência
profissional anterior.
7.3. Escopo. O Comitê de Compliance tomará medidas para assegurar que as
apresentações do Programa sejam desenvolvidas e atualizadas. A apresentação será feita
pela Diretora de Compliance, outro Colaborador por ela indicado ou um terceirizado
contratado para este fim. O conteúdo do Programa cobrirá os seguintes aspectos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Atividades da Companhia, princípios de negócios, conflitos de interesse,
confidencialidade, utilização de equipamentos/sistemas, segurança da
informação e o Manual;
Melhores práticas de gestão de fundos e de negócios que promovam o
comércio justo, conforme aplicável à atividade de cada Colaborador;
Os procedimentos para prevenção e controle de lavagem de dinheiro,
conforme aplicável à atividade de cada Colaborador;
Conformidade com a legislação da CVM e, se aplicáveis, códigos e manuais
de entidades autorreguladoras das quais a Companhia participam, como
aplicável à atividade de cada Colaborador;
Alterações relevantes no mercado ou na legislação aplicável em vigor.

7.4. Periodicidade. O programa será aplicado individualmente quando da
contratação/entrada do Colaborador e anualmente a todos os Colaboradores. Em razão de
eventual alteração relevante às regras aplicáveis à Companhia e/ou critérios definidos
neste Manual, o Programa de Treinamento poderá ser aplicado em caráter extraordinário
em periodicidade diversa daquela prevista acima.
7.5. Lista de Comparecimento dos Participantes. Cada Colaborador, após participar das
apresentações, irá assinar uma lista de comparecimento com um resumo dos assuntos
tratados ou, se conduzido individualmente, irá assinar uma representação que irá mostrar
um resumo dos assuntos tratados.
7.6. Cursos Externos. O Colaborador responsável pela área, juntamente com o Comitê de
Compliance, pode decidir sobre o patrocínio de cursos de aperfeiçoamento para seus
Colaboradore, bem como determinar as possíveis responsabilidades dos Colaboradores que
participaram dos cursos de aperfeiçoamento. Por exemplo: fornecer treinamento ou lições
internas para partilhar conhecimento, compartilhar material de suporte fornecido ou
desenvolver material para o Programa.
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8.

Execução e Gestão do Manual

8.1.

Objetivo.

Este Manual, elaborado em conformidade com o disposto no item 2.7 do OfícioCircular/CVM/SIN/Nº 05/2014 e na Instrução CVM nº 558/15, e demais orientações da
CVM, tem por objetivo estabelecer princípios, conceitos e valores que orientam a conduta
dos Colaboradores com a Companhia, tanto na sua atuação interna quanto na comunicação
com os diversos públicos.
8.2.

Metas.
(i)

Garantir a existência de um processo estruturado de controles e
procedimentos de compliance da Companhia, como uma forma de
contribuição para a sustentabilidade de suas operações e criação de valor
para os investidores.

(ii)

Auxiliar na identificação, monitoramento e comunicação interna e externa
dos descumprimentos dos controles e procedimentos de compliance para as
diferentes partes interessadas.

(iii)

Integração de tecnologia, processos e pessoas, observando as melhores
práticas de governança corporativa existentes, garantindo a qualidade e
transparência das informações.

(iv)

Desenvolver e aplicar metodologia formal que seja reconhecida pela
Companhia e pelo mercado, em conformidade com os requisitos de agentes
externos e órgãos de regulação e fiscalização.

8.3. Execução do Manual. Todo Colaborador, ao receber este Manual, irá preencher o
Instrumento de Compromisso (Anexo I). As medidas para implementação e preenchimento
do Instrumento de Compromisso, a Declaração Anual de Investimento Pessoal e o
Instrumento de Confidencialidade estarão sob a responsabilidade do Departamento de
Recursos Humanos e serão verificadas, aprovadas e atualizadas pelo Comitê de
Compliance. Após serem feitos, esses documentos serão preenchidos nos registros do
Colaborador e podem ser renovados sempre que necessário.
As regras deste Manual são complementares às exibidas no contrato que rege a relação
profissional entre o Colaborador e a Companhia (p.ex., Contrato de Trabalho Individual ou
Contrato de Estágio) e, quando da assinatura do Instrumento de Compromisso, os
Colaboradores estarão aceitando expressamente as regras estabelecidas.
A violação das regras aqui descritas, das regras exibidas no contrato que rege a relação
profissional entre o Colaborador e a Companhia ou de quaisquer leis ou normas que sejam

DOCS - 64267v1

38

aplicáveis às atividades da Companhia será considerada uma violação contratual,
sujeitando seu autor às penalidades pertinentes, que podem incluir a rescisão do contrato.
Condutas que são esperadas e compatíveis neste Manual:
i.

Reconhecer honestamente os erros cometidos e comunicar a situação
imediatamente ao superior imediato, devendo este,conforme o caso,
comuniar à Diretora de Compliance e Risco;
ii. Questionar quaisquer orientações que sejam contrárias aos princípios e
valores do presente Manual e relatá-las ao superior imediato, devendo este,
conforme o caso, comunicar à Diretora de Compliance e e Risco;
iii. Trazer até o superior imediato, devendo este, conforme o caso, comunicar à
Diretora de Compliance e Risco todas as situações que caracterizam
potenciais conflitos de interesse, bem como declarar-se inapto para a
realização de atividades que caracterizam ou poderiam caracterizar um
conflito de interesses.
Em caso de dúvidas quando se enfrenta uma situação concreta de conduta que é
contrária ou potencialmente contrária a este Manual, o Colaborador deve procurar
seu superior imediato. Se o superior imediato não for a pessoa adequada, por
qualquer motivo, a critério do Colaborador, a Diretora de Compliance e Risco deve
ser procurada.
8.4.

Funções.

Todos os Colaboradores devem:


Conhecer e entender suas obrigações junto às Companhia, bem como as normas
legais que as regulam;



Ajudar a Companhia a perpetuar e demonstrar os valores e princípios aqui
expostos;



Evitar circunstâncias que possam produzir conflito entre interesses pessoais,
interesses da Companhia e interesses dos clientes; e



Informar imediatamente a Diretora de Compliance e Risco qualquer situação que
julgue merecer escrutínio maior.

São obrigações da Diretora de Compliance e Risco:


Acompanhar as políticas descritas neste Manual;



Levar quaisquer pedidos de autorização, orientação ou esclarecimento ou casos de
ocorrência, suspeita ou indício de prática que não esteja de acordo com as
disposições deste Manual e das demais normas aplicáveis à atividade da
Companhia para apreciação do Comitê de Compliance e Risco;



Garantir a assinatura do Instrumento de Compromisso de todos os Colaboradores;
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Solicitar, sempre que necessário, o suporte de auditoria interna e externa;



Atender todos os Colaboradores;



Identificar possíveis condutas contrárias a este Manual;



Centralizar informações e revisões periódicas dos processos de compliance,
principalmente quando são realizadas alterações nas políticas vigentes ou se o
volume de novos Colaboradores assim exigir;



Assessorar o gerenciamento dos negócios no que se refere à interpretação e impacto
da legislação, monitorando as melhores práticas em sua execução e analisar,
periodicamente, as normatizações emitidas pelos órgãos normativos, como a CVM e
outros organismos congêneres e acionar e conscientizar as áreas responsáveis pelo
cumprimento, atuando como facilitador do entendimento das mesmas;



Elaborar relatório anual listando as operações identificadas como suspeitas que
tenham sido comunicadas às autoridades competentes, no âmbito da Política de
Combate e Prevenção à Corrupção, Fraude, Lavagem de Dinheiro e Financiamento
ao Terrorismo da HSI;



Convocar reuniões do Comitê de Compliance, ou com os demais Colaboradores,
sempre que julgar necessário; e



Encaminhar aos órgãos de administração da HSI, até o último dia útil do mês de
janeiro de cada ano, relatório relativo ao ano civil imediatamente anterior à data de
entrega, contendo: (a) as conclusões dos exames efetuados; (b) as recomendações a
respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de
saneamento, quando for o caso; e (c) a manifestação do diretor responsável pela
administração de carteiras de valores mobiliários ou, quando for o caso, pelo diretor
responsável pela gestão de risco a respeito das deficiências encontradas em
verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma
específico, ou efetivamente adotadas para saná-las; devendo referido relatório
permanecer disponível à CVM na sede da HSI.

São atribuições do Comitê de Compliance e Risco da HSI relacionadas a este Manual:


Definir os princípios éticos a serem observados por todos os Colaboradores,
constantes deste Manual ou de outros documentos que vierem a ser produzidos para
este fim, elaborando sua revisão periódica;



Promover a ampla divulgação e aplicação dos preceitos éticos no desenvolvimento
das atividades de todos os Colaboradores, inclusive por meio dos Programas de
Treinamento previstos neste Manual;



Apreciar todos os casos que cheguem ao seu conhecimento sobre o potencial
descumprimento dos preceitos éticos e de compliance previstos neste Manual ou nos
demais documentos aqui mencionados, e também apreciar e analisar situações não
previstas;



Garantir o sigilo de eventuais denunciantes de delitos ou infrações, mesmo quando
estes não solicitarem, exceto nos casos de necessidade de testemunho judicial;
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Solicitar sempre que necessário, para a análise de suas questões, o apoio da
auditoria interna ou externa ou outros assessores profissionais;



Tratar todos os assuntos que cheguem ao seu conhecimento dentro do mais absoluto
sigilo e preservando os interesses e a imagem institucional e corporativa da
GESTORA, como também dos Colaboradores envolvidos;



Definir e aplicar eventuais sanções aos Colaboradores;



Analisar situações que cheguem ao seu conhecimento que possam ser caracterizadas
como “conflitos de interesse” pessoais e profissionais, inclusive, mas não
limitadamente, em situações que envolvam:
(i) Investimentos Pessoais, conforme definido neste Manual;
(ii) Transações financeiras com clientes fora do âmbito da HSI;
(iii)Recebimento de gratificações, favores/presentes de administradores e/ou
sócios de companhias investidas, fornecedores ou clientes;
(iv) Análise financeira ou operação com empresas cujos sócios, administradores
ou funcionários, o Colaborador possua alguma relação pessoal; ou
(v) Análise financeira ou operação com empresas em que o Colaborador possua
investimento próprio.



Aprovar a contratação de prestadores de serviços para a HSI ou para os fundos de
investimentos sob sua administração;

O Comitê de Compliance e Risco, o qual será composto pela Diretora de Compliance e
Risco, pelo Diretor de Administração e pelo Gerente de Administração, deverá discutir os
controles e políticas de compliance existentes, sugeridos novos controles, se necessário,
entre outros assuntos relacionados à área, além dos demais assuntos pertinentes à gestão
de risco das carteiras, conforme Política de Gestão de Risco da HSI.
As reuniões do Comitê de Compliance e Risco serão realizadas em periodicidade bimestral
e suas deliberações serão registradas em ata ou e-mail e serão aprovadas por maioria de
votos, desde que um dos votos seja obrigatoriamente do Diretor de Compliance e Risco.
8.5. Sanções. As sanções derivadas do não cumprimento dos princípios estabelecidos neste
Manual serão definidas pelo Comite de Compliance e Riso, garantindo ao Colaborador
suspeito, contudo, o direito de defesa. Pode haver a aplicação de penalidades de
advertência, suspensão e rescisão de vínculo empregatício, entre outras, conforme for
aplicável, sem prejudicar as outras medidas legais pertinentes.
A Companhia não é responsável pelos Colaboradores que transgridem a lei ou cometem
violações no exercício das suas funções. Se a Companhia for responsabilizada ou sofrer uma
perda de qualquer tipo em razão dos atos dos seus Colaboradores, essa acionará as partes
responsáveis.
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Cabe à Diretora de Compliance e Risco implementar as sanções que eventualmente
venham a ser definidas pelo Comitê de Compliance e Risco em relação a quaisquer
Colaboradores.
O Colaborador que tiver conhecimento ou suspeita de ato não compatível com os
dispositivos deste Manual, deve reportar, imediatamente, tal acontecimento à Diretora de
Compliance e Risco. O Colaborador que se omitir de tal obrigação poderá sofrer além de
ação disciplinar, demissão por justa causa.
8.6. Administração do Manual.
Não é de responsabilidade de qualquer área específica, mas sim de todos os Colaboradores.
Entretanto, o Comitê de Compliance é principalmente responsável pela atualização deste
Manual, sempre que for necessário e, pelo menos, a cada 3 (três) anos, bem como pela
divulgação dessa atualização.
A HSI deverá preparar e manter versões atualizadas deste Manual em seu website
(www.hsinvest.com), juntamente com os seguintes documentos: (i) Formulário de
Referência, cujo conteúdo deve refletir o Anexo 15-II da Instrução CVM 558 de 2015; (ii)
Política de Gestão de Risco; (iii) Política de compra e venda de valores mobiliários por
administradores, empregados, colaboradores e pela própria empresa (conforme incluída no
Código); e (iv) Política de rateio e divisão de ordens entre as carteiras de valores
mobiliários.
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PESSOAIS E CONFIDENCIALIDADE
1.
Finalidade. A finalidade desta Política de Confidencialidade e Investimentos
Pessoais (“Política”) é estabelecer regra e procedimentos que devem ser seguidos pelos
Colaboradores e seus familiares diretos ao fazer investimentos pessoais, bem como o
tratamento de confidencialidade sobre as informações obtidas durante o exercício das
atividades diárias na Companhia.
2.
Aplicabilidade. As regras contidas nesta Política são aplicadas a todos os
Colaboradores.
As instruções devem ser observadas em todas as negociações pessoais pelos Colaboradores
nos mercados financeiro e de capitais, bem como por suas esposas, companheiras,
descendentes, ascendentes ou qualquer pessoa com um relacionamento próximo com o
Colaborador, que dependa dele financeiramente ou pertença à sua família ou círculo
afetivo, bem como qualquer pessoa jurídica com a qual o Colaborador ou qualquer pessoa
ligada a ele, conforme definido acima, possa ter participação no capital.
3.
Investimentos Pessoais. Os investimentos realizados para benefício pessoal devem
ser orientados conforme definido abaixo:
i. Eles não devem interferir de modo negativo nas atividades profissionais;
ii. Mesmo que não afetem o desempenho das atividades profissionais, eles não
devem criar Conflito de Interesses, conforme estabelecido no Código de Ética
delineado na Claúsula 2 deste Manual, nem violar qualquer lei ou norma
aplicável, inclusive as demais disposições incluídas neste Manual;
iii. Devem ser totalmente separados das operações conduzidas em nome da
Companhia.
Os investimentos pessoais dos Colaboradores devem obedecer às seguintes diretrizes:
i.

Investimentos em fundos de qualquer tipo são permitidos, exceto em Fundos
de Investimento Imobiliário (FIIs), Fundos de Investimentos em Ações
(FIAs) e Fundos de Investimentos Multimercado (FIMs) com foco no mercado
imobiliário e/ou que possuam concentração em ações de uma mesma empresa
igual ou superior a 20% (vinte por cento) do total da sua carteira. Esses casos
deverão obrigatoriamente ser informados à Diretora da Compliance e Risco;
ii. Investimentos diretos em ações, instrumentos ou outros valores mobiliários
são permitidos, desde que selam investimentos de médio a longo prazo,
mantendo a posição por, no mínimo, 30 (trinta) dias ou até a data do
vencimento. Investimentos em ações, instrumentos ou outros valores
mobiliários que possam ser classificados pelos Comitês de Compliance como
sendo restrito não serão passíveis de serem investidos pelos Colaboradores;
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iii. Fica proibido ao Colaborador realizar operações em nome próprio ou em
nome de terceiros envolvendo instrumentos, valores mobiliários ou
derivativos que tenham sido o objeto de pedidos de compra ou venda pela
Companhia ou qualquer investidor, antes do cumprimento desse pedido;
As limitações e restrições descritas acima não se aplicam no caso::
i. A manutenção ou vendas de posições já detidas pelos Colaboradores; e
ii. As aquisições de instrumentos de renda fixa com boa liquidez e livremente
negociados nos mercados financeiro de capitais, independentemente de seus
períodos de tempo, tais como Certificados de Depósito, CDBs (Certficados de
Depósito Bancário) e instrumentos de dívida do governo federal, exceto em
situações nas quais as referidas operações estejam incluídas no item (iii) do
parágrafo acima.
Os Colaboradores somente realizarão operações de seu interesse pessoal, seja em nome
próprio ou em nome de terceiros, com ações, instrumentos ou outros valores mobiliários
(exceto pelos mencionados no item (i) acima), bem como no mercado de derivativos, que
sejam o objeto de sua atividade na Companhia ou que possam ser acessados pelos
Colaboradores devido às atividades realizadas na Companhia, com prévia e expressa
autorização da Diretora de Compliance e Risco. Estão incluídas nesta regra as operações
realizadas pelo Colaborador ou que o Colaborador tenha tido acesso ou conhecimento
devido às atividades realizadas, mantidas na carteira de fundos geridos e/ou administrados
pela HSI ou de investidores, inclusive as apresentadas aos Comitês de Investimento.
A Diretora de Compliance e Risco deve ser informada, na mesma data, sobre qualquer
operação realizada nos mercados de ações, dívida externa e com derivativos. Caso a
operação já tiver sido realizada antes da aprovação, o Colaborador deverá estar ciente de
que esta poderá ser negada e, dessa forma, a operação deverá ser encerrada
imediatamente.
Anualmente, o Colaborador deverá apresentar à Diretora de Compliance e Risco a
Declaração Anual de Investimentos Pessoais, conforme o Anexo II, declarando que a
carteira pessoal não possui conflito com as posições da HSI e que nenhum ato foi praticado
durante o ano que não esteja de acordo com a Política atual.
4.
Confidencialidade. O uso indevido, transferência ou divulgação substancial de
quaisquer dados classificados como Informações Confidenciais da Companhia sem
autorização prévia da Diretora de Compliance e Risco, violando, dessa forma, as regras da
Companhia, resultará em medidas disciplinares que podem até incluir encerramento do
contrato de trabalho, bem como sanções civis e penais.
4.1.
Definição de Informações Confidenciais. Informações confidenciais são quaisquer
informações obtidas pela Companhia e seus Colaboradores que não sejam públicas. Serão
consideradas Informações Confidenciais, exemplificativamente, as seguintes: (i) posições
compradas ou vendidas; (ii) estratégias e recomendações de investimento e
desinvestimento; (iii) relatórios, análises e opiniões relacionadas a ativos financeiros,
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informações relacionadas a resultados financeiros antes da publicação das demonstrações
financeiras da Companhia e fundos geridos e/ou administrados pela HSI; (iv) operações
realizadas e que ainda não tenham sido divulgadas publicamente; bem como (v) as
operações estabelecidas na Política de Segurança da Informação, estabelecida na cláusula 4
deste Manual.
Ademais, são consideradas informações secretas as informações derivadas de estudo
realizado pelas áreas de pesquisa, mesmo se os ativos correspondentes não tenham sido
adquiridos para a composição de carteira.
4.2.
Procedimentos. Assuntos de natureza confidencial devem ser tratados de forma
limitada. Informações Confidenciais devem ser mantidas em uma pasta adequada física ou
eletrônica, conforme o caso, e, se justificado, protegidas por uma senha de segurança em
caso de arquivos eletrônicos.
Geralmente, informações e documentos obtidos produzidos durante o período de emprego
são de propriedade da Companhia. Os Colaboradores não podem remover documentos
impressos ou em formato eletrônico das instalações sem autorização.
Se um Colaborador deixar a Companhia, ele não poderá, de qualquer modo, usar as
Informações Confidenciais obtidas durante o sue período de trabalho na Companhia. Além
disso, enquanto um Colaborador permanecer empregado na Companhia, ele não poderá
usar ou liberar informações sobre os negócios da Companhia a outros sem autorização
apropriada, seja para fins comerciais ou pessoais.
Finalmente, a divulgação de informações no local de trabalho só é permitida para assuntos
da Companhia e com autorização prévia da Diretora de Compliance e Risco.
5.

Tratamento de Informações Privilegiadas

5.1.
Definições. Quaisquer informações obtidas como resultado da atividade profissional
que não sejam de domínio público não poderão ser divulgadas, sob quaisquer
circunstâncias, a terceiros que não estejam sujeitos ao dever de confidencialidade, por
razões contratuais ou profissionais, ou outros Colaboradores que não necessitem dessas
informações para as suas atividades pessoais.
5.2.
Informações Privilegiadas, Insider Trading e Front-Running. São consideradas
informações privilegiadas quaisquer informações relevantes relacionadas a qualquer
sociedade, que não tenham sido divulgadas publicamente e que tenham sido obtidas de
forma privilegiada como resultado do relacionamento profissional ou pessoal mantido com
investidor ou terceiros.
Os tipos de informações a seguir são exemplos não limitantes de informações privilegiadas,
e devem receber o tratamento definido neste Manual:
i.
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ii. informações realizadas a reestruturação societária (fusões, cisões ou
incorporações) planejada ou já em andamento;
iii. informações relacionadas à compra e venda de sociedades, instrumentos ou
valores mobiliários;
iv. informações relacionadas ao lançamento de novos produtos ou serviços, bem
como descobertas ou pesquisa de novas tecnologias, produtos ou serviços;
v. informações relacionadas à expansão ou redução de divisão ou operação de
determinada sociedade;
vi. informações relacionadas a ações, investigações ou processos civis, penais,
tributários, trabalhistas, ambientais ou qualquer outro litígio que possa ter
repercussão com relação a uma determinada sociedade;
vii. informações sobre planos de ofertas e recompras de ações e outros valores
mobiliários;
viii.
informações relacionadas à divulgação de possível insolvência ou de
planos de recuperação judicial ou extrajudicial ou de falência;
ix. informações relacionadas a qualquer outro fato que seja objeto de acordo de
confidencialidade celebrado entre uma sociedade e a HSI ou terceiros.
As informações privilegiadas devem ser mantidas sob sigilo por todas as pessoas que
tenham tido acesso a elas, como resultado de atividade profissional ou devido a
relacionamento pessoal, e não devem ser divulgadas a ninguém, nem mesmo para outros
integrantes da Companhia (exceto quando necessário para que determinado integrante
possa cumprir suas atribuições profissionais), profissionais de mercado, amigos e parentes,
nem mesmo utilizadas, seja para benefício pessoal ou para o benefício de terceiros.
Todos os Colaboradores ou pessoas relacionadas que tenham acesso a quaisquer
informações privilegiadas deverão restringir ao máximo a circulação de documentos e
arquivos contendo essas informações.
O conceito de Insider Trading consiste, basicamente:
i.

na compra, venda ou qualquer outra negociação de instrumentos ou valores
mobiliários baseado no uso de informações privilegiadas, buscando obter
benefício pessoal ou benefício para terceiros (inclusive a própria Companhia
e seus Colaboradores);
ii. na circulação ou transmissão de informações a terceiros, diretamente ou por
meio de “dicas”, quando tais terceiros fazem uso das informações
privilegiadas recebidas para obter vantagem na negociação de instrumentos
ou valores mobiliários;
iii. em quaisquer meios de transmissão de informações para benefício pessoal ou
para terceiros, que representem ou poderiam representar violação do dever
fiduciário, boa-fé, confidencialidade ou qualquer outro dever de confiança
assumido pela Companhia ou pelos Colaboradores.
Caso o Colaborador tenha qualquer dúvida com a condição privilegiada de determinada
informação ou, ainda, se o conceito de Insider Trading é aplicável a determinada situação
concreta, o Colaborador deverá consultar a Diretora de Compliance e Risco imediatamente,
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a qual avaliará a situação e orientará o Colaborador, sempre com base neste Manual e nas
leis, regulamentos e instruções aplicáveis.
Quaisquer atos ou fatos que poderiam se encaixar no conceito de Insider Trading são
proibidos, não somente em razão do presente Manual, mas também pela lei e outras regras
aplicáveis. Da mesma maneira, as disposições da presente cláusula são válidas, por força
de lei, não somente durante a vigência do relacionamento com a Companhia, mas também
após a sua rescisão.
Todos os Colaboradores, mediante a aceitação e reconhecimento da submissão às regras e
princípios estabelecidos pelo presente instrumento, estarão expressamente cientes sobre o
fato de que a violação dos preceitos contidos nesta cláusula, além das penalidades previstas
neste Manual, resultará nas penalidades aplicadas pelas autoridades governamentais
competentes, em especial a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), com base, por
exemplo, entre outros, na Lei Federal nº 9.457, de 5 de junho de 1997.
O conceito de Front-running consiste na prática que envolve aproveitar alguma informação
privilegiada para realizar ou concluir uma operação antes de outros.
O disposto nos itens de Informação Confiedencial, Informação Privilegiada, Insider
Trading e Front-running deve ser analisado não só durante a vigência de seu
relacionamento profissional com a Companhia, mas também após o seu término.
5.3.
Instrumento de Compromisso. Todos os Colaboradores, ao receberem este Manual,
assinarão um Instrumento de Compromisso (Anexo II). Pelo presente documento, cada
Colaborador é alertado sobre a existência desta Política, e reconhece a sua submissão às
regras e princípios aqui contidos, e devem declarar, no mesmo ato, quaisquer participações
acionárias em sociedades e outros investimentos nos mercados financeiro e de capitais que
entrem em conflito ou possam entrar em conflito com a presente Política.
Anualmente, cada Colaborador deverá atualizar essas informações, por meio do Modelo de
Declaração Anual de Investimento Pessoal (Anexo II).
É expressamente proibido valer-se das práticas descritas acima para obter, para si ou para
outrem, vantagem indevida mediante negociação, em nome próprio ou de terceiros, de
títulos e valores mobiliários, sujeitando-se o Colaborador às penalidades descritas neste
Manual e na legislação aplicável, incluindo eventual demissão por justa causa.
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Anexo I – Modelo de Instrumento de Compromisso

Eu, [•], detentor da Cédula de Identidade: [•], neste ato declaro, para todos os fins devidos,
que:
1. Recebi, li, entendi e mantenho em meu poder uma cópia do Manual de Política Interna
e Normas (“Manual”) da HSI – Hemisfério Sul Investimentos S.A. (“HSI”), e entendo que o
Manual deverá ser utilizado como diretriz, e não altera a relação de trabalho independente
ou cria quaisquer direitos contratuais;
2. Entendo que a HSI pode retirar, modificar, complementar ou alterar quaisquer das
políticas e procedimentos de trabalho e de pessoal estabelecidos neste Manual sem
comunicação prévia. Reconheço que me submeterei a quaisquer modificações feitas no
Manual. Entendo que sou responsável por ler o Manual e aderir a todas as políticas
contidas no Manual, incluindo a Política de Confidencialidade, Insider Trading e FrontRunning.
3. Estou ciente de que o Manual, como um todo, faz parte do meu dever de Colaborador,
conforme definido no Código de Conduta, sendo incorporado às normas relacionadas à
minha relação profissional com a HSI, por meio do que a falha em observar os seus termos
e condições pode resultar nas penalidades pertinentes, tais como advertência, rescisão por
justa causa ou sem justa causa, conforme aplicável;
4. Declaro, neste ato, que todos os investimentos detidos por mim estão em plena
conformidade com o Código de Ética e com a Política de Investimento Pessoal, e não
caracterizam quaisquer violações ou conflitos de interesse, de acordo com os termos dos
documentos mencionados, exceto para os investimentos listados na tabela abaixo;
5. Informo, neste ato, que todas as situações existentes nesta data, que poderiam
eventualmente ser classificadas como conflitos de interesse ou eventualmente gerar
violações do Manual estão listadas na tabela abaixo:

INVESTIMENTOS E SITUAÇÕES QUE PODEM SE ENQUADRAR NO CONCEITO DE
CONFLITO INTERESSE

Ativo
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Situações:

6. Comprometo-me, ainda, em fornecer anualmente, mediante o envio da Declaração
Anual de Investimento, uma tabela atualizada com essas informações.
Tendo em vista as premissas, se comprometo a cumprir integralmente os termos deste
instrumento.

São Paulo, [Dia] [Mês] [Ano]

Assinado:
___________________________________________________
Nome:

___________________________________________
Nome: Celina Maria Lemos Vaz Guimarães
Cargo: Diretora de Compliance e Risco
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Anexo II – Modelo de Declaração Anual de Investimento Pessoal

Eu, [•], detentor da Cédula de Identidade: [•], neste ato declaro, para todos os fins devidos,
que nada foi praticado durante o exercício de 2014 que esteja em desacordo com o Código
de Ética e a Política de Investimento Pessoal da HIS - Hemisfério Sul Investimentos S.A.
(“HSI”).
Declaro, ainda, que todos os investimentos detidos por mim estão em plena conformidade
com o Código de Ética e a Política de Investimento Pessoal, e não estão expostos a
quaisquer conflitos de interesse, de acordo com os termos dos documentos mencionados,
exceto os investimentos listados na tabela abaixo:
Ativos

Emissor

Quantidade

Valor

Data
de Conflito
Aquisição

Situações:

São Paulo, [Dia] [Mês] [Ano]

Assinado:
___________________________________________________
Nome:

___________________________________________
Nome: Celina Maria Lemos Vaz Guimarães
Cargo: Diretora de Compliance e Risco
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Anexo III – Modelo de Instrumento de Confidencialidade
Eu, [•], detentor da Cédula de Identidade [•], venho, pelo presente instrumento,
confirmar que sei que, no exercício das minhas funções na HSI - HEMISFÉRIO SUL
INVESTIMENTOS S.A. (“HSI”), estou tendo e terei permanentemente acesso a
informações confidenciais de natureza financeira, técnica, comercial e jurídica.
Esse acesso a informações confidenciais ainda abrange informações do mesmo tipo
relacionadas a Companhia controlada pela, relacionada à, investida pela, administrada
pela, e/ou fundos de investimento da HSI, sujeitas ao controle comum ou nas quais a HSI
tenha participação ou interesse, ou com as quais essa possa se associar.
Além disso, reconheço que, no processo de análise e monitoramento das atividades
das empresas nas quais a HSI pode fazer investimentos ou com as quais essa pode se
associar, terei ou posso ter acesso a informações transmitidas por terceiros à HSI de acordo
com um compromisso de confidencialidade assumido pela HSI, cuja violação por mim me
faria pessoalmente responsável, mas também comprometeria a responsabilidade da HSI.
Tendo em vista essas circunstâncias, assumo, neste ato, um compromisso de não
divulgação a terceiros que forem estranhos para a HSI, por qualquer motivo e sob qualquer
pretexto, de quaisquer informações confidenciais que eu possa receber ou às quais eu já
tenha acesso com relação às questões estabelecidas no presente instrumento.
Comprometo-me, neste ato, a tomar cuidado para que, em virtude de uma ação ou
omissão involuntária, essas informações confidenciais e os documentos que as refletem
(incluindo os registros eletrônicos que estiverem em meios magnéticos para uso em
computadores, neste ato entendidos, para todos os fins desta carta, no conceito de
documentos) não cheguem ao conhecimento de terceiros, e me comprometo, ainda, em me
abster de reproduzir, para meu uso ou para o meu registro pessoal, e de permitir que
terceiros que sejam estranhos à HSI utilizem as informações confidenciais referidas nesta
carta.
Estou ciente de que o compromisso de estrita confidencialidade assumido no
presente instrumento ainda abrange a proibição de qualquer tipo de discussão pública de
questões de interesse ou relacionadas à HSI de natureza confidencial, mesmo se com
Colaboradores da HSI.
Tendo em vista a necessidade de transmissão dessas informações aos auditores,
advogados ou outros prestadores de serviços contratados pela HSI para realizar as suas
atividades, me comprometo, neste ato, a fazer com que, na extensão necessária, eles
protejam a confidencialidade das informações transmitidas a eles, as quais serão sempre
limitadas por mim ao que for necessário para os fins estabelecidos no presente
instrumento.
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Reconheço, ainda, que a conformidade com a obrigação de confidencialidade
assumida de acordo com o presente instrumento depende de atenção permanente e, neste
ato, me comprometo a colaborar com os outros membros e Colaboradores para que
nenhuma violação ocorra de quaisquer compromissos assumidos por esses de forma
similar.
Declaro, ainda, que estou ciente de que os investimentos e associações da HSI serão
administrados, sempre que possível, de uma forma que seja independente entre eles e, em
qualquer circunstância, independentemente das outras companhias que estiverem interrelacionadas à HSI ou aos seus acionistas, seja direta ou indiretamente. Dessa forma,
dentro do conceito de terceiros que forem estranhos para a HSI estão incluídos, ainda, os
Colaboradores de companhias nas quais a HSI tenha investimentos gerenciados ou com as
quais essa tenha se associado, ou de outras companhias interrelacionadas à HSI, com os
quais essa possa realizar qualquer discussão a respeito de uma questão que seja do seu
interesse ou que esteja relacionada à HSI, a qual deverá ser previamente autorizada por
escrito pelos acionistas da HSI, em caso de excesso de questões de interesse comum entre a
HSI e essas empresas.
As obrigações assumidas por mim permanecerão válidas durante todo o período no
qual eu permanecer na qualidade de Colaborador, e por um período de 2 (dois) anos após a
data na qual a minha relação com a HSI cessar por qualquer razão.
Tendo em vista o fato de que estarei ou poderei estar no exercício das minhas
atividades como Colaborador, um depositário de documentos relacionados às informações
confidenciais referidas no presente instrumento (abrangendo tanto os documentos que
tiverem sido transmitidos para mim quanto o produto das análises e estudos que eu e os
outros Colaboradores possamos desenvolver, incluindo programas especializados e
aplicações em programas de computador), tenho a obrigação de devolver todos esses
documentos e os registros eletrônicos relevantes em meios magnéticos para uso no
computador, sem manter uma cópia em meu poder, caso a minha relação com a HSI
termine por qualquer motivo, cuja obrigação abrange, ainda, de qualquer forma, os meus
sucessores.
Dessa forma, assumo, neste ato, a responsabilidade por qualquer perda que a HSI
ou seus Colaboradores possam incorrer em virtude de uma violação, atos maliciosos ou
falha nas obrigações assumidas por mim no presente instrumento.
Além disso, declaro, neste ato, que estou ciente de que as informações confidenciais
referidas no presente instrumento, quando as companhias às quais essas informações se
referirem estiverem registradas perante a CVM como campanhas abertas, representam
informações privilegiadas cujo uso, para fins de comercialização de valores mobiliários, é
contrário aos termos estabelecidos na regulamentação aplicável em vigor.
As obrigações assumidas no presente instrumento não limitam o uso das
informações que estavam em conhecimento público antes da data em que foram
transmitidas ou obtidas pela HSI, ou que possam assim se tornar de uma forma que não
DOCS - 64267v1

52

envolva uma ação ou omissão da HSI, nem restringem a obrigação legal de minha parte de
divulgação das informações ao Governo.
Mesmo assim e se essas informações forem, de alguma forma, solicitadas pelo
Governo, me comprometo a comunicar esse fato antecipadamente aos diretores executivos
da HSI, para que as medidas legais pertinentes possam ser tomadas para que a divulgação
das informações cumpra o que está previsto na lei, sem prejudicar os interesses comerciais
legítimos da HSI.
Declaro, ainda, que estou ciente que o domínio “hsinvest.com.br” é de propriedade
exclusiva da HSI e, por isso, autorizo expressamente, neste ato, a HSI a acessar todas e
quaisquer mensagem eletrônicas (e-mail) recebidos e/ou enviados por mim utilizando o
domínio “hsinvest.com.br” durante e/ou após o término da minha relação com a HSI.
Reconheço, ainda, que realizarei as minhas atividades de forma exclusiva e, desse
modo, concordo expressamente que não aceitarei qualquer outra atividade remunerada,
emprego ou prestação de serviço a qualquer terceiro, seja ou não concorrente da HSI, no
Brasil ou no exterior, enquanto for Colaborador, exceto se eu obtiver o consentimento
prévio e expresso da HSI.
Como resultado do meu trabalho para a HSI, receberei a remuneração que foi
registrada no meu contrato de trabalho de livre e comum acordo e, dessa forma, reconheço
que estou proibido de exigir, solicitar ou receber, direta ou indiretamente, qualquer valor,
vantagem, doações ou bens (móveis ou imóveis) de investidores, fornecedores, consultores,
prestadores de serviços e/ou terceiros que estiverem direta ou indiretamente relacionados à
HSI, a qualquer título, seja qual for, sujeito à rescisão do meu contrato de trabalho por
justa causa, sem prejuízo do pagamento de uma indenização por perdas e danos que poderá
ser incorrido pela HSI.
Qualquer dúvida relacionada à administração com relação ao cumprimento das
obrigações assumidas no presente instrumento será o assunto objeto de uma discussão com
os diretores executivos da HSI, os quais nomearão uma pessoa para ser responsável pela
resolução de qualquer dúvida que possa surgir.
Finalmente, neste ato, me comprometo a transmitir à HSI qualquer tipo de situação
na qual a minha atividade conduzida na empresa coloque ou possa colocar um conflito de
interesses com a HSI, em razão de qualquer interesse de propriedade ou pessoal que os
meus membros familiares e/ou as pessoas com as quais tenho relação pessoal ou
profissional poderiam ter nas companhias que são o assunto objeto de análise pela HSI
para fins de investimento ou associação.
Confirmo que este documento serve como evidência legal das obrigações assumidas
por mim, assim não dependendo de renovação periódica.
"Informações Confidenciais" significam, para os fins do presente instrumento, todas
e quaisquer informações divulgadas, fornecidas ou comunicadas, seja verbalmente ou por
escrito, por meios físicos, digitais ou de qualquer forma, incluindo, entre outras, as
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informações relacionadas às atividades, negócios, estratégias, projetos sendo desenvolvidos,
banco de dados e estudos, que não estiverem em domínio público, exceto as informações (i)
que se tornarem publicamente disponíveis em virtude da divulgação por terceiros, (ii) que,
no ato da divulgação, já forem conhecidas pelo destinatário sem violação de qualquer lei
e/ou de dever de confidencialidade; e/ou (iii) que tiverem sido obtidas ou desenvolvidas sem
a violação de qualquer lei e/ou dever de confidencialidade.
Os Tribunais da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, são eleitos para resolver
quaisquer controvérsias decorrentes deste Instrumento de Confidencialidade, com a exclusão
de qualquer outro tribunal, não importa o quão privilegiado esse possa ser.
São Paulo, [Dia] [Mês], [Ano]
Assinatura
___________________________________________________
Nome:

___________________________________________
Nome: Celina Maria Lemos Vaz Guimarães
Cargo: Diretora de Compliance e Risco
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Anexo IV – Identificação de Pessoal-Chave da Área de Compliance da HSI

Diretora de Compliance e Risco
Celina Maria Lemos Vaz Guimarães
Comitê de Compliance e Risco:
Diretora de Compliance e Risco
Diretor de Amdinistração
Gerente de Administração
Gerente de Recursos Humanos (“RH”):
Michelle Rubeis
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ANEXO III
PRINCIPAIS NORMATIVOS APLICÁVEIS ÀS
ATIVIDADES DA REC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Instrução CVM Nº 558/15
Instrução CVM Nº 555/14
Instrução CVM Nº 391/03
Instrução CVM Nº 356/01
Instrução CVM Nº 301/99
Ofício-Circular/CVM/SIN/Nº 05/2014
Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo no
Mercado de Capitais Brasileiro, elaborado pela ANBIMA
Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimento
Código ABVCAP / ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de
FIP e FIEE
Lei 9.613/98, conforme alterada

Data Base: JUNHO/20161

1

Atenção: Todo Colaborador deve checar a vigência e eventuais alterações dos normativos contidos neste Anexo

previamente à sua utilização.
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