
 

 

 

 

POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A presente política é dedicada e afeta a todos os Colaboradores1 da CIANO 

e a ela própria, incluindo qualquer futura afiliada, controlada ou 

controladora, que porventura atuem na consultoria de valores mobiliários 

com a prestação dos serviços de orientação, recomendação e 

aconselhamento sobre investimentos, sempre que interagirem entre si ou com 

terceiros relacionados.  

 

Esta política de negociação de valores mobiliários foi elaborada visando 

estabelecer os mais elevados padrões de comportamento e assegurar o 

cumprimento de toda a legislação aplicável ao tema. Sua violação 

caracteriza infração passível de sanção administrativa. 

 

A Política de Negociação de Valores Mobiliários determina quais os 

procedimentos e limitações que regem os investimentos pessoais das pessoas 

acima indicadas, que são direta e pessoalmente responsáveis por inteirar-se 

das regras aqui dispostas e implementá-las em suas ações.  

 

 

2. POLÍTICA DE NEGOCIAÇÃO 

 

A política estabelece os procedimentos e limitações que regem as transações 

pessoais de cada Colaborador com títulos e valores mobiliários.  

 

A priori, reforça todas as demais políticas, mormente as relacionadas à 

observância dos conflitos de interesse e do tratamento de informações 

privilegiadas e confidenciais.  

 

                                                
1
 sócios, empregados e estagiários da CIANO 



 

A fim de monitorar qualquer risco de descumprimento da Política de 

Negociação de Valores Mobiliários, todos os novos Colaboradores devem 

informar ao Departamento de Compliance sobre seus investimentos pessoais 

e deverão fazer o mesmo, a cada três meses ou sempre que solicitado. 

 

É responsabilidade do departamento de Compliance executar os controles 

adequados e monitorar a adesão à política. 

 

2.1. Informações privilegiadas 

 

A CIANO estabelece políticas e procedimentos destinados a prevenir o uso 

indevido de informações privilegiadas2 e/ou privadas3 de clientes ou terceiros, 

por seus Colaboradores. 

 

Operações do tipo "insider trading4" são terminantemente proibidas, por 

constituir violação do dever de sigilo, o que prejudica a reputação da 

Empresa, além de incidir em infração criminal e regulatória.  

 

A presente política veda, portanto, que os Colaboradores operem, em seu 

próprio nome ou em nome de qualquer outra pessoa ou entidade, incluindo 

a própria CIANO, quando estiverem de posse desse tipo de informação. 

 

Adicionalmente, os Colaboradores não devem comunicar tais informações a 

quaisquer terceiros, exceto quando autorizado pelo Departamento de 

Compliance, como por exemplo no caso de dúvidas e determinações 

regulatórias ou judiciais.  

 

A participação de Colaboradores e da CIANO em IPOs de companhias que 

sejam investidas por clientes não é permitida. 

 

                                                
2
 informação que é suficientemente importante para ter um impacto financeiro sobre o desempenho 

de curto ou de longo prazo de uma empresa ou de que seria importante para um investidor na tomada 

de uma decisão de investimento. 

 
3
 incluindo, mas não limitada a informações que o cliente fornece à Empresa, a fim de obter um produto 

ou serviço, a informações resultantes de qualquer operação envolvendo um produto ou serviço, e 

qualquer outra informação sobre um cliente obtida pela Empresa relacionada com o fornecimento de 

um serviço. 

 
4 Insider trading é comumente conhecida como a negociação de um título ou valor mobiliário com 

base em informações privilegiadas e/ou a comunicação da informação material não pública para 

terceiros 



 

 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

A presente Política será continuamente revista pelo Departamento de 

Compliance e modificada sempre que necessário, a fim de manter sua 

efetividade.  

 

A Política de Negociação de Valores Mobiliários fica disponível a todos os 

Colaboradores da CIANO para conhecimento e, em caso de dúvidas, o 

Departamento de Compliance fica à disposição para esclarecimentos. 

 

Violações à presente política constituem motivo para sanções disciplinares, 

podendo incluir o desligamento e/ou reporte do ocorrido para as autoridades 

regulatórias, civis e criminais. 

 

Qualquer Colaborador que não esteja alocado em uma função relacionada 

aos processos de investimento e que receba, ou acredite ter recebido, 

informação que potencialmente constitua informação privilegiada deve 

avisar imediatamente ao departamento de Compliance e aguardar as 

orientações. 

 

Todo Colaborador deverá assinar o Termo de Compromisso, dando ciência 

da existência desta Política de Negociação de Valores Mobiliários e das 

regras aqui dispostas. 


