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MENSAGEM DO DIRETOR PRESIDENTE 

  

A CIANO Consultoria de Finanças e Investimentos Ltda. – “CIANO” é uma 

empresa especializada em educação financeira e em consultoria de valores 

mobiliários. Temos nossos negócios orientados por um conjunto de valores que 

observam os mais elevados padrões éticos e morais, descritos neste Código 

de Conduta. 

Nossa atuação proativa e preventiva assegura a excelência na prestação de 

serviços, com foco em um ambiente empresarial mais transparente e salutar. 

Tudo que fazemos é inspirado pela nossa missão e propósito permanente: 

Agregar valor em forma de educação, conteúdo e resultado financeiro para 

nossos clientes. 

Nossa Visão está voltada para sermos reconhecidos e referenciados em todo 

o território nacional como uma empresa que preza pelo atendimento e 

cuidado ao cliente e cujo foco seja maior no resultado do cliente do que em 

seus próprios resultados. 

Trabalhamos e compartilhamos os principais Valores deste Código de 

Conduta: 

o   Transparência; 

o   Conhecimento;  

o   Integridade;  

o   Energia;  

o   Confiança. 

A CIANO conduz seus negócios em um ambiente diversificado e tem como 

objetivo fundamental criar uma cultura de confiança, respeito e 

transparência. 

Os valores inseridos no Código de Conduta devem ser observados por todos 

os seus sócios, empregados e estagiários (“Colaboradores”), no desempenho 



 
 

de suas atividades funcionais e devem eles, também, disseminar esses valores 

aos fornecedores, parceiros comerciais, terceiros e clientes da CIANO. 

Não pretende a CIANO esgotar todos os temas relacionados à ética e moral, 

mas nortear os seus Colaboradores e demais anuentes, a fim de que sejam 

responsáveis pela defesa de suas exigências e valores, impedindo 

irregularidades e promovendo a conduta honesta em nossas relações diárias. 

  

Este Código de Conduta será revisado periodicamente e serão efetuadas 

alterações sempre que necessário. Caso surjam dúvidas a respeito do 

conteúdo deste documento ou para eventuais denúncias de 

comportamentos que possam ir contra o contido neste Código e nas demais 

políticas da CIANO, é responsabilidade do Colaborador entrar em contato 

com o Departamento de Compliance pelo e-mail 

compliance@cianoinvestimentos.com, canal criado para ser utilizado por 

qualquer terceiro. 

Após a leitura deste Código, todos os Colaboradores, fornecedores e 

parceiros da CIANO deverão preencher o Termo de Compromisso ao final 

deste documento, e remetê-lo à área de Compliance da CIANO, 

confirmando a ciência e compreensão de seu conteúdo. 

  

__________________________________ 

Lucas Carrijo Elias de Souza 
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1. OBJETIVO 

 

O objetivo deste Código de Condutas é criar um instrumento para orientar as 

ações dos Colaboradores da CIANO, de forma a estar de acordo com a 

identidade ética e a cultura de transparência da empresa. 

O presente Código visa garantir a fiel observância das leis e das políticas 

internas da CIANO, trazendo reflexos positivos nas relações interpessoais dos 

Colaboradores com clientes e terceiros, além de estar de acordo com as 

orientações e regras dos órgãos reguladores das atividades desempenhadas 

pela CIANO e empresas correlatas, tais como a CVM – Comissão de Valores 

Mobiliários, ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais, Bolsa de Valores e Futuros, dentre outros. 

 

1.1. Conformidade com a lei 

 

Este Código de Conduta conclama a todos os Colaboradores da CIANO para 

que tomem conhecimento da obrigatoriedade de cumprir com as leis e 

regulamentos inseridos não somente em nosso Ordenamento Jurídico, mas 

para que ajam de acordo com os mais elevados padrões éticos descritos em 

leis e regulamentos estrangeiros inclusive, aplicáveis ao exercício das 

atividades de funções profissionais e em sociedade. 

 

1.2. Liderança por meio do exemplo 

 

Todos os Colaboradores são responsáveis pela imagem e reputação da 

CIANO.  

Os sócios, em especial, devem sempre liderar por meio do exemplo, 

promovendo a cultura do comportamento ético em toda e qualquer 

ocasião. Todo gestor tem o dever de assegurar que não ocorra violação do 



 
 

Código de Conduta ou da lei dentro de sua área de responsabilidade. A 

delegação de atribuições não o eximirá de sua responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

2. RESPONSABILIDADES 

 

2.1. Responsabilidade Corporativa 

 

A CIANO reconhece suas responsabilidades sociais. 

Os relacionamentos comerciais devem ser estabelecidos com indivíduos e 

empresas que, assim como a CIANO, respeitam a legislação vigente em todos 

os seus aspectos. 

Todos os Colaboradores devem estar comprometidos com a excelência no 

atendimento aos clientes, fornecedores e parceiros, prezando pela 

objetividade e competência. 

O relacionamento com os concorrentes deve ser respeitoso e profissional. 

As autoridades públicas deverão ser atendidas com transparência, cabendo 

ao Colaborador responsável por esse atendimento comunicar o fato 

imediatamente ao seu superior. 

 

2.2. Respeito mútuo e ambiente livre de discriminação 

 

Respeito mútuo é um princípio fundamental da cultura empresarial da CIANO. 

Os Colaboradores devem ser tratados com igual respeito e dignidade e a 

todos deve ser garantida a igualdade de oportunidade para seu 

desenvolvimento e de suas carreiras. 

Qualquer espécie de assédio, seja direto ou indireto, físico, psicológico ou 

verbal, independentemente da intenção, é inaceitável. Tampouco é 

aceitável qualquer tipo de discriminação por gênero, raça, incapacidade, 

etnia ou cultura de origem, religião, ideologia, idade, orientação sexual ou 

identidade de gênero. 



 
 

O Colaborador que venha a sofrer qualquer humilhação, preconceito, 

prática abusiva ou estiver em qualquer situação de desrespeito e/ou sentir-se 

constrangido em tratar do assunto com seu superior deve comunicar o fato 

diretamente ao Departamento de Compliance ou por intermédio dos canais 

de denúncia disponíveis. 

   

2.3. Saúde e segurança    

 

A CIANO proporciona aos seus Colaboradores um ambiente de trabalho 

seguro e empenha grandes esforços para oferecer as melhores condições, 

locais e equipamentos, em conformidade com as leis aplicáveis e normas de 

segurança do trabalho e de proteção à saúde.     

Os Colaboradores são proibidos de distribuir, portar e usar drogas ilegais ou de 

consumir álcool e/ou outras drogas legais de maneira que afetem a 

segurança ou o desempenho de suas funções ou dos demais colegas.  

          

2.4. Relações com entidades governamentais  

 

A CIANO conduz com atenção e em conformidade com a legislação 

vigente, todas as relações com as entidades governamentais, entes políticos, 

organizações não governamentais, agências, entidades filantrópicas e 

associações comerciais. Nessas relações, a condução dos Colaboradores 

deve ser de forma honesta e transparente, agindo sempre em conformidade 

com as leis aplicáveis.  

2.5. Preservação dos ativos    

 

Todos os Colaboradores têm o dever de proteger os móveis, equipamentos e 

as instalações da CIANO de perdas, furtos, roubos, danos e mal-uso. Os 

Colaboradores não podem utilizar os equipamentos ou instalações da Ciano 



 
 

em benefício próprio ou de terceiros, mas tão somente para os fins e objetivos 

da Empresa.    

    

2.6. Propriedade intelectual 

 

A CIANO reconhece o valor da propriedade intelectual, tais como, patentes, 

designs, marcas, segredos comerciais e direitos autorais, incluindo softwares. 

A CIANO defenderá e protegerá vigorosamente os seus direitos de 

propriedade intelectual, ao mesmo tempo em que afirma o dever de 

respeitar o direito dos outros. Os Colaboradores da CIANO não podem violar 

os direitos de propriedade intelectual dela ou dos demais. 

 

2.7. Prevenção contra lavagem de dinheiro   

 

A CIANO toma as medidas apropriadas para prevenir as atividades de 

lavagem de dinheiro, seguindo critérios de políticas próprias e a legislação 

pertinente. 

 

2.8. Prevenção contra fraude     

A CIANO conduz seus negócios de maneira íntegra e não tolera qualquer 

comportamento desonesto, que caracterize abuso de confiança ou má-fé, 

seja contra a Empresa ou contra terceiros. Furto, roubo, fraude ou ações 

similares são estritamente proibidas. Decisões e atividades que impliquem 

em responsabilidade financeira vultosa serão assumidas por dois sócios ao 

menos (= Princípio da dupla validação).  



 
 

3. POSTURA ANTICORRUPÇÃO 

 

A CIANO não admite corrupção de qualquer espécie. A corrupção prejudica 

não somente a própria Empresa, mas a sociedade de forma geral, causando 

danos irreparáveis. 

 

3.1. Presentes e afins 

 

O relacionamento que a CIANO nutre com parceiros e fornecedores é 

baseado em critérios claros e objetivos, tais como: qualidade do serviço 

prestado, preço e sustentabilidade, assim como na confiabilidade e na 

integridade das partes relacionadas.    

Não é permitido aceitar ou solicitar vantagens de qualquer natureza que 

possam exercer ou parecer exercer influe ̂ncia na decisão da Empresa.  

Ao oferecer ou receber presentes ou convites, os Colaboradores devem fazê-

lo de maneira transparente, em conformidade com as políticas da Empresa e 

com as leis aplicáveis.     

Quaisquer benefícios, tais como presentes ou convites oferecidos ou 

recebidos devem estar em conformidade com a lei; não devem violar as 

políticas de quem os oferece e/ou de quem os recebe. 

Os colaboradores da CIANO devem informar seu supervisor sobre qualquer 

benefício que lhe tenha sido oferecido com valor acima de R$150,00 (cento 

e cinquenta reais), independentemente de sua natureza.    

O recebimento de presentes será excepcionalmente permitido, caso sejam 

casuais ou na forma de brindes corporativos de valor nominal igual ou inferior 

a R$150,00 (cento e cinquenta reais), ressaltando que, presentes em dinheiro 

são terminantemente proibidos.      

Em qualquer circunstância, presentes com valor acima de R$150,00 não 

devem ser aceitos. Caso isso ocorra, estes presentes devem ser repassados à 

Empresa para sorteio entre os colaboradores.      



 
 

Não poderá haver oferta de quaisquer benefícios que possam causar um 

conflito de interesse ou presentes de valor nominal superior a R$150,00 (cento 

e cinquenta reais). 

Nenhum benefício, de nenhuma espécie, poderá ser oferecido a funcionários 

públicos.     

 

3.2. Doações e patrocínios 

 

A CIANO reconhece sua responsabilidade e efetiva atuação em assuntos 

educacionais, culturais e sociais. Neste sentido, poderá fazer contribuições 

financeiras, materiais ou fornecer serviços gratuitos. No entanto, todas as 

contribuições devem ter uma razão específica, além de serem transparentes 

e legais.  

Em nenhuma circunstância poderá ser feita uma contribuição em favor de 

quem quer que seja ou de qualquer organização que possa ferir a reputação 

da CIANO. Beneficiários, valores e datas devem ser devidamente 

documentados.  

Doações a políticos, a partidos políticos ou mesmo a organizações afiliadas 

não são permitidas.  

 

3.3. Conflito de interesses 

As decisões devem ser tomadas e todas as atividades comerciais devem ser 

conduzidas no exclusivo interesse da CIANO. Todos os colaboradores devem 

garantir a integridade e o profissionalismo da Empresa, na medida em que, 

em nenhuma circunstância, sejam orientados por interesses pessoais.  

Um conflito de interesses ocorre quando um interesse particular, seja próprio 

ou de terceiros, interfere de alguma maneira nos interesses da CIANO. 

Em geral, os colaboradores da CIANO devem evitar qualquer investimento, 

atividade, associação, situação de conflito ou que pareça estar em conflito 

com o exercício de independência no julgamento do exclusivo interesse da 



 
 

Empresa, ou ainda que possa conduzir a uma situação em que seus interesses 

pessoais, familiares ou financeiros possam estar em conflito com os interesses 

da CIANO. 

Caso exista ou venha a existir um conflito de interesses, o colaborador da 

CIANO tem o dever de informar o seu gestor e/ou a área de Compliance 

sobre esta situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

4. REGRAS DE CONDUTA 

 

Os Colaboradores devem cumprir as seguintes regras, dentre outras aqui 

inseridas, impreterivelmente: 

• Obediência às Leis; 

• Obediência às Políticas, Normas e Instruções Internas;  

• Gestão de Riscos de todos os negócios realizados na CIANO; 

• Registro adequado da utilização de ativos e recursos da CIANO - 

"Accountability"; 

• Dever de informar a CIANO, através do Departamento de Compliance, 

qualquer ofensa às leis ou às políticas internas. 

• Dever de se manter atualizado quanto às normas legais, regulamentares, 

estatutárias e demais instruções relevantes para o desempenho de suas 

atividades;  

• Dever de garantir o sigilo e confidencialidade das informações;  

• Manter-se atento a situações que figurem um conflito de interesse, real ou 

potencial e com isso venha a interferir na capacidade de se manter isento e 

tomar decisões imparciais em relação à CIANO;  

• Manter cautela ao fazer comentários sobre negócios desenvolvidos na 

empresa, seja no ambiente de trabalho ou em locais públicos ou privados;  

• Dever de zelar pela imagem da CIANO, dentro e fora do ambiente de 

trabalho, sabendo que não são toleradas atitudes prejudiciais à CIANO e à 

equipe como um todo. 

      

4.1. Deveres do consultor de valores mobiliários 

O consultor de valores mobiliários deve observar todas as regulamentações e 

leis relativas à sua função, mas, em relação ao seu relacionamento com os 



 
 

clientes, deverá obedecer, em especial, as regras de conduta contidas nos 

artigos 161 em diante da Resolução CVM de nº 19, de 25 de fevereiro de 2021. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 Resolução CVM nº 19, de 25 de FEVEREIRO de 2021 - DOU 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cvm-n-19-de-25-de-fevereiro-de-2021-305389938


 
 

5. ORIENTAÇÕES E POLÍTICAS INTERNAS  

 

5.1. Política de Confidencialidade  

 

Informação é um patrimônio da Empresa. A CIANO irá proteger sua 

informação empresarial e confidencial, assim como as informações que 

fornecedores, parceiros comerciais ou clientes lhe confiem.  

Informações confidenciais da CIANO ou a ela confiadas por terceiros não 

podem ser divulgadas ou distribuídas, sem que haja a expressa autorização 

da área responsável. Os assuntos internos devem ser, sempre, mantidos como 

confidenciais.  

A obrigação de manter a confidencialidade, para o Colaborador, continua 

mesmo após o término de sua relação com a CIANO. 

  

5.2. Política de Segurança da Informação: 

 

O sucesso da CIANO depende tanto de uma rede global de fluxos de 

informações, como de um Sistema de Processamento de Dados confiável e 

seguro. Há garantia de elevado padrão de qualidade dos dados, bem como 

obediência ao Princípio da Economia de Dados (armazenamento somente 

de dados absolutamente necessários).  

Dados pessoais dos Colaboradores, fornecedores ou parceiros comerciais 

somente poderão ser coletados, processados ou utilizados na medida em que 

seja legalmente permitido e havendo consentimento expresso da pessoa 

envolvida. Todos os colaboradores são responsáveis pela salvaguarda dos 

dados aos quais têm acesso. 

Com o objetivo de minimizar as ameaças à imagem e aos negócios da 

CIANO, todos os colaboradores são responsáveis por tomar as devidas 

precauções para proteger informações confidenciais, de forma a impedir o 

acesso não autorizado aos sistemas, além de salvaguardar suas senhas e 



 
 

outros meios de acesso aos sistemas. Sob nenhuma hipótese ou circunstância 

o Colaborador poderá fazer uso dessas informações para obter vantagens 

pessoais nem as fornecer a terceiros.  

Em caso de vazamento de informações, o colaborador responsável por tal 

será pessoalmente responsabilizado e responderá judicialmente por todo e 

qualquer dano causado à CIANO, seus clientes ou parceiros, bem como a 

qualquer outra pessoa que se sinta prejudicada.  

Maiores detalhes sobre essa política estão descritos no Manual de 

Compliance. 

 

5.3. Política de Treinamentos  

 

Os Colaboradores que tenham acesso a informações confidenciais ou 

participem do processo de decisão de investimento passarão por um 

treinamento inicial onde serão apresentados: a visão geral da empresa, suas 

obrigações regulamentares, de confidencialidade e a respeito das regras 

estabelecidas neste Código de Conduta.  

Sempre que o Diretor responsável pelo Compliance julgar necessário, os 

colaboradores poderão passar por treinamento de reciclagem e revisão das 

matérias tratadas. Maiores detalhamentos sobre esta política estão descritos 

no Manual de Compliance. 

 

5.4. Polícia de Atendimento ao Cliente           

É dever de todos os Colaboradores atender os clientes da CIANO com 

cortesia, presteza e eficiência. Deve-se auxiliá-los prontamente, visando ter 

um relacionamento mutuamente proveitoso e duradouro, sempre de acordo 

com as políticas comerciais e objetivos corporativos da CIANO. 

Todos os Colaboradores devem entregar qualidade nos serviços e informar ao 

seu superior imediato sobre qualquer questão que possa colocar em risco este 

compromisso. 



 
 

A CIANO disponibiliza canais para o recebimento de reclamações e 

sugestões dos clientes, seja por contato telefônico, e-mail, reunião presencial, 

mensagens via sítio web, dentre outros.  

A CIANO deverá declinar a contratação por cliente que, evidentemente, 

porventura gere conflito de interesses para os fins da organização. 

 

5.5. Política Anticorrupção 

 

É terminantemente proibido aos colaboradores, atuando por si ou por meio 

de terceiros, praticar atos lesivos contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira, que atentem contra o patrimônio público, nacional ou 

estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. 

Ao colaborador da CIANO é terminantemente proibido, agindo em seu nome 

ou em nome da Sociedade, dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou 

autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou 

qualquer coisa de valor a qualquer servidor público, autoridade 

governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, 

com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do 

governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar 

negócios para qualquer pessoa, e que violem as regras das normas 

anticorrupção. 

À CIANO e a seus colaboradores é vedada a prática de atos que possam ser 

direta ou indiretamente entendidos como tentativa de suborno, aceitação 

de suborno ou envolvimento em atividades de corrupção, junto ao setor 

público e privado. 

Qualquer valor oferecido a agentes públicos, por menor que seja e 

independentemente da aceitação pelo mesmo, poderá ensejar a aplicação 

das penalidades previstas nas normas anticorrupção à Sociedade, hipótese 

em que o colaborador estará sujeito a indenizar a Sociedade, por meio das 

medidas legais cabíveis. 



 
 

Quaisquer pagamentos solicitados pelas autoridades ou agentes públicos 

que não encontram previsão legal ou regulamentar deverão ter sua 

legitimidade questionada e quaisquer pagamentos que não sejam anotados 

nos livro-caixa ou nos registros contábeis da CIANO são vedados. 

Sem prejuízo das orientações acima, os colaboradores deverão observar as 

seguintes diretrizes:  

▪ não defraudar, manipular ou impedir processos de ofertas públicas ou a 

execução de contratos administrativos;  

▪ não criar dificuldades ou retardar procedimentos de investigação do 

governo. 

A CIANO e seus colaboradores devem ainda verificar, constantemente, se 

terceiros prestadores de serviços e parceiros comerciais estão sendo 

processados ou já foram condenados por práticas corruptivas, devendo 

abster-se de manter relacionamento ou contratar terceiros se houver sérios 

indícios ou condenação em casos de corrupção ativa ou passiva. 

Nenhum colaborador poderá ser penalizado devido a atraso ou perda de 

negócios resultantes de sua recusa em pagar ou oferecer suborno a agentes 

públicos. 

Qualquer suspeita ou indício de práticas corruptivas envolvendo os 

colaboradores da Sociedade ou prestadores de serviço atuando em seu 

nome deve ser comunicada imediatamente ao Diretor de Compliance. 

 

5.6. Políticas diversas 

 

A CIANO e todos os Colaboradores têm como premissas (i) não  promover e 

não autorizar a utilização do trabalho Infantil em suas funções; (ii) adotar o 

trabalho jovem somente na modadlidade de jovem aprendiz; (iii) não 

promover e não permitir a adoção de trabalho forçado; (iv) não promover e 

não permitir qualquer tipo de discriminação, seja por raça, classe social, 

nacionalidade, religião, deficiência, sexo, identidade de gênero, orientação 

sexual, idade e afiliação política; (v) não promover e não aceitar  qualquer 



 
 

tipo de assédio sexual e moral coercitivo, ameaçador, abusivo ou de 

exploração no local de trabalho, através de gesto, linguagem e/ou contato 

físico 

As Práticas disciplinares e as sanções estão devidamente descritas e 

detalhadas no Manual de Compliance da CIANO, cuja aplicação ocorre de 

maneira educativa, gradual e transparente.  

Em nenhuma hipótese serão toleradas práticas disciplinares envolvendo 

coerção mental ou abuso moral ou verbal, ainda que tais práticas não 

estejam expressamente proibidas na legislação. 

 

 

6. RELAÇÕES COM A MÍDIA E DECLARAÇÕES PÚBLICAS 

 

Com o objetivo de oferecer ao público informações claras e precisas, todos 

os comunicados à imprensa devem ser emitidos pelo Diretor Presidente ou por 

meio de porta-vozes especialmente designados para tal função.  

Nenhum outro Colaborador poderá fornecer informações à imprensa sem a 

devida autorização para tanto. 

No que se refere à mídia social, fóruns de discussão da Internet ou blogs, os 

colaboradores da CIANO deverão tratar clientes, parceiros comerciais e 

outros com o devido respeito. 

 

  



 
 

7. USO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

 

A CIANO oferece a seus colaboradores uma completa estrutura material e 

tecnológica para o exercício das atividades. É de responsabilidade do 

integrante da CIANO manter e zelar pela integridade dessas ferramentas de 

trabalho, bem como utilizar estes recursos de forma adequada com os 

objetivos da atividade da CIANO.  

Os recursos de Tecnologia da Informação da CIANO devem ser utilizados de 

forma responsável e em conformidade com o Código de Conduta, com a lei 

e com todas as outras normas da Empresa. 

Além disso, cada colaborador é responsável pela proteção de seu banco de 

dados, seja ele composto por planilhas, e-mails e/ou conversas telefônicas 

contendo dados confidenciais de cliente e/ou da CIANO, dentre outros.  

Sujeita às leis e regulamentos aplicáveis, a CIANO reserva-se o direito de 

monitorar equipamentos, sistemas e atividades de rede, inclusive e-mail, 

correio de voz, uso da Internet e informações armazenadas, dentre outros, 

podendo cancelar o acesso de usuários a qualquer momento, com ou sem 

notificação prévia. 

 

• Internet, e-mail e computadores: 

Os sistemas de correio eletrônico (e-mail) e outros dispositivos de 

comunicação no local de trabalho ou fornecidos pela CIANO são de 

propriedade da CIANO e devem ser utilizados para fins profissionais, sendo 

permitida a utilização pessoal dentro dos limites razoáveis, e conforme 

estabelecidos em itens abaixo, desde que sigam as seguintes regras gerais: 

● São proibidas mensagens que violem a política contra a oferta e 

convites à participação de atividade ilegais, 

● É também proibida a circulação de mensagens com conteúdos 

pejorativos, pornográficos, religiosos ou discriminatórios e o 

armazenamento desses tipos de arquivos nos computadores da 

Empresa. 



 
 

● São igualmente proibidas em mensagens de e-mail ou Internet 

declarações que, se feitas em quaisquer outros fóruns, violariam 

qualquer ponto da política da CIANO, incluindo as políticas contra 

abuso ou discriminação e a má utilização de informações 

confidenciais. 

 

• Senhas: 

Senhas de caráter sigiloso, pessoal e intransferível serão fornecidas aos 

colaboradores da CIANO para acesso aos computadores, à rede corporativa 

e ao correio eletrônico corporativo.  

Em nenhuma hipótese as senhas deverão ser transmitidas a pessoas que não 

sejam integrantes da CIANO, sendo os colaboradores da CIANO responsáveis 

pela manutenção das correspondentes senhas com suas características. 

 

• Ligações e Monitoramento telefônico: 

As conversas telefônicas poderão ser monitoradas e gravadas de modo que 

o conteúdo possa ser usado para fins de esclarecimento de questões 

relacionadas a este Código de Conduta ou demais Códigos, inclusive no 

âmbito judicial. 

A CIANO compreende a imprescindibilidade de certas ligações telefônicas 

particulares. O bom senso por parte dos colaboradores da CIANO deve 

sempre prevalecer, sendo que as ligações pessoais devem durar o tempo 

estritamente necessário, e o uso do telefone celular pessoal é permitido desde 

que não interfira no andamento das atividades da CIANO. 

 

 

 

  



 
 

8. APLICAÇÕES DE MEDIDAS DISCIPLINARES 

 

O Departamento de Compliance da CIANO decidirá e aplicará sanções 

administrativas a todo profissional da sociedade que realizar ações contrárias 

ao presente Código.  

Entende-se por sanções administrativas a suspensão, a obrigação de 

ressarcimento ou ainda demissão por justa causa. 

Quaisquer dos Diretores e/ou Colaboradores, ainda que pertencentes ao 

Departamento de Compliance, que atentarem contra ou violarem quaisquer 

leis, políticas ou procedimento da CIANO com respeito à condução dos 

negócios estarão sujeitos à ação corretiva, podendo chegar à demissão 

(Colaboradores), ou ainda serem submetidos a processo administrativo 

impetrado pela Comissão de Valores Mobiliários, além de responderem civil e 

criminalmente pela prática de seus atos. 

No caso específico dos Diretores, além de sua responsabilidade 

administrativa, civil e criminal, poderão ser destituídos de sua função e, em 

último caso, expulsos da sociedade. 

 

 

      

 

 

 

 

  



 
 

ANEXO I - A 

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE COMPLIANCE  

COLABORADOR DA CIANO 

       

Eu recebi o Código de Conduta da CIANO. Este documento tem a finalidade 

de orientar os colaboradores da Empresa sobre as condutas e normas a serem 

seguidas no exercício de suas funções profissionais e em sociedade. 

Ao assinar este termo, assumo perante a CIANO o compromisso de: 

a) Respeitar todos os seus princípios éticos e valores;  

b) Cumprir todas as leis aplicáveis, seus regulamentos e normas de conduta; 

c) Agir de maneira íntegra, digna e respeitosa com todos os clientes, parceiros 

comerciais e demais colaboradores; 

d) Informar à área de Compliance, através do e-mail: 

compliance@cianoinvestimentos.com sobre qualquer suspeita de violação 

do presente Código de Conduta. 

Estou ciente de que toda e qualquer suspeita de violação deste Código de 

Conduta poderá ser investigada pelo Departamento de Compliance e 

constituir causa para ação disciplinar e criminal, inclusive de desligamento do 

colaborador envolvido. 

Confirmo, ainda, neste ato, estar ciente sobre o conteúdo do Manual de 

Compliance e das demais políticas inseridas em 

www.cianoinvestimentos.com/compliance 

       

 

Estou informado (a) de que a CIANO tem o direito de alterar o Código de 

Conduta em qualquer aspecto. As alterações, depois de aprovadas pela 

Diretoria de Compliance, entrarão em vigor imediatamente para todos os 

colaboradores da Empresa. Neste sentido, a área de Compliance tem a 



 
 

responsabilidade de divulgar todas as alterações realizadas no presente 

Código de Conduta. Em contrapartida, o colaborador tem o dever de 

acompanhá-las constantemente, pelos meios de comunicação internos da 

CIANO. 

Li e compreendi, 

Nome (em letra de forma): __________________________________________  

CPF: _______________________________________________ 

Cargo: ______________________________________________ 

Local: _______________________________________________ 

Data: _______/__________________/___________ 

       

Assinatura 

       

   ______________________________________________________________ 

   

 

 

 

  



 
 

ANEXO I - B 

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE COMPLIANCE  

FORNECEDORES E PARCEIROS COMERCIAIS DA CIANO 

       

Eu recebi o Código de Conduta da CIANO. Este documento tem a finalidade 

de informar sobre as condutas e normas a serem seguidas pelos 

colaboradores da Empresa e, ao mesmo tempo, orientar seus fornecedores e 

parceiros comerciais sobre a forma correta e apropriada de conduzir os 

negócios com a CIANO. 

Ao assinar este termo, assumo perante a CIANO o compromisso de: 

a) Respeitar seus regulamentos, normas de conduta, princípios éticos e 

valores;    

b) Cumprir todas as leis aplicáveis às operações comerciais realizadas entre 

as partes; 

c) Agir de maneira íntegra, digna e respeitosa com todos os seus 

colaboradores; 

d) Informar a área de Compliance (compliance@cianoinvestimentos.com) 

sobre qualquer suspeita de violação do presente Código. 

Estou ciente de que toda e qualquer suspeita de violação deste Código 

poderá ser investigada pelo Departamento de Compliance da Empresa e 

constituir causa para ação disciplinar e criminal contra o colaborador 

envolvido, bem como acarretar a suspensão ou rompimento das relações 

comerciais com fornecedores e parceiros comerciais e outras medidas 

pertinentes. 

Estou informado(a) de que a CIANO tem o direito de alterar o presente 

Código de Conduta em qualquer aspecto e forma. Caso ocorram, essas 

alterações entrarão em vigor imediatamente após sua divulgação, sendo 

que a comunicação aos fornecedores e parceiros comerciais será realizada 

pela área de Compliance, via e-mail ou postal. 

Li e compreendi, 



 
 

Nome da empresa (em letra de forma):  

__________________________________________________________________ 

     

CNPJ: ____________________________________________________________ 

      

Nome do funcionário que a representa neste ato (em letra de forma):  

 

__________________________________________________________________ 

      

CPF: ___________________________________________  

Cargo:__________________________________________  

Local:_______________________________ 

Data: _______/____________________/___________ 

      

Assinatura ____________________________________ 

  


